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DIN FERIE!
OPDAG
NYE SIDER.

Med WEINSBERG bliver hvert eneste øjeblik af din ferie en oplevelse. Lige fra du starter ud hjemmefra og til
du kommer hjem igen, er den din rejseledsager på alle eventyr – perfekt tilpasset til dine behov og ønsker.

AT VÆRE
SAMMEN OM
OPLEVELSERNE
ER DET BEDSTE.

PLADS
NOK TIL
ALLE OG
ALT.

LYKKEFØLELSE
ALLINKLUSIVE.

Velkommen til WEINSBERGs verden. Uanset, om det er romantik for to, en
familieferie eller en sportslig udflugt sammen med vennerne, her er den fælles
oplevelse med mennesker, som du holder af, altid i centrum. Usædvanlige mennesker og øjeblikke kendetegner også #teamWEINSBERG. #teamWEINSBERG
giver dig mulighed for at blive inspireret af andres rejseoplevelser, få praktiske
tips til din ferie og dele passionen for camping med andre.

WEINSBERG
SUMMEN AF ALLE
FERIEØJEBLIKKE.
HVERDAG,
HVAD ER
DET?
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DELINTEGRERET

DELINTEGRERET

CaraCompact

CaraLoft

52

DELINTEGRERET

CaraSuite

Den smidige og slanke
delintegrerede i Van-klassen

Den delintegrerede med
den største lasteevne

Den delintegrerede med
hejseseng og stor ståhøjde

Bedste køredynamik på alle veje
er intet problem for CaraCompact.
Når det gælder interiør er der usædvanligt meget plads i vognen, samt smarte
detaljer og fleksible løsninger.
En kvik ledsager.

Med en ståhøjde på 2,15 m og kæmpestor
lasteevne er den nye CaraLoft et ægte plus på
turen. Den suveræne delintegrerede vogn har
masser af plads til storslåede ferieoplevelser.
Vognens koncept gør den til den ideelle
vogn til par og overbeviser med en fantastisk
følelse af plads.
En storslået allrounder.

Med genial loftshøjde og den praktiske
hejseseng byder CaraSuite på masser
af plads til storslåede ferieoplevelser.
Vognens mange sovemuligheder og den
hyggelige atmosfære gør den til den
ideelle rejsevogn til familier eller flere
generationer.
En komfortabel størrelse.

www.weinsberg.com/caraloft

www.weinsberg.com/carasuite

www.weinsberg.com/caracompact

68

ALKOVEN

CaraHome

NY

84

HELINTEGRERET

CaraCore

Den familievenlige alkove
med enestående plads

Den helintegrerede med
overlegent udstyr og udstråling

Med sin alkove og den gennemtænkte
opdeling har CaraHome tilstrækkelig plads
til skønne ferieoplevelser. Alt efter grundrids
har vognen mellem 4 og 6 sovepladser.
Et mobilt familiehus.

Kombinerer fordele med design. Med
dynamik og høje kvalifikationer i blodet.
100% stærk udstråling, 100% WEINSBERG
DNA.
Stilbevidst trendsætter.

www.weinsberg.com/carahome

www.weinsberg.com/caracore

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.
Vær opmærksom på, at det oplyste antal sovepladser kan gælde for sovepladser til både voksne og børn. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler om sengemål i vognen, således du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker.
Uforpligtende visning: lllustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber
ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb. I sommeren 2021 sker der ved FIAT basisvognen et generationsskifte fra DUCATO 7 til DUCATO 8. Det har dog
på trykningstidspunktet ikke været muligt at få billeder af denne. Vær derfor opmærksom på, at billederne af DUCATO delvist ikke svarer til den aktuelle (nye) standardversion.
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LEDER

Din ferie!
Opdag nye sider.
Du har hjemmet med, undervejs opdager du nye
sider ved dig selv og din WEINSBERG.
Uanset, om du er på tur med en af vores delintegrerede, alkoven eller helintegrerede vogne:
Så deler vi din lidenskab og ledsager dig med
gennemtænkte detaljer.
Og det mærker du hver eneste dag på din ferie.

CaraView

Lær din personlige drømmevogn endnu bedre at kende.

Grundridsfinder
Guider dig via målrettede
spørgsmål til den rette vogn.
layoutfinder.weinsberg.com

Konfigurator

Insiderviden

Med vognkonfiguratoren kan
du sammensætte din helt
individuelle WEINSBERG.

Tekniske oplysninger om de
forskellige områder i din
ønskevogn.

configurator.weinsberg.com

weinsberg.com

#teamWEINSBERG
I Community kan du udveksle
erfaringer og få spændende informationer og nyttige tips om din
vogn fra inkarnerede campister.
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Hvad er det, der gør
vores autocampere
så specielle?
Det er summen af
alle detaljerne.

WEINSBERG DNA. Det lyder rigtig godt, og det er det også.
Med vores medarbejderes lidenskab og erfaring (hvoraf
mange selv er ivrige campister), ved vi, hvad der er vigtigt
„derude“. Derfor indeholder WEINSBERG autocamper-kompetence lige fra den mindste skrue til det store opbevaringsrum.
Autocamper-kompetence er ikke altid synlig. Men det kan
mærkes på rejsen.

Plejelet og robust.
Det smudsafvisende lag
klarer både rødvin, spaghettisauce og meget mere.

KOMFORT
OG
SUNDHED.
Hyndestoffer bidrager væsentligt til atmosfæren. Ved WEINSBERG er disse ikke kun af høj
kvalitet og perfekt behandlet, de har også et
specielt design.

Valgfri Active-Line-stoffer er
plejelette, robuste, åndbare,
hudvenlige, antibakterielle
og Økotex-certificeret!

Florian Hopp, produktchef
44 år, hos WEINSBERG siden 2015
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Unikt interiørdesign.

MÆRK
BE

Alle
hyndestoffer

Øko-Tex
100
certificeret

EvoPore HRC
madrasser. Fuld sovekomfort takket
være ergonomisk tilpasning og optimal ventilation.
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Autocamper-DNA

SOVE,
SLAPPE AF,
DRØMME.
Man ligger, som man har redt. Hos WEINSBERG er
det udelukkende på højkvalitets lamelbunde og det
som standard. Dette garanterer bedste kvalitet og
god ventilation. EvoPore-madras på og så godnat!

600 MF – Easy.
Klap lamelbunden op, og så
er der adgang til opbevaringspladsen nedenunder.

ALDE vandbåren gulvvarme. Giver et behageligt
indeklima i hele vognen. Lige så behageligt som der
hjemme!

Avanceret varmekoncept. Giver optimal
varmefordeling i hele vognen og behageligt
indeklima.

NÆSTEN
SOM SIT EGET
VÆRELSE.
Med tekstilrumadskillelsen
kan man hurtigt trække sig tilbage
og nyde lidt alenetid. Selv på den
mest harmoniske rejse vil du
nogle gange have brug for at have
lidt tid for dig selv.

Isolationsruder.
Ruderne i førerhuset og døren yder den bedste dæmpning mod støj og varme.
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Metalgreb med vippelås.
De ser både godt ud og er
meget holdbare.

Michal Flöring, snedker
39 år, hos WEINSBERG siden 2016
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Præcis tilpasning.

Præcis dyvelteknik.
Sikrer en særlig stabil
møbelkonstruktion.

HER PASSER
ALT PERFEKT
SAMMEN.
Som fuldblods-snedker gør det mig
stolt, at vi hos WEINSBERG arbejder
med udførlig solid fuldkonstruktion
og skræddersyet dyvelteknik.

Præcis tilpasning. Høj kvalitet,
man har glæde af i mange år.

Soft-close-funktion. Takket være
gastrykdæmper i høj kvalitet lukker
skuffer og låger støjsvagt og roligt.
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Autocamper-DNA

Hængsler i rustfrit stål.
Robuste og holdbare til
mange års intensiv brug.

CPL-belagte overflader.
Designet til mere intensiv brug.

Møbler med ambientebelysning.
Indretning af høj kvalitet med stemningsfuldt lys giver en behagelig
atmosfære.

OPBYGNING
OG KVALITET.
Fuldkorpusopbygning inkl. bagvægge. I hver eneste
WEINSBERG er der et altoverskyggende kriterie:
håndværk, holdbarhed og glæde.

Tomas Sekava, snedker
54 år
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Langtidsholdbar fuldkonstruktion.

Høj standard. Vi lægger stor
vægt på kvalitet, og det både
når det gælder bearbejdning
og design. Det ses fx tydeligt
i køkkenmøblerne i træ med
vandrette årer.

Moderne design. Flot materialemix af læder,
metal og træ gør vognen til et ægte blikfang.

Dobbelt tætning i garagedøren.
Optimalt beskyttet mod regn og fugt.

Opbevaringsplads og hylder i
garagen i bag. De gennemtænkte
møbler og materialer strækker sig
fra fronten til bagenden.
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Anna Wintersberger,
produktionsmedarbejder
26 år
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Unik sandwich-gulvkonstruktion.

Modstandsdygtige
overflader.
Designet til mere
intensiv brug.

VIDEN
MØDER
KUNNEN.
For ved samling af forskellige
elementer at kunne have øje
for hvert enkelt detalje, kræves stor viden, dygtighed og
håndværksmæssig kunnen.

Robust High-Strength GFK-tag. Taget
har et næsten tre gange så højt indhold af
glasfiber som standard-GFK og er haglresistent og trodser ethvert vejr.

Stabil aluprofil-liste, som forbinder
sidevæg, frontvæg, bagvæg og tag
med hinanden.
Langtidsholdbar TVT-opbygning. Aluminium og isoleringsmaterialer med forstærkninger
af polyurethan gør vognen vejrbestandig.

Den revolutionære
SUPERLIGHT-teknologi.
For maksimal vægtbesparelse
ved CaraHome 650 DG og
CaraCore 700 MEG.

Du finder flere informationer på
>> side 112 og weinsberg.com/superlight
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Autocamper-DNA

PERFEKT
VOGNOPBYGNING
OG LANG
HOLDBARHED.
Vi bygger på sikkerhed. De fremtidige ejere
skal altid føle sig sikre og godt tilpas i vores
rejsevogne. Og det i mange år.

Tidløst eksteriør-design.
Højkvalitets folier og
æstetisk design holder deres
flotte udseende i mange år.
Matthias Weishäupl, produktionsmedarbejder
25 år, hos WEINSBERG siden 2017
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
De nye, perfekt udformede tagluger i LFI-teknologi.

Fender-beklædninger.
Fastgørelsen er ikke
synlig udefra, de sømløse
overgange garanterer robusthed og lang levetid.

TAGLUGER I
LFI-TEKNOLOGI.
• Lettere end GFK
• Fremstillet maskinelt
• UV-bestandig

• Isolering direkte integreret
• Nem at reparere
• Hver del er perfekt

Isoleret med EPP. Hightech-materialet yder den
bedste beskyttelse og minimerer kørestøj.
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USB-ladestik. Praktisk
ladestation til smartphone,
kamera og andre enheder.

KØRETØJSTEKNIK OG
FORSYNING.

Head-up-display. Det integrerede
head-up-display sørger for endnu mere
sikkerhed. Alle relevante data direkte i
synsfeltet, og så har man altid øjnene
på vejen.

