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LOMASI ON KALLISARVOINEN!
LÖYDÄ UUSIA NÄKÖKULMIA.



WEINSBERG tekee lomastasi elämyksen, matkalle lähdöstä aina kotiinpaluuhetkeen saakka. Se on seuralaisesi 
seikkailuissa – yksilöllisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi suunniteltu. 



MATKAILUVAUNUT

Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia 

puolia itsestäsi ja WEINSBERGistäsi.  

Oli matkakumppaninasi sitten CaraOne,  

CaraOne [ICE] tai CaraCito, me jaamme 

innostuksesi aiheet ja olem-me mukana 

alusta asti toteuttamassa toiveitasi.  

Voit aistia sen jokaisena lomapäivänäsi. 

Tervetuloa mukaan 

PÄÄKIRJOITUS  

Sinun lomasi! 
Löydä uusia 
puolia.

Kirjoitamme yhdessä
matkakertomuksia!

#teamWEINSBERG
Tiedot
Pohjaratkaisuja:  11
Makuupaikkoja:  enintään 7
Pituus:  5,93 m – 7,61 m
Enimmäis- 
kantavuus:   160 – 300 kg

Perheasuntovaunu 11 erilaisella 
pohjaratkaisulla.
Nerokkaalla tilanjaolla, kattavalla varustelulla 
ja harkituilla yksityiskohdilla WEINSBERG 
tarjoaa täyttä laatua.  
Sinun lomakotisi.

www.weinsberg.com/caraone

10
CaraOne

Kaikki tekniset tiedot sisältävät osittain lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisämaksusta. Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aiku-
isten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ei ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen 
mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi. Ei-sitova esitys: Suunnitteluesimerkkien kuvat ovat ei-sitovia kaavamaisia   esityksiä. Ajoneuvon ja varu-
steiden todelliset ominaisuudet saattavat poiketa toisistaan. Kuvitukset eivät takaa tiettyjä ajoneuvojen ja laitteiden ominaisuuksia, joten niiden ei voida odottaa 
perustuvan niihin. Siksi, muista hankkia jälleenmyyjältäsi tiedot valitsemasi ajoneuvon ja varusteiden erityisominaisuuksista ennen ostamista.
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UUTTA

Tiedot
Pohjaratkaisuja:  2
Makuupaikkoja:  enintään 8
Pituus:  9,37 m 
Enimmäis- 
kantavuus: 170 - 560 kg

Neljän vuodenajan monitaituri 
parhaalla hinta-laatusuhteella.
Valmis seikkailuihin vuoden jokaisena päivänä 
erinomaisen eristyksen, äärimmäisen talvenke-
stävyyden ja joustavan varustelun ansiosta.
Todellinen koko vuoden matkailuvaunu.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Ensimmäinen täysin sähköinen 
matkailuvaunu.
CaraCito keskittyy olennaiseen. Se on täysin 
sähköinen ja ilmastoitu. Nykyaikaisen hillittynä 
se sisältää kaiken, mitä täydelliseen 
lomaelämykseen tarvitaan.
Nuorekkaasti tien päällä.

www.weinsberg.com/caracito

Tiedot
Pohjaratkaisuja:  5
Makuupaikkoja:  enintään 7
Pituus:  5,93 m - 7,19 m
Enimmäis- 
kantavuus:  220 - 280 kg

30
CaraOne [ICE]

38
CaraCito

CaraView

Tutustu mieleiseen 
ajoneuvoosi
vielä paremmin.

Ajoneuvo- 
opastaja

Opastaa sinua kysymysten 
avulla löytämään Sinulle 
parhaan ajoneuvon. 
layoutfinder. 
weinberg.com

Sisäpiirin tietoa

Yksityiskohtaiset lisätiedot  
mieleisestäsi ajoneuvosta.
weinsberg.com/fi-fi

Ajoneuvon konfiguraattorilla 
voit varustella WEINSBERG 
-ajoneuvosi henkilökohtasten 
mieltymystesi mukaan Katso.  
configurator.weinsberg.com

Konfiguraattori
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Foto Florian Hopp

Active-Line-kan-
gasverhoilu. 
Hengittävä,
antibakteerinen, 
ihoystävällinen ja 
Ökotex-sertifioitu.

Helppohoitoinen ja kestävä.  
Tahroilta suojaava päällyste kestää 
punaviinit ja spagettikastikkeet.

Mukavuutta ja terveyttä.
Kangasverhoiluilla on suuri merkitys

tilan tunnelmaan. WEINSBERGin kankaat
eivät ole ainoastaan laadukkaita ja

huolellisesti valmistettuja, vaan niissä
on myös sitä jotakin.

Florian Hopp, tuotepäällikkö
43 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2015 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

 Ainutlaatuiset sisätilat

EvoPore-HRC-patjat. 
Täydellistä nukkumismukavuutta ergonomi-
sen suunnittelun ja optimaalisen tuuletuksen 
ansiosta. 

COZY HOME-paketit. 
Yhtä viihtyisää kuin koto-
na. Väriä tai hillitympää 
tyyliä – valitse sisustus 
COZY HOME-paketilla. 
>>sivulla 59

Mikä tekee matkai-
luvaunuistamme 
erityisiä? Lukuisten 
yksityiskohtien 
kokonaisuus.

WEINSBERG-DNA. Kuulostaa

ainutlaatuiselta, ja sitä

se myös on. Monet kokeneis-

ta työntekijöistämme ovat

itsekin intohimoisia karava-

anareita, joten tiedämme,

mitä ulkoilmaelämä vaatii.

Siksi ammattitaito näkyy

WEINSBERG-matkailuvaunu-

issa niin pienimmässäkin  

yksityiskohdassa kuin suurissa 

säilytystiloissa. Ammattitaito 

asuntovaunujen valmistuk-

sessa ei ole kaikilta osin

näkyvissä. Mutta sen aistii

jokaisella matkalla.

Asuntovaunun istuinryhmä kutsuu viihtymään. Vuo-
teen alla, takatallissa, ruokailuryhmässä – joka paikassa on
lisätilaa kaikelle tarpeelliselle.

ERITYISTÄ
Kaikki

kankaat ovat 
Oeko-Tex 

100
-sertifioituja

Lisätietoja
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
caravan-competence

CaraView
SISÄPIIRIN 
TIETOA

6 Ammattitaito matkailuvaunujen valmistuksessa



Foto Florian Hopp

Mittatarkka työstö.  
Tarkat tappiliitokset tekevät kalu-
steista erityisen tukevat.

Täysmetalliset vetimet kään-
tölukituksella. Hyvän näköiset ja 
kestävät.

Laadukas sälepohja. Paras tuki ja erino-
mainen tuuletus.

Michal Flöring, puuseppä
38 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Pitkäikäinen täysrunkorakenne 

Laadukkaasti työstetyt kalusteet. Täysrunkorakenne
takaseinillä. Jokaisen WEINSBERGin kohdalla täyttyy ratkai-
seva laatukriteeri: käsityö ja pitkäikäisyys, josta riittää iloa 
pitkäksi aikaa.

Tarkkaa työtä.
Puuseppänä olen ylpeä siitä, että

käytämme WEINSBERGillä itsestään
selvästi täysrunkorakennetta ja

mittatarkkoja tappiliitoksia.

