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JOUW VAKANTIE!
ONTDEK NIEUWE KANTEN.



Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie een onvergetelijk mooie belevenis. Vanaf het wegrijden 
tot de terugkeer – perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.



CARAVAN

Buiten ben je thuis, onderweg ont-

dek je nieuwe kanten van jezelf en 

jouw WEINSBERG. Ongeacht of je 

met een CaraOne, CaraOne [ICE] of 

CaraCito onderweg bent: wij delen 

jouw passie en begeleiden je met 

doordachte details. En dat merk je 

elke dag van je vakantie.  

Maak deel uit van 

REDACTIONEEL 

Jouw vakantie! 
Ontdek nieuwe
kanten.

Samen schrijven we
reisverslagen!

#teamWEINSBERG
Feiten
Indelingen:  11
Slaapplaatsen:  tot 7
Lengte:  5,93 m – 7,61 m
Max. laad- 
vermogen: 160 – 300 kg

De gezinscaravan met 
11 passende indelingen.
De CaraOne wil maar één ding: wegrijden. Met 
zijn geniale ruimte-indeling en doordachte 
details kun je daarbij op maximaal comfort in 
WEINSBERG-kwaliteit rekenen.  
Jouw thuis in de vakantie.

www.weinsberg.com/caraone

10
CaraOne

Alle specificaties zijn deels inclusief optiemogelijkheden, die tegen meerprijs beschikbaar zijn.
Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen 
hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw WEINSBERG dealer te raadplegen over de afmetingen van de 
slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u gepland heeft.
Niet-bindende voorbeelden: de illustraties van de indelingen zijn niet-bindende schematische voorbeelden. De eigenlijke voertuig- en 
uitrustingskenmerken kunnen hiervan afwijken. Bepaalde voertuig- en uitrustingskenmerken worden niet gegarandeerd door de illustra-
ties en zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer. Vraag 
daarom bij uw dealer informatie aan over de specifieke kenmerken van het voertuig en de uitrusting die u hebt geselecteerd voordat u 
een aankoop doet.
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NIEUW

Feiten
Indelingen:  2
Slaapplaatsen:  tot 8
Lengte:  9,37 m 
Max. laad- 
vermogen: 170 – 560 kg

Feiten
Indelingen:  5
Slaapplaatsen:  tot 7
Lengte:  5,93 m – 7,61 m
Max. laad- 
vermogen: 220 – 280 kg

De vierseizoenenkracht met het 
meeste waar voor uw geld.
Opwarmen of koel blijven – maar je altijd  
goed voelen. Met de uitgebreide standaardui-
trustingn is de caravan voor het hele jaar  
CaraOne [ICE] een aantrekkelijke prijs- 
kwaliteitwinnaar in zijn segment.
Een echte caravan voor het hele jaar.

www.weinsberg.com/caraone-ice

De eerste consequent 
elektrische caravan.
De CaraCito doet het gewoon. Daarom heeft hij 
een volledig elektrische uitvoering en aircondi-
tioning. Hij is consequent modern gereduceerd 
tot het wezenlijke en heeft alles wat je voor 
een perfecte reisbeleving nodig hebt.  
Jong wonen voor onderweg.

www.weinsberg.com/caracito

CaraView

Jouw persoonlijke 
droomvoertuig nog 
beter leren kennen. 

Indeling-  
vinder

Leidt je met gerichte 
vragen naar het passende 
voertuig.
layoutfinder. 
weinsberg.com

Van binnen 
bekijken

Extra detailinformatie over de 
verschillende gedeeltes in jouw 
wensvoertuig.
weinsberg.com

Met de WEINSBERG-voer-tuig-
configurator kan je jouw individu-
ele WEINSBERG samenstellen. 
configurator.weinsberg.com

Configurator  

30
CaraOne [ICE]

38
CaraCito
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Foto Florian Hopp

Active-Line- 
bekleding. 
Ademend, antiba-
cterieel, huidvri-
endelijk en Ökotex 
gecertificeerd. 

Onderhoudsvriendelijk en robuust.  
De vlekwerende ommanteling weerstaat 
rode wijn, spagettisaus en meer.

Comfort en gezondheid.
Stoffen dragen voor een belangrijk deel bij 
aan de sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze niet 

alleen hoogwaardig en perfect verwerkt, 
maar ze hebben ook dat beetje extra op het 

gebied van design.

Florian Hopp, productmanager
43 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG

Meest geliefde WEINSBERG-detail: 
 uniek interieurdesign

EvoPore-HRC-matrassen.  
Veel slaapcomfort door ergonomische 
aanpassing en optimale ventilatie. 

COZY HOME- 
pakketten.  
Voel je alsof je thuis 
bent. Kleur bekennen 
of defensief op de acht-
ergrond blijven – met 
COZY HOME is de keuze 
aan jou. >>Pagina 59

Wat onze caravans 
bijzonder maakt? 
De som van een 
verscheidenheid 
aan details.

WEINSBERG-DNA. Klinkt 

indrukwekkend, is dat ook. 

Door het enthousiasme en 

de ervaring van onze mede-

werkers (waarvan velen zelf 

enthousiast kampeerder 

zijn) weten we, wat “daar 

buiten” belangrijk is. Daa-

rom zit bij WEINSBERG-ca-

ravans CUV-competentie 

zowel in de kleinste schroef 

als in de grootste opslagru-

imte. Caravan-competentie 

is niet altijd zichtbaar. Maar 

voelbaar bij iedere reis. 

De zitgroep in de caravan nodigt uit om je goed te 
voelen. Achter het bed, in de achtergarage of in de dinette: 
je vind overal extra ruimte voor al je bagage.  

BIJZONDERHEIDAlle
stoffen zijn

Oeko-Tex 
100

gecertificeerd

Meer informatie onder:
weinsberg.com/caravan- 
competence

CaraView
Van binnen 
bekijken

6 Caravancompetentie



Foto Florian Hopp

Precieze afwerking.  
Precieze plugtechniek zorgt voor 
ene bijzonder stabiele meubelbouw.

Volledig metalen handgrepen met 
basculesluiting. Zien er goed uit en 
houden zich goed voor veel gebruiks-
plezier.

Hoogwaardig lattenrooster. Voor per-
fecte stabiliteit en uitstekende ventilatie.

Michal Flöring, meubelmaker
38 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG

Meest geliefde WEINSBERG-detail:
Duurzame volkorpus bouwwijze

Meubelbouw & kwaliteit. Volkorpus-bouwwijze 
inclusief achterwanden. In elke WEINSBERG zit een 
doorslaggevend kwaliteitscriterium: handwerk. Hand-
werk, duurzaamheid en lang genieten.