Vi tilstræber at give vores kunder en optimal rejseoplevelse. Derfor er vi yderst
omhyggelige ved valg af samarbejdspartnere og bruger kun materialer, som
vi er fuldt overbeviste om. Bluuwatervandfilteret til hygiejnisk rent vand er
et eksempel herpå. Du finder yderligere
informationer herom på >> side 114.

Alle campingvogne, autocampere, og CUV‘er fra WEINSBERG leveres med en 10-årig tæthedshedsgaranti, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

Pioneer navigationssystem (AVIC –
navigation). Med 9”-multitouch-display
og 3 års kortopdatering.

Tanja Eder, produktionsmedarbejder
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Den let tilgængelige
Easy-Travel-Box.

Centralt placeret LED-betjeningspanel. Et blik er nok og straks har du tjekket
vandstanden og elforsyningen.

Truma iNet-X-system
(ekstraudstyr).
Styr indeklimaet og lyset ved hjælp af app,
eller kontrollér batteri- og vandniveauet.
>> Side 115

Varmesystemer
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Autocamper-DNA

Litium-ion batteri.
Øget energikapacitet ved
en total vægt på kun 11 kg
(ekstraudstyr).

Tilvalg af
gaskasseudtræk.
Letter udskiftningen af
gasflaskerne betydeligt.

Op til 27" smart-TV. Et
TV med internetadgang giver
mulighed for TV-streaming.
Er det enden for parabolen?

Michael Gründinger, produktudvikler
36 år, hos WEINSBERG siden 2016
WEINSBERG-yndlingsdetalje:
Brugerkomfort takket være centralt
placeret LED-betjeningsenhed.

Støtteben i bag.
Giver ekstra stabilitet
og færre vibrationer i
vognen (valgfrit).

VI ER
OPMÆRKSOMME
PÅ BÅDE STORE
OG SMÅ DETALJER.

Easy-Travel-Box.
Den komplette
forsyningsteknologi
centralt på ét sted.
Serviceklappen
integreret i sidepanelet
giver dig nem adgang til
alle vigtige elementer.
Ladebooster. Hurtigere og
mere effektiv opladning af vognens batteri ved kørende motor.
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CaraCompact

DEN SMIDIGE OG
SLANKE DELINTEGREDE
I VAN-KLASSEN.
Bedste køredynamik på alle veje er intet problem
for CaraCompact. Når det gælder interiøret er
der usædvanligt meget plads i vognen, samt
smarte detaljer og fleksible løsninger.

EN KVIK LEDSAGER.

Sarah Katharina & Andreas. Vores definition af en romantisk ferie? Rejse ud sammen, holde ind, hvor vi nu lige synes, det er rart at være,
og så bare nyde omgivelserne! En af grundene til,
at vi passer så godt sammen, er vores lyst til at
rejse og spontaniteten. Og så giver vi ikke afkald
på hverken komfort eller hyggeligt boligareal. I
CaraCompact EDITION [PEPPER] har vi den perfekte allierede til vores opdagelsesrejser.

OPDAG

EVENTYRLYST
KAN VÆRE
KOMFORTABELT.

HOLD
IND,
HVOR DET
PASSER JER.
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CaraCompact

220 cm

232 cm

PLADS SOM I DEN
DELINTEGREREDE,
SMIDIG TAKKET
VÆRE VAN-KLASSE.

600 MEG

Kompakt, men kraftfuld. CaraCompact kombinerer smidigheden fra
Van-klassen med pladsen fra en ægte delintegreret. Kompakt udvendig,
men med plads nok indvendig til alt det, der gør campinglivet komfortabelt. Egnet til brug i hverdagen og genial opbevaringsplads – hvad
mere kan man ønske sig?

De tre vigtigste detaljer:
• Smal opbygning for en lavere
vognbredde på 2,20 m
• Glimrende rumudnyttelse med
moderne design
• Fremragende køredynamik

2 sovepladser

4 siddepladser med sikkerhedssele

2 grundrids

under 3500 kg
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OPDAG

AUTOMOTIVE
LINJER FOR
OPTIMAL
AERODYNAMIK.

Bare afsted. CaraCompact er en ekstra
slank autocamper, som er nem at køre både
til hverdag og på ferien. Vognen kombinerer
usædvanlig køredynamik med masser af
plads indvendig. Med sit robuste chassis og
GFK-tag er vognen den ideelle ledsager til
aktive opdagelsesrejsende.

Den aerodynamiske linjeføring af taglugen
minimerer vindstøj og maksimerer udseendet.

SMIDIG
UDVENDIG,
MASSER
AF PLADS
INDVENDIG.

Den valgfri stylingpakke understreger det slanke design yderligere – her ved 600 MF.
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CaraCompact

TYPISK
VANKLASSE.
Slank aerodynamik,
lav luftmodstand og
lav CW-værdi.

SLANK
OPBYGNING,
CHIKT
DESIGN.

Strømlinet. Baglygteholder med fuld-LED-lygter – her ved 600 MEG EDITION [PEPPER].
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STÄRKEN / CHARAKTER

SAMME
KØREFORNØJELSE
SOM VED EN
CUV.

Hjul
Støddæmper

Bærearm
Stabilisatoradapter

Stabilisator

SIKKERHED
OG KOMFORT
PÅ VEJEN.
Med stabilisator på for- og bagaksel
bliver rejsen både komfortabel og behagelig. Med det klarer CaraCompact
selv markveje uden problemer.

Takket være det integrerede head-up-display
bliver førerens blik, hvor det skal. På vejen.
Fås som tilvalg i Media-pakken.
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CaraCompact

GANSKE
RUMLIG.

Tilstrækkelig opbevaringsplads
til alt rejseudstyret.

600 MF EDITION [PEPPER] – den franske
seng overbeviser med sin bredde.
Det bedste fra to vognverdener.
Snævre veje er intet problem for
CaraCompact. Takket være sin smalle
opbygning er den meget smidig og har et
lavere brændstofforbrug. Samtidig har
man følelsen af et rumligt og gennemtænkt opholdsrum. For indvendig er den
virkelig stor.

PLADS
SOM I EN
DELINTEGRERET.

Tag på opdagelsesrejse. Vores anbefaling: Med CaraCompact kan I roligt køre på de
små veje. Vognen ligger godt i svingene, man
får aldrig følelsen af, at det er usikkert.

600 MF EDITION [PEPPER] – kompakt udvendig og masser af plads indvendigt
i CaraCompact. De gennemtænkte grundridsløsninger gør det muligt.
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XY / XY

600 MF EDITION [PEPPER] – hyggelige sovefaciliteter i den franske seng. Det 130 x 45 cm
store panorama-tagvindue er valgfrit.

140 cm

FRANSK SENG.
TIL
HYGGELIGE
NÆTTER.

Behageligt LED-lys.

600 MF EDITION [PEPPER] – generøs rumfølelse fra alle vinkler.
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CaraCompact

Flot læderkant på den
franske seng.

SOVE

MERE END
BARE EN
SOVEPLADS.
Sov rigtigt godt. Hyggelig, fristende
og frem for alt stor. Sovepladserne i
CaraCompact lokker med en stor liggeflade og mange komfortable detaljer,
som gør dine nætter behagelige.

Findes der noget bedre end at
ligge i sengen! Det ville være en skam
kun at bruge vores store seng til at sove
i. Så her læser vi, lytter til musik og
skriver. Eller vi slapper bare af.

ENKELTSENGE.
HER ER DER GOD
PLADS TIL AT GØRE
SIG EKSTRA LANG.

600 MEG – De 200 cm lange og 82 cm brede enkeltsenge kan takket være den
valgfri, udtrækkelige rulleseng også forvandles til en dobbeltseng.

196 cm
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XY / XY
DINETTE

  MADLAVNING

PERFEKT
DESIGNET TIL
LIVSNYDERE.
Mellem dinette og køkken er der god plads til at tilberede maden – her i 600 MEG EDITION [PEPPER].

Her er der
masser
af plads.
SlimTower
køleskab
med en
kapacitet
på 142 liter.
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CaraCompact

MED SÅ MEGET
PLADS ER
DET SJOVT
AT LAVE MAD.
Hvilket rumkoncept! CaraCompact udnytter pladsen
med intelligente løsninger, som opklappelige arbejdsflader,
yderst effektivt. Med Signature-elementet i køkkenskabet,
træ med vandrette årer og de harmoniske møbelovergange
er CaraCompact umiskendeligt en ægte WEINSBERG.

Højkvalitets udtræk med kuglelejer
og soft-close, med bestikindsats.

Kombinationsmuligheder. Vores motto: Udnyt potentialet
i din WEINSBERG! Det kan du for eksempel gøre ved, at du
kombinerer den drejbare bordforlængelse med arbejdsbordet i
køkkenet, så du får en stor flade til tilberedningen af maden.

Køkken med klapbar arbejdspladeforlængelse.

SÅ STOR
KAN
KOMPAKT
VÆRE.

Bare drej Captain sædet (tilvalg) og deltag i samtalen
ved bordet– her i 600 MEG EDITION [PEPPER].
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BAD

DEN SANDE STØRRELSE
VISER SIG I DE SMÅ
DETALJER.
Hver en centimeter tæller. Når du tager bad i CaraCompact kan du regne med den sædvanlige komfort på farten.
Smarte løsninger og detaljer, som den forskydelige håndvask eller det pladsbesparende brusebund, giver mulighed
for en herlig forfriskning.
Kombinationsmuligheder. Vi er altid forberedt
på alt, derfor elsker vi de mange opbevaringshylder i
badeværelset. Her er der plads til det hele: myggespray,
rejseapotek, forskellige solcremer…

KOMPAKTBAD.
BRUSER, TOILET
OG VASK
I SAMME RUM.

Den pladsbesparende
håndvask kan alt efter
behov skubbes frem
eller tilbage.

Badeværelse i
600 MEG

LED-lyset er perfekt
tilpasset til designet.

600 MEG – alt hvad man har brug for til at friske sig op,
samlet i ét rum. Med praktisk brusekar og æstetiske LED-lys.
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CaraCompact

Gennemtænk badeværelseskoncept i 600 MF.
Toilet og bruser er adskilt rumligt fra håndvasken.

Luk dørene og vandet bliver i bruserummet.

LANGSGÅENDE
BADEVÆRELSE.
HÅNDVASKEN
BEFINDER SIG
FORAN DØREN.

Thetford bænktoilet og bruser
kan adskilles fra hinanden med
en bruseafskærmning.

Badeværelse i
600 MF
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
2

1

3

5
4

1. Tagluge med åbningsfunktion. Det store vindue med
mørklægningsrullegardin og myggenet giver et godt oplyst
opholdsrum.
2. Typisk Van-klasse. Den smalle opbygning og den mindre vognbredde på 2,20 m giver en fremragende køredynamik.
3. Opklappelig arbejdsbordforlængelse. Den
praktiske forlængelse, der kan klappes op med én hånd,
giver ekstra arbejdsflade.
4. Sengetrin. Her gemmer der sig ekstra opbevaringsplads.
5. Easy-Travel-Box og bluuwater-vandfilter. Alle
vigtige servicetilslutninger placeret centralt på ét sted og
hygiejnisk rent vand uden kemi.
6. Indgangsdør komfort som standard. Med automativt
låsesystem, dobbelt tætning og 2 opklappelige tøjkroge.
7. Mere opbevaringsplads i 600 MF under den franske
seng. Gaskassen er monteret i klædeskabet, uden at det
går ud over opbevaringspladsen.
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7

CaraCompact De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED

GRUNDRIDS.
TILPASSET TIL
DINE BEHOV.