Takaa tuulettuvat kalusteet.
Takaavat miellyttävän ja terveellisen
sisäilman.
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GFK-katto. Lasikuituvahvistetusta
muovista valmistettu katto kestää 
raekuurot ja pitää säällä kuin säällä.

Kestävät pinnat. Kehitetty kestämään
käyttöä.

Martin Moutelik, tuotantotyöntekijä 
31 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  

GFK-katto

WEINSBERG tekee yhteistyötä vain parhaiden
toimittajien kanssa. Matkailuvaunujen ajomuka-
vuus on ratkaisevan tärkeä asia.Siksi käytämme 

ainoastaan AL-KO-alustoja, jotka takaavat erino-
maisen ajettavuuden.

XPS-vaahtoeriste. Pitää asuntovaunut lämpiminä tuulessa ja
tuiskussa. (CaraOne [ICE])

WEINSBERG-merkkisten matkailuvaunujen, matkailuautojen ja CUV-autojen 
osalta annamme sinulle lakisääteisen takuun lisäksi 10-vuotisen 
tiiviystakuun valmistamallemme korille takuuehtojen puitteissa.

Täydellinen ja 
pitkäikäinen 

ajoneuvorakenne.
Valmistuksen perustana on

turvallisuus. Haluamme, että matkailu-
autojemme tulevat omistajat

voivat aina tuntea olonsa turvalliseksi.
Ja tämä erittäin monen vuoden ajan.

8 Ammattitaito matkailuvaunujen valmistuksessa



Truma-iNet-järjestelmä.
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen 
avulla tai valinnaisesti tarkkaile jäljellä olevan 
kaasun määrää. >>sivulla 60

USB-lataus-pistorasia.
Käytännöllinen latausasema 
älypuhelimelle, kameralle 
ja muille virtaa vaativille 
elektronisille laitteille.

BWT-vedensuodatin. Hygieenisesti 
puhdasta vettä ilman kemikaaleja. 
Lisätietoa on >>sivulla 60.

Lämmitys-
järjestelmät

Kaasunsyöttö

Velocate-GPS-paikannin. 
Auttaa löytämään vaunun 
varkauden sattuessa.

Michael Gründinger, 
tuotekehittelijä 

35 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Keskeisesti sijoitettu LED-käyttölaite tuo 
käyttömukavuutta.

Huomio valaistukseen.
Matkalla on oltava mukavaa. Siksi kiinnitämme suunnittelussa

erityistä huomiota pieniin ja suuriin yksityiskohtiin, jotka tuovat
retkielämään lisämukavuutta. Takatallin ja sisäänkäyntiovien

yläpuolella olevat LED-valot ovat vain yksi esimerkki.
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CaraOne
Perhematkailuvaunuja 11 erilaisella 
pohjaratkaisulla.
Nerokkaalla tilanjaolla, kattavalla varustelulla ja harkituilla

yksityiskohdilla WEINSBERG tarjoaa täyttä laatua.
Sinun lomakotisi.



Hiekkalinnojen rakentamista, pallopelejä leirintäalueella, uimista, 
snorklausta ja mielenkiintoisia retkiä. Tällaisena muistan 

lapsuuteni perhelomat. Haluamme tarjota omille lapsillemme 
Livialle ja Marlenelle yhtä kauniita kokemuksia. Siksi hankimme 

CaraOnen. Se on suunniteltu erityisesti perheille. Ja minulle se on 
todiste siitä, että edullinen voi olla hyvä. Nokka kohti Istriaa!

   JÄÄTELÖLLE JA MERELLE  
  AIKAA AURINGOLLE,   



  ON PARASTA AIKAA  
  LOMA PERHEEN KANSSA  

Lomalla voi ottaa rennosti ensi hetkestä lähtien, sillä CaraOne n 
kanssa liikkuminen on vaivatonta. Tiedän, että tästä tulee mahtava 

loma. Tapahtumarikas ja aito loma koko perheen kanssa. Perillä 
otetaan hetki rennosti ja haukataan välipalaa.

CaraOne12



450 FU

Aina sopiva eri pituuksien ja
leveyksien ansiosta.

CaraOne on ehdoton tähti WEINSBERGin matkailuvaunujen joukossa. 
Joustavalla varustelullaan tämä perhevaunu sopii jokaiselle. Sen 11 
pohjaratkaisua ovat kaikki erilaisia, mutta niille kaikille on yhteistä 
erityisen miellyttävä tunnelma ja laadukkaat yksityiskohdat.

Katttava repertuaari:
• 11 pohjaratkaisua jokaiseen makuun
• joustavat kylpyhuone- ja vuoderatkaisut
• runsaasti tilaa ja paljon 

säilytysratkaisuja

enintään 7 vuodepaikkaa 11 pohjaratkaisua alle 1 500 kg
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390 QD

AL-KO-alusta ja 
pitkittäisakseli (vakiona)

Asuinosan TREND-
ovet ovat saata-
vissa 60 cm ja 70 

cm levyisinä.

Perheenisänä osaan arvostaa ajoturvallisuutta.  
CaraOne on helppo ja miellyttävä käsitellä 

leirintä alueelle saavuttaessa, ja voinkin jo pian ottaa 
rennosti ja nauttia edessä olevasta ajasta.

390 PUH – Panoraamaikkuna takaa kauniit näkymät 
ylös taivaalle asti.

  ENSIHETKESTÄ LÄHTIEN  
  LOMATUNNELMISSA  

  Tutustu

14 CaraOne



450 FU

Kytkentäkohtaan 
kohdistuvan massan näyttö 

helpottaa kuormaamista. 

Tyylikkäät takavalot kääntävät katseita.

450 FU – Suuri takaikkuna ja takapuskuri tuovat näyttävyyttä.

Lisätietoja osoitteesta:
weinsberg.com/caraone

CaraView
Sisäpiirin 
tietoa

15



450 FU – Pyöreä istuinryhmä on näyttävä, ja siinä on myös riittävästi tilaa koko perheelle. Tarvittaessa se muuttuu käden käänteessä 
parivuoteeksi.

  HYMYÄ! 
  YKSI, KAKSI, KOLME...   

Pyöreä istuinryhmä  
muuttuu nopeasti 

parivuoteeksi.

 Asuminen

16 CaraOne



Olohuoneemme on mahtava.  
Kaikille on tilaa, verhoilukankaat ovat erittäin 

laadukkaita, ja tavarat on helppo kerätä iltaisin 
omille paikoilleen. Tytöt viihtyvät selvästi 

ruokailuryhmän ääressä. Monika ja minä liitymme 
mielellämme seuraan.

Laadukkaat ja kulutusta kestävät 
verhoilukankaat luovat miellyttävän 
ympäristön. 

Säilytyslokerot ovat käteviä ja 
hyvännäköisiä.

480 QDK – Runsaasti tilaa. Ruokailuryhmä toimii myös 183 cm pitkänä nukkumapaikkana. 

390 PUH – Kompakti pohjaratkaisu. Ainutlaatuinen tilankäyttö ja pyöreä 
istuinryhmä yhteisiä hetkiä varten.

  HYMYÄ! 
  YKSI, KAKSI, KOLME...   