Hier past alles 
bij elkaar.

Als volbloed timmerman ben ik 
trots dat we bij WEINSBERG als 

vanzelfsprekend met gedetailleerde 
volkorpus-bouwwijze en precieze 

plugtechniek werken.

Geventileerde meubels.
Doorslaggevend voor een aangenaam 
en gezond ruimteklimaat. 

7



GFK-dak. Het dak van glasvezelver-
sterkt kunststof is hagelresistent en 
doorstaat elk weer.

Sterke oppervlakken.
Ontwikkeld om intensief gebruik 
te weerstaan. 

Martin Moutelik, productiemedewerker 
31 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG  

Meest geliefde WEINSBERG-detail:  
GFK-dak

WEINSBERG werkt alleen samen met de 
beste toeleveranciers. Juist bij caravans is het 
rij-comfort doorslaggevend. Daarom gebruiken 

wij onder andere AL-KO-chassis, die over de 
beste volgeigenschappen beschikken (afhanke-

lijk van de indeling).

Isolatie met XPS-schuim. Daarmee zijn caravans beschermd 
tegen weer en wind. (CaraOne [ICE])

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG geven wij, in het kader 
van onze garantievoorwaarden, naast uw wettelijke garantie, eenwater-
dichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

Perfecte 
voertuigbouw & 
duurzaamheid.

Wij bouwen op veiligheid. Tenslotte 
moeten de toekomstige eigenaars zich 
in onze campers altijd goed geborgen 

voelen. En dat vele jaren lang. 

8 Caravancompetentie



Truma-iNet-systeem. 
Gewoon van waar je ook bent de verwarming 
regelen met de app of optioneel de gasvoorraad 
controleren. >>Pagina 60

USB-oplaadwandcontact.
Praktisch oplaadstation
voor smartphone, camera
en dergelijke.

BWT-waterfilter. Zorgt voor 
hygiënisch schoon water zonder 
chemie. Meer informatie hierover 
vind je op >>Pagina 60.

Verwarmings- 
systemen

Gasvoorraad

Velocate GPS Tracker. 
Ondersteunt bij het opsporen 
van de caravan in geval van 
diefstal.

Michael Gründinger, 
productontwikkelaar  

35 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 
Meest geliefde WEINSBERG-detail:

Het gebruikersgemak door het cen-
traal geplaatste LED-bedienings- 

element.

Verlichtende argumenten.
Bij kamperen moet het gezellig zijn. Daarom letten wij bij de plan-

ning op kleine en grote details, die het camperleven nog aangenamer 
maken. LED-verlichting in de garage en boven de buitenkant van de 

toegangsdeur is slechts één voorbeeld.

9



CaraOne
De gezinscaravan met 
11 passende indelingen.

Met zijn geniale ruimte-indeling en doordachte details kun 
je daarbij op maximaal comfort in WEINSBERG-kwaliteit 

rekenen. Jouw thuis in de vakantie.



Zandkastelen bouwen, met de bal spelen op de camping, 
zwemmen, snlorkelen en leuke uitstapjes. Zo herinner ik me de 

vakanties uit mijn jeugd. Voor Livia en Marlene willen we net zul-
ke belevenissen creëren. Daarom hebben we de CaraOne gekocht, 
die speciaal is afgestemd op de behoeftes van gezinnen. En voor 
mij het bewijs dat goed en voordelig goed samen kunnen gaan. 

Op naar Istrië!

  IJS EN ZEE  
  TIJD VOOR ZON,  



  ZO ZIE IK HET GRAAG  
  VAKANTIE MET AANHANG  

De heenreis is al heerlijk ontspannen, de CaraOne manoeuvreert 
gemakkelijk door de straten. Ik weet nu al dat het een geweldige 

vakantie wordt.  Afwisselend, echt en met het hele gezin. Als we zijn 
aangekomen rusten we lekker uit en eten we een hapje.

CaraOne12



450 FU

Altijd passend dankzij 
ver-schillende opbouwleng-

tes en -breedtes.

De CaraOne is de absolute topper onder de WEINSBERG-caravans. Met 
zijn flexibele uitrusting past de gezinsvriend bij elk reisgezelschap. 
Zijn 11 indelingen zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen-
schappelijk: een bijzonder gezellige sfeer en hoogwaardige details.

De drie belangrijkste details:
• 11 indelingen voor elk campingtype
• Flexibele badcelen beddenoplos-singen
• Maximale ruimte en bergruimte

tot 7 slaapplaatsen 11 indelingen onder 1500 kg

13



390 QD

AL-KO-chassis met 
sleepar-mas  
(standaard)

De opbouwdeur 
TREND is verkrijg- 

baar met 60 of 
70 cm breedte.

Als vader van het gezin kan ik de veiligheid tijdens 
het rijden bijzonder waarderen. Door de aangename 

handling van de CaraOne bij aankomst op de camping 
kan ik ook al snel gaan zitten en me verheugen op de 

tijd die voor ons ligt.

390 PUH – Panoramaraam voor een prachtig zicht 
tot in de hemel.

  VANAF HET EERSTE MOM  
  VAKANTIEGEVOEL  

  Ontdekken

14 CaraOne



450 FU

De indicator van 
de kogeldrukmeter 
helpt bij het laden.

De stijlvolle achterlichten zijn een echte blikvanger.

450 FU – Het samenspel van groot achterraam en achterbumper zorgt voor een markante look.

Meer informatie onder:
weinsberg.com/caraone

CaraView
Van binnen 
bekijken

15



450 FU – De rondzit is niet alleen optisch een blikvanger. Hij biedt ook voldoende ruimte voor het hele 
gezin en kan indien nodig in een handomdraai worden omgebouwd tot tweepersoonsbed.

  START!  
  ÉÉN, TWEE, DRIE...  

De rondzit kan snel
worden veranderd in 

een tweepersoonsbed.

  Wonen

16 CaraOne



Onze “huiskamer” is nogal wat. Er is ruimte voor 
iedereen, de bekledingsstoffen zijn zeer hoogwaar-
dig en’s avonds snel weer opgeruimd. In de dinette 

voelen de meiden zich op hun gemak en zijn ze 
voortdurend bezig. Monika en ik vinden dat niet 

alleen prettig, maar we doen gewoon mee.

Hoogwaardige en sterke bekledings-
stoffen zorgen voor een prettige 
atmosfeer. 