600 MEG

600 MF

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage i bag
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Vognens rumkoncept med
bekvemme enkeltsenge gør
den ideel til alle, som sætter
pris på komfort på ferien.
Den smidige med
enkeltsenge.

CaraView

Elegant detalje, fantastisk effekt.
I kombination med den franske
seng giver det langsgående badeværelse større bevægelsesfrihed i
vognen.
Den kompakte med stil.

Konfigurator

Konfigurér CaraCompact på: configurator.weinsberg.com
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MERE

5

1
ÅRS
SUCCES
HISTORIE

20.000
GLADE
EJERE.

BLANDT

TOP
KUNDETIL
FREDSHED

NUMMER

LAD DEN

BLIVE EN DEL

Ikke kun varm, men den går også som varmt brød:
CaraCompact EDITION [PEPPER] er favoritten blandt kunderne.
Og det i mere end 5 år. Når det gælder udstyr og design kan næsten ingen anden konkurrere med den. Derfor købes [PEPPER] ikke bare, men elskes og fejres også.
Det store fællesskab i campingverdenen er ikke i tvivl om, hvad der er godt.

illeder med
Send os dine private ferieb
PPER] eller
CaraCompact EDITION [PE
på Instagram
tag dine skønneste øjeblikke
SBERG.
og bliv en del af #teamWEIN
#editionpepper

#teamWEINSBERG

89

11

17

Slidstærk: Det eksklusive Active-Line hyndestof MALABAR i en kombination af kunstlæder og stof samt flot pyntesøm.

Et ægte blikfang: Eksteriørbeklædningen i kobber-antracit.
16

Altid godt beskyttet: Markisen, der
medfølger som standard, er med til at
gøre din ferie endnu mere behagelig.

24

Gennemtænkt: Hylder og loftsskabe med de eksklusive
WEINSBERG-greb sikrer masser af opbevaringsplads.

Det komplette parabolsystem Oyster: SAT-anlægget, der
medfølger som standard, sikrer den bedste modtagelse.

Ca ra Vi ew

Stor biograf: 24" smart-TV er standard i TV-pakken.

Ins ide rvi de n

udstyr til
Du finder vores omfattende PPER] på:
[PE
N
TIO
EDI
act
mp
CaraCo
weinsberg.com/edition-pe

81

pper

19

Bliv en del af
Community.
@weinsberg_official
#teamWEINSBERG

#editionpepper

CaraLoft
DEN DELINTEGREREDE MED
DEN STØRSTE LASTEEVNE.

Med en gennemgående loftshøjde på 2,15 m og stor lasteevne
er CaraLoft en ægte penthouse. Den suveræne delintegrerede
vogn har masser af plads til storslåede ferieoplevelser. Vognens
koncept gør den til den ideelle vogn til par og overbeviser med en
fantastisk følelse af plads.

EN STORSLÅET ALLROUNDER.

Anne & Markus. Endelig en pause, endelig
på tur igen! Anne og jeg ser frem til et par
afslappende dage. Vores plan: til Alperne med
CaraLoft. Vi begejstres altid over den og er
imponeret over alt det, vi kan medbringe. Vores
rejser handler jo altid om madlavning og sport.

OPDAG

MASSER AF
UDSTYR, MASSER
AF ENERGI
OG MASSER
AF APPETIT.

ENDELIG
EN PAUSE.
ENDELIG
PÅ TUR
IGEN.
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CaraLoft

MED EN STÅHØJDE
PÅ HELE 2,15 M
FÅS EN HELT UNIK
FØLELSE AF PLADS.

294 cm

215 cm

650 MF

650 MF

CaraLoft er med sin gode plads perfekt til alle, der gerne vil have masser af
plads og komfort på rejsen. Vognen har utrolig meget opbevaringsplads til alt
ferieudstyr og er udstyret med masser af gennemtænkte detaljer. Med sin sporty køredynamik er man altid uafhængig – der er ingen grænser for fornøjelsen.

De tre vigtigste detaljer:
• Stor lasteevne
• Gennemgående loftshøjde
på 2,15 meter
• Stor garage i bag

op til 4 sovepladser

op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

3 grundrids

under 3500 kg
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OPDAG

Højkvalitets atmosfære. CaraLoft overbeviser med
masser af opbevaringsplads, gennemtænkte detaljer og
sin store køredynamik, også på ujævnt terræn. Den er den
ideelle vogn til alle, som gerne vil have det kompakt, men
uden at give afkald på komfort. Med den særlige følelse af
plads og det moderne interiørdesign lever CaraLoft fuldt
ud op til sit navn.

VORES
PENTHOUSE
TIL
REJSEN.

EN RIGTIG
BLIKFANGER.
Gennemtænkte skørter i siderne kombineret med den valgfri
PREMIUM dør – her ved 600 MF.

EASY-TRAVEL-BOX:
ALLE TILSLUTNINGER
SAMLET ÉT STED.
1. Rengøringsåbning til
friskvandstanken
2. Påfyldningshul til
friskvandstank
3. Aftapningshane til
frisk- og gråvandstank
4. Beskyttet elforsyning
5. bluuwater vandfiltersystem
Du finder flere informationer
på >> side 114.
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CaraLoft

4

2

1

5

3

Godt udsyn fra førerkabinen – og intelligent
placerede hylder ovenover.

Innovativ LFI-tagluge. Yderst
stabil og modstandsdygtig.

PAK ALT NED!
ET SANDT
OPBEVARINGSPLADSMIRAKEL.

Stærkt udseende. Baglygteholderen med fuld-LED-lys – her ved 650 ME.
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STÆRKE SIDER / KARAKTER

UNIK FØLELSE
AF PLADS.

42

CaraLoft

CaraLoft har en gennemgående loftshøjde på hele 2,15 meter – her ved 650 ME.

STOR
LASTEEVNE.
110 cm 650 MEG
80 cm 600 MF / 650 MF

10 cm
40 cm

LAV LÆSSEKANT.

Yderst komfortabel. I CaraLoft er der plads til store mængder bagage. Den gør sig bemærket med overraskende meget
opbevaringsplads. Den rumlige garage i bag er perfekt til
sportsudstyr og ferieudstyr, og sidehylder sørger for orden.
Takket være den lave læssekant er det nemt at læsse bagagen.

Også sportfreaks sætter pris på komfort.
Hvad vi elsker mest ved Caraloft? De geniale
opbevaringsmuligheder! Med kun få håndgreb har vi alt,
hvad vi skal bruge på vores dagsture. Og om aftenen
kan vi slappe af i hyggelige og stilfulde omgivelser.

Opbevaringsplads i den
håndbetjente garage i bag.

NEM UDPAKNING.
OG HURTIGT
KLAR TIL SPORTSAKTIVITETER.
ALT INDEN FOR
RÆKKEVIDDE
I PRAKTISKE
GEMMERE.

Med hylderne over cockpittet er
der ekstra plads til rejseudstyret.
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XY
/ XY
SOVE
650 MF – den franske
seng giver en meget
elegant rumløsning.

FRANSK
SENG.
GENIAL
LØSNING TIL
AFSLAPPEDE
ØJEBLIKKE.

650 MF – adgang til opbevaringspladsen
under sengen både indefra og udefra.
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CaraLoft

MASSER AF
PLADS TIL
FANTASTISKE
FERIEOPLEVELSER.
Masser af plads i soveafdelingen.
CaraLoft har moderne design, masser
af plads til at slappe af og plejelette
hyndestoffer. EvoPore HRC-madrasserne
(standard) sikrer en god søvn.

Morgenmad på sengen. Når det et
dårligt vejr, anbefaler vi en „lazy day in bed“.
Sengene i CaraLoft er store og bekvemme!

EN
BLIVER
TIL
TO´.
Takket være den sengeudvidelsen (tilvalg) kan de to enkeltsenge omdannes til én stor
liggeflade i en håndevending.

650 ME – mere komfort.
Klædeskabet under sengen.

ENKELTSENGE.
TILSTRÆKKELIGT
PLADS TIL AT STRÆKKE SIG HELT UD.

650 ME – hyggelige enkeltsenge overbeviser med bedste sovekomfort takket være EvoPore-HRC-madrasser som standard.
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XY / XY
DINETTE

  MADLAVNING

650 ME – CaraLoft viser også sin størrelse, når det gælder pladsen ved
dinetten og køkkenet. Her indbyder CaraLoft til madlavning og afslapning.

Veludstyret. I CaraLoft finder du et fuldt udstyret køkken med 3
gasblus inkl. glasafskærmning, en dyb håndvask af rustfrit stål og en
opklappelig arbejdsplade. Takket være funktionelle elementer som
HPL-køkkenbagvæggene bliver madlavningen endnu sjovere.

MEGET
BEVÆGELSESFRIHED
SÆRLIGT VED
MADLAVNINGEN.

Alt, hvad en kok har brug for. Vi har jo vores krav til ferieforplejning, som køkkenet i CaraLoft lever fuldt op til. Mit tip: Lav en
middagsret med regionale ingredienser!

De 3 gasblus med glasafskærmning samt
stålvasken indbyder til madlavning.
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CaraLoft

Loftsskabe med hængsler
i højkvalitets rustfrit stål.

MASSER AF
PLADS
TIL MADVARER
OG KØKKENREDSKABER.

650 ME – æstetisk og funktionel. Sammenspillet
mellem opbevaringsplads og det karakteristisk
udformede WEINSBERG signaturelement.

AFBALANCERET
RUMKONCEPT.

DREJBAR
BORDFORLÆNGELSE.

650 MF – med de drejbare originale Captain chair-sæder fås en hyggelige siddegruppe (fås i Fiat-pakken).
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Masser af plads på vaskebordet
og i bruseren – her i 600 MF.

BADEVÆRELSE
I LÆNGDEN.
BRUSERUM
DE LUXE.

I spejlskabet kan
der opbevares
hygiejneartikler.

Badeværelse i
600 MF / 650 MF

48

CaraLoft

Den store
håndvask passer
perfekt ind i
designet.

BAD

RIGELIGT
PLADS.
HØJ KOMFORT.
Bad med bevægelsesfrihed.
På badeværelset tæller det vigtigste: plads,
opbevaringshylder og opfriskning. Gennemtænkte detaljer som det lave trin til brusekaret sikrer ekstra komfort.

Kan
forskydes

Tage bad, hvor vi vil. Det, vi elsker allermest ved camping er uafhængigheden.
Naturligvis tager vi også bad på campingpladserne, men vi sætter stor pris på fleksibiliteten ved at have et badeværelse ombord.
Og badeværelset i CaraLoft er overraskende
komfortabelt.

KOMPAKT
BADEVÆRELSE.
LIGE LINJER.

Badeværelse i
650 ME

Lavt trin til brusebunden.
Det kompakte badeværelse giver optimale muligheder
for at udnytte pladsen – her i 650 ME.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
2

1

4

3

5

6

1. Drejbar håndvask. Alt efter behov kan den placeres
over bruseren eller toilettet.
2. 133 l køleskab med AES-funktion. Tilstrækkeligt
plads til alt det, man har brug for på ferien.
3. Indgangsdør PREMIUM med myggenetdør. Holder
insekter ude.
4. Intelligent løsning. Klædeskabet under sengen i 650
ME.
7

5. Loftsskabe med hængsler i højkvalitets rustfrit
stål. Med mange opbevaringsmuligheder til småting.
6. LFI-tagluge. Markant design og robust kvalitet.
7. Ambientebelysning. Giver en hyggelig atmosfære i
opholdsrummet.
8. Nemt tilgængelig lukkehane til gas. Monteret i
den øverste bestikskuffe.

