
CAMPINGVOGN    CaraOne  /  CaraOne  [ICE]  /  CaraCito  

PÅ REISE

2020 /  2021

C
A

M
PI

N
G

VO
G

N
 K

AT
AL

O
G

 2
02

0 
/ 2

02
1



DIN FERIE!
DU BESTEMMER VEIEN.



WEINSBERG gjør hvert øyeblikk av ferien din til en opplevelse. Den er en utmerket følgesvenn helt fra du
kjører hjemmefra og til du kommer hjem igjen. Den er perfekt tilpasset dine individuelle ønsker og behov.



CAMPINGVOGN

Du er hjemme overalt, og når du kjø-

rer, oppdager du nye sider både ved 

deg selv og WEINSBERG-modellen 

din. Enten du kjører med en Cara-

One, CaraOne [ICE] eller CaraCito, 

deler vi lidenskapen din og sørger for 

mange gjennomtenkte detaljer. Det 

vil du legge merke til hver eneste 

dag i ferien din. 

Bli med i 

GENERELT 

Din ferie!
Du bestemmer 
veien.

Vi deler våre 
 reiseopplevelser!

#teamWEINSBERG
Fakta
Planløsninger:   11
Sovemuligheter: opptil 7
Lengde:  5,93 m – 7,61 m
Maks. nyttelast:  160 – 300 kg

Ditt hjem i ferien.
CaraOne ønsker kun én ting:
at vi kjører av gårde. Med den geniale
rominndelingen, det omfangsrike
utstyret og de gjennomtenkte detaljene
kan du stole på uovertreffelig
komfort i WEINSBERG-kvalitet.  

www.weinsberg.com/caraone

10
CaraOne

Alle spesifikasjoner inneholder opsjoner som vil kunne bestilles som tillegg.
Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning. 
Illustrasjonene av planløsningene er ikke-bindende skjematiske illustrasjoner. Selve kjøretøyet og utstyrets funksjoner kan variere avhengig av modell. Sørg 
derfor for å innhente informasjon fra din lokale forhandler om spesifikke detaljer vedrørende de ulike modellene og utstyret du ønsker før du bestiller.
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NY

Fakta
Planløsninger:  2
Sovemuligheter:  opptil 8
Lengde:  9,37 m 
Maks. nyttelast:  170 – 560 kg

Helårs-campingvogn.
Oppvarmet eller avkjølt – garantert alltid 
bra. Med det omfangsrike standardutstyret er 
helårs-campingvognen CaraOne [ICE] en klar 
vinner når det gjelder pris i forhold til ytelse i 
sin gruppe.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Den første konsekvent elektriske 
campingvognen.
CaraCito gjør det enkelt. Derfor kjører
den på fullt elektronisk utstyr og klimaanlegg.
Den er konsekvent moderne og minimalistisk 
og har alt man trenger for en perfekt reise-
opplevelse. Moderne leveforhold på reise.

www.weinsberg.com/caracito

Fakta
Planløsninger:  5
Sovemuligheter: opptil 7
Lengde:  5,93 m – 7,19 m
Maks. nyttelast:  220 – 280 kg

CaraView

Bli enda bedre kjent
med ditt personlige 
drømmekjøretøy.

Planløser

Stiller målrettede spørsmål 
så du finner kjøretøyet som 
passer til deg.
layoutfinder. 
weinsberg.com

Innsidekunskap

Ekstra detaljert informasjon om de 
ulike områdene i ditt drømme jøretøy.
weinsberg.com

Med kjøretøykonfiguratoren kan 
du sette sammen din individuel-
le WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

30
CaraOne [ICE]

38
CaraCito
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Foto Florian Hopp

Active Line stoff-
trekk. 
Pustende, antibakteri-
elle, allergivennlige og 
Ökotex-sertifisert.

Enkelt å vedlikehold og robust.  
Det flekkbeskyttende trekket beskytter
mot rødvin, spagettisaus og lignende.

Komfort og helse.
Tekstiler bidrar i stor grad til å gjøre det
koselig. Hos WEINSBERG er tekstilene

av høy kvalitet og perfekt bearbeidet og
sørger designmessig for det lille ekstra.

Florian Hopp, produktsjef
43 år, hos WEINSBERG siden 2015 

Beste WEINSBERG-detalj: 
 Unikt interiørdesign

EvoPore-HRC-madrasser. 
Total sovekomfort med ergonomisk tilpas-
ning og optimal ventilasjon.

COZY HOME-pakker.  
Føl deg som hjemme.
Vis fargene dine, eller 
vær diskret – med COZY 
HOME har du valget med 
dekoren. >>Side 59

Det som gjør våre
campingvogner
spesielle,
er summen av en
rekke detaljer.

WEINSBERG DNA høres

imponerende ut, og det er

det også. Lidenskapen og

erfaringene til våre medar-

beidere (mange av dem

engasjerte campere) gjør

at vi vet hva som skjer „der

ute“. Derfor ligger det kom-

petanse bak alt i en WEINS-

BERG campingvogn, fra den

minste skruen til det største

oppbevaringsrommet.

Campingvogn-kompetanse

er ikke alltid synlig. Men den

merkes på hver eneste reise.

Sittegruppe i campingvognen innbyr til kos. Under
sengen, hekkgarasjen eller dinetten – overalt er det ekstra
plass for bagasje og annet.  

SPESIALITETAlle
stofftrekk er

Oeko-Tex 
100

sertifisert

Du finner mer
informasjon på:
weinsberg.com/caravan- 
competence

CaraView
Innside- 
kunskap

6 Campingvogn-kompetanse



Foto Florian Hopp

Perfekt tilpassede  komponenter.  
Presis kileteknologi sørger for ekstra
stabil møbelkonstruksjon.

Håndtak i massivt metall med 
vippelås. Ser flott ut og er solide, for 
lang brukstid.

Sengebunner av høy kvalitet. For ek-
stra god stabilitet og utmerket ventilasjon.