De bergvakken zijn tegelijkertijd 
praktisch en chic.

480 QDK – Royaal ruimtestation. De dinette kan ook als slaapmogelijkheid met een lengte van 183 cm worden gebruikt. 

390 PUH – Compacte indeling. Unieke ruimtesituatie net 
rondzit waar je je goed voelt.

  START!  
  ÉÉN, TWEE, DRIE...  

17



480 QDK – De homogene meubelovergangen spreken een sterke designtaal. 
In combinatie met de exclusieve WEINSBERG-meubelgreep ontstaat een 
waardevolle sfeer.

Elegante roestvrijstalen 
gootsteen

Hoogwaardig 3-pitskookstel

  Koken

18 CaraOne



Koelkast: indelingsaf-
hankelijk met 106 of 
133 liter (incl. AES).

Veel ruimte en een coole look: bovenkastje met veel bergruimte 
en een modern design.

480 QDK – De keuken overtuigt 
met allerlei doordachte details.

550 QDK – Enorm keukengedeelte met 3-pitskookplaat, roestvrijstalen goot-
steen en hoogwaardige multifunctionele wand met extra bergruimte.

  ALEEN HET BESTE.  
  VOOR MIJN GELIEFDEN  

  INDOOR EN OUTDOOR  

In de grote CaraOne-keuken 
kunnen we bijna net zoals 
thuis koken, wat we heel 
prettig vinden. Natuurlijk 
wil je ook een keer grillen. 

Karbonaadjes, worstjes, 
aardappelen en salade 

bereiden we binnen voor, 
en dan kunnen we het vuur 

ontsteken.

19



ONS HIGHLIGHT
De panoramakeuken in de 390 PUH – 
veel ruimte en een geweldig uitzicht.

390 PUH – De panoramakeuken zorgt naast een geweldig uitzicht tijdens het koken ook voor een 
royaal ruimtegevoel. Dankzij panoramaraam is er ook altijd frisse lucht van buiten.

  Koken / Panoramakeuken

20 CaraOne



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

500 FDK

550 UK480 QDK

540 EUH

De hoogwaardige 3-pitskookplaat zorgt voor plezier 
bij het koken en laat door zijn plaatsing nog voldoen-
de werkvlakken vrij.

Slimme oplossingen maken gebruik van elke millimenter 
en bieden ontzettend veel bergruimte.

Dankzij de lade met WEINSBERG-greep kan alles 
over-zichtelijk worden weggeborgen.

Panoramaraam om-
hoog, vakantiegevoel 

erin.

CaraOne Veel-
zijdigheid in de 
keuken: elke kok 
zijn recept, elke 

indeling zijn 
keuken.

Meer informatie over onze keukenvarianten vind je op pagina 56 of  
online op weinsberg.com/caravan-variants.
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450 FU – Het comfortabele tweepersoonsbed … 450 FU – ... met behoorlijk veel bergruimte eronder.

540 EUH – Gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met perfect slaapcomfort dankzij standaard Evo-Pore-HRC-matrassen.

Voor iedereen het juiste 
bed – dankzij de veelzijdige 

mogelijkheden.

  Slapen / Klassieke bedden

22 CaraOne



Tafel weg, 
matras 

erop!

480 QDK – De dinette kan worden omge- 
bouwd tot een extra slaapplaats.

480 QDK – Comfortabel tweepersoonsbed.

550 QDK – Ruimte voor de hele familie. Het stapelbed is 
optioneel ook verkrijgbaar met een 3e verdieping.

  GEWOON GEZELLIG  
  BOVEN EN ONDER:  

Livia maakt juist het bovenste stapel- 
bed op. Marlene gaat ondertussen op 

het onderste bed wild tekeer. Livia kijkt 
naar onderen en lacht: “Neem toch in 

ieder geval tijdens de vakantie je rust!” 
Dan klimt de kleine naar boven en ze 

stoeien verder.

23



540 EUH – Het standaard hefbed past elegant binnen het ruimteconcept. Met het hefbed 
omhoog nodigt de rondzit uit om te gaan zitten.

540 EUH – Bijzonder flexibel: als het hefbed omlaag is, ont-
staat een comfortabele slaapplaats voor twee personen.

  Slapen / Hefbedden

24 CaraOne



Alle hefbed indelingen 
bieden met een binnen-
hoogte van 2,09 meter.

390 PUH – Hoogwaardige sfeer, ook in het hefbedgedeelte. 
Optioneel is eer een 24"-LED-tv voor een gezellige avond voor de tv.

CaraOne- 
bedvarianten: hier
vindt iedereen een

slaapplaats.

Meer informatie over onze beddenvarianten vind je op pagina 54 of online op weinsberg.com/caravan-variants.

tweepersoons 
dwarsbed

2-etage
stapelbed

3-etage
stapelbed

Tweepersoons-
bed

Eenpersoons
bedden in 

lengterichting

Hefbed

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

25



Een heerlijk avondeten in een chique restau-
rant is een van de gezinstradities. In de ruime 
badcel hebben mijn modellen en ik alles wat 

nodig is om ons daarvoor klaar te maken.

480 QDK – Royale, modern vormgegeven 
badcel met veel bergruimte.

480 QDK – Functioneel. Doordacht. Stijlvol.

  MOOIMAKEN ALS EEN STER.  
  PURE BADLUXE.  

Badcel in de 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

  Badcel

26 CaraOne
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390 QD – Veel bewegingsvrijheid en veel opbergmogelijkheden.

450 FU – Ruimtelijke scheiding van badcel en wastafel.

1. Optioneel douchegordijn dat 
dankzij intelligente techniek 
niet aan je lichaam blijft kleven.

2. Dometic  
keramisch cassettentoilet

3. Wastafel in 
rechthoekig design

Badcel in de 
450 FU / 500 FDK

Badcel in de 390 QD

27
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1. Koelkast met AES-functie. 
Kiest altijd de perfecte energiebron voor de 
koelkast.

2. Opbouwdeuren TREND. Afhankelijk 
van de indeling verkrijgbaar met 60 of 70 
cm breedte.

3. Sfeerverlichting. Dankzij led straalt de 
woonruimte een helder licht uit.

4. Waardevol interieurdesign. 
Voor onvergelijkbaar wooncomfort in het 
hele voertuig.

5. Standaard hefbed. Door het praktische 
hefbed worden in de indelingen 390 PUH 
en 540 EU extra slaapplaatsen gecreëerd.