8

50 CaraLoft

9

9. Gaskasse i siden. Nem adgang til gaskassen og højere ståhøjde inde i vognen.
(650 MF og 650 ME)

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

600 MF

650 MF

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• Op til 4 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

Kompakt grundrids med god
plads til at føle sig godt tilpas.
Med den franske seng og visà-vis køkkenet er der fin plads
til to.
Pladstalentet med
feel-good-følelse.

Det særlige er her den store
langsgående bænk i dinetten, det
centralt placerede køkken og den
åbne rumfornemmelse.
Allrounderen med hjemlig flair.

650 ME
STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• 2 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Her er komfort i centrum.
Med bekvemme enkeltsenge
og rumlig køkkenløsning.
Du finder ikke en vogn med
mere plads i soveafdelingen!
Den store med plads til
livsnydere.

CaraView

Konfigurator

Konfigurer CaraLoft nu på: configurator.weinsberg.com
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Peter, Paul og forældre. Nogle tager på
ø-hop, vi tager på vejkrydstogt! Vi cruiser rundt
med vores CaraSuite og bestemmer selv, hvor vi
vil hen. Vores streetcruiser er perfekt til dette,
da vi har separate forældre- og børneværelser og
nok plads til vores legetøj. Jeg vil ud i vildmarken,
min bror vil besøge PLAYMOBIL-Funpark og vores
far vil gerne vise os Ausseerland. Og mor vil bare
gerne være med. Og vi har det sjovt alle sammen.

CaraSuite
DEN DELINTEGREREDE
MED HEJSESENG
OG STOR STÅHØJDE.

Med genial loftshøjde og den praktiske hejseseng byder CaraSuite
på masser af plads til storslåede ferieoplevelser. Vognens mange
sovemuligheder og den hyggelige atmosfære gør den til den
ideelle rejsevogn til familier eller flere generationer.

EN KOMFORTABEL STØRRELSE.

OPDAG

RET FEDT
MED ET VEJKRYDSTOGT.

HER KAN ALLE
VÆRE MED,
SIGER MIN
FAR.
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CaraSuite

700
MEME
700

DEN IDEELLE
VOGN TIL FAMILIEN
ELLER FLERE
GENERATIONER.

190 cm

215 cm
294 cm

130 cm

700 ME

Med den hyggelige hejseseng er CaraSuite som skabt til sjov familieferie. Om dagen er sengen gemt sikkert af vejen i loftet, og om aftenen
er den nem trylle frem. Masser af plads og en utrolig ståhøjde sikrer
rejsekomfort til både store som små.

op til 6 sovepladser

op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

De tre vigtigste detaljer:
• Hejseseng (standard)
• 2,15 m ståhøjde
• Kompakt 2+2 autocamper

3 grundrids

under 3500 kg
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STÆRKE SIDER / KARAKTER

DYNAMISK
SILHUET.
FLOT
UDSEENDE.

2 typer af garager giver alt efter
grundrids masser af plads til rejseudstyr – her ved 650 MG.

CaraSuites karakteristiske design understreges yderligere af
alufælgene og spoilerlæben i alu-look – her ved 650 MG.

2 typer af garager giver alt efter grundrids masser
af plads til rejseudstyr – her ved 650 MG.

650 MF
1,98 m3
650 MG / 700 ME
2,26 m3
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CaraSuite

KÆMPE
GARAGE I BAG
TIL ENDNU
MERE BAGAGE.

EN KÆMPESTOR
HEJSESENG.
NÆSTEN IKKE TIL AT
TRO, NÅR MAN SER
DEN UDEFRA.

Den delintegrerede med hejseseng. CaraSuite byder på den perfekte kombination af
rejsekomfort og sovekomfort. Udvendigt er den
ganske kompakt, indvendig er den en kæmpe:
Den delintegrerede med stor ståhøjde begejstrer
med masser af bevægelsesfrihed. Vognens mange
sovemuligheder og den hyggelige atmosfære
gør den til den ideelle rejsevogn til familier eller
flere generationer.

Den ser godt ud og kører godt.
Og det med en ståhøjde på 2,15 m!

MASSER AF
PLADS TIL FERIEOPLEVELSER.

En typisk WEINSBERG hele vejen igennem. Designet af baglygteholderen med fuld-LED-baglygter er med til at give
vognen sit karakteristiske design – her ved 650 MF. Dertil kan vælges en THULE-cykelholder til op til 4 cykler.
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XY / XY

KOMFORT TIL
NEDSÆNKNING.

RIGTIG
BEHAGELIGATMOSFÆRE.
58

CaraSuite

Den behagelige atmosfære fås i CaraSuite med den fantastiske ståhøjde,
den rumlige dinette og den flotte linjeføring – her i 650 MF.

SOVE / HEJSESENG

190 cm

Om dagen er hejsesengen elegant
integreret i rumkonceptet og giver til
strækkeligt plads til, at man kan sidde
i dinetten.

130 cm

Superpraktisk: Bare klap hejsesengen ned, og så er der to hyggelige
sovepladser.

Et legeparadis om dagen, og et soveparadis om natten.
Hejsesengen kan i en håndevending gemmes oppe i loftet. Og så
er der god plads nedenunder – og samtidig kan du glæde dig over
en komfortabel ståhøjde og masser af frihøjde. Så fleksibel kan en
delintegreret vogn være!

Vores eget værelse. Min bror og jeg ser film
sammen oppe i vores hejseseng. Mor og far lader os
være i fred – når badeværelsesdøren er åbnet, er
der lukket til gangen, og vores familie har dermed to
adskilte værelser.

60 CM HØJDE I
HEJSESENGEN.
TILSTRÆKKELIGT PLADS TIL
AT SOVE OG
SLAPPE AF.
Touch-LED-spots.

Sikkerhedsnet som
udfaldsbeskyttelse i
hejsesengen.
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700 ME – to store enkeltsenge, som kan omdannes
til en dobbeltseng ved
hjælp af rullesengfunktionen. EvoPore HRC-madrasserne er med ombord som
standard.

700 ME

ENKELTSENGE.
MASSER
AF
PLADS.

700 ME – opbevaringsplads
med skydelåge.

Loftsskab med kvalitetshængsler.

60 CaraSuite

SOVE

TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
PRAKTISK OG
HYGGELIG.

Campingferie for alle. I CaraSuite
kan du vælge mellem tre sovemuligheder og sengetyper i bag. Forældre
kan ganske afslappet lade op i de
behagelige senge i bag, mens børnene
kan lege så længe de gider i hejsesengen.

Medbring alt det, der er vigtigt.
I CaraSuite kan vi tage så meget legetøj
med, som vi vil, uden at vi får at vide, at
„der er ikke mere plads i kufferten“. Det
er bare super! Vores bøger og tøjdyr har
vi spredt ud over hele sengen, uden at det
generer nogen.

650 MG – den tværvendte dobbeltseng udnytter
vognens bredde og indbyder til afslapning.

650 MG

MED TRE SENGEVARIANTER
ER DER GARANTERET
EN GOD SØVN.

FRANSK SENG.
MEGET ELEGANT
RUMLØSNING.
650 MF – den franske seng med ekstra opbevaringsplads.

650 MF
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DINETTE

  MADLAVNING

VIS-À-VIS KØKKEN.
FANTASTISK
KØKKENKONCEPT.
Køkkenet i CaraSuite byder på masser af plads til madlavning og tilberedning – her i 650 MF.

Unik rumbredde
mellem køkkenblok
og køleskab.

97 cm

Praktisk: 3 gasblus og
køkkenvask rustfrit stål.
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CaraSuite

Det flotte loftsskab med de mange opbevaringsmuligheder er et highlight i det kompakte køkken.

Mere plads, mere opbevaringsplads, mere fornøjelse. Vis-a-Vis køkkenet i CaraSuite er udstyret
til lange familieudflugter og rejser og har tilstrækkeligt plads til, at der kan laves masser af lækkerier.
Ved den brede køkkenblok er der god plads til to –
til perfekt arbejdsdeling og mere sjov ved tilberedningen af maden.

Der 133 l Kühlschrank bietet Platz für
alles was eine Familie im Urlaub braucht.

UNIK
PLADSFORNEMMELSE.

Medbring alt det, der er vigtigt. Vi har sendt
forældrene udenfor for at overraske dem med en særlig
ret. Køleskab op, gryder frem, snitte grøntsager, koge
nudler: i vores køkken i CaraSuite er der fint plads til et
perfekt teamwork ved tilberedning af maden.

PLADS TIL
OP TIL 6 PERSONER
TAKKET VÆRE
LANGSGÅENDE BÆNK.
Takket være det drejbare, valgfri Fiat-Captain chair-sæde og sædet
kan der nemt sidde op til 6 personer ved dinetten – her i 650 MF.
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700 ME – bruser og toilet med
håndvask er adskilt rumligt fra
hinanden. Dermed kan to personer bruge områderne samtidigt.

BADEVÆRELSE.
EKSTRA
STOR
LØSNING.
Badeværelse i
650 MG / 700 ME

Med afskærmningen til
brusekaret fås et større
opholdsrum. Med det lave
trin er det nemt at træde
ind i bruseren.
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CaraSuite

Rumligt bruseområde
med praktisk brusevæg.

BAD

Badeværelse
i 650 MF

Alsidigt, pænt og praktisk. Badeværelset i CaraSuite
er det perfekte sted til at få en rolig start eller afslutning
på dagen. Det kan endda benyttes af to personer på én
gang, har slidstærke overflader og mange muligheder for
opbevaring. Ganske enkelt godt designet.
Sådan bliver tandbørstning til en leg. Vi kan også
fjolle rundt på badeværelset, for her er der nemlig også god
plads. Og hvis en af os vil have ro til at børste tænder, kan
man bare gå ind i bruseren, for her kan man lukke døren.

HER DREJER
ALT SIG OM
PLADSEN.

650 MF – praktisk vægog loftholder til brusehovedet er med ombord
som standard.

BADEVÆRELSE I
LÆNGDEN.
OVERRASKENDE
MEGET BEVÆGELSESFRIHED.

Et kombineret badeværelse fås i grundrids 650 MF. Indgangsområdet til
badet er uden trin. På den måde fås en god ståhøjde i bruseren.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
22

1

3

4
5

1. Usædvanlig ståhøjde. Med en højde på 2,15 meter fås
en fantastisk behagelig atmosfære.
2. Eksteriørbeklædning i høj kvalitet. For en lang
levetid og et cool look.
3. Belysning. Det indirekte lys ved kassen skaber en varm
atmosfære.
6

7

4. Hejseseng med sikkerhedsnet. Skaber flere sovepladser og giver sikkerhed i begge sider takket være
udfaldssikringen.
5. Hylder i læder. Let tilgængelig opbevaringsplads i
smart læderlook.
6. Easy-Travel-Box. Nem adgang til alle servicetilslutninger til Easy-Travel-Box og til bluuwater-vandfilteret.
7. Garage i bag. Den rumlige garage i bag med enhåndsbetjening sørger for komfort under rejsen.
8. Unik rumopdeling. Her er god plads til hele familien.