Michal Flöring, snekker
38 år, hos WEINSBERG siden 2016 

Beste WEINSBERG-detalj: 
Helintegrerte møbler med lang levetid

Møbelkonstruksjon og kvalitet. Helintegrerte møbler
inkludert bakvegger. Hver WEINSBERG har et utslagsgiven-
de kvalitetskriterium: Håndverk, lang levetid og lang glede.

Her passer alt 
sammen.

Som fullblodssnekker er jeg stolt av
at vi hos WEINSBERG tar det som en
selvfølge at vi jobber med forseggjor-
te helintegrerte møbler og nøyaktig

kileteknologi.

Bakventilerte møbler.
Utslagsgivende for et behagelig og 
sunt inneklima.
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GFK-tak. Taket av 
 glassfiberforsterket plast er resistent 
mot hagl og trosser ethvert vær.

Resistente overflater. Utviklet for å
tåle intensiv bruk. 

Martin Moutelik, produksjonsmedarbeider 
31 år, hos WEINSBERG siden 2017 

Beste WEINSBERG-detalj:  
GFK-tak

WEINSBERG samarbeider kun med de beste lever-
andørene. Når det gjelder campingvogner er

kjørekomforten avgjørende. Derfor bruker
vi blant annet AL-KO-chassis, som har de beste

trekkegenskapene (avhengig av planløsning).

Isolering med XPS-skum. Slik er campingvognene beskyttet 
mot vind og vær. (CaraOne [ICE])

Bobiler, CUV og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års 
tetthetsgaranti på bodelen over hele Europa og for øvrig henvises 
det til WEINSBERG produktgaranti bestemmelsene.

Perfekt konstruksjon 
og lang levetid.

Vi bygger på sikkerhet. De fremtidige
eierne skal tross alt føle seg

i trygge hender i våre bobiler. I
mange år fremover.

8 Campingvogn-kompetanse



Truma-iNet-System. 
Bruk appen til å styre varmeapparatet uansett hvor 
du er, eller til å sjekke hvor mye gass du har igjen 
(valgfritt). >>Side 60

USB-ladekontakt. 
Praktisk ladestasjon for 
mobiltelefoner, kamera og 
lignende.

BWT-vannfilter. Sørger for hygienisk 
rent vann uten kjemikalier. Du finner 
mer informasjon på >>Side 60.

Varmesystemer

Gassforsyning

Velocate GPS Tracker. 
Bidrar til å finne igjen cam-
pingvognen dersom den skulle 
bli stjålet.

Michael Gründinger,
produktutvikler 

35 år, hos WEINSBERG siden 2016 
Beste WEINSBERG-detalj: 

Brukerkomforten med den sentralt
plasserte LED-betjeningsenheten.

Innlysende argumenter.
På campingtur skal man ha det koselig. Derfor sørger vi under
planleggingen for små og store detaljer som gjør campinglivet

mye hyggeligere. LED-belysning i garasjen og over inngangsdørene
ute er bare ett av mange eksempler.
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CaraOne
Familie-campingvognen med 11 ulike planløsninger.

Med den geniale rominndelingen, standardutstyret
og de gjennomtenkte detaljene kan du stole på

fantastisk komfort i WEINSBERG-kvalitet. Ditt nye Feriehjem!



Sandslott, ballspill på campingplassen, bading, snorkling og spen-
nende utflukter. Slik husker jeg familieferiene fra barndommen. 
Vi ønsker å gi Livia og Marlene like vakre opplevelser. Derfor har 
vi kjøpt oss en CaraOne, som er spesielt utformet for familiens 

behov. For meg er den beviset på at bra og rimelig ikke trenger å 
være motsetninger. Nå går turen til Istria!

  IS OG SJØ  
  TID FOR SOL,  

CaraOne
Familie-campingvognen med 11 ulike planløsninger.



  SÅNN LIKER JEG DET  
  FERIE MED PÅHENG  

Selv reisen er herlig avslappende, CaraOne er enkel å manøvrere 
gjennom gatene. Dette blir en genial ferie. Opplevelsesrik, ekte og 

med hele familien. Ved ankomst tar vi en pust i bakken og en matbit.

CaraOne12



450 FU

Alltid passelig, takket være
ulike konstruksjonslengder

og -bredder.

CaraOne er bestselgeren blant campingvognene fra WEINSBERG. Med 
det fleksible utstyret passer den familievennlige campingvognen til 
enhver reisegruppe. De 11 ulike planløsningene gir mange muligheter.

De tre viktigste detaljene:
• 11 planløsninger
• Fleksible løsninger for både bad 

og senger
• Maksimalt med plass og oppbevaring

opptil 7 soveplasser 11 planløsninger under 1500 kg

13



390 QD

AL-KO-understell med 
styreaksel (avhengig av 

 planløsning).

Den nye bodels-
døren TREND får 
du i 60 og 70 cm 

bredde.

Sikkerhet under kjøring vet jeg som familiefar å sette 
pris på. Siden CaraOne var så enkel å håndtere da vi 
ankom campingplassen, kan jeg også snart lene meg 
tilbake og glede meg til tiden som ligger foran oss.

390 PUH – Panoramavindu for vakker utsikt helt opp 
til himmelen.

  FRA FØRSTE ØYEBLIKK  
  FERIEFØLELSE  

  Oversikt

14 CaraOne



450 FU

Støttelastindikatoren
hjelper ved lasting.

De stilige baklysene er et blikkfang.

Du finner mer informasjon
på:
weinsberg.com/caraone

CaraView
Innsidekunskap

15



450 FU – Den runde sittegruppen er ikke bare et visuelt blikkfang – den sørger også for tilstrekkelig plass for hele familien og kan ved 
behov bygges om til en dobbeltseng.

  BLINKSKUDD!  
  EN, TO, TRE...  

Den runde sittegruppen
kan raskt gjøres om til en

dobbeltseng.

  Dinette

16 CaraOne



„Stuen“ vår gir oss virkelig mye. Det er plass til 
alle, møbeltrekkene er av ytterst høy kvalitet, og 

om kvelden er det raskt å rydde igjen. Jentene 
liker seg tydeligvis godt i dinetten og tøyser og 
tuller hele tiden. Ikke bare ønsker Monika og jeg 

det, vi tar til og med del i det.