6. Evo-Pore-HRC-matrassen. Voor optimaal slaapcomfort.

7. 13 cm meer binnenhoogte. Zelfs zeer grote personen kunnen 
probleem loos staan in de CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)

8. 17" WEINSBERG lichtmetalen velgen. In antraciet gelakt  
of glanzend zwart gepolijst.

  KOMEN WE TERUG!  
  VOLGEND JAAR  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke arti-
kelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

OVERTUIGT
met doordachte details.

28 CaraOne



  KOMEN WE TERUG!  

390 QD 400 LK 450 FU 480 EU390 PUH 420 QD

500 FDK480 QDK 550 QDK550 UK540 EUH

Gevarieerd  

FOREST

STONE WATER* BLOOM* DUSK*

*B
es

ch
ik

ba
ar

 te
ge

n 
ex

tr
a 

ko
st

en

Configureer nu de CaraOne op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

AFGESTEMD
op jouw eisen.

HEFBED
Standaard met

STOFFEN
naar smaak.

HEFBED
Standaard met

29



CaraOne [ICE]  
Geschikt voor elk jaargetijde dankzij uitstekende isolatie, 

extreme wintervastheid en flexibele uitrusting.
Een echte caravan voor het hele jaar.

ICECaraOne
DE VIERSEIZOENENKRACHT 

MET HET MEESTE WAAR VOOR 
UW GELD



TANDEM ASSER EN  

CAR AVAN VOOR HET HELE JA AR 

met vierjaargetijdencompetentie

Opwarmen of koel blijven – maar je andaardui-

trustingn altijd goed voelen. Met de uitgebreide 

stis de CaraOne [ICE] een aantrekkelijke prijs- 

kwaliteitwinnaar in zijn segment.



Zichtbaar: elegante gladde uitvoering. Merkbaar: de XPS-schuimisolatie zorgt voor optimale isolatie 
en een aangenaam ruimteklimaat.

Vooraanzicht CaraOne [ICE].

Geoptimaliseerde 
gasflessenkast voor opti-

male handling.

  Ontdekken

32 CaraOne [ICE]



Het optioneel verkrijgbare winterpakket breidt de leefruimte uit met een 
winterbestendige buitenruimte.

Perfect
geïsoleerd. 

Hoe goed de voortent isoleert, merken we al bij het opbouwen. 
We hebben in no time een extra, verwarmde leefruimte. Al bij 
het eerste kopje koffie’s ochtends kunnen we één zijn met de 

natuur, zonder te rillen. Tijdens uitgebreide wandelingen knarst 
de rijp onder onze schoenen, het lijkt alsof de bevroren natuur 

stilstaat.  HUIS IN DE SNEEUW  
  ONS LEKKER WARME  

33 



RELAXAPPARTEMENT VOOR TWEE
740 UWF – Ontspannen comfort met 

dubbele bank, sideboard met geïntegreerde 
49"-smart-tv en elektrische haard.

ROYALE  
GEZINSVRIEND 

740 UDF – Veel ruimte voor het hele 
gezin en indien gewenst kun je van de dinette 

een extra slaapplaats maken.

  Wonen   Slapen

34 CaraOne [ICE]



In de royale woonruimte zijn meer dan genoeg zitplaatsen. 

Achterin zorgt een tweepersoonsbed met 
opbergvakken en bergruimte voor heerlijke 
dromen.

De bekleding van de dinette is sterk en 
onderhoudsvriendelijk.

Volledig geventileerde meubels zorgen 
voor uitstekende luchtcirculatie.

In de royale badcel met veel bergruimte en praktische details voel 
je je beslist goed. 

Enorm keukengedeelte met 3-pits kookstel, roestvrijstalen goot-
steen en veel bergruimte.

Koken   Slapen   Badcel  

35 
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740 UDF 740 UWF

1. Leuke wandlampen. Geweldig woonka- 
mergevoel heeft iets.

2.  XPS-schuimisolatie. Zorgt voor optima-
le isolatie en een aangenaam ruimteklimaat.

3. Twee leunstoelen in lederlook. Met 
voetenbankje, verstelbare rugleuningen en 
drank- en snackhouders. (740 UWF)

4. 49"-tv. De neerdalende LED-tv zorgt voor 
heerlijke avondjes samen. (740 UWF)

5. Opbouwdeuren STYEL PLUS. Van 
60 cm breed – met geïntegreerd raam en 
afvalemmer.

6. Royale, goed toegankelijke garage achterin. Daarin is ruimte 
voor alles, wat je gezin nodig heeft. (740 UDF)

7. Elektrische haard. Voor romantische momenten en een bijzon-
dere sfeer. (740 UWF)

8. Tandemasser voor meer rijcomfort. Goed loopcomfort, ook 
door gaten en op oneffen wegen.

OVERTUIGT
met doordachte details.

  WIND KUNT VERTROUWEN.  
  KWALITEIT WAAROP JE BIJ WEER  

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelken-
merken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

  Highlights
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740 UDF 740 UWF
  KWALITEIT WAAROP JE BIJ WEER  

STOFFEN
naar smaak.

Configureer nu de CaraOne [ICE] op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

SZECHUAN

AFGESTEMD
op jouw eisen.

RELAX
INDELING

DE

GEZINS
INDELING

DE

Gevarieerd  
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Standaard met 
airconditioning

Volledig 
elektrisch

Geschikt voor 
alle seizoenen

Glassceramic
hob

USB oplaad- 
punten

gasloos



>>>

  MET STIJL.  
  GEREDUCEERD TOT HET ESSENTIËLE.  

Met de CaraCito wilden we een caravan maken die in deze prijsklas-
se volledig nieuw is en vooral jonge, stijlbewuste personen en ge-

zinnen aanspreekt. In de vroege ontwikkelingsfase werd het concept 
“consequent anders” ontworpen. Onder deze noemer hebben we 

alle verdere ontwikkelingsstappen gezet om een caravan te ontwer-
pen die het licht nog niet had gezien. Een caravan die “consequent 

anders” is en toch direct als WEINSBERG kan worden herkend.

De CaraCito doet het gewoon. Daarom heeft hij een volledig
elektrische uitvoering en airconditioning. Hij is consequent

modern gereduceerd tot het wezenlijke en heeft
alles wat je voor een perfecte reisbeleving nodig hebt.  

Jong wonen voor onderweg.

CaraCito
De eerste consequent elektrische caravan.