17



480 QDK – Yhdenmukaiset kalusteet huokuvat huoliteltua designia. Yhdessä  
WEINSBERG-vetimien kanssa ne muodostavat laadukkaan vaikutelman.

Tyylikäs jaloteräksinen 
pesuallas

Laadukas 3-liekkinen keitin

 Ruoanlaitto

18 CaraOne



Jääkaappi:  
Pohjaratkaisusta  riippuen  
106 tai 133 l (sis. AES).

Paljon tilaa ja tyylikäs ulkonäkö: Paljon säilytystilaa sisäänsä kätkevä 
moderni yläkaappi.

480 QDK – Keittiö vakuuttaa lukuisilla 
harkituilla yksityiskohdilla.

550 QDK – Valtavalla keittiöalueella on 3-liekkinen liesi rst- pesuallas ja lisäsäi-
lytystilaa sisältävä laadukas monitoimiseinä.

 VAIN PARASTA. 
   RAKKAILLENI 

  SISÄLLÄ JA ULKONA  
CaraOnen suuressa 

keittiössä ruoanlaitto sujuu 
melkein kuin kotona, mitä 

osaamme arvostaa.  
Grillaaminen kuuluu tietysti 
myös asiaan. Lihat, perunat 
ja salaatti valmiiksi sisällä 

ja sitten grillin ääreen.

19



KOHOKOHTA MME
Panoraamakeittiö pohjaratkaisussa 

390 PUH – paljon tilaa ja upeat näkymät.

390 PUH – Panoraamakeittiöstä on upeat näkymät ja siinä on suurta 
tilantuntua. Panoraamaikkunan ansiosta ulkoa virtaa aina raitista ilmaa.

 Ruoanlaitto / panoraamakeittiö

20 CaraOne



390 PUH420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK

540 EUH

Laadukas 3-liekkinen keitin tekee ruoanlaitosta 
mukavaa. Ympärille jää vielä runsaasti laskutilaa.

Nerokkaissa ratkaisuissa hyödynnetään jokainen 
millimetri. Näin saadaan paljon säilytystilaa.

WEINSBERG-vetimillä varustetuissa laatikoissa  
kaikki tarpeellinen pysyy järjestyksessä.

Panoraamaikkuna auki, 
lomatunnelma sisään.

CaraOne  
– valinnan varaa 

keittiöissä:  
jokaisessa 

pohjaratkaisussa oma 
yksilöllinen keittiönsä.

Lisätietoa keittiövaihtoehdoista on sivulla 56 tai verkossa osoitteessa: 
weinsberg.com/caravan-variants.
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450 FU – Mukava ranskalainen vuode … 450 FU – ... ja alla paljon säilytystilaa.

540 EUH – Mukavat erillisvuoteet tarjoavat hyvät unet vakiovarusteisiin kuuluvien Evo-Pore-HRC-patjojen ansiosta.

Jokaiselle sopiva vuode 
lukuisten vaihtoehtojen 

ansiosta.

 Nukkuminen / vuoderatkaisut

22 CaraOne



Pöytä pois, 
patja tilalle!

480 QDK – Ruokailuryhmän voi muuttaa 
lisämakuupaikaksi.

480 QDK – Mukava poikittainen parivuode.

550 QDK – Tilaa koko perheelle. Kerrossänky on saatavis-
sa lisävarusteena myös 3-kerroksisena.

  YHTÄ MUKAVAA 
  SEKÄ YLHÄÄLLÄ ETTÄ ALHAALLA 

Livia vaihtaa juuri lakanoita 
ylävuoteessa. Marlene pyörii villisti 
alavuoteella. Livia kurkistaa alas ja 

nauraa. ”Antaisit minun olla rauhassa 
edes lomalla!” Ei aikaakaan kun 
pikkusisko kiipeää ylös ja kikatus 

jatkuu.
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540 EUH – Vakiovarusteisiin kuuluva nostovuode sopii kauniisti tilakonseptiin.  
Ylös nostettuna pyöreä istuinryhmä kutsuu viihtymään.

540 EUH – Erittäin joustava: Kun nostovuode lasketaan alas, 
syntyy mukava makuupaikka kahdelle.

 Nukkuminen / nostovuode

24 CaraOne



Kaikissa nostovuoteella varustetuissa 
pohjaratkaisuissa on 2,09 m 

sisäkorkeudella kokonaiset 13 cm 
enemmän seisomakorkeutta!

390 PUH – Laadukas tunnelma myös nostovuoteen alueella. 
Lisävarusteena saatava 24" LED-TV takaa mukavat televisioillat.

CaraOnessa 
valinnan varaa 

vuoteissa: jokaiselle 
löytyy ylellinen 
nukkumapaikka.

Lisätietoa vuodevaihtoehdoista on sivulla 54 tai verkossa osoitteessa: weinsberg.com/caravan-variants.

Poikittainen 
parivuode

2-kerroksinen 
kerrossänky

3-kerroksinen 
kerrossänky

Ranskalainen 
vuode

Pitkittäiset 
erillisvuoteet

Nostovuode

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

25



Illallinen hienossa ravintolassa kuuluu 
perheen perinteisiin. Tilavassa kylphuoneessa 

tytöilläni ja minulla on kaikki, mitä 
tarvitsemme siistiytymiseen.

480 QDK – Tilava, nykyaikainen kylpyhuone 
lukuisilla säilytystiloilla.

480 QDK – Toiminnallinen. Loppuun asti ajateltu. Tyylikäs. 

  KAUNISTAUDU TÄHTIEN TAPAAN. 
  PUHDASTA LUKSUSTA. 

Kylpyhuone pohjaratkaisussa 
400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

 Kylpyhuone

26 CaraOne
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390 QD – Tilaa liikkua ja paljon säilytystilaa.

450 FU – Kylpyhuone ja kauneudenhoitotila erillään toisistaan.

1. Lisävarusteena suihkuverho, 
joka ei liimaudu vartaloon 
älykkään tekniikan ansiosta.

2. Keraaminen  
Dometic-kasetti-WC 

3. Nelikulmainen pesuallas

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa  
450 FU / 500 FDK

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa 

390 QD

27
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1. ES-toiminnolla varustettu jääkaappi.   
Valitsee aina parhaiten sopivan 
virtalähteen jääkaapille.

2. Asuinosan TREND-ovet. JSaatavissa 
pohjaratkaisusta riippuen 60 cm ja 70 cm 
levyisinä.

3. Tunnelmavalaistus. ED-valot 
valaisevat oleskelutilan kauniisti. 

4. Sisätilojen laadukas vaikutelma.  
erratonta asumismukavuutta koko 
ajoneuvossa.

5. Nostovuode vakiona. Kätevästä 
nostovuoteesta saa lisää nukkumapaikkoja. 
pohjaratkaisuissa 390 PUH ja 540 EU.

6. Evo-Pore-HRC-patjat. Takaavat parhaat unet.

7. 13 cm sisäkorkeutta. Pidempienkään ei tarvitse kumarrella 
CaraOnessa. (390 PUH / 540 EUH).

8. 17" WEINSBERG-alumiinivanteet. Näyttävät vaihtoehdot 
maalattu antrasiitti tai kiiltosorvattu kiiltävä musta.