Slitesterke møbeltrekk av høy kvalitet
sørger for en koselig atmosfære.

Hyllene er både praktiske og fine.

480 QDK – Sjenerøs romsituasjon. Dinetten kan også brukes som soveplass med 183 cm lengde.

390 PUH – Kompakt planløsning. Unik romsituasjon med rund sittegruppe der 
man føler seg vel.

  EN, TO, TRE...  

17



480 QDK – De elegante møbelovergangene taler et tydelig designspråk. I
kombinasjon med det eksklusive WEINSBERG møbelhåndtaket, blir det en 
verdig atmosfære.

Elegant vask i rustfritt stål. Kokeplate av høy kvalitet med tre bluss.

  FOR MINE KJÆRE.  
  KUN DET BESTE  

  Kjøkken

18 CaraOne



Kjøleskap:
Avhengig av planløsning med 
106 eller 133 l (inkl. AES).

God plass og et kult utseende: Takskap med mye oppbevarings-
plass og moderne design.

480 QDK –Kjøkkenet 
overbeviser med utallige 
gjennomtenkte detaljer.

550 QDK – Stort kjøkkenområde med komfyr med tre flammer, vask i rustfritt 
stål og en god multifunksjonsvegg med ekstra oppbevaringsplass.

  FOR MINE KJÆRE.  
  KUN DET BESTE  

  INNE SOM UTE  
I det store CaraOne-kjøkke-
net kan vi lage mat nesten 
som hjemme, noe vi virkelig 
nyter. Grilling må det na-
turligvis også bli av og til. 
Koteletter, pølser, poteter 
og salat forbereder vi inne, 

så fyrer vi opp grillen.

19



VÅRT HØYDEPUNKT
Panoramakjøkkenet i 390 PUH – 

stor plass og flott utsikt.

390 PUH – Panoramakjøkkenet sørger for vakker utsikt under matlagingen og gir en stor romfølel-
se. Takket være panoramavinduet får du også alltid frisk luft utenfra.

  Kjøkken / Panoramakjøkken

20 CaraOne



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

500 FDK

550 UK480 QDK

540 EUH

Komfyren med tre bluss sørger for morsom
matlaging og gir rikelig med benkeplass.

Smarte løsninger som utnytter hver millimeter og gir 
store oppbevaringsmuligheter.

Takket være skuffene med WEINSBERG-håndtak
kan alt stues oversiktlig bort.

Panoramavinduet kan 
åpnes og skaper skik-

kelig feriefølelse!

CaraOne
kjøkken alternativer:

Hver kokk har sin 
oppskrift,

hver planløsning
har sitt kjøkken.

Du finner mer informasjon om våre kjøkkenvarianter på side 56
eller under: weinsberg.com/caravan-variants

21



450 FU – Den oppbevaringsplass queen size-sengen... 450 FU – ... med rikelig med oppbevaring under sengen.

540 EUH – Koselige enkeltsenger overbeviser med god sovekomfort, takket være Evo-Pore-HRC-madrasser som standard.

En passende seng for alle
og enhver – takket være de

mange mulighetene.

  Søvn / Klassiske senger

22 CaraOne



Bort med 
bordet,
på med

madrassen!

480 QDK – Dinetten kan gjøres 
om til ekstra soveplass. 

480 QDK – Behagelig dobbeltseng på tvers.

550 QDK – Plass for hele familien. Køyesengen er opsjon, 
men også tilgjengelig med tre etasjer.

  HELT ENKELT KOSELIG  
  BÅDE OPPE OG NEDE:  

Livia legger på sengetøy i den øvre 
køyesengen. Imens herjer Marlene 

rundt i underkøyen. Livia ser ned og ler. 
„Kan jeg ikke i det minste få litt fred i 
ferien!“ Så klatrer den minste opp og 

så begynner fnisingen igjen.

23



540 EUH – Den standard senkesengen føyer seg elegant inn i romkonseptet.
Når den er slått opp, innbyr den runde sittegruppen til avslapning. 

540 EUH – Ytterst fleksibel: Når senkesengen er kjørt ned, er
den en bekvem soveplass for to personer.

  Søvn / Senkesenger

24 CaraOne



Alle planløsningene med senkeseng
gir med 2,09 m høyde innvendig hele

13 ekstra cm ståhøyde!

390 PUH – Herlig atmosfære, også i senkesengområdet. Som 
 ekstrautstyr kan du bestille en 24" LED-TV for koselige TV-kvelder.

CaraOne  
sengeløsninger:

Her finner hver og 
en sin soveplass.

Du finner mer informasjon om våre sengevarianter på side 54 eller under: weinsberg.com/caravan-variants

Tverrgående
dobbeltseng

Køyeseng
med to etasjer

Køyeseng
med tre
etasjer

Queen size-
seng

Langsgående
enkeltsenger

Senkeseng

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

25



En fin middag på en flott restaurant er del 
av familietradisjonen. På de store badet har 
jentene og jeg alt vi trenger for å pynte oss 

til det.

480 QDK – Stort og moderne utformet bad
med mange stuerom.

480 QDK – Funksjonelt. Gjennomtenkt. Stilig.

  GJØR DEG VAKKER SOM STJERNENE.  
  REN BADEROMSLUKSUS.  

Badet i 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK

  Bad

26 CaraOne
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390 QD – Stor bevegelsesfrihet og mye oppbevaringsplass.

450 FU – Romskiller mellom bad og servant.

1. Valgfritt dusjforheng som tak-
ket være intelligent teknologi 
ikke kleber seg fast på kroppen.

2. Dometic keramisk  
kassett-toalett 

3. Vaskeservant i rektangulær 
design

Badet i
450 FU / 500 FDK

Badet i 390 QD

27
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1. Kjøleskap med AES-funksjon. Velg all-
tid den perfekte strømkilden for kjøleskapet.

2. Bodelsdører TREND. Alt etter planløs-
ning tilgjengelig i 60 cm og 70 cm bredde.

3. Stemningsbelysning. Med LED fylles 
oppholdsrommet av et sterkt lys. 

4. Interiørdesign av høy kvalitet.  
For enestående bokomfort i hele kjøretøyet.

5. Senkeseng som standard. Med den 
praktiske senkesengen får du ekstra 
soveplasser i planløsningene 390 PUH og 
540 EU.