Bij de ontwikkeling van de CaraCito hebben we vooraf een 
aantal uitgangspunten bepaald. Aan de ene kant het kos-
tenaspect, een uitdaging die ons goed heeft beziggehou-
den: een voordelige caravan maken, zonder op het gebied 
van kwaliteit te moeten inleveren. Ook was er het thema 
“jong wonen” en de daarmee verband houdende bewuste 
reductie tot het wezenlijke. En natuurlijk – ontzettend 

spectaculair – de volledig elektrische uitrusting: een cara-
van die standaard, helemaal geen gas gebruikt.

  OM HET BUITENGEWONE TE CREËREN.  
  MEN MOET ZIJN DOELEN HOOG ZETTEN,  

CaraCito40



De 3 belangrijkste details:
• Jong interieurontwerp
• Volledig elektrisch
• Standaard airconditioning met 

verwarmingsfunctie

De CaraCito is consequent anders. Dat begint al bij de volledig elek-
trische uitrusting en stopt bij de unieke prijs-kwaliteitverhouding. 
Daarom is afbreuk doen aan kwaliteit niet zijn stijl. In plaats daarvan 
gaat hij liever voor gereduceerd, jong interieurontwerp dat zich mag 
laten zien.

Consequent modern.
Consequent anders.

Consequent elektrisch.

tot 7 slaapplaatsen 5 indelingen tot 1350 kg
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CONSEQUENT 
ELEKTRISCH

Airconditioning en verwar-
ming in één. Dat is handig 

voor de vakantie.

CONSEQUENT  
MODERN 

Klassieke, recht lijnen,
waar je ook kijkt.

De CaraCito laat een nieuwe golf loskomen, hij 
opent de deur naar een volledig nieuwe caravan-

wereld. De CaraCito toont dat prijsbewustzijn niet 
automatisch minder kwaliteit en design betekent. 
Hij toont, hoe belangrijk goed design is. Met een 

minimalistisch gerreduceerd exterieur en de 
strakke lijnen, die bijvoorbeeld goed zichtbaar zijn 
bij de toegangsdeur. Deze deur werd exclusief voor 
de CaraCito ontwikkeld. Wij hebben op elk detail 

gelet, hoe klein ook.

De decente, maar toch stijlvolle exterieurbekleding maakt de CaraCito 
tot een blikvanger. De ramen met dubbel glas kunnen worden uitgezet.

Koelt in de zomer, ver-
warmt op koudere dagen.

De opbouwdeur CLASSIC 
voegt zich elegant in het 
totale design.

  DAT TOONT ZICH IN ELKE LIJN.  
  WELOVERWOGEN EXTERIEURDESIGN.  

  Ontdekken
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De AL-KO
Chassis zorgt voor uitstekende rijdynamiek
en spoortrouw (afhankelijk van de opbouw).

Gebruiksscenario elektrisch – Eenvoudige toegang en veel 
bergruimte in de disselbak.

De achterlichtdrager maakt indruk met de markante WEINSBERG-look en de contourver-
lichting aan de zijkant maken veilig en soeverein rangeren mogelijk.

CONSEQUENT  
ANDERS

Volledig elektrisch 
gepland, maar ook

als gasvariant 
verkrijgbaar.

Gebruiksscenario gas – In de variant met gas 
is de gaskast geoptimaliseerd: ergonomisch en 
ruimtebesparend.

CaraView Insider-Kennis

Meer informatie onder:
weinsberg.com/caracito
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  MINDER KAN ZO VEEL MEER ZIJN.  

CONSEQUENT  
ANDERS 

Voordelig hoeft geen
beperking te zijn in de
veelzijdigheid wanneer

het om zitten gaat.

Ruimte voor maximaal vier personen in de royale Dinette van de 470 QDK.

  Wonen
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  JUIST BIJ HET WOONONTWERP.  
  MINDER KAN ZO VEEL MEER ZIJN.  Gereduceerd design? Ja, graag. Gereduceerd comfort? Beslist niet! 

Ook op het gebied van veelzijdigheid en keuzemogelijkheden kent de 
CaraCito grote klasse. Zijn interieur is georiënteerd op de moderne 

woonwereld. Minimalistisch, elegant, ruim. Grepen op de kasten zijn 
daar niet op hun plaats.

CONSEQUENT  
MODERN 

Prettig om aan te 
raken. Greeploze 
bovenkastjes en 

haptische 
oppervlakken.

CONSEQUENT ELEKTRISCH 
Airconditioning en verwarmings- 

installatie eenvoudig te besturen met 
de afstandsbediening.

Geen stijl zonder kwaliteit. De drie verschillende 
bekledingsstoffen zijn hoogwaardig en sterk.

Geen stijl zonder kwaliteit. De drie verschillende 
bekledingsstoffen zijn hoogwaardig en sterk. 45



  VRIJE KEUZE.  
  ONS RECEPT VOOR HET KEUKENGEDEELTE:  

Hoe ziet “jong wonen” eruit in de keuken 
van een caravan? Bij de CaraCito heel 
flexibel, hij heeft bijna alles aan boord. 
Een groter of kleiner kookgedeelte, hier 
hebben onze klanten de vrij keuze. De 

glaskeramische kookplaat biedt boven-
dien bedieningsgemak zoals je dat van 

thuis gewend bent.

CONSEQUENT  
ANDERS

Grote of kleine koelkast?
De CaraCito voldoet aan 

alle eisen. 

470 QDK – Stijlvol koken in het heerlijk compacte keukenblok met 
efficiënte, standaard LED-verlichting.

*Serie:
470 QDK, 
500 QDK

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU

**verkrijgbaar in optionele gaspakket

65 l 106 l 133 l 133 l

Compressor- 
koelkast*

Compressor- 
koelkast*

Koelkast 
op gas**

Koelkast 
op gas**

  Koken

46 CaraCito



CONSEQUENT  
MODERN 

Rechte lijnen
en indirecte
verlichting. 

Als dat er niet 
goed uitziet!

CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Koken op de glas- 
keramische kookplaat, 

het is alsof je 
thuis bent.

De glaskeramische kookplaat is 
eenvoudig te bedienen en te reinigen. 
Het werkblad biedt veel ruimte om te 
snijden en gerechten te bereiden.

390 QD – Het keukenblok past ook qua vorm in het ruimteconcept.

Wie kiest voor 
het gaspakket 
kookt op een 
klassieke 2-pits 
gasplaat.
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  ZOETE DROMEN.  
  WIJ WENSEN  

CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Onder het bed vind 
je niet alleen berg-
ruimte, maar ook de 

verwarmings-/ aircon-
ditioninginstallatie.