  TULEMME UUDESTAAN! 
  ENSI VUONNA 

 Kohokohtia

Mainitut paketin sisällöt ovat esimerkkejä tälle sarjalle. Pakkauksen yksittäiset
tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjapiirrosta riippuen.

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

28 CaraOne



  TULEMME UUDESTAAN! 

390 QD 400 LK 450 FU 480 EU390 PUH 420 QD

500 FDK480 QDK 550 QDK550 UK540 EUH

Monipuolisuus  

FOREST

STONE WATER* BLOOM* DUSK*

*S
aa

ta
va

na
 li

sä
m

ak
su

st
a

Määritä matkailuvaunusi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

NOSTOVUOTEELLA

NOSTOVUOTEELLA

VERHOILUKANKA AT
makusi mukaan.
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CaraOne [ICE]  
Valmis seikkailuihin vuoden jokaisena päivänä erinomaisen eristyksen, 

äärimmäisen talvenkestävyyden ja joustavan varustelun ansiosta.
Todellinen koko vuoden matkailuvaunu.

ICECaraOne
NELJÄN VUODENAJAN 

MONITAITURI PARHAALLA 
HINTA-LAATUSUHTEELLA



KAKSIAKSELINEN M ATKAILUVAUNU 

YMPÄRIVUOTISEEN K ÄY T TÖÖN 

Kuin kotonaan tien päällä kaikkina  

vuodenaikoina
Tasaista lämpöä paukkupakkasissa – nauti aina 

matkasta. Kattavin vakiovarustein varustettu  

CaraOne [ICE] on omassa segmentissään  

ylivoimainen talvivaunu.



Näyttävä: Hienostunut sileäpintainen muotoilu. Mukava: XPS-vaahtoeriste takaa parhaan eristyksen 
ja miellyttävän sisälämpötilan.

CaraOne [ICE] edestä.

Kätevä kaasupullokotelo 
helpottaa käsittelyä.

  Tutustu

32 CaraOne [ICE]



Lisävarusteena saatava talvipaketti laajentaa asuintilaa talvenkestävällä 
ulkotilalla.

Lattiasta kattoon 
täydellisesti eristetty.

Etuteltan hyvän eristyksen huomaa jo pystyttämisen yhteydessä. 
Hetkessä meillä on lisää lämmitettyä asuintilaa. Saamme naut-

tia heti ensimmäiset aamukahvit luonnon helmassa 
hytisemättä. Vaellusretkillä lumi narskuu kenkien alla ja 

jäätynyt maisema näyttää pysähtyneen.  KYLMÄN KESKELLÄ 
  KOTOISA KOTIMME 

33 



LOMA-ASUNTO KAHDELLE
740 UWF – Mukava kahden istuttava sohva, 
sivupöytä, jossa integroitu 49" Smart TV ja 

sisustustakka.

KAIKKEEN TAIPUVA
PERHEEN YSTÄVÄ 

740 UDF - Paljon tilaa koko perheelle. Ruokasali 
voidaan tarvittaessa muuttaa hetkessä yhtenäisesksi 

ylimääräiseksi makuutilaksi.

 Asuminen  Nukkuminen
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Tilavassa asuinosassa on valinnan varaa istumapaikoissa.

Takaosassa säilytyslokeroilla ja säilytystilalla 
varustettu ranskalainen vuode tarjoaa makeat 
unet.

Ruokailuryhmän verhoilut ovat kulutusta 
kestäviä ja helppohoitoisia.

Kokonaan taustatuuletetut kalusteet 
takaavat erinomaisen ilman kierron.

Paljon säilytysmahdollisuuksia ja käytännöllisiä yksityiskohtia si-
sältävässä kylpyhuoneessa tuntee olonsa välittömästi mukavaksi.

Valtavalla keittiöalueella on 3-liekkinen keitin, jaloteräksinen 
pesuallas ja paljon säilytystilaa.

Ruoanlaitto  Nukkuminen  Kylpyhuone 
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740 UDF 740 UWF

1. Kauniit seinävalaisimet. 
Kodikasta tunnelmaa.

2.  XPS-vaahtoeriste. Paras lämmöneristys 
ja tasaisen miellyttävä lämpö.

3. Kahden istuttava sohva nahkajälji-
telmää. Jalkaosa, säädettävä selkänoja ja 
laskutaso juomille ja herkuille. (740 UWF)

4. 49-tuumainen TV. Alas laskettava  
LED-TV tarjoaa mukavat illat kahdelle.  
(740 UWF)

5. Asuinosan STYLE PLUS -ovet. 60 cm:n 
leveys,   sisäänrakennettu ikkuna ja jäteastia.

6. Suuri helppokulkuinen takatalli. Tilaa koko perheen varusteil-
le. (740 UDF)

7. Sisustustakka. Tunnelmallisiin hetkiin. (740 UWF)

8. Teliakseli parantaa ajomukavuutta. Kulkee pehmeästi myös 
epätasaisilla teillä.

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

  SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ. 
  LAATUA, JOHON VOIT LUOTTAA 

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun.

 Kohokohtia
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740 UDF 740 UWF

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

  LAATUA, JOHON VOIT LUOTTAA 

VERHOILUKANKA AT
makusi mukaan.

SZECHUAN

Määritä matkailuvaunusi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

PERHEPOHJARATKAISU RENTOUTUMISPOHJARATKAISU

Monipuolisuutta  
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>>>

Ilmastointi 
vakiona

Täysin sähköinen 
varustus

Ympärivuotiseen käyttöön

Keraaminen 
keittotaso

USB-
latausasemat

Kaasuton 
käyttö



>>>

 TYYLILLÄ.
 KESKITY OLENNAISEEN.

CaraCito on hintaluokassaan täysin uudentyyppinen matkailuvaunu, 
joka puhuttelee erityisesti tyylitietoisia nuoria ja perheitä. Jo 

suunnitteluvaiheen alussa tavoitteeksi valittiin ”johdonmukaisesti 
erilainen”. Tämän periaatteen mukaisesti kävimme läpi useita 

kehitysvaiheita, ja tuloksena on matkailuvaunu, jollaista maailma ei 
aiemmin ole nähnyt. Matkailuvaunu, joka on johdonmukaisesti 

erilainen, mutta silti heti tunnistettavissa WEINSBERGiksi.

CaraCito keskittyy olennaiseen. Se on täysin sähköinen ja 
ilmastoitu. Nykyaikaisen hillittynä se sisältää kaiken, mitä 

täydelliseen lomaelämykseen tarvitaan.
Nuorekkaasti tien päällä.

CaraCito
Ensimmäinen täysin sähköinen matkailuvaunu.



Olemme asettaneet itsellemme CaraCiton kehityksessä 
tiettyjä kulmakiviä. Ensimmäiseksi meitä erityisesti 
innosti hintanäkökulma: mahdollisimman edullinen 

matkailuvaunu. Toiseksi ajatus nuorekkaasta asumisesta 
sekä siihen liittyvä keskittyminen olennaiseen.  

Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä: täysin sähköinen  
tekniikka ilman kaasua.