8
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CaraSuite

De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

650 MF

650 MG

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• Hejseseng som standard
• 6 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Hejseseng som standard
• Rumlig garage i bag
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

Kombineret med den franske seng
sørger hejsesengen for plads til
velbehag og bevægelsesfrihed. Med
kombinationen af dinetten og bænken
på langs fås en ekstra soveplads.
Familiegrundrids med
op til 6 sovepladser.

Her er sengen placeret på tværs
i forhold til badeværelset. Med
hejsesengen og vis-à-vis køkkenet
udnyttes pladsen optimalt.
Den rumlige rejseledsager.

700 ME
STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Hejseseng som standard
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele
Generøst grundrids med hejseseng
og masser af opbevaringsplads. Bekvemme enkeltsenge møder praktisk
badeværelse og har plads til hele
familien.
Den omformbare med
familieflair.

CaraView

Konfigurator

Konfigurer CaraSuite på: configurator.weinsberg.com
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CaraHome
DEN FAMILIEVENLIGE
ALKOVE MED
ENESTÅENDE PLADS.

Med sin alkove og den gennemtænkte opdeling har CaraHome
tilstrækkelig plads til skønne ferieoplevelser. Alt efter grundrids
har vognen mellem 4 og 6 sovepladser.

ET MOBILT FAMILIEHUS.

Christian, Anja, Tobias & Paula. Vi elsker vores
familieferier med CaraHome. Og vinteren. Så hvorfor ikke
kombinere det? Derfor tilbringer vi en weekend sammen
i sneen. Ved lave temperaturer er det ekstra hyggeligt
i CaraHome, den er jo vinterduelig. Når børnene tumler
rundt i sneen, skåner de ikke hinanden, men når de ligger
i alkoven er de bedste venner.
Vores ophold i CaraHome lig med ren afslapning, og
vores WEINSBERG er perfekt egnet til familieferie. Vådt
tøj? Det er nemt at tørre på badeværelset. Medbring alt,
hvad der gør livet ekstra skønt? Det er ikke et problem,
vi har endda vores campingbord og campingstole med for
at kunne sidde og nyde solen udenfor. Langrendsski og
snesko er der også plads til, ligesom campinggrillen.

OPDAG

AFSLAPNING
VED KØLIGE
TEMPERATURER.

VORES
HYGGELIGE
HJEM I
SNEEN.
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CaraHome

PLADS
TIL ALLE.
OG TIL
MASSER
AF BAGAGE.

75 cm
110 cm
200 cm

235 cm
140 cm

70 cm

600 DKG

650 DG

NYHED

Forestil dig, at du aldrig behøver at reservere et hotelværelse igen. Forestil dig,
at du har en rumlig lejlighed overalt i verden. Forestil dig, at du altid har dit
hjem med dig. Opdag den familievenlige alkove med overraskende meget plads.

De tre vigtigste detaljer:
• SUPERLIGHT-teknologi
(650 DG)
• Masser af opbevaringsplads
• To soveafdelinger, der
kan adskilles

op til 6 sovepladser

op til 6 siddepladser med
sikkerhedssele

4 grundrids

under 3500 kg
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OPDAG

En autocamper til hele familien: Med klassisk alkove-opbygning, to separate soveafdelinger og plads til op til seks
personer. At den trods alt er elegant, kan CaraHome takke
det fikse chassis, sin moderne arkitektur og det smarte
eksteriørdesign for. Den er virkelig flot!

DIT MOBILE
FAMILIEHUS
ER ALTID
MED.

Fiat Styling-pakken (tilvalg) garanterer smart
udseende og ferier med stil – her ved 650 DG.

Nyd den bedste
udsigt fra toppen i
den friske luft. Med
tagvinduet i alkoven
virker opholdsrummet
mere rumligt og mere
åbent.
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CaraHome

ALKOVEN.
HØJERE
BLIVER DET
IKKE VED ANDRE
AUTOCAMPERE.

STOR GARAGE I BAG.
HER ER DER OGSÅ
PLADS TIL EN CYKEL.
550 MG
2,13 m3

600 DKG
2,26 m3

650 DG
2,39 m3

650 MEG
2,39 m3

Tre typer garager i bag byder hver især på passende opbevaringsplads, alt afhængigt af bagage – her ved 600 DKG.

OP TIL 6
SÆDER MED
SIKKERHEDSSELE.
I 600 DKG og 650 DG er der ikke bare seks sovepladser,
men også et passende antal sæder med sikkerhedssele. Takket
være den revolutionære SUPERLIGHT-teknologi i 650 DG kan
alle familiemedlemmer have endnu mere bagage med.
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XY / XY SIDER / KARAKTER
STÆRKE

FANTASTISK
FØLELSE AF PLADS.
74

Den store loftshøjde er typisk alkoven og giver en helt særlig følelse af plads. Soveafdelingen virker næsten
som en ekstra etage. Det nye interiørdesign er et ægte blikfang og giver med de grebsløse push-to-open låger
CaraHome et genialt sammenspil – her i 600 DKG.

Opklappelig alkoveseng
som tilvalg. For endnu mere
ståhøjde i førerhuset.

ØVERSTE
ETAGE:
TILBAGETRÆKNINGSSTED.

Alkoven.
Hyggelige soveplads med
valgfri opvarmning. Masser
af lys om dagen, og genialt
oplyst om aftenen.

Mere plads i hæve/sænkesengen. I den rumlige alkove i CaraHome, gemmer der sig en kæmpe dobbeltseng. Denne soveplads er simpelthen
så hyggelig, at alle gerne vil sove der.

NÆSTEN SOM SIT
EGET VÆRELSE.

Det ideelle børneværelse. At børn elsker alkoven er klart. Men
måske overrasker det jer, hvor roligt og harmonisk søstrene kan deles
om pladsen. Og de to ekstra USB-stik giver heller ikke anledning til
diskussioner om, hvis tur det er til at få opladet sin mobiltelefon. Og
der er masser af plads i alkoven.

Let tilgængelige
hylder.

Tagluge med myggenet og
mørklægningsrullegardin.
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TVÆRVENDT
DOBBELTSENG.
STOR
LIGGEFLADE.
Ved den store dobbeltseng sørger lette EvoPore HRC-madrasser
for en behagelig og rolig søvn – her i 650 DG.
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CaraHome

SOVE

KØJESENGE.
OVER HINANDEN
I STEDET FOR
VED SIDEN AF
HINANDEN.

Køjesengen og det medfølgende sikkerhedsnet i grundrids
600 DKG er ideel til børn. Særligt gennemtænkt: Ved
denne model er der også adgang til garagen udefra.

Fantastisk udvalg. Uanset, om man bare
rejser to sammen eller med et eller flere
børn, takket være det store udvalg af senge føler både store og små sig godt tilpas,
når de sover.

EN
PASSENDE
SOVEPLADS
TIL ALLE.
UDVALG
AF SENGE.
HER KAN ALLE
FINDE EN
SOVEPLADS.

Dinetten omdannes til
en ekstra soveplads i en
håndevending.

Tværvendt
dobbeltseng

Køjeseng med
to senge

Godnat. Som rigtig familiemodel har
CaraHome også et grundrids med køjeseng,
600 DKG. Det er særligt en fordel, når man
rejser med flere børn. Mens den ene bruger
det indstillelige sengelys til at læse, kan den
anden sove i behageligt mørke.

Alkoveseng

Enkeltsenge
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DINETTE MED
4 SIDDEPLADSER MED
SIKKERHEDSSELE.
Dinetten i 600 DKG og 650 DG har fire siddepladser med sikkerhedssele. Slidstærke
hyndestoffer og hyggelig siddekomfort garanterer et afslappet samvær.

Noget for enhver smag. CaraHome står
for alsidighed, og det viser sig også i udvalget af køkkener, køleskabe og dinetter.
Fra fleksibel til stor, hver enkelt grundrids
har sine fordele.

DINETTE MED
DREJBARE CAPTAINCHAIR-SÆDER.
Dinetten er pladsbesparende og fleksibel takket være de drejbare
captain chair-sæder. Er der behov for det, kan man sidde fire personer her.
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Bordmanerer. Under spisningen har
kopholderne styr på drikkevarerne. Selvom
dinettens robuste hyndestoffer er nemme at
tørre af, så behøver man jo ikke nødvendigvis at teste det…

KOCHEN
Åbner dørene til stor opbevaringsplads!

Det behagelige lyskoncept sikrer den rigtige stemning. Arbejdspladeforlængelsen giver tilstrækkeligt
plads til fælles tilberedning af maden – her i 650 DG.

HER ER
ALLE GERNE
SAMMEN.
Køleskab
106 l
standard
550 MG

Køleskab
142 l
standard
650 MEG

Køkkenskuffer med
softclose-funktion og
praktiske opdelinger.

Køleskab
177 l
standard
600 DKG / 650 DG
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KOMPAKT,
KOMPLET.
HER VISER
DEN VIRKELIGE STØRRELSE SIG.

GANSKE ENKELT
GENNEMTÆNKT.
Hylderne, der er integreret i væggen, er et flot blikfang og praktisk
opbevaringsplads – her i 600 DKG.

80 CaraHome

BAD
600 DKG – armaturet er lige så
elegant som plejelet.

MED ALT,
HVAD MAN SKAL
BRUGE TIL EN OPDAGELSESREJSE.

Badeværelse i
550 MG / 600 DKG /
650 MEG / 650 DG

Genialt planlagt. Optimal rumudnyttelse takket være den kompakte
opbygning. Takket være praktiske
detaljer føler man sig godt tilpas, når
man gør sig klar om morgenen. Og
masser af opbevaringsplads oveni.
Det gør godt. Hvad ønsker man
sig efter en lang dag ude i den friske
luft? Varme fødder, et blødt håndklæde
og et varmt bad. I den behagelige atmosfære i CaraHome? Endnu bedre.

550 MG

FORSKYDELIG
HÅNDVASK.
FOR BEVÆGELSESFRIHED.

Brusehoved med behagelig vandstråle.

Praktisk håndklædeholder.

Lav indgang til brusebund.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
2

1

3

5

1. Alkoven. Alkoven er en rigtig hyggelige hule.
2. Grebsløse push-to-open skabe. Giver et moderne
og elegant design i opholdsrummet.

4

3. Frisk- og gråvandstank. Rengøringen af frisk- og
gråvandstanken er legende let og kan klares af alle.
4. Soft-Close-funktioner. De rumlige skuffer lukker
stille og roligt.
5. Centralt placeret betjeningspanel og det nye
TRUMA iNetX-system. Et enkelt blik er tilstrækkeligt
og så er både vandstand, elforsyning og opvarmning
tjekket.
6

7

6. Rumlig garage i bag med enhåndsbetjening. Både
tilgængelig via den udvendige klap og inde fra opholdsrummet.
7. Adskilt gaskasse. Nem adgang via servicelugen i
siden.
8. Alt på sin plads. Centralt og let betjening til friskog gråvandstank, samt vandfilter, frostventil og tilslutning til landstrøm.
9. SUPERLIGHT-teknologi (650 DG). Op til næsten
30 % ekstra lasteevne – du finder flere informationer
på » side 112.

8
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9
De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED

GRUNDRIDS.
TILPASSET
DINE BEHOV.

550 MG

600 DKG

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 4 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Dinette
• Børnegrundrids – køjeseng
med to senge
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 6 sovepladser
• 6 siddepladser med sikkerhedssele

Kompakte mål og alligevel indrettet
til familier. Den korteste alkove med
tværvendt dobbeltseng og masser af
opbevaringsplads i garagen i bag.