450 FU – Op het grote ligvlak van het tweepersoonsbed 
kun je heerlijk slapen. comfortabel is.

De airdconditioningsinstallatie met verwarmings- 
en koelfunctie onder het bed zorgt voor een 
aangenaam ruimteklimaat in het hele voertuig.

Zo gemakkelijk gaat het. Klap het lattenroos-
ter omhoog, en daar is je extra bergruimte.

  Slapen
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Keuze, keuze, keuze. Misschien is het 
wel heel bijzonder voor een prijsbewuste 
caravan, maar wij hebben het concept van 
de keuzemogelijkheden ook in het slaapge-
deelte consequent uitgevoerd. Natuurlijk 

zijn alle oplossingen bijzonder gemakkelijk 
en comfortabel.

390 QD – In het dubbele dwarsbed achterin 
kun je je heerlijk uitstrekken.

470 QDK – Het stapelbed zorgt voor twee 
extra slaapplaatsen.

CONSEQUENT  
MODERN
Op de beste

kwaliteit gewed
met de EvoParel-

IRC-matras.  

Zitgroep
Serie 450 FU, 470 EU

Dinette
Serie 390 QD, 470/500 QDK

CONSEQUENT  
ANDERS

Zitten of liggen, als het 
maar comfortabel is.  

390 QD – Hoe praktisch! De dinette wordt 
een extra slaapplaats.

470 FU – De U-vormige zitgroep kan worden 
veranderd in een tweepersoonsbed. 49
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CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Het Dometic keramisch 
cassettetoilet beschikt over 

een elektrisch pomp.

1. Optioneel verkrijgbare 
douche-uitbouw. 

2. Standaard: Dometic 
keramisch cassettetoilet

450 FU – Bijzonder praktisch. De badcel met douche en 
wc is gescheiden van de hoekwastafel. 

Badcel in de 450 FU

  Badcel
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Groot kan iedereen, maar een kleine ruimte optimaal 
benutten, daar heb je echt ervaring voor nodig. Precies 

deze hebben we gebruikt bij het ontwerpen van de badcel 
in de CaraCito. Bovendien wordt de stelling “consequent 
anders” ook hier doorgevoerd: duidelijk en minimalistisch 

design, geconcentreerd op het wezenlijke. 

CONSEQUENT  
MODERN 

Greeploze kasten 
en open bergvakken 

voor nog meer 
toegankelijkheid.      

CONSEQUENT  
ANDERS

Alles wat je nodig hebt 
in een rechtlijnig, 

modern design.    

390 QD – De vele bergmogelijk- 
heden bieden ruimte voor alles wat 
je op reis nodig hebt.

  GROTE VERSCHIL.  
  DE KLEINE DETAILS MAKEN  

470 QDK – Alle onderhoudsproducten altijd bij de 
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6. + 7. Optioneel gasflessen pakket. Op verzoek zijn ook 
een gasverwarming en een traditionele gaskookplaat mogelijk.

8. AL-KO-chassis met sleeparmas (indelingafhanke-
lijk). Voor optimale stabiliteit en veiligheid ook op ongelijke 
ondergrond. 

  MET CHIQUE MOTIEVEN.  
  KOM AAN TAFEL.  Koelt in de zomer, 

verwarmt op 
kou-dere dagen.

1. Standaard airconditioning met 
verwarmingsfunctie. Voor perfecte 
ruimtetemperatuur in het hele voertuig.

2. Glaskeramische kookplaat. Eenvou-
dig te bedienen zoals je dat gewend bent.

3. Uitzetbaar raam met dubbel glas. 
Voor betere isolatie.

4. Contourverlichting aan de zij-
kanten en de markante WEINS-
BERG-achterbumper. 
tVoor veilig rangeren.

5. Standaard LED-verlichting. 
Energieëfficiënt en esthetisch.

CONSEQUENT MODERN CONSEQUENT ANDERS

CONSEQUENT ELEKTRISCH

  Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke 
artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

5

2

6 7
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  MET CHIQUE MOTIEVEN.  

AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd  

STOFFEN
naar smaak.

SWEET CHESTNUT*BLUE STONE SPARKLING VELVET*

Configureer nu de CaraCito op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView
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500 QDK

470 EU

470 QDK

390 QD 450 FU
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Bedden in de lengte
Lang en breed liggen. Een lengte 
tot 200 cm biedt meer dan genoeg 
ruimte om nog eens lekker uit te 
strekken. Als je wilt kun je de twee 
eenpersoonsbedden optioneel om-
bouwen tot één groot ligvlak.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Tweepersoonsbed
Enigszins scheef. Het tweeperso-
onsbed biedt een bijzonder elegante 
ruimteoplossing. Heerlijk zachte 
nachten zijn hier voorgeprogram-
meerd. Uniek is dat het bad heel 
praktisch dichtbij is.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Elke ochtend uitgerust wakker worden. Bij WEINSBERG 

weten we hoe belangrijk het voor je vakantiebeleving is als je 

goed slaapt. Daarom wordt bij alle bedvarianten en indeling-

en gelet op ruimte en comfort. Door de grote selectie vindt 

iedereen zijn perfecte slaapplaats.

Tweepersoons dwarsbed
Efficiënte alleskunner. Het tweeper-
soons dwarsbed voelt aangenaam en 
neemt de volledige breedte van het 
voertuig voor haar rekening. Zo kan 
je genieten van een bijzonder groot 
ligvlak en een fijn ruimtegevoel.

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

BEDDEN.
SLAPEN ZOALS 
JIJ DAT WILT.

  Veelzijdigheid / Bedden
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2-etage stapelbed
2-verdiepingen stapelbed Boven elkaar 
in plaats van naast elkaar. Het stapelbed 
met standaard veiligheidsnet is ideaal voor 
kinderen. Een plaats waar de kinderen zich 
perfect kunnen terugtrekken.

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

3-etage stapelbed
Elk 2e stapelbed kan opti-
oneel worden veranderd in 
een 3-etage stapelbed – voor 
nog meer slaapplaatsen.

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

CaraCito 470 QDK

Hefbed
Comfort om lekker bij te gaan zitten. 
Overdag nauwelijks merkbaar, maar ’s 
avonds trek je de knuffelhoek met één 
handgreep naar voren. In opgetrokken 
toestand is het royale slaapgedeelte 
nauwelijks te zien. Het wordt vastge-
zet met kliksluitingen en veiligheids-
gordels.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Veelzijdigheid / Bedden  

Ook erg praktisch: de 
dinettes in de caravan 

kunnen snel worden 
omgebouwd tot een extra 

slaapplaats.