  JOTTA VOI SAAVUTTAA JOTAIN POIKKEUKSELLISTA. 
  TAVOITTEET ON ASETETTAVA KORKEALLE,  

CaraCito40



3 tärkeintä yksityiskohtaa:
• Sisätilojen nuorekas ilme
• Täysin sähköinen
• Lämmitystoiminnolla varustettu 

ilmastointi vakiona

CaraCito on johdonmukaisesti erilainen. Täysin sähköisestä 
varustelusta lyömättömään hinta-laatusuhteeseen. CaraCito keskit-
tyy sisätilojen pelkistetympään nuorekkaaseen ilmeeseen, jota kelpaa 
esitellä. 

Johdonmukaisesti nykyaikainen.
Johdonmukaisesti erilainen.

Johdonmukaisesti 
täysin sähköinen.

jopa 7 makuupaikkaa 5 pohjaratkaisua alle 1350 kg
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TÄYSIN SÄHKÖINEN
Ilmastointi ja lämmitys sa-

massa vakiona. Voiko lomal-
taan enempää toivoa? 

JOHDONMUKAISESTI 
NYKYAIKAINEN

Klassiset suorat linjat. 

CaraCito avaa oven täysin uuteen 
matkailuvaunujen maailmaan. CaraCito on osoitus 

ennakkoluulottomuuden tärkeydestä ja  suunni-
telutyön onnistumisesta. Suoraviivainen ulkonäkö 
on selkeän tyylikäs. Tämä ovimalli valmistetaan 
ainoastaan CaraCitoa varten. Olemme ottaneet 

suunnitteluvaiheessa huomioon jokaisen pienenkin 
yksityiskohdan.

CaraCito kerää katseita hillityn tyylikkäillä ulkografiikallaan.
Kaksinkertaiset ikkunat ovat avattavissa.

Lämmittää talvella, 
viilentää kesällä.

Classic-ovet sulautuvat 
tyylikkäästi
kokonaiskuvaan.

  JOKAINEN LINJA KOHDALLAAN. 
  LOPPUUN ASTI STILISOITU ULKONÄKÖ. 

 Tutustu

42 CaraCito



AL-KO-alusta varmistaa erinomaisen 
ajodynamiikan ja vakauden.

Käyttö sähköllä – Paljon helppokäyttöistä säilytystilaa keulassa.

WEINSBERG-logolla varustettu takapuskuri on näyttävä ja 
sivuilla olevat äärivalot lisäävät turvallisuutta.

ERILAINEN 
KONSEPTI
haluttaessa 

kaasulaitteilla 
varusteltuna.

Käyttö kaasulla – Kaasua käyttävässä versiossa 
kaasupullojen säilytystila on ergonominen ja tilaa 
säästävä.

CaraView Sisäpiirin tietoa

Lisätietoja osoitteesta:
weinsberg.com/caracito
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

JOHDONMUKAI-
SESTI ERILAINEN 

Edullinen hinta ei 
tarkoita istumisvaihto-

ehdoista tinkimistä.

Pohjaratkaisun 470 QDK suuressa ruokailuryhmässä on tilaa neljälle 
hengelle.

 Asuminen
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

 ASUINTILOJEN SUUNNITTELU 
  PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA ON Selkeä design? Kyllä, kiitos. CaraCito on myös monipuolisuudeltaan ja 

valinnanmahdollisuuksiltaan aivan omaa luokkaansa. Sisätiloissa on 
nykyaikainen ilme. Pelkistetty, hienostunut, suoralinjainen.  

Vetimettömät kaapit viimeistelevät ilmeen.

JOHDONMUKAI-
SESTI  

NYKYAIKAINEN
Käytön mukavuutta.  

Vetimettömät yläkaapit 
ja miellyttävän 

tuntuiset pinnat.

SÄHKÖKÄYTÖN HELPPOUTTA
Ohjaa ilmastointilaitetta ja lämmitystä 

helposti kaukosäätimellä.

Pöytää kiertävä istuinryhmä tuo mukavuutta, yläkaapit kätevää
säilytystilaa.

Ei tyyliä ilman laatua. Kolme verhoilukangasvaihtoehtoa 
ovat korkealaatuisia ja kestäviä. 45



  TÄYSI VALIKOIMA. 
  RESEPTIMME RUOANLAITTOALUEELLE: 

Miten nuorekas asuminen näkyy matkai-
luvaunun keittiössä? CaraCitossa suurena 
joustavuutena, sillä se pitää sisällään lä-
hes kaiken. Oli haaveena sitten suuri tai 
pieni ruoanlaittoalue, asiakkaillamme on 
varaa valita. Lasikeraaminen keittotaso 

tuo kotoa tuttua käyttömukavuutta.

JOHDONMUKAISESTI 
ERILAINEN

Suuri vai pieni jääkaappi?  
CaraCito vastaa toiveisiin. 

470 QDK – Nauti ruoanlaitosta tyylikkään kompaktissa keittiössä 
vakiovarusteisiin kuuluvien LED-valojen tunnelmassa.

*Vakiovaruste:
470 QDK, 
500 QDK

*Vakiovaruste:
390 QD, 450 FU,
470 EU

**saatavissa lisävarusteisiin kuuluvassa 
kaasupaketissa

65 l 106 l 133 l 133 l

Kompressori-
jääkaappi*

Kompressori-
jääkaappi*

Kaasukäyttöinen 
jääkaappi**

Kaasukäyttöi-
nen jääkaappi**

 Ruoanlaitto
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JOHDONMU-
KAISESTI  

NYKYAIKAINEN 
Suoria linjoja ja 

epäsuora valaistus. 
Näyttää hyvältä!

SÄHKÖLIESI
Kokkaa kotoa tutulla 

keraamisella liesitasolla.

Lasikeraaminen keittotaso on 
helppokäyttöinen ja helppo pitää 
puhtaana. Työtasolla on paljon tilaa 
ruoanvalmistusta varten.

390 QD – Keittiö sopii kauniisti tilakonseptiin.

Valitessasi 
kaasupaketin  
voit kokata 
perinteisellä 
2-liekkisellä 
kaasuliedellä.
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 KAUNIITA UNIA. 
 TOIVOTAMME 

JOHDONMU-
KAISESTI TÄYSIN 

SÄHKÖINEN 
Sängyn alla ei ole 

ainoastaan säilytysti-
laa, vaan myös lämmi-
tys- ja ilmastointilaite.

450 FU – Ranskalaisen vuoteen suurella makuualalla on mukava loikoilla.

Sängyn alle sijoitettu lämmitys- ja 
jäähdytystoiminnolla varustettu 
ilmastointilaite takaa miellyttävän 
lämpötilan koko ajoneuvossa.

Näin helppoa se on. Ylös nostetun sälepohjan 
alta paljastuu lisää säilytystilaa.

 Nukkuminen
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Valinnanvapaus on etuoikeus myös Cara-
Citon ostajalle. Niin mallisarjan yleisilme, 
pohjaratkaisuvalikoima ja varusteluratkai-

sut  ovat erityisen toimivia ja viihtyisiä.

390 QD – Takaosan poikittaisessa 
parivuoteessa on tilaa heittäytyä pitkäkseen.

470 QDK – Kerrossänky tuo kaksi 
lisänukkumapaikkaa.

JOHDONMUKAISESTI 
NYKYAIKAINEN 
EvoPoreHRC-patja  
on parasta laatua.