Børnegrundrids med køjeseng og
masser af opbevaringsplads. Den
adskilte soveafdeling fungerer som
tilbagetrækningssted for både store
og små.

Pladsvidunder med plads til
familieferier.

Den hyggelige familieven.

NYHED

SUPERLIGHTTEKNOLOGI
Du finder yderligere
informationer på
side 112.

650 DG

650 MEG

STÆRKE SIDER:
• Dinette
• Tværvendt dobbeltseng
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 6 sovepladser
• 6 siddepladser med sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Alkoveseng
• Rumlig garage i bag
• 5 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Dens speciale er den store
rumopdeling med fire siddepladser
i den hyggelige dinette, det rumlige
køkken og den bekvemme tværvendte dobbeltseng.
Det superlette 6-personers
hjem med stor lasteevne.

CaraView

Konfigurator

Masser af plads med bekvemme
enkeltsenge og en stor garage i bag
for afslappede rejseoplevelser.
Vognen med store lasteevne og
sovekomfort.

Konfigurer CaraHome nu på: configurator.weinsberg.com
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CaraCore
DEN HELINTEGREREDE
MED OVERLEGENT UDSTYR
OG UDSTRÅLING.
Kombinerer fordele med design.
Med dynamik og høje kvalifikationer i blodet.
100% stærk udstråling, 100% WEINSBERG DNA.

STILBEVIDST TRENDSÆTTER.

Rudi & Gerlinde. Når det gælder camping er
vi jo veteraner. Nyt er derimod vores CaraCore,
som vi prøver i år for første gang. Og den bliver
i den grad testet. Vores favoritdestination er
Norge, og den er naturligvis på listen. Helt uden
tidsmæssig begrænsning, og det på en årstid, hvor
man møder flere lokale end turister. Vi starter ud
fra Bayern og kører langs fjordene i Norge og helt
op til Lofoten. Helt i vores eget tempo og med stil.
CaraCore brillerer med sit fremragende design og
passer perfekt til Skandinavien.

OPDAG

HYGGEN I
FOKUS.

MINDRE
STRESS
ER ENSBETYDENDE MED
STØRRE
NYDELSE.

86 CaraCore

100%

WEINSBERG
DNA

KOMBINATION
AF FUNKTIONALITET
OG DESIGN.

700 MEG

CaraCore elsker underdrivelse og viser dermed overlegenhed. Kombinerer fordele med design. Et imponerende samspil mellem rumfølelse,
materialer af høj kvalitet og enestående kørekomfort.

De tre vigtigste detaljer:
• Dynamisk progressivt design
• Fuld-LED-lygter
• Hejseseng som standard

op til 5 sovepladser

op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

3 grundrids

under 3500 kg
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OPDAG
Den helintegrerede fra WEINSBERG. I CaraCore kommer WEINSBERGs
mangeårige erfaring til sin ret. Her er der præcision helt ned i den mindste
detalje. CaraCore forbinder alle fordele ved en helintegreret vogn med unikt
udseende. Kravene til designet i CaraCore er nemlig bevidst høje: uafhængig,
karakteristisk, nærværende og kraftfuld. Det ses i de rene linjer, klare kanter
og spændende flader. Den er den bedre delintegrerede med hejseseng.

OVERRASKENDE
ANDERLEDES.
HELINTEGRERET.

REN
ÆSTETIK
MØDER
PRAKTISK
ANVENDELSE.
Et spørgsmål om stil. Indgangsdøren EXKLUSIV (tilvalg) imponerer med det ekstra vindue og med
coming-home-belysning.
Du finder yderligere
informationer på side 104.

88 CaraCore

Dynamisk. Skørter i siden med sorte indlæg
og døren i førersiden
med elektrisk trin.

Karakteristiske LEDlygter, valgfri alufælge i eksklusivt
WEINSBERG-look og
den valgfri Styling-pakke
understreger CaraCores
fremtræden – her ved
650 MEG.

PANORAMAVINDUE
I FRONT FOR ET
PERFEKT UDSYN.

Takket være det store panoramavindue i front får man en fantastisk følelse af frihed i CaraCore.
Det perfekte udsyn giver også større sikkerhed på vejene – her ved 700 MEG.

RENE LINJER
OG MARKANT
DESIGNSPROG.

Den markante baglygteholder med fuld-LED-lygter og de valgfri WEINSBERG
17" alu-fælge for et dynamisk udseende – her ved 700 MEG.

89

STÆRKE SIDER / KARAKTER

Kvalitet, der både kan ses og mærkes. Komponenter af
LFI imponerer med optimale egenskaber som maksimal fremstillingspræcision. Maksimal stivhed af vognen garanterer
den bedste sikkerhed. LFI-taglugen gør også CaraCore til et
visuelt blikfang.

Et mobilt drømmehus. Jeg kan stadig høre WEINSBERG-forhandlerens ord. Han talte om en „helt ny vognkategori“. Og at han
havde ret i det, viser CaraCore os hver dag med sine fantastiske
kvaliteter.

„STATE OF THE ART“
LIGE FRA UDSEENDE
TIL FORHOLDET
MELLEM PRIS OG
KVALITET.

Fuld-LED-baglygter med WEINSBERG 
signatur for genkendelighed og sikkerhed.

Stærk, når det gælder belysning,
stærk, når det gælder udseendet:
Fuld-LED-forlygterne i cube-design.

Med det integrerede head-up-display bliver førerens blik rettet mod
vejen. Denne fantastik feature er en del af den Medie-pakken (tilvalg).

Nem adgang til gasflasker via den langsgående gaskasse.

90 CaraCore

EN KLASSE
FOR SIG. DEN
BEDRE DELINTEGREREDE MED
HEJSESENG.

100%

WEINSBERG
DNA

BANEBRYDENDE
DESIGN OG HØJESTE
PRÆCISION TAKKET
VÆRE DEN NYESTE
LFI-TEKNOLOGI.

OGSÅ DET ER
ET STATEMENT:
HEJSESENG
SOM STANDARD
FOR EKSTRA
REJSEKOMFORT.
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EN FANTASTISK
FØLELSE AF
PLADS.

Indtrykket er absolut enestående og understøtter
møblernes elegante udseende – her i 700 MEG.

Elegante loftsskabe med
masser af opbevaringsplads.

Kvalitets hyndestoffer og
behagelig siddekomfort
bidrager til det sammenhængende designkoncept.
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CaraCore

GANSKE
ENKELT.
ÅBNE
SYNSAKSER.
Flotte detaljer, uanset hvor øjet kigger hen. Den helintegrerede opbygning
giver CaraCore en unik følelse af plads.
Med de åbne synsakser har du altid fuldt
udsyn til alle vognenes highlights: de bekvemme senge, det indbydende køkken og
hjertet i vognen, den hyggelige dinette.

Der er intet som komfort.
Indvendigt virker CaraCore som et helt stort
rum, også pladsen i dinetten lader intet
tilbage at ønske. Her er der næsten lige så
bekvemt som på sofaen der hjemme.

DINETTE

ERGONOMISK
DREJBARE SÆDER.
Storslået. Åbne synsakser overbeviser med unik atmosfære med
flydende overgang mellem opholdsrum og førerhus – her i 700 MEG.

FLYDENDE
OVERGANG
SØRGER FOR
EN UNIK
ATMOSFÆRE.

Valgfri L-formet dinettebænk. Bænken indbyder til hyggelige stunder – her i 700 MEG.
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700 MEG – det fantastiske køkkenkoncept har
masser af plads til tilberedning af mad.

ÆSTETISK
VIS-Á-VIS
KØKKENLINJE.
Stille. Rumlige
skuffer med
soft-close-funktion.

Ganske enkelt
perfekt. 3
gasblus med
glasafdækning.

Storslået. Slim Tower-køleskab på 142
liter og AES-funktion, hvor energitypen
vælges automatisk.
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MADLAVNING

FINT UDVALG.
FORSKELLIGE
KØKKENKONCEPTER.

Perfekt køkkenplanlægning.
Bevægelsesfrihed i køkkenet er alfa &
omega og endnu mere i autocamperen.
De åbne linjer i CaraCore kommer helt til
sin ret og giver mulighed for fornøjelig
madlavning for alle sanser.

Prægning. Det karakteristiske
WEINSBERG Signature element.

Ren fornøjelse. I alle de år, vi har
camperet, har vi aldrig haft så meget
opbevaringsplads som nu. Særligt i køkkenet
har vi meget glæde af det. Så kan vi roligt
planlægge destinationer, hvor det nærmeste
supermarked ligger nogle kilometer væk.

LANGSGÅENDE
KØKKEN.
DEN TIDLØSE
KLASSIKER
FORENER
FUNKTIONALITET
MED DESIGN.

650 MEG – køkkenblokken med Signature-elementet passer perfekt ind i rumkonceptet.
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XY
SOVE
/ XY/ HEJSESENG

EN
DRØMMEBOLIG
PÅ HJUL.
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CaraCore

Hejsesengen (standard) er tilpasset elegant til rumkonceptet. I opkørt
tilstand er der tilstrækkelig plads til at slappe af i dinetten – her i 700 MEG.

Når hejsesengen er kørt
ned, fås en hyggelig
soveplads til to personer
– her i 700 MEG.

MASSER AF
PLADS, NÅR
HEJSESENGEN
ER KØRT NED.

Den bedre delintegrerede med hejseseng. At CaraCore har
WEINSBERG-værdierne i sig, ses i den tilgængelige plads, familievenligheden og brugbarheden. Dens speciale: hejsesengen
befinder sig over førerhuset og kan køres ned ved behov. Dinetten kan altså også bruges, når der ligger nogen i hejsesengen.

Den opkørte hejseseng er tilpasset elegant til rumkonceptet.

180 cm

200 cm

110 cm

Sove foroven, hygge forneden. Et yderligere plus
ved CaraCore er hejesengen. Rudi bruger den gerne til
at tage en lille middagslur, mens jeg nyder en kop kaffe
i dinetten.

Flot ambiente med touch-LED,
også i området ved hejsesengen.
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Ekstra stor. Soveområdet
i 650 MEG og 700 MEG
med de 2 meter lange
enkeltsenge.

STOR
LIGGEFLADE
TIL
DEJLIGE
FERIEDRØMME.

Elegante overskabe med masser af
opbevaringsmuligheder.

Læsespots til optimalt
lys i soveafdelingen.

98 CaraCore

SOVE / FASTE SENGE

Praktisk. Dinetten kan omdannes til en ekstra soveplads.

Herlige soveomgivelser. Også når man skal sove,
kan man gøre det med stil. Detaljer i høj kvalitet
som den indirekte belysning giver en harmonisk stil
i CaraCore.

Intelligent løsning. Klædeskabet under
sengen i 650 MEG og 700 MEG.

Hyggeligt sted at trække sig tilbage til. Den store
soveplads i bagenden er utrolig behagelig. Det er helt klart
min yndlingsplads, når jeg vil slappe af og når jeg vil have
lidt tid for mig selv.

KOMFORTZONER MED
PERFEKT DESIGN.

ELEGANT
RUMLØSNING.
650 MF – fransk seng med EvoPore HRC-madras og opbevaringsplads under sengen.
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700 MEG – flot design i det største badeværelse i sin klasse.

OPFRISKNING
MED STIL.