6. Evo-Pore-HRC-madrasser. For optimal 
sovekomfort.

7. 13 cm mer innvendig høyde. Selv høye personer kan stå 
oppreist i CaraOne uten problemer. (390 PUH / 540 EUH)

8. 17'' WEINSBERG aluminiumsfelger. TFlott utseende lakkert i 
antrasitt eller sort blank utførelse.

  KOMMER VI TILBAKE!  
  NESTE ÅR  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

HØYDEPUNKTER
med gjennomtenkte detaljer.

28 CaraOne



  KOMMER VI TILBAKE!  

390 QD 400 LK 450 FU 480 EU390 PUH 420 QD

500 FDK480 QDK 550 QDK550 UK540 EUH

Valgmuligheter  

FOREST

STONE WATER* BLOOM* DUSK*

*F
ås

 m
ot

 p
ris

til
le

gg

Konfigurer CaraOne nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

PERFEKT TILPASSET
til dine behov.

MED 
 SENKESENG

MØBEL- 
STOFFER
for enhver smak.

MED 
 SENKESENG

29



CaraOne [ICE]  
Klar for enhver årstid, takket være fremragende isolasjon, 

ekstrem hardførhet og fleksibelt utstyr.
En ekte helårs-campingvogn.

ICECaraOne
PERFEKT FOR ALLE FIRE ÅRSTIDER 

OG MEST VERDI FOR PENGENE



TANDEM AKSEL &

HEL ÅRS-CA MPINGVOGN 

Perfekt utstyrt for fire årstider

Oppvarmet eller avkjølt – garantert alltid bra.

Med det omfangsrike standardutstyret CaraOne 

[ICE] en attraktiv vinner i sin gruppe.



Synlig: Elegant utførelse med glatte plater. Merkbar: XPS-skumisoleringen sørger for god beskyttelse 
og behagelig inneklima.

CaraOne [ICE] sett forfra.

Optimalisert gasskasse for
optimal håndtering.

  Oversikt

32 CaraOne [ICE]



Vinterteltpakken som er tilgjengelig som ekstrautstyr 
utvider  oppholdsrommet med et vinterbeskyttet uterom.

Perfekt beskyttet, svært 
godt isolert.

Allerede når vi setter det opp merker vi hvor godt isolert fortel-
tet er. På et blunk har vi et ekstra, oppvarmet oppholdsrom. 
Allerede med den første morgenkaffen kan vi være i ett med 

naturen uten å hakke tenner. Rimet knaser under turskoene på 
de lange gåturene, den frosne naturen ser ut til å stå stille.  HJEM I ISEN  

  VÅRT KOSELIGE  

33 



PERFEKT FOR 2!
740 UWF – Avslappet komfort med 

toseters sofa, skjenk med integrert 49''‚ 
Smart-TV og elektrisk peis.

SJENERØS FAMILIEVENN 
740 UDF – Stor plass for hele familien og ved behov 

kan dinetten bli en ekstra soveplass.

  Bodel   Søvn

34 CaraOne [ICE]



Det er mer enn nok sitteplasser i det store oppholdsrommet.

En queen size-seng med hylleskap og stu-
erom i hekken sørger for søte drømmer.

Trekkene til dinetten er slitesterke og 
enkel å holde rene.

Fullt bakventilerte møbler sikrer
utmerket luftsirkulasjon.

Du føler deg umiddelbart vel på det store badet med mange 
stuerom og praktiske detaljer.

Stort kjøkkenområde med 3-bluss-komfyr, vask i rustfritt stål og
mye stueplass.

Matlaging   Søvn   Bad  

35 
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740 UDF 740 UWF

1. Pene vegglamper. Koselig stuefølelse 
med et lille ekstra.

2.  XPS-skumisolering. Sørger for god 
beskyttelse og behagelig inneklima.

3. Toseters sofa i kunstlær. Med fotstøtte, 
justerbart rygglene og setteområde for 
drikke og snacks. (740 UWF)

4. 49-tommers TV. Den nedsenkbare 
LEDTV- en sørger for herlige kvelder for to. 
(740 UWF)

5. Bodelsdører STYLE PLUS. I 60 cm 
 breddemed integrert vindu og avfallsbøtte. 

6. Stor og lett tilgjengelig hekkgarasje. Der er det plass til alt 
som familien trenger. (740 UDF)

7. Elektrisk peis. For romantiske øyeblikk og en egen atmosfære. 
(740 UWF)

8. Tandemaksel for bedre kjørekomfort. Komfortabel kjøring, 
selv over slaghull og ujevne veier.

OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

  I VÆR OG VIND.  
  KVALITET DU KAN STOLE PÅ  

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

  Høydepunkter

36 CaraOne [ICE]
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740 UDF 740 UWF

PERFEKT TILPASSET
til dine behov.

  KVALITET DU KAN STOLE PÅ  

MØBELSTOFFER
for enhver smak.

Konfigurer CaraOne [ICE] nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

SZECHUAN

FAMILIE RELAX
PLANLØSNING PLANLØSNING

Valgmuligheter  

37 



>>>

AirCondition
som standard

Helelektrisk
utstyr

Kan brukes hele året

Ceran 
 kokeplate

USB-ladestas-
joner

Gassfri
drift



>>>

  MED STIL.  
  MINIMALISTISK.  

Med CaraCito ønsket vi å skape en campingvogn som er helt ny i 
denne prisklassen og særlig tiltaler unge, stilbevisste personer og 
familier. Tidlig i utviklingsfasen ble konseptet „konsekvent anner-
ledes“ født. Under denne grunnsetningen ble alle de andre utvik-

lingstrinnene satt, slik at vi lagde en campingvogn som verden enda 
ikke hadde sett. En campingvogn som er „konsekvent annerledes“ og 

likevel umiddelbart kan gjenkjennes som en WEINSBERG.

CaraCito gjør det enkelt. Derfor kjører den på full-elektrisk
utstyr og klimaanlegg. Den er moderne og  minimalistisk og har alt 

man trenger for en perfekt reiseopplevelse. 