Istuinryhmä
Vakiovaruste 450 FU, 

470 EU

Ruokailuryhmä
Vakiovaruste 390 QD, 

470/500 QDK

JOHDONMUKAI-
SESTI ERILAINEN

Istuen tai makuullaan – 
mukavuus on tärkeintä. 

390 QD – Kätevää! Ruokailuryhmä muuntuu 
hetkessä lisämakuupaikaksi.

470 FU – U:n muotoisen istuinryhmän voi 
muuttaa parivuoteeksi. 49
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1

TÄYSIN SÄHKÖINEN
Keraamisessa Dometic- 

kasetti-WC:ssä on sähkötoi-
minen pumppu.

1. Lisävarusteena saatava 
suihkuosa.

2. Vakiovaruste: Keraaminen 
Dometic-kasetti-WC

450 FU – Todella kätevä. Suihkun ja WC:n sisältävä 
kylpyhuone on erillään kulmapesualtaasta.

Kylpyhuone pohjaratkaisussa 
450 FU

 Kylpyhuone
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Rajallisen tilan optimaalinen hyödyntäminen edel-
lyttää aiempaa kokemusta asiasta ja paneutumista 

suunnittelun yksityiskohtiin. 
suunnittelussa. Johdonmukaisesti erilainen 

lähestymistapa näkyy kaikessa: selkeä ja 
pelkistetty muotoilu, jossa keskitytään olennaiseen.

JOHDONMUKAISESTI 
NYKYAIKAINEN

Vetimettömät kaapit ja 
avoimet säilytyslokerot 

tuovat 
helppokäyttöisyyttä.    

JOHDONMUKAISESTI 
ERILAINEN

Kaikki tarvittava suora-
linjaisessa nykyaikaisessa 

tilassa.   

390 QD – Lukuisissa säilytyskaapeis-
sa on tilaa kaikelle, mitä matkalla 
tarvitaan.

  SUURTA VAIKUTTAVUUTTA!  
  PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA ON 

470 QDK – Kaikki hoitotuotteet aina käden ulottuvilla.
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6. + 7. Lisävarusteena saatava kaasupaketti.  Mahdollis-
taa haluttaessa myös lämmityksen kaasulla sekä tavallisen 
kaasukeittimen käytön.

8. AL-KO-alusta takaa ajomukavuuden. Parasta vakautta 
ja turvallisuutta myös epätasaisella tiellä.

 TEHKÄÄ HYVIN 
 LÄMMITTÄÄ TALVELLA Viilentää kesällä, 

lämmittää kylminä 
päivinä.

1. Vakiona lämmitystoiminnolla va-
rustettu ilmastointilaite. Täydellisen 
miellyttävä lämpötila koko ajoneuvossa.

2. Lasikeraaminen keittotaso. Kotoa 
tuttua helppokäyttöisyyttä.  

3. Kaksinkertaiset avattavat ikkunat. 
Parantavat eristystä.

4. Sivuilla olevat äärivalot ja näyttä-
vä WEINSBERG-takapuskuri. ovat ilo 
silmälle ja luovat turvallisuuttalista.

5. LED-valaistus vakiona.  
Energiatehokas ja kaunis. 

JOHDONMUKAISESTI NYKYAIKAINEN JOHDONMUKAISESTI ERILAINEN

 Kohokohdat

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

Mainitut paketin sisällöt ovat esimerkkejä tälle sarjalle. Pakkauksen yksittäiset
tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjapiirrosta riippuen.

JOHDONMUKAISESTI TÄYSIN SÄHKÖINEN 2

5 76
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 TEHKÄÄ HYVIN 

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus 

VERHOILUKANKA AT
makusi mukaan.

SWEET CHESTNUT*BLUE STONE SPARKLING VELVET*

500 QDK

470 EU

470 QDK

390 QD 450 FU

Suunnittele oma matkailuvaunusi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

*S
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na
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Pitkittäiset erillisvuoteet
Heittäydy pitkäkseen. Jopa 200 cm:n 
pituus tarjoaa enemmän kuin riittävästi 
tilaa kunnon lepohetkelle. Halutessasi 
voit muuttaa molemmat erillisvuoteet 
yhdeksi suureksi makuualaksi.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Ranskalainen vuode
Nerokasta tilankäyttöä. Ranskalai-
nen vuode on erityisen hienostunut 
tilaratkaisu. Nauti lokoisista unista. 
Kylpyhuone on kätevästi lähellä. 

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Herää aamuun virkeänä. Me WEINSBERGillä tiedämme, että 

ravitsevat unet ovat tärkeä osa lomaelämystä. Siksi kaikissa 

vuodevaihtoehdoissa ja pohjaratkaisuissa kiinnitetään erityi-

stä huomiota tilaan ja mukavuuteen. Kattavasta valikoimasta 

voit löytää juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Poikittainen parivuode
Tehokkaan monikäyttöinen. Mukava 
poikittainen parivuode on koko ajoneu-
von levyinen. Näin voit nauttia suuresta 
makuualasta ja mahtavasta tilantun-
nusta. 

CaraOne 390 QD / 420 QD / 480 QDK /  
 550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

VUOTEET.
VALITSE JUURI 
SINULLE SOPIVA 
VUODE.

 Monipuolisuus / vuoteet

54 Ammattitaito asuntovaunujen valmistuksessa
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2-kerroksinen kerrossänky
Hyvät unet kahdessa kerroksessa. Erityi-
sesti lapsille sopivassa kerrossängyssä on 
vakiona turvaverkko. Täydellinen rauhoittu-
mispaikka kaikkein tärkeimmille.

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK 
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

3- kerrossänky
Kahden hengen kerrossängyn 
voi halutessaan tilata  
3 kerrossänkynä – vielä yksi 
makuupaikka enemmän!

CaraOne 400 LK / 480 QDK / 
 500 FDK / 550 UK / 
 550 QDK

CaraCito 470 QDK

Nostovuode
Käsin kosketeltavaa mukavuutta. Päi-
väsaikaan lähes huomaamaton nosto-
vuode muuttuu käden käänteessä 
lokoisaksi pesäksi. Ylös nostettuna 
tilavaa makuupaikkaa ei juurikaan näy, 
se kiinnitetään yläasentoon turvalli-
sesti soljilla ja turvavöillä.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Monipuolisuus / vuoteet  

Erittäin käytännöllistä: 
ruokailuryhmät muuntu-
vat Matkailuvaunun no-

peasti lisämakuupaikaksi. 

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/caravan-variants

Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen 
vuode. WEINSBERG Jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.

Monitoiminen  
3- kerrosvuode.
Makuupaikka kolmelle tai 
vaihtoehtoisesti paljon tilaa 
tavaroille, lastausluukku myös 
ulkoa käsin.

CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK
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Sivukeittiö
Tilava klassikko. Sivukeittiössä 
jääkaappi on sijoitettu erilleen ja voi 
siksi olla tilavuudeltaan jopa 177 litraa. 
Näin elintarvikkeille jää runsaasti 
tilaa.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Kompaktikeittiö
Tilaa olennaiselle. Kompaktikeitti-
össä jääkaappi on integroitu keit-
tiöryhmään. Kokonaan avautuvissa 
laatikoissa kaikki on nopeasti käden 
ulottuvilla.

CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU / 
 420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Vis-à-Vis-keittiö
Keittiöryhmä on ruokailuryhmän 
vieressä jääkaappia vastapäätä.

CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF
CaraOne            500 UK

 Monipuolisuus / Lisävarusteet

KEITTIÖT.
JOKAISEEN
MAKUUN.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/caravan-variants.

Panoraamakeittiö
Tilaihme upeilla maise-
milla. Panoraamakeitti-
östä on upeat näkymät 
ulos ja poikkeuksellista 
tilantuntua. Panoraa-
maikkunan voi myös 
avata, jolloin sisään 
virtaa raitista ulkoil-
maa. 

CaraOne  390 PUH

Keittiö on kodin sydän – niin myös 

matkailuvaunussa. Kestävien pin-

tojen, tilavien säilytysratkaisujen 

ja laadukkaiden laitteiden ansiosta 

ruuanlaitto on mukavaa.
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Pitkittäinen kylpyhuone
Kaikki samassa linjassa.  
Ranskalaisen vuoteen vieressä oleva 
kauneudenhoitotila hyödyntää tilan 
optimaalisesti. Se tuo vaunuun 
toimivuutta ja arvokkuutta.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Kompakti kylpyhuone
Kaikki kompaktissa kokonaisuudessa. 
Kompaktin kylpyhuoneen kohokoh-
ta on siirrettävä pesuallas. Tämä 
toiminnallinen ratkaisu mahdollistaa 
optimaalisen tilankäytön myös kool-
taan pienemmissä.

CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD / 
 480 EU / 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Takaosan kylpyhuone
Tilaa joka suuntaan. Täällä kaikki on 
keskeisellä paikalla – ja siten aina 
käden ulottuvilla. Suuressa takaosan 
kylpyhuoneessa on tilaa liikkua ja 
paljon säilytystilaa. 

CaraOne 390 QD / 550 QDK 
CaraCito 390 QD / 500 QDK

Monipuolisuus / kylpyhuoneet  

Kylpyhuoneessa tilankäyttö ratkaisee. Kokonaisuus muo-

dostuu harkituista ratkaisuista. Paljon säilytystilaa, houkut-

televa sisustus ja joustavat yksityiskohdat tarjoavat tilaa 

hyvälle ololle!.

KYLPYHUONEET.
VIRKISTÄVIÄ
TILAKONSEPTEJA.

Lisätietoa on verkkosivuilla osoitteessa weinsberg.com/caravan-variants. 57
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

Kaihtimilla varustetut 
ikkunat

Jäteastia

Kiiper-säilytysverkko tuo 
kätevää säilytystilaa oveen

Asuinosan TREND-ovet 
ovat saatavissa myös 700 
mm levyisinä

UUTTA

 Monipuolisuus / lisävarusteet

OVI EL Ä MYKSIIN.
WEINSBERG-matkailuvaunujen ovet lukuisilla toiminnoilla.

TREND CLASSIC STYLE PLUS

Innovatiivinen: Yhden avaimen 
järjestelmä sisäura-avaimilla 
sekä ulkokahvoilla ja -lukoilla 
asuinosan oviin ja huoltoluuk-

kuihin.

VARUSTUS CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

CaraCito
Classic 

Ikkuna ja pimennys •

Moninkertainen lukitus •

Roiskevesitiiviste (kaksinkertainen tiiviste) • •

2 kiinteää vaatekoukkua • • • 

Jäteastia •

Kiiper-säilytysverkko •
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

1. Antrasiitin väriset 17" alumiinivanteet ja 
renkaat WEINSBERG-designia 
(235/60R17)

2. Mattamustat edestä kiillotetut 17" 
alumiinivanteet ja renkaat 
WEINSBERG-designia (235/60R17)

MATTAMUSTA EDESTÄ 
KIILLOTETTU

ANTRASIITTI MAALATTU

Monipuolisuus / Design  

UUDET WEINSBERG-ALUMIINIVANTEET.
ainutlaatuista WEINSBERG-designia.

Kaikki vanne- ja rengasvaihtoehdot löydät verkkosivuiltamme osoitteesta: configurator.weinsberg.com

COZ Y HOME -SISUSTUSPAKET TI. 
– valitse sisustus COZY HOME -paketilla

Paketti sisältää 2 tyynyä, 2 koristetyynyä, 2 
torkkupeittoa ja yhden kaitaliinan.

SAATAVISSA 
LISÄVARUS-

TEENA

JOKAISEEN 
WEINSBERGiin
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TRUMA-INET- 
JÄRJESTELMÄ:

Lämmitys ja kaasun määrä 
sovelluksen kautta*   

Kätevällä Truma-iNet-järjestelmällä ja Truma-so-
velluksella voit ohjata liikkuvan kotisi lämmitystä 
kaikkialta. Kuinka paljon kaasua on vielä jäljellä? 
Digitaalinen kaasumäärän mittauslaite ilmoittaa 
siitä älypuhelimessasi tai tabletissasi. 

VELOCATE-GPS- 
PAIKANNIN:*

Lisää turvallisuutta 
WEINSBERGiisi.

Velocaten innovatiivinen GPS-paikan-
nusjärjestelmä auttaa intuitiivisen so-
vellusohjauksen ja hiljaisen hälytysti-
lan avulla asuntovaunun löytämisessä 
varkaustilanteessa. Omavarainen, jopa 
3 kuukauden käyttöaika ilman latauksen 
tarvetta.

 Monipuolisuus / tekniikka

Kätevä ultrasuodatuskalvolla varustettu vesisuodatin ei 
jätä hygienian suhteen mitään sattuman varaan. Poistaa 
erittäin tehokkaasti mikro-organismit vedestä. BWT best-
camp -vedensuodatusjärjestelmällä tuotat hygieniavaati-
mukset täyttävää vettä ilman kemikaaleja. WEINSBERGin 
asuntovaunuihin tarkoitetut BWT bestcamp -suurteho-
suodatusjärjestelmät ovat saatavissa yhteistyökump-
paneilta ympäri maailman. Vain suodatusjärjestelmän 
säännöllinen vaihto 6 kuukauden välein       takaa parhaan 
vedenlaadun ja turvallisen  vedenjakelun.

8 mm:n John Guest -pistoliittimen ansiosta asennus käy 
helposti ilman työkaluja – vedenjakelun kohdalla myös 
ilman vaihtosuodatinta.

VEDENSUODATUSJÄRJESTELMÄ
„BWT - BESTCAMP“* 

Laitteistoa voi halutessaan laajentaa valinnaisilla antu-
reilla (esim. ovi / ikkuna-anturi) Lisätietoja osoitteessa 
www.velocate.com tai www.weinsberg.com/fi-fi

* Osat saatavissa lisävarusteena

ÄLYKKÄÄT 
LAITTEET, 
MAKSIMAALINEN 
MUKAVUUS.

Lämmitys-
järjestelmät

Kaasunsyöttö
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UUTTA

Monipuolisuus / tekniikka / verkkokauppa  

FRANKANA WEINSBERG - 
VALIKOIMA

on saatavissa WEINSBERG-jälleen-
myyjiltä tai verkkokaupasta osoittee-

sta shop.weinsberg.com. 