BADEVÆRELSE.
LUK DØREN TIL
OPHOLDSRUMMET, OG STRAKS
HAR DU ET STORT
BADEVÆRELSE.

Badeværelse i 700 MEG

Spejlskab med flotte LED-lys.

100 CaraCore

BAD

Badeværelse i
650 MEG

KOMPAKT
BADEVÆRELSE.
LIGE LINJER
OG OVERSKUELIGT.

Flot design. CaraCores karakteristiske formsprog
går også igen i badeværelset. Formen er de lige
linjer, og med de mange muligheder for opbevaring og praktiske detaljer føler man godt tilpas
her.

Bag lukkede døre. Vores badeværelse er et drømmebadeværelse, det kan nemlig bruges fleksibelt. Enten lukker
vi døren til opholdsrummet og har et stort badeværelse,
eller vi nyder muligheden for at kunne bruge bruser og toilet
separat.

LANGSGÅENDE
BADEVÆRELSE.
ALT
PÅ EN
LINJE.

Ren æstetik på badeværelset i 650 MF. Hertil kommer den megen plads ved
vaskebordet og i bruseren.

Badeværelse i
650 MF
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER MED
GENNEMTÆNKTE
DETALJER.
2

1

3

5

1. Førerhussæder fra AGUTI (tilvalg). Garanterer
optimal rejsekomfort.

4

2. Fuld-LED-lygter. Nyeste teknologi, bedste udsyn og
sikkerhed, takket være markant lyssignatur.
3. Skuffer med soft-close. Fantastisk komfort med stille
og rolig lukning af skufferne.
4. Manuel eller elektrisk mørklægning i fronten.
Sikrer privatlivet på campingpladsen om natten.

6

7

5. Indgangsdør KOMFORT. Med automativt låsesystem,
dobbelt tætning og opklappelige tøjkroge.
6. Easy-Travel-Box og bluuwater-vandfilter. Alle
vigtige servicetilslutninger placeret centralt på ét sted og
hygiejnisk rent vand uden kemi.
7. Den bedre delintegrerede med hejseseng (standard). Hejsesengen drejer fremad over fører- og passagersædet, derved kan dinetten også bruges, selvom
sengen er kørt ned.

8
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8. Valgfri ALDE varmtvandsopvarmning og vandbåren ALDE-gulvvarme. Sikrer en behagelige indetemperatur og ingen kolde fødder.
De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

ALSIDIGHED

GRUNDRIDS.
TILPASSET TIL
DINE BEHOV.

650 MF

650 MEG

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Fransk seng
• 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele

STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage i bag
• 4 sovepladser
• 4 siddepladser med
sikkerhedssele

Kombinationen af hejseseng
og sædet i siden i dinetten gør
opholdsrummet mere åbent.
Den franske seng og det langsgående badeværelse sikrer
komforten i den bagerste del
af vognen.

Et elegant rumkoncept med
hejseseng og enkeltsenge i høj
kvalitet. Ideel til alle, der gerne
vil rejse med stil, og som gerne vil
sove ekstra bekvemt og samtidig
lægger vægt på kørekomfort.

Den æstetiske med åben
rumfornemmelse.

Den elegante med overbevisende komfort.

NYHED

SUPERLIGHTTEKNOLOGI
Du finder yderligere
informationer på
side 112.

700 MEG
STÆRKE SIDER:
• Midterdinette
• Enkeltsenge
• Rumlig garage i bag
• Op til 5 sovepladser
• Op til 5 siddepladser med
sikkerhedssele
Dette grundrids med hejseseng er
stort, og ligesom køkkenet og badeværelset er det største i sin klasse.
Enkeltsengene er det perfekte sted
at slappe af for alle, der sætter pris
på komfort.
Den stilfulde med imponerende
opholdsrum.

CaraView

Konfigurator

Konfigurer CaraCore nu på: configurator.weinsberg.com
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VIELFALT / XY/ DØRE
ALSIDIGHED

Masser af
variation
og udvalg.
Udform din
autocamper
lige efter dine
ønsker.

DØRE.
MED MANGE
INNOVATIVE
FUNKTIONER.
KOMFORT

PREMIUM

EXKLUSIV

1

1

1

2

2

4

4

4

3

Innovativ: Et-nøglesystemet
med sikkerhedsnøgle, udvendigt greb og lås til indgangsdøre og serviceklapper.

3

Fås i 600 mm og 700 mm bredde (Afhængig af grundrids).

UDSTYR

KOMFORT *

PREMIUM **

EXKLUSIV **

•

•

Med vindue inkl. mørklægningsgardin
Flerdobbelt lås

•

•

Tætningsliste mod slagregn (dobbelt tætning)

•

•

•

Automotivt låsesystem

•

•

•

Autocamper-kompetence.

2 knager, klapbar

•

•

•

Betyder ikke bare teknisk

Åbningsbegrænser med gastrykfjeder

•

•

Paraplyrum

•

•

Skjulte hængsler

•

•

Multifunktionel taske

•

•

raffinement, men også en lang
række muligheder. Til syvende
og sidst skal din autocamper
være lige så individuel, som
dine feriedrømme. Der venter

Centrallås

•

Coming-Home-lys

•

* Standard ved CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite og CaraCore
** Tilvalg ved alle WEINSBERG-autocampere

dig en lang række forskellige
grundrids, senge, badeværelser
og køkkener, som du kan sammensætte til din autocamper,

Opklappelige tøjkroge

Indvendigt låsesystem med visning

Paraplyholder

som du ønsker.
1

Vindue med plissé

2
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3

4

ALSIDIGHED / DESIGN

ALUFÆLGE.
I EKSKLUSIVT
WEINSBERG-DESIGN.

1

2

Antracit lakerede 17" alufælge inkl. dæk i eksklusivt
WEINSBERG-design
(235/60R17)

Mat-sort 17" alufælge inkl.
dæk i eksklusivt
WEINSBERG-design
(235/60R17)

Du finder flere informationer på configurator.weinsberg.com

Vores 17" alu-fælge i WEINSBERG-design
er som standard udstyret med kvalitets
helårsdæk fra Falke, som også kan bruges
om vinteren ved is og sne.
•
•
•

M+S / 3PMSF-mærkning
Slut med at købe vinterdæk
Ingen ekstraudgifter

HYNDESTOFFER.
ALT EFTER DIN
SMAG.
STANDARD

TURIN (STANDARD)*

FÅS UDEN MERPRIS*

STONE WATER

FOREST

BLOOM

DUSK

MALABAR (STANDARD)
Eksklusivt til CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

SOM TILVALG MOD MERPRIS*

FIFTY SHADES (KUNSTLÆDER)
Eksklusivt til CaraHome, CaraLoft og CaraSuite.

SZECHUAN
*Fås ikke til CaraCompact EDITION [PEPPER].

ACTIVE NAVY
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ALSIDIGHED / SENGE

SENGE.
SOV LIGE
SOM DU
VIL.

Vågn op hver morgen – helt frisk. Hos WEINSBERG ved vi,
at en god nattesøvn er altafgørende for en god ferie. Derfor er der lagt vægt på plads og komfort ved alle sengevarianter og grundrids. Med det store udvalg finder alle den
perfekte soveplads.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG.
EFFEKTIV
ALLROUNDER.

FRANSK SENG.
LET SKRÅ.

Med den hyggelige tværvendte
dobbeltseng udnyttes hele vognens
bredde. Dermed får du en ekstra lang
seng og en fantastisk fornemmelse
af plads.

Den franske seng giver en meget
elegant rumløsning. Så er du garanteret hyggelige nætter. Og så er du
også helt tæt på badeværelset.

CaraHome 550 MG / 650 DG
CaraSuite 650 MG

ENKELTSENGE.
GØRE SIG LANG
OG BRED.

CaraCompact 600 MF
CaraLoft		600 MF / 650 MF
CaraSuite		 650 MF
CaraCore		650 MF

Med op til 200 cm i længden
har du god plads til gasse dig.
Hvis du ønsker det, kan du
omdanne de to enkeltsenge til
en stor liggeflade.
CaraCompact 600 MEG
CaraLoft		650 ME
CaraSuite		 700 ME
CaraHome		 650 MEG
CaraCore		650 MEG /
		 700 MEG

Du finder flere informationer på weinsberg.com/wohnmobil-varianten

106 Autocamper-kompetence

Derudover meget praktisk:
Dinetten i vognen kan
hurtigt omdannes til en
ekstra soveplads.

HEJSESENG.
KOMFORT TIL
NEDSÆNKNING.

Om dagen bemærker man den knapt
nok, om aftenen kommer sengen til
syne med et enkelt træk. I opkørt
tilstand er den store soveplads nærmest ikke til at se og er perfekt sikret
med kliklåse og sikkerhedsremme.
CaraSuite
CaraCore

650 MF
650 MG / 700 ME
650 MF
650 MEG
700 MEG

ALKOVESENG.
SOVE PÅ ØVERSTE
ETAGE.

KØJESENG.
OVER HINANDEN I
STEDET FOR VED
SIDEN AF HINANDEN.

Få trin op ad stigen til den
bekvemme alkoveseng, det er
næsten som at have sit eget
værelse. De to vinduer, der kan
åbnes, og taglugen sikrer et
behageligt soveklima.

Køjesengen og sikkerhedsnettet, der er standard, er
ideel til børn. Et perfekt
sted for de små.
CaraHome 600 DKG

CaraHome 550 MG / 600 DKG /
650 MEG / 650 DG

Ved enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.
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ALSIDIGHED / KØKKEN

KØKKEN.
DEN RIGTIGE
BOLIGOPSKRIFT
TIL ALLE.

Køkkenet er hjertet i hjemmet – og naturligvis også i autocamperen. Takket være robuste arbejdsflader, meget plads
til køkkenredskaber og apparater bliver madlavningen til
en leg.

KOMPAKT KØKKEN.
PLADS TIL
DET VIGTIGE.

LANGSGÅENDE KØKKEN.
RUMLIG
KLASSIKER.

Ved det kompakte
køkken er køleskabet
integreret i køkkenblokken. I skufferne med
fuldt udtræk er der nem
adgang til indholdet i
skufferne.

I det langsgående køkken er køleskabet placeret separat og kan derfor
være op til 177 liter. Her er der masser af plads til mad og drikkevarer.
CaraCompact 600 MEG / 600 MF
CaraLoft
650 ME
CaraHome		 600 DKG / 		
		 650 MEG / 650 DG
CaraCore		650 MEG

CaraHome 550 MG

VIS-À-VIS KØKKEN.
OPTIMAL
PLACERING.

I vis-à-vis køkkenet befinder
køkkenlinjen sig ved siden af
dinetten. Unik placering af køleskabet på den modsatte side.
1. CaraLoft
CaraSuite
		
		
CaraCore
		

650 MF
650 MF /
650 MG /
700 ME
650 MF /
700 MEG

2. CaraLoft

600 MF

1

2

Du finder flere informationer på weinsberg.com/wohnmobil-varianten
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ALSIDIGHED / BADEVÆRELSER

BADEVÆRELSER.
FORFRISKENDE
RUMKONCEPT.

Ved badeværelset drejer det hele sig om plads. Her viser
den sande størrelse sig ved gennemtænkte løsninger. Masser af opbevaringsplads, flot design og fleksible detaljer
giver plads til velbehag.

KOMPAKT BADEVÆRELSE.
KOMPAKT OG
KOMPLET.