CaraCito
Den første elektriske campingvognen.



Allerede under utviklingen av CaraCito satte vi ned noen 
forutsetninger. For det første prisen, en utfordring som 

særlig appellerte til oss: Det å lage en rimelig cam-
pingvogn uten å gå på akkord med kvaliteten. Så var det 

temaet „moderne leveforhold“ og den tilhørende bevisste 
minimalismen. Og naturligvis – ganske spektakulært – det 
helelektriske utstyret: En campingvogn som gir helt avkall 

på gass!

  FOR Å SKAPE NOE UVANLIG.  
  MAN MÅ SETTE HØYE MÅL  

CaraCito40



De tre viktigste detaljene:
• Moderne interiørdesign
• 100% elektrisk
• Klimaanlegg med varmefunksjon som 

standard

CaraCito er konsekvent annerledes. Det starter med det helelektriske 
utstyret og ender med det uslåelige forholdet mellom pris og ytelse. 
Men det ligger ikke til oss å gi avkall på kvalitet. I stedet er det satset 
på minimalistisk, moderne interiørdesign som imponerer.

Moderne, annerledes og 
100% elektrisk!

opptil 7 sovemuligheter 5 planløsninger under 1350 kg
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100% ELEKTRISK
Klimaanlegg og 

 varmeanlegg i ett. Perfekt 
uansett ferie!

MODERNE  
LINJER 

CaraCito starter en ny trend og åpner dørene til 
en helt ny campingvogn-verden. CaraCito viser 

at prisbevisst ikke automatisk betyr å gi avkall på 
kvalitet og design. Den viser hvor viktig det er med 
god design. I det enkle, minimalistiske eksteriøret 
og de rette linjene, som for eksempel er gjenkjen-
nelige med inngangsdøren. Disse dørene er eksklu-
sivt utviklet for CaraCito. Vi har vært fokusert på 

hver eneste store og lille detalj.

De diskrete, men stilige utvendige dekoren gjør CaraCito til et 
blikkfang. Vinduene med doble glass kan åpnes utover.

Kjølig om sommeren, 
varmt på kaldere dager.

Bodelsdørene CLASSIC 
føyer seg elegant inn i 
den helhetlige designen.

  HVER DETALJ ER BESTEMT.  
  GJENNOMTENKT EKSTERIØRDESIGN.  

  Oversikt
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AL-KOunderstellet 
sørger for fremragende kjøredynamikk og 
 retningsstabilitet (avhengig av planløsning).

Bruksscenario elektrisk – Enkel tilgang og mye plass i oppbeva-
ringsboksen foran.

Baklysholderen imponerer i kjent WEINSBERG-utseende og 
sideklaringslysene muliggjør sikker og suveren manøvrering.

ANNERLEDES 
MEN PERFEKT!

Planlagt som  
helelektrisk, 

men også  
tilgjengelig 

som gassvariant.

Bruksscenario gass – I varianten med gass er gas-
skassen optimalisert: ergonomisk og plassbesparende.

CaraView Innsidekunskap

Du finner mer informasjon på:
weinsberg.com/caracito
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

MANGE 
 MULIGHETER
Rimelig betyr ikke 

 begrenset utvalg når det
gjelder sitteplasser.

Plass til opptil fire personer i den store dinetten til 470 QDK.

  Bodel

  TIL INTERIØRDESIGN.  
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  SÆRLIG NÅR DET KOMMER  
  MINDRE KAN VÆRE SÅ MYE MER.  Minimalistisk design? Ja, takk. Redusert komfort? Absolutt ikke! Når 

det gjelder valgmulighetene har CaraCito klasse. Interiøret er perfekt 
tilpasset den moderne stilen. Jevne, elegante linjer. Det er ingen 

håndtak på skapene.

MODERNE
Gode å ta på.

Takskap uten håndtak
og behagelige 

 overflater.

100% ELEKTRISK. 
Klima- og varmeanlegget styres

enkelt med fjernkontrollen.

Den runde sittegruppen er komfortabel, takskapene 
har praktisk oppbevaringsplass.

Ingen stil uten kvalitet. De tre ulike møbelstoffene er 
av høy kvalitet og slitesterke.

  TIL INTERIØRDESIGN.  
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  FULL PAKKE!  
  VÅR OPPSKRIFT FOR KJØKKENET:  

Hvordan ser „moderne leveforhold“ ut på 
kjøkkenet i en campingvogn? I CaraCito 
med stor fleksibilitet, fordi den tilbyr 
stort sett alt. Enten kjøkkenet er stort 
eller lite, her får kundene våre alt de 

trenger. Den glasskeramiske platetoppen 
gjør det også brukervennlig, akkurat slik 

man er vant til hjemmefra.

MANGE MULIGHETER
Stort eller lite kjøleskap?
CaraCito oppfyller ethvert 

krav.

470 QDK – Elegant matlaging i den herlig kompakte kjøkkenet med
effektiv standard LED-belysning.

*Standard:
470 QDK, 
500 QDK

*Standard:
390 QD, 450 FU,
470 EU

**tilgjengelig i den valgfrie gasspakken

65 l 106 l 133 l 133 l

Kompressor-
kjøleskap*

Kompressor-
kjøleskap*

Gassdrevet
kjøleskap**

Gassdrevet
kjøleskap**

  Kjøkken
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PERFEKT 
STEMNING 

Rette linjer 
og indirekte 

belysning. Ser det 
ikke fint ut!

100% ELEKTRISK
Matlaging på den

glasskeramiske
platetoppen, akkurat 
slik man er vant til 

hjemmefra.

Den keramiske platetoppen
er enkel å bruke og lett å rengjøre.
Det er stor plass på kjøkkenbenken
til oppkutting og tilberedning.

390 QD – Kjøkkenblokken passer fint inn i romkonseptet.

Hvis valget 
faller på
gasspakken, blir 
maten tilberedt 
på en klassisk 
gasstopp med to
bluss.
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  SKAL DRØMME SØTT.  
  VI ØNSKER AT DU  

100%  
ELEKTRISK
Under sengen

er det ikke bare
oppbevaringsplass,

der skjuler
også varme-/

klimaanlegget seg.