Meer informatie ontdekken via weinsberg.com/caravan-variants.

Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogeli-
jk aantal slaapplaatsen te bereiken. Uw WEINSBERG dealer zal u graag adviseren.

Multifunctioneel 
3-etage stapelbed
Een bijzonderheid is het multifunc-
tionele 3-etage stapelbed, dat kan 
worden veranderd in een garage.

CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK
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Keuken in de lengte
De ruime klassieker. In de keuken 
in de lengte is de koelkast apart 
geplaatst en kan daardoor een inhoud 
hebben van maximaal 177 liter. Hier 
is bijzonder veel ruimte voor verse 
levensmiddelen en voorraad.

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

Compacte keuken
Ruimte voor het essentiële. Bij de 
compacte keuken is de koelkast 
geïntegreerd in het keukenblok. In 
de laden die volledig kunnen worden 
uitgetrokken is alles snel bij de hand.

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

Vis à Vis keuken
De keukenzuil bevindt zich naast 
de dinette, tegenover de koelkast.

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

  Gevarieerd / Keuken

KEUKEN.
VOOR 
IEDEREEN 
HET JUISTE 
WOONRECEPT.

Meer informatie ontdekken via weinsberg.com/caravan-variants.

Panoramakeuken
Ruimtewonder met 
uitzicht. De panorama-
keuken biedt een uniek 
uitzicht en een bijzon-
der gevoel van ruimte. 
Het panoramaraam 
kan worden uitgezet 
en zorgt zo voor frisse 
lucht.

CaraOne  390 PUH

De keuken is het hart van je huis 

– en uiteraard ook van je caravan. 

Dankzij robuuste werkvlakken, 

veel ruimte voor keukengerei en 

hoogwaardige apparaten is je 

keuken echt leuk.
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Badkamer in de lengte
Alles op één lijn. De geniale partner 
van het tweepersoonsbed maakt 
optimaal gebruik van de ruimte. 
Daardoor ontstaat een uniek ruim-
tegevoel in het voertuig.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Compacte badkamer
Compact en compleet. Het highlight 
in de compacte badkamer is de 
verschuifbare wastafel. Deze fun-
ctionele oplossing maakt optimaal 
gebruik van de ruimte mogelijk, ook 
bij ruimtebesparende bouwwijze.

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

Hoek badkamer
Lengte maal breedte. Hier bevindt zich 
allen op één centrale plaats – en dus 
binnen handbereik. Veel bewegingsv-
rijheid en veel bergruimte onderschei-
den de royale hoek badkamer.

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

Gevarieerd / Badcellen  

In de badkamer is ruimte heel belangrijk. Hier toont zich de 

ware grootsheid in de doordachte oplossingen. Veel bergru-

imte, aantrekkelijk design en flexibele details bieden ruimte 

waar je je goed kunt voelen.

Meer informatie ontdekken via weinsberg.com/caravan-variants.

BADKAMER.
VERFRISSENDE 
RUIMTECON- 
CEPTEN.
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

Raam met geplooide stof Afvalemmer

Net voor praktische
bergruimte in de deur

Opbouwdeuren TREND 
ook verkrijgbaar met 
breedte van 700 mm

  Veelzijdigheid / Extra uitrusting

PUUR GENOT.
De WEINSBERG-caravandeuren met vele functies.

TREND CLASSIC STYLE PLUS

Innovatief: het éénsleutels-
lotsysteem met ingefreesde 

sleutels, buitengrepen en 
sloten voor opbouwdeuren en 

serviceluiken.

UITVOERING CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

CaraCito
Classic 

met raam incl. verduistering •

meervoudige vergrendeling •

Regenafdichting (dubbele afdichting) • •

2 kledinghaken, vast • • • 

Afvalemmer •

Net •

NIEUW
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

1. Antraciet gelakte 17" lichtmetalen  
velgen incl. banden in exclusief  
WEINSBERG-design 
(235/60R17)

2. Front-gepolijst in mat zwart 17"  
lichtmetalen volgen incl. banden in  
exclusief WEINSBERG-design 
(235/60R17)

FRONT-GEPOLIJST IN MAT ZWARTANTRACIET GELAKT

Veelzijdigheid / Design  

DE NIEUWE WEINSBERG 
LICHTMETALEN VELGEN.

In exclusief WEINSBERG-design.

Alle velgen- en bandenopties vindt je online op: configurator.weinsberg.com

COZ Y HOME DECOPAKKET 
– met COZY HOME is de keuze aan jou

Het pakket bestaat uit 2 sierkussens, 2 
slaapkussens, 2 spreien en één tafelloper.

OPTIONEEL 
VERKRIJGBAAR

VOOR ELKE 
WEINSBERG
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TRUMA-INET-SYSTEM:
Verwarming en  

gasvoorraad per app*

Met het handige Truma-iNet-systeem 
inclusief Truma- app, kun je de ver-
warming in jouw mobiele thuis vanaf 
elke plaats bedienen en controleren. 
Hoeveel gas is er nog aan boord? De 
digitale gasniveaumeter toont het je 
op jouw smartphone of tablet.

VELOCATE  
GPS-TRACKER:*

Meer veiligheid voor 
jouw WEINSBERG.

Het innovatieve GPS-plaatsbepalings-
systeem van Velocate ondersteunt 
dankzij de innovatieve app-bediening 
en de “stil alarm”-modus bij het opspo-
ren van de caravan in geval van diefstal. 
De sterke, zelfvoorzienende gebruiks-
duur van tot wel 3 maanden zonder 
stroomaansluiting en laat geen wens 
onvervuld.

  Veelzijdigheid / Techniek

Doelmatige waterfilter met ultrafiltratie membraan, die 
wat betreft hygiëne geen wens onvervuld laat. Verwijdert 
micro- organismen bijzonder effectief uit het water. Met 
de BWT bestcamp kan volledig zonder het gebruik van 
chemicaliën hygiënisch schoon water worden gepro-
duceerd. De BWT bestcamp filtersystemen met hoge 
capaciteit voor caravans van WEINSBERG zijn wereldwijd 
verkrijgbaar via gespecialiseerde partners. Want alleen 
wanneer elke 6 maandende filtersystemen worden ver-
vangen, wordt de hoogste waterkwaliteit en een veilige 
watervoorziening gewaarborgd.