Kaikki tiedot ja hinnat osoitteessa www.frankanafreiko.de

1. Juomapullo 800 ml  Classic Sport ruostu-
matonta terästä. Helppo puhdistaa. Mitat: 7 x 25 
cm, paino: 256 g. Tuotenro 651/023

2. Retkituoli alumiiniputkea, 8 asentoon sää-
dettävä, 76 cm korkea selkänoja, enimmäiskuor-
mitus: 100 kg, runko: alumiinia. Mitat kokoon-
taitettuna: 107 x 69 x 5 cm / tuotenro 651/022

3. Dukdalfin retkipöytä Accordeon säänke-
stävällä Sevelit-pöytälevyllä Korkeussäätö: 
57–74 cm, mitat: 100 x 68 cm, materiaali: 
terästä, enimmäiskuormitus: 50 kg, paino: 11 kg. 
Tuotenro 651/021

4. Piknikkärry  10 cm leveillä kuvioiduilla 
renkailla, enimmäiskuormitus 75 kg. Mitat: 131 x 
60 x 98 cm, paino: 11,9 kg. Tuotenro 51 011

5. Neljä korvallista mukia, laadukasta Resy-
lin-materiaalia. Luistamaton pinta. Tuotenro 
651/024

6. Kaasuadapterisarja – sisältää kaiken 
tarvittavan paineensäätimen (G12, Saksa) liittä-
miseen Euroopan markkina-alueella käytettävi-
in kaasupulloihin.  Tuotenro 651/025

KAIKKEA, 
MIKÄ TEKEE 
LOMASTASI 
ENTISTÄ 
IHANAMMAN.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Nyt vuok-
rattavissa
myös ulko-

mailla!

MEDIKIT-ARVOSETELI:
Lääkesettiin oikeuttava 

kuponki

Saat WEINSBERG-asuntovaunusi mukana nyt myös MediKit-ar-
vosetelin. Se sisältää erilaisia apteekista saatavia lääkkeitä, joita 
voit tarvita matkalla, kuten särkylääkkeitä, allergialääkkeitä tai 
ripulilääkkeitä. Näin olet aina varautunut parhaalla tavalla.*

*Ajoneuvon mukana tulee lääkesettiin oikeuttava arvoseteli. Lääkesetti sisältää vain
apteekista saatavia lääkkeitä. Siksi arvosetelin voi lunastaa vain vastaavassa Medi-
Kit-verkkoapteekissa osoitteessa www.medikit.shop. Osoitteesta www.medikit.shop 
saat lisäksi lisätietoa MediKit-setistä.

Haluatko hankkia vapaa-ajan ajoneuvon, mutta 
haluaisit ensin testata, onko se sinulle sopiva? 
Silloin RENT AND TRAVELin tarjonta sopii 
sinulle. Selvitä internetistä tai matkatoimis-
tosta sinua eniten miellyttävä pohjaratkaisu. 
Yhdessä koko Saksan kattavan, yli 170 vuokrau-
spisteestä ja yli 1 900 vuokrattavasta ajoneu-
vosta sekä yli 380 yhteistyökumppani-matka-
toimistosta koostuvan verkoston kanssa RENT 

AND TRAVEL auttaa sinua sopivan ajoneuvon 
valinnassa. Lisäksi hyödyt laajasta palveluvali-
koimasta, kuten reittiehdotuksista ja lukuisista 
yhteistyötä tekevistä leirintä- ja pysäköintialu-
eista. Mukavia hetkiä käytännön lomatestin 
parissa!

CaraView

CaraView

 Kaikkialla lomallasi

TUTUSTU ENNEN SITOUTUMISTA...

JÄLLEENMYYJÄHAKU
Jälleenmyyjä lähelläsi

Tiedämme että aina ei ole helppoa päättää mikä on juuri 
oikea malli. Jälleenmyyjähakumme auttaa sinua valitsema-
an sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Käy tutustumas-
sa WEINSBERG- malleihin suoraan sivustollamme! Saat 
lisää yksityiskohtaisia neuvoja jälleenmyyjältäsi.

Etsi lähin jälleenmyyjä osoitteessa: dealer.weinsberg.com 

Perhemalli tai seikkailuajoneuvo kahdelle? Selvitä 
mikä on sinule sopivin vaihtoehto: 
layoutfinder.weinsberg.com

Löydä ajoneuvo-opastaja

Configuraattori

Suunnittele henkilökohtainen matkailuvaunusi. 
Sinä päätät mallin ja mieleisesi varustelun, me  
rakennamme sinulle valmiin ajoneuvon.
configurator.weinsberg.com

 Yli 170 vuokrauspisteessä yli 1 900   
 vuokrattavaa ajoneuvoa.

  Varaa internetissä osoitteessa  
 www.rentandtravel.de tai 380 yhteist-  
 yökumppanimatkatoimistostamme.

Tutustu kaikkiin vuokrauspisteisiin osoitteessa www.rentandtravel.de

UUTTA
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#teamWEINSBERG  

kirjoittaa matkakertomuksia ja 

jakaa ne yhteisön kanssa. Vaiku-

telmat ovat näkemisen arvoisia! 

Sharing is caring: Mitä kaikkea 

sinä olet kokenut WEINSBERGillä 
matkustaessasi?  

#teamWEINSBERG toivottaa 
kaikki tervetulleiksi!

#teamWEINSBERG

CaraCito toimi upeasti mobiilis-
tudiona outdoor-kuvausreissulla 
Baijerin metsissä! Tilaa ja tyyliä, 
juuri sitä haimmekin. On ilo olla 

osa #teamWEINSBERG:iä

#teamWEINSBERG:n osana 
olimme CaraTourilla Saksassa, 

Itävallassa, Etelä-Tirolissa, Italiassa 
ja Sloveniassa ja nautimme joka 
hetkestä. Odotamme jo innolla 

seuraavaa kertaa.

CaraLoft vei meidät Ammersee-järvelle ja Alppien 
maastoon, kuntoilemaan ja keräämään inspiraatiota 
seuraavaa keittokirjaa varten. Voimme sydömestäm-

me todeta, että matka oli mukava.  
#teamWEINSBERG rokkaa!

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Saatavana osoitteesta 
shop.weinsberg.com

Liity  
porukkaan!



 M
AT

K
AI

LU
VA

U
N

U
T 

20
20

 / 
20

21

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Vieraile Social 
Mediassa ja 
Fanshopissamme!

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana (08/2020). Pidätämme oikeuden muutoksiin 
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen 
teknisen edistyksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin väreissä ja ominaisuuksissa - myös 
sopimuksen solmimisen jälkeen - mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien 
maalipintojen maalin välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, jotka on toimitettavissa lisämaksusta, 
tai prototyyppien/tutkimusten varustusominaisuuksia, jotka eivät välttämättä täysin vastaa sarjan tilaa ja joita ei yksittäin tule olemaan saatavana edes 
erikoisvarusteena. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä tehtaan valtuuttamalta kauppiaaltasi neuvoja sarjan ajankohtaisesta tilasta. 
Esitteessä kuvatut somisteet eivät sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia 
ja toleransseja koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n etukäteisellä kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia 
painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita. Kattavat tiedot Suomen vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.

www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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Retkeilyautokuvasto ja matkailuautomme löydät erillisistä WEINSBERG-kuvastoistamme!