450 FU – På den store liggeflaten til queen size-sengen er det deilig å slumre.

Klimaanlegget med oppvarmings- og
kjølefunksjon under sengen sørger for et
behagelig inneklima i hele kjøretøyet.

Så enkelt er det. Slå opp sengebunnen,
så er den ekstra oppbevaringsplassen
tilgjengelig.

  Søvn
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Spekket med løsninger. Muligens uvanlig 
for en rimelig campingvogn, men vi har 
bestemt gjennomført konseptet med 

valgmuligheter, også i soveområdet. Alle 
løsningene er selvsagt svært komfortable.

390 QD – I dobbeltsengen på tvers i hekken 
kan man virkelig strekke seg ut.

470 QDK – Køyesengen sørger for to ekstra
soveplasser.

KONSEKVENT
MODERNE
Ligg på beste
kvalitet med 

 EvoPoreHRCmadrassen.

Sittegruppe
Standard 450 FU, 470 EU

Dinette
Standard 390 QD, 470/500 QDK

DU BESTEMMER!
Sitte eller ligge –

hovedsaken er at det
er bekvemt.

390 QD – Så praktisk! Dinetten blir 
til ekstra soveplass.

470 FU – Den U-formede sittegruppen kan 
gjøres om til en dobbeltseng. 49
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100%  
ELEKTRISK

Dometic keramisk toalett-
kassett har elektrisk

pumpe.

1. Valgfri dusjutvidelse.

2. Standard: Dometic keramisk 
kassett-toalett

450 FU – Ytterst praktisk. Badet med dusj og
toalett er adskilt fra hjørnevasken.

 Badet i 450 FU

  Bad
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Med stor plass er det enkelt, men det å utnytte 
begrenset plass på en optimal måte, krever erfaring. 
Og nettopp erfaring er det vi har brukt for å designe 

badet i CaraCito.

GODE LØSNINGER
Skap uten håndtak
og åpne hyller for

lettere tilgang.

STILRENT, MEN 
ALLIKEVEL LITT 

ANNERLEDES!
Alt man trenger i

moderne design med
rette linjer.

390 QD – De mange oppbevarings-
mulighetene gjør at det er
plass til alt man trenger på tur.

  DEN STORE FORSKJELLEN.  
  DE SMÅ DETALJENE UTGJØR  

470 QDK – Samtlige pleieprodukter alltid innen rekkevidde.
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6. + 7. Valgfri gasspakke.  Muliggjør etter ønske også gass-
drevet oppvarming og vanlig kokeplate med bluss. 

8. AL-KO-chassis med slepearmsaksel. For optimal 
stabilitet og sikkerhet, selv på ujevnt underlag (avhengig av 
planløsning). 

  ER DET IKKE FINT?  
  KOM OG SETT DEG VED BORDET.  Kjølig om somme-

ren, varmt på kalde 
dager.

1. Standard klimaanlegg med oppvar-
mingsfunksjon For perfekt innetempe-
ratur i hele kjøretøyet. 

2. Keramisk platetopp. Enkel å bruke, 
som man er vant til hjemmefra. 

3. Vinduer med doble glass som kan 
åpnes utover. For bedre isolering.

4. Sideklaringslys og den markante 
WEINSBERG baklysholderen. For 
sikker manøvrering. 

5. LED-belysning som standard. Ener-
gieffektivt og estetisk. 

  Høydepunkter

OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

5

2

MODERNE OG STILRIKTIG

100% ELEKTRISK

6 7GASS ALTERNATIVET ER MULIG

52 CaraCito



1

3 4

8

  KOM OG SETT DEG VED BORDET.  

PERFEKT TILPASSET
til dine behov.

Valgmuligheter  

Konfigurer CaraCito nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

MØBELSTOFFER
for enhver smak.

SWEET CHESTNUT*BLUE STONE SPARKLING VELVET* *F
ås

 m
ot

 p
ris

til
le

gg

500 QDK

470 EU

470 QDK

390 QD 450 FU
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Langsgående enkeltsenger
Her er det bare å breie seg. Med en 
lengde på opptil 200 cm er det mer enn 
nok plass. Hvis du vil, kan du forvandle 
de to enkeltsengene til én stor liggefla-
te (valgfritt).

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Queen size-seng
Lett skrådd. Queen size-sengen gir en 
ekstra elegant romløsning. Her er du 
garantert koselige netter. Det unike 
er den praktiske nærheten til badet.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Våkne uthvilt hver morgen. Hos WEINSBERG vet vi hvor

viktig god søvn er for ferieopplevelsen. Derfor rettes det stor

oppmerksomhet mot store og komfortable senger for

alle alternativer og planløsninger. Det store utvalget betyr at

alle kan finne sin perfekte soveplass.

Tverrgående dobbeltseng
Effektiv allrounder. Den koselige tver-
rgående dobbeltsengen utnytter hele 
bredden av kjøretøyet. Det gir en ekstra 
lang liggeflate og en uovertruffen 
romfølelse. 

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

VALG AV TYPE SENG?
HER FINNER DU 
DET SOM PASSER 
DEG BEST!

 Valgmuligheter / Senger
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Køyeseng med to etasjer
Over hverandre i stedet for ved siden av 
hverandre. Køyesengen inkludert standard 
sikkerhetsnett er ideell for barn. Et perfekt 
sted å trekke seg tilbake for de kjære små.

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

Køyeseng med tre etasjer
Hver køyeseng med to etasjer 
kan valgfritt endres til en 
køyeseng med tre etasjer – 
for enda flere soveplasser. 

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

CaraCito 470 QDK

Senkeseng
Nedfellbar komfort. Om dagen knapt 
synlig, om kvelden blir den koselige 
hulen synlig ved hjelp av et håndtak. 
Når sengen er hevet, legger man nes-
ten ikke merke til den store soveplas-
sen, og den sikres godt med klikklåser 
og sikkerhetsbelter.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Valgmuligheter / Senger  

Dinettene i campingvog-
nen er lette å gjøre om til 

en ekstra soveplass.