Voor bijzonder eenvoudige installatie zonder gereed-
schap zorgt een 8 mm “John Guest” steekverbinding – 
met watervoorziening zelfs zonder vervangend filter.

WATERFILTERSYSTEEM
„BWT - BESTCAMP“* 

Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen 
via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer 
informatie vindt u op www.velocate.com oder 
www.weinsberg.com.

* Componenten optioneel verkrijgbaar

INTELLIGENTE 
APPARATEN,
MAXIMAAL
COMFORT.

Verwarmings-
systemen

Gasvoorraad
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NIEUW

Veelzijdigheid / Techniek / Shop  

DE FRANKANA 
WEINSBERG-COLLECTIE

is verkrijgbaar bij je 
WEINSBERG-dealer of online via  

shop.weinsberg.com. 

Alle informatie en prijzen zijn te vinden op: www.frankanafreiko.de

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roestvrij 
staal. Eenvoudig te reinigen. Afmeting: 7 x 25 
cm, gewicht: 256 g. artikelnr. 651/023

2. Campingstoel van ronde aluminium buizen, 
8-voudig verstelbare, 76 cm hoge rugleuning. 
belastbaar tot: 100 kg, frame: aluminium. Pak-
ketgrootte: 107 x 69 x 5 cm / Artikelnr. 651/022

3. Campingtafel Accordeon van Dukdalf met 
weerbestendig Sevelit-tafelblad. In hoogte 
verstelbaar: 57 – 74 cm, afmeting: 100 x 68 cm, 
materiaal: staal, belastbaar tot: 50 kg, gewicht: 
11 kg. artikelnr. 651/021

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofi-
leerde banden en een draagkracht van wel 75 
kg. afmeting: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 11,9 kg. 
Artikelnr. 51 011

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig 
Resylin. Met antislipsysteem. Artikelnr. 651/024

6. Gasadapterset – bevat alles wat nodig is 
voor de aansluiting van een drukregelaar (G12, 
Duitsland), die voor de op de Europese markt 
gebruikelijke gasflessen wordt vereist. Artnr. 
651/025

ALLES WAT
JOUW 
VAKANTIE
NOG MOOIER
MAAKT.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Nu ook in het 
buitenland

huren!

DEALERZOEKER
Dealer in jouw buurt

Wij weten: het is beslist niet eenvoudig “jouw WEINS-
BERG” te kiezen! Onze dealerzoeker helpt je bij je zoek-
tocht naar een handelspartner bij jou in de buurt. Bekijk 
de camper van je wensen op locatie en laat je uitgebreid 
adviseren.

Zoek dealers op: dealer.weinsberg.com 

MEDIKIT-VOUCHER:
Voucher voor een exclusieve 

medicatieset

Je WEINSBERG-caravan bevat nu ook een voucher voor een 
MediKit. Deze bevat naast o.a. wondspray, desinfecterende spray 
en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen, die nuttig 
kunnen zijn bij het reizen, waaronder pijnstillers, anti-allergische 
geneesmiddelen of tabletten tegen diarree. Zo heb je steeds de 
beste zorg onderweg.*

* Bij het voertuig zit een voucher om de medicatieset in te wisselen. De medicatieset 
bevat naast o.a. wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare 
medicijnen en geneesmiddelen die in de apotheek verkrijgbaar zijn. De voucher kan daa-
rom uitsluitend worden ingewisseld bij een erkende MediKit-verzendapotheek op www.
medikit. shop. Op www.medikit.shop. kan je ook meer informatie vinden over je MediKit.

Je denkt erover na om een recreatief voertu-
ig kopen, maar wilt graag vooraf testen of het 
werkelijk bij je past? Dan is het aanbod van 
RENT AND TRAVEL precies de juiste oplossing 
voor jou. Zoek je favoriete indeling gemakkelijk 
online of in het reisbureau. Samen met een over 
heel Duitsland verdeeld netwerk van meer dan 
170 verhuurstations met meer dan 1.900 huur-
voertuigen en meer dan 380 partnerreisbureaus 

ondersteunt RENT AND TRAVEL je bij jouw 
keuze voor het juiste voertuig. Profiteer boven-
dien van het grote dienstenportfolio zoals rou-
tevoorstellen en talrijke samenwerkingsverban-
den met campings & staanplaatsen. Veel plezier 
met de praktijktest van jouw vakantie!

 Bij de meer dan 170 verhuurstations 
 kan je kiezen uit 1.900 huurvoertuigen.

  Online boeken via www.rentandtravel.de 
 of via onze 380 partner-reisbureaus.

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de

CaraView
Familiekoets of een avonturenvoertuig voor twee?
Ontdek welke reisbegeleider bij jou past.
layoutfinder.weinsberg.com

Indelingenvinder

CaraView Configurator

Bepaal hoe jouw CUV eruit moet zien. Welke indeling en 
uitrusting je ook kiest, maak er jouw persoonlijke 
droomvoertuig van.
configurator.weinsberg.com

  Rondom uw vakantie

EERST PROBEREN DAN KOPEN...

NIEUW
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Het #teamWEINSBERG schrijft reis-

verslagen en deelt ze met de communi-

ty. Die indrukken kunnen zich laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij ontdekt tij-

dens jouw reizen met een WEINSBERG? 

Bij #teamWEINSBERG is iedereen 
welkom!

Wordt deel van  
de community.

#teamWEINSBERG

De CaraCito was onze mobiele 
studio voor een outdoor foto- 

shoot in het Beierse woud. En hij 
was echt geweldig! Ruimte en 
stijl, daar hou ik van. Ik hou er 

natuurlijk ook van om deel uit te 
maken van #teamWEINSBERG.

Als lid van #teamWEINSBERG wa-
ren we met de CaraTour onderweg 
in Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, 
Italië en Slovenië en hebben we van 
elk moment genoten. Wij verheugen 

ons nu al op de volgende keer.

Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee en 
naar het voorland van de Alpen gebracht, om te spor-

ten en om inspiratie op te doen voor het volgende 
kookboek. Dat de reis mooi was, is een understate- 

ment. #teamWEINSBERG rocks!

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com



   
C

AR
AV

AN
   

C
AT

AL
O

G
U

S 
20

20
 / 

20
21

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

Bezoek ons op 
social media en in 
onze fanshop!

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (08/2020). Veranderingen aan 
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en 
kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE 
tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels 
speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet 
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. 
Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij uw WEINSBERG dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen 
van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen 
zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde 
producteigenschappen weer. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en 
toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. 
Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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Onze CUV en campersvind je in onze aparteWEINSBERG catalogussen!