Du finner mer informasjon på nett under weinsberg.com/caravan-variants

For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. 
 WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

Multifunksjonell køyeseng
med tre etasjer
En særegenhet er den multi-
funksjonelle køyesengen med 
tre etasjer som kan gjøres om til 
garasje.

CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK
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Langsgående kjøkken
Den romslige klassikeren. I det 
langsgående kjøkkenet er kjøleskapet 
plassert separat og kan derfor være 
opptil 177 liter stort. Her er det ekstra 
god plass til ferske matvarer og god 
drikke.

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

Kompakt kjøkken
Plass til det viktigste. I det kompakte 
kjøkkenet er kjøleskapet integrert i 
kjøkkenblokken. I skuffene med fullt 
uttrekk er alt raskt tilgjengelig.

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

Vis-á-vis kjøkken
Kjøkkenrekken befinner seg ved 
siden av dinetten, kjøleskapet står 
på motsatt side.

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

 Valgmuligheter / Kjøkken

KJØKKEN.
VI VET HVOR 
VIKTIG 
 KJØKKENET 
ER!

Du finner mer informasjon på nett under weinsberg.com/caravan-variants

Panoramakjøkken
Plassvidunder med 
utsikt. Panoramak-
jøkkenet byr på en 
enestående utsikt og 
en uvanlig romfølelse. 
Panoramavinduet kan 
åpnes utover og sørger 
dermed for frisk luft.

CaraOne  390 PUH

Kjøkkenet er husets hjerte – og 

naturligvis også campingvognens.

Med robuste benkeplater, god 

plass til utstyr og enheter

av høy kvalitet blir det skikkelig 

gøy å lage mat.
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Langsgående bad
Alt på en linje. Den geniale partne-
ren for queen size-sengen utnytter 
plassen optimalt. Det gir kjøretøyet 
en helt unik romfølelse.

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK 
 CaraCito 450 FU 

2. CaraOne [ICE]  740 UDF / 740 UWF

Kompakt bad
Kompakt og komplett. Høydepunktet 
på det kompakte badet er den flytt-
bare vaskeservanten. Denne funks-
jonelle løsningen gjør det mulig å 
utnytte plassen helt optimalt, selv 
med plassbesparende konstruksjon.

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

Hekkbad
Lengde ganger bredde. Her befinner 
alt seg på ett sentralt sted – slik at alt 
er innen rekkevidde. Det store hekkba-
det utmerker seg med stor romfølelse 
og mye oppbevaringsplass. 

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

Valgmuligheter / Bad  

På badet dreier alt seg rundt temaet plass. Den ekte 

størrelsen blir synlig i de gjennomtenkte løsningene. 

Mye oppbevaringsplass, tiltalende design og fleksible 

detaljer gir rom for velvære. 

BAD.
DET DELIKATE 
 BADEROMMET!

Du finner mer informasjon på nett under weinsberg.com/caravan-variants 57
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

Vindu med plisségardin Avfallsbøtte

Kiiper-nett for praktisk
oppbevaring i dørene

Bodelsdører TREND også
tilgjengelige i 700 mm
bredde

NY

 Valgmuligheter / Tilleggsutstyr

INN I  GLEDEN.
WEINSBERG-bodelsdørene med mange funksjoner.

TREND CLASSIC STYLE PLUS

Innovativt: Låsesystemet med 
én nøkkel for både bodelsdør 

og serviceluker.

UTSTYR CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

CaraCito
Classic 

med vindu inkl. mørklegging •

Flere låser •

Tetning mot styrtregn (dobbeltetning) • •

To knagger, faste • • • 

Avfallsbøtte •

Kiiper-nett •
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

1 2

1. 17'' aluminiumsfelger i antrasittfarget 
lakk inkl. dekki eksklusiv WEINSBERG-design 
(235/60R17)

2. 17'' aluminiumsfelger frontpolert i matt 
svart inkl. dekk i eksklusiv WEINSBERG- 
design (235/60R17)

FRONTPOLERT I MATT SVARTANTRASITTFARGET LAKK

Valgmuligheter / Design  

DE NYE WEINSBERG 
 ALUMINIUMSFELGENE.

i eksklusiv WEINSBERG-design.

Alle felg- og dekkalternativer finner du på: configurator.weinsberg.com

COZ Y HOME DEKORPAKKE 
– med COZY HOME kan du velge dekoren

Pakken består av: 2 pynteputer, 2 soveputer, 2 
kosetepper og en bordløper.

TILGJENGELIG
SOM EKSTRAUTSTYR

FOR ALLE  WEINSBERG-
MODELLER
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TRUMA-INET-SYSTEM:
Varme og gassbeholdning 

via app*  

Med det praktiske Truma-iNet-systemet 
inkludert Truma-appen kan du styre og 
kontrollere varmeapparatet i det mobile 
hjemmet ditt uansett hvor du er. Hvor 
mye gass er det igjen? Den digitale gass-
måleren gir deg full oversikt på mobilte-
lefonen eller nettbrettet.

VELOCATE 
GPS-SPORING:*

Økt sikkerhet for deg og 
din WEINSBERG.

Det innovative GPS-lokaliseringssys-
temet fra Velocate hjelper deg med 
intuitiv appstyring og stille alarm-mo-
dus. Da kan du få tak i campingvognen 
din igjen hvis den skulle bli stjålet. Den 
langvarige effekten på opptil 3 måne-
der uten strømtilkobling fungerer helt 
utmerket.

 Valgmuligheter / Teknologi

Praktiske vannfiltre med ultrafiltermembran som gir 
førsteklasses hygiene. Fjerner effektivt mikroorganismer 
fra vannet. Med BTW bestcamp kan du få hundre prosent 
hygienisk vann helt uten bruk av kjemikalier. BWT best-
camp høyeffektive filtersystemer for campingvogner fra 
WEINSBERG kan fås hos forhandlere over hele verden. 
Filtersystemene må byttes ut hver 6. månedfor garantert 
vannkvalitet og trygg vannforsyning. 

En 8 mm «John Guest»-stikkerforbindelse sørger for 
ekstra enkel installasjon uten bruk av verktøy – med 
vannforsyning også uten reservefilter.

VANNFILTERSYSTEMET
„BWT - BESTCAMP“* 

I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer
som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). Du finner
informasjon på www.velocate.com eller   
www.weinsberg.com.

*Komponentene er tilgjengelige som ekstrautstyr

VÅRT FOKUS 
ER MAKSIMAL 
KOMFORT!

Varmesys-
temer

Gassforsyning

Campingvogn-kompetanse60
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Valgmuligheter / Teknologi / Butikk  

DIE FRANKANA
WEINSBERG-KOLLEKTION

tilgjengelig hos din WEINSBERG- 
forhandler eller på  

shop.weinsberg.com. 

Du finner all informasjon og alle priser på www.frankanafreiko.de

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport av rust-
fritt stål. Lett å rengjøre. Mål: 7 × 25 cm,  
vekt: 256 g. Artikkelnr. 651/023

2. Campingstol av runde aluminiumsrør, 8 
posisjoner, 76 cm høy rygg, kan belastes med 
opptil: 100 kg, ramme i aluminium. Pakkens mål: 
107 × 69 × 5 cm / artikkelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf med 
værbestandig Sevelit-bordplate. Justerbar i 
høyden: 57 – 74 cm, mål: 100 x 68 cm, material: 
stål, kan belastes med opptil: 50 kg, vekt: 11 kg. 
Artikkelnr. 651/021

4. Håndvogn med 10 cm brede, profilerte dekk 
og bæreevne på opptil 75 kg. Mål: 131 × 60 × 98 
cm, vekt: 11,9 kg. Artikkelnr. 51 011

5. Fire krus med hank i resylin av høy kvali-
tet. Med antiskli-system. Artikkelnr. 651/024

6. Gassadaptersett – inneholder alt du 
trenger for å koble en trykkregulator (G12, 
Tyskland) til gassflasker som er vanlige i 
 Europa. Artikkelnr. 651/025

DET SKAL 
IKKE STÅ PÅ 
UTSTYRET!

NY
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Leie er også
mulig i ut-

landet!

FORHANDLERSØK
Forhandlere i nærheten

Vi vet at det ikke er enkelt å bestemme seg for hvilken 
WEINSBERG vogn man skal velge. Forhandlersøket vårt 
hjelper deg å finne en forhandler i nærheten som kan 
hjelpe deg med alt du måtte ha av spørsmål.

Finn forhandlere på: dealer.weinsberg.com 

MEDIKIT-KUPONG:
Kupong for et eksklusivt 

medisinsett

WEINSBERG-campingvognen din inneholder nå også en kupong 
for et MediKit. Settet inneholder diverse medisiner fra apotek. 
Her finner du blant annet smertestillende, antihistaminer eller 
tabletter mot diaré som kan komme godt med på en reise. Da er 
du parat hvis uhellet skulle være ute.*

* Kjøretøyet leveres med en kupong du kan bruke til å innløse medisinsettet
med. Medisinsettet inneholder medisiner som bare selges via apotek. Kupongen
kan derfor bare innløses hos det ansvarlige MediKit-apoteket på www.medikit.
shop. På www.medikit.shop. får du dessuten mer informasjon om ditt MediKit.

Vil du kjøpe et fritidskjøretøy, men først prøve
om det passer til deg? Da er tilbudet fra RENT
AND TRAVEL helt perfekt. Finn planløsningen
du liker best, på nett eller hos reisebyrået. 
RENT AND TRAVEL hjelper deg med å velge
riktig kjøretøy. Selskapet har et nettverk med
170 utleiestasjoner i Tyskland og 1900 utlei-
ekjøretøy. Det samarbeider med over 380 
partner-reisebyråer. Benytt deg av den store 

tjenesteporteføljen med ruteforslag og en 
rekke samarbeidsavtaler med camping-  
og oppstillingsplasser. Kos deg med testferien!

  Over 170 leiestasjoner. klare på over 
1.900 utleiekjøretøy.

  Kan bestilles på  
 www.rentandtravel.de eller via  
 unsere 380 -partner-reisebyråer.

Finn alle leiestasjonene på www.rentandtravel.de

CaraView
Familiehygge eller et eventyrkjøretøy for to? Finn ut
hvilken reiseledsager som passer perfekt for deg. 
layoutfinder.weinsberg.com

Planløser

CaraView Konfigurator

Utform din individuelle campingvogn. Uansett hvilken 
planløsning og hvilket utstyr du bestemmer deg for, kan
du gjøre campingvognen til din helt egen. 
configurator.weinsberg.com

 Alt om ferien
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#teamWEINSBERG skriver og deler 

reisefortellinger. De er det verdt å ta 

en titt på! Sharing is caring: Hva har du 

oppdaget på tur med en WEINSBERG? I 

#teamWEINSBERG er alle velkomne!

Bli en del av 
Samfunnet vårt!

#teamWEINSBERG

CaraCito var vårt mobile studio 
for en utendørs fotoshoot i 

skogene i Bayern. Skikkelig bra 
var det også! Plass og stil, slik 
liker jeg det. Jeg liker selvsagt 

også å være en del av 
#teamWEINSBERG.

Vi var på tur i Tyskland, Østerrike, 
Sør-Tyrol, Italia og Slovenia i en 

CaraTour som del av 
#teamWEINSBERG, og vi nøt 

hvert øyeblikk. Vi gleder oss alle-
rede til neste tur.

Med CaraLoft endte vi opp ved Ammersee og foten av 
Alpene for aktiviteter og for å få inspirasjon til den 

neste kokeboken. Det var bare en helt fantastisk tur. 
#teamWEINSBERG ruler!

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Tilgjengelig på 
shop.weinsberg.com
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facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Besøk oss på sosiale
medier og i 
fanbutikken vår!

Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 08/2020. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den 
grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av 
bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik 
på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp 
av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle 
trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH. Noen illustrasjoner 
viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også 
utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik 
mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert 
WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning. 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. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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Vi har egne WEINSBERG-kataloger for bobiler og CUV-er.