BADEVÆRELSE I BAG.
LÆNGDE GANGE
BREDDE.

Highlightet i det kompakte badeværelse er
den forskydelige vask. Denne funktionelle
løsning giver optimal udnyttelse af pladsen,
også ved pladsbesparende konstruktion.

Her befinder alt sig på en
central plads – og dermed er
alt inden for rækkevidde. Stor
bevægelsesfrihed og masser af
opbevaringsplads kendetegner
det store badeværelse i bag.

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft		650 ME
CaraHome
550 MG /
		
600 DKG /
		 650 MEG /
		
650 DG
CaraCore		650 MEG

CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

600 MF / 650 MF
650 MF
650 MF

BADEVÆRELSE I LÆNGDEN.
ALT PÅ EN LINJE.

BADEVÆRELSE.
DEN STØRSTE
BADEVÆRELSESLØSNING.

Den geniale partner til den
franske seng udnytter pladsen optimalt.
Derved fås en unik følelse af
plads i vognen.

Håndvask og toilet er adskilt fra
bruseren. Når døren til opholdsrummet lukkes, fås et stort gennemgående badeværelse.

CaraCompact

600 MF

CaraSuite
CaraCore

650 MG / 700 ME
700 MEG

Ved enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.
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VIELFALT / XY

DEN
NYE FIAT
DUCATO

Nyt
basiskøretøj

8

FIAT Ducato har i 40 år været en af de populæreste
basiskøretøjer til autocampere og CUV. Den nye FIAT
Ducato 8 overbeviser med et markant, moderne look,
mange teknologiske features og infotainment, samt
maksimal komfort og kørefornøjelse med køreassistentsystemer. Med op til 180 hk og nyeste EURO
6D-Final-standard byder den på maksimal effektivitet
og ydelse.

EKSTERIØR
HIGHLIGHTS.
De nye fuld LED-lygter (tilvalg) overbeviser
med en slank og elegant profil. Fås enten i
aluminium eller sort. Lyset er 30 % skarpere
end ved halogenlygter, hvilket øger sikkerheden på turen.

Dynamisk
LED-blinklys
Fuld-LEDforlygter
(nær- og fjernlys)
LED-kørelys

NY KØLERGRILL.

Ny kølergrill som standard, sort med
forkromet bøjle og spoilerlæbe i alu.
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Ved tilvalg af kølergrill styling-pakke Black
er alt sort: den skinnende bøjle, lygterne og
spoilerlæben.

Det optimerede underkøringsværn
beskytter motorrummet og understreger den nye stil.

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.

VIELFALT / XY

DIGITAL
INSTRUMENTBRÆT.

3,5"-TFT-digitalt kombi-instrumentbræt
(standard) med to analoge visninger.

På det valgfri virtuelle cockpit med 7"-TFT-digital
kombi-instrumentbræt og to digitale visninger har
du altid fuldt overblik over assistentsystemerne.

NYHED

SPARSAME
UND DURCHZUGSKRÄFTIGE
MOTOREN

KOMPLET
NYT
INTERIØR.

Rat og gearknop i læder (tilvalg) med satinerede kromindfatninger og elementer i højglans.

Tilvalg induktiv lader, to USBstik og et 230 V stikdåse sikrer
komfort under kørslen.

ASSISTENTSYSTEMER.

Safety Pack Easy Driver:
Tillægspakken sørger med adaptiv fartpilot, intelligent hastighedsassistent og
træthedsregistrering for ekstra sikkerhed.

Du finder yderligere information online på:

Safety-pakke FIAT:
Ved tilvalg af sikkerhedspakken med
nødbremseassistent, vejbaneassistent,
skiltegenkendelse, nedblændingsautomatik, samt regn- og lyssensor.

weinsberg.com/ducato-8

Ved tilvalg af batteriafbryder i
førerhuset kan batteriydelsen
beskyttes.

Med ombord som standard:
• Fartpilot – Cruise Control
• ESP
• Hill Holder
(bjergigangsætningsassistent)
• ABS
• Elektronisk startspærre
• Elektromekanisk servostyring
• Trailer Stability Control System
• Post Collision Braking System
• Sidevindsassistent
Tilvalgs assistentsystemer:
• Traktionshjælp „Traction Plus“
inkl. nedkørselsassistent
• Dæktryksensorer
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ALSIDIGHED

NYHED

SUPERLIGHTTEKNOLOGI.
MAKSIMAL
VÆGTBESPARELSE.

Slut med stress ved pakning af vognen. SUPERLIGHT er mere end bare
det at udelade noget. Det er en revolutionær teknologi, som giver maksimal
vægtbesparelse. Resultatet: Du kan tage mere med på dine ferier, uden at lade
noget udstyr blive hjemme. DU FINDER SUPERLIGHT i CaraHome 650 DG og
CaraCore 700 MEG. Overvej allerede nu, hvad du vil tage med!
Du finder flere informationer på weinsberg.com/superlight
Gevinst
på næsten

30 %

ekstra
lasteevne*

Bedre isoleret og mere stabil bundplade med 52 mm og XPS-skum-teknologi.

Ny og mere stabil sædekonstruktion i
letvægtskonstruktion.

Nye og bedre isolerede frontfendere i sandwichkonstruktion.

Møbler med fronter i højstyrke
lisocore®-letvægtspaneler.

Ekstra stor vægtbesparelse takket
være effektiv litium-ion-batteri
(tilvalg).

Ekstremt lette bladfjedre af
hightech-kunststof.

Let chassis med høj ramme
(CaraHome 650 DG).
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* Det svarer til en lasteevne på op til 155 kg

ALSIDIGHED
VIELFALT
/ UDSTYR
/ XY

THULE
MARKISER.*
FOR ENDNU
MER KOMFORT.

Altid godt beskyttet. Markiser fra kvalitetsproducenten Thule gør din ferie
i WEINSBERG endnu mere behagelig. Som effektiv beskyttelse mod sol, regn
og vind giver de også en hyggelig atmosfære og udvider boligfladen på campingpladsen. Vores markiser fås i forskellige størrelser (afhængig af grundrids)
og begejstrer med deres lange holdbarhed, takket være vandtæt, vindtæt
PCR-stof, nem opstilling og høj stabilitet.

Fleksibel. Udfaldsvinklen kan indstilles,
som du ønsker det.
Derved kan du lukke og åbne markisen, når
døren til din WEINSBERG står åben.

Udklappelig. Stængerne er forsynet med Praktisk. Quick Lock-system for nem
et knækled. Det vertikale sænkningssystem montage og indstilling af støttebenene.
forhindrer skader på vognen.

355x250cm

405x250cm

455x250cm

500x250cm

CaraCompact

-

600 MEG / MF

-

-

CaraLoft

600 MF

650 ME / MF

-

-

CaraSuite

-

650 MF / MG /

-

-

700 ME
CaraHome

550 MG

-

650 DG

-

CaraCore

-

-

650 MF / MEG

700 MEG

Kvalitet PCR-stoffet strammes jævnt ud
med de diagonale spændearme og kan
fastlåses i forskellige trin.
* Tilvalgs komponenter
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INTELLIGENTE
ENHEDER,
MAKSIMAL
KOMFORT.

BLUUWATER*.
Vandfiltersystem.

Hygiejnisk rent vand på alle rejsemål – det nye
bluuwater-vandfilter fjerner kim, bakterier og små
partikler næsten hundrede procent (99,999 %) fra
ledningssystemet i alle Knaus Tabbert-vogne (standard). Den udskiftelige filterpatron med højeffektiv
ultrafiltreringsmembran monteres lodret eller vandret
mellem vandtank og ledningssystemet. Den har en
filtreringskapacitet på op til 8000 liter – og takket
være timestrip-indikatoren i vognen er det nemt at
kontrollere den resterende brugstid. Udskiftning
af bluuwater-patronen afhænger af brugen, men
bør dog udskiftes senest efter seks måneder. Med
Click-and-Ready-lynkoblingssystemet kan den nemt
udskiftes uden at dryppe.

PIONEER NAVIGATIONSSYSTEM
(AVIC – Navigation)*.

Europa-navigation specielt til autocampere og CUV i 44 lande; promobil
camperpladsradar; sikker smartphone-betjening med stemmestyring; klart og
kontrastfuldt 9"-multitouch-display; wireless kompatibel med Apple CarPlay,
android auto og weblink; integreret DAB+ modtager; inkl. 3 års kortopdatering.

PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
Det integrerede head-up-display
sørger for endnu mere sikkerhed. Alle
relevante data direkte i synsfeltet,
og så har man altid øjnene på vejen.
Navigationsanvisningerne fra Pioneer
navigationssystemet vises også.
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* Tilvalgs komponenter

VELOCATE GPS-TRACKER
MED NYE FUNKTIONER*.

Mere sikkerhed til din WEINSBERG.
Det innovative GPS-system fra Velocate arbejder med
intuitiv app-styring og silent-alarm-funktion. I tilfælde
af tyveri kan Velocate 2.0 hjælpe med at finde din CUV
igen. GPS ´ en har en levetid på op til 3 måneder uden
strømtilslutning. GPS-trackeren kan udvides med
Bluetooth-sensorer og en Reed-kontakt: Derved har
du mulighed for at kontrollere mængden af gas i gasflaskerne og temperaturen i din WEINSBERG i appen
på et hvilket som helst tidspunkt.

Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du
finder yderligere informationer på www.velocate.com eller www.weinsberg.com.

TRUMA INETX-SYSTEM*.
Gør din WEINSBERG til
smartphone.

Med det praktiske Truma-iNetX-System med induktiv smartphoneapp-styring og Bluetooth kan du styre varmen, det indvendige
og udvendige lys, samt tv og radio over alt i dit mobile hjem. Det
farvede 4,3" touch-display viser ude- og indetemperatur og kan
betjene apparater fra TRUMA og Dometic. Den intuitive brugerflade
gør kontrollen og styringen overskuelig og let.

E.HIT*.

THULE*.

Ekstremt praktisk: Udtræksholderen kan køres
ud elektrisk, har en høj bæreevne på op til
150 kg og er kombineret med et aftageligt træk.
Drejearmene kører ud med enkelt tryk på en
knap, derefter skubbes basis-tilbehøret med sin
indklappelig LED-baglygte på, og straks er der
forbindelse til autocamperens el.

Ud over den integrerede
udtræksholder e.hit tilbyder
WEINSBERG også cykelholdere
med plads op til 4 cykler. Den
højdejusterbare cykelholder
Thule Lift V16 eller Thule G2
passer perfekt til dine elcykler.

integreret
Udtræksholder:

* Tilvalgs komponenter

Varmesystemer*

Cykelholder.
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SILWYREADY*.
Til afslappet rejse.

Med Silwy MAGNETIC SYSTEM er væltede,
rutsjende og klirrende glas fortid. Med det smarte
magnetsystem hæfter de magnetiske glas fast på
metal nano-padsene eller tilbehør af metal, der
er specielt udviklet til silwy og giver dermed en
absolut sikker og afslappet rejse. Alle WEINSBERGautocampere er nu silwyReady. silwyREADY-pakken
indeholder en lille rund, genaftagelig silwy Pad
med magnet-pin, som sidder fast på overskabet i
køkkenet med en velkomsthilsen. Paden kan derefter
anbringes, hvor man ønsker det i vognen, og fungere
som krog til tøj eller håndklæder. I et af overskabene
i køkkenet finder du en silwy metalmåtte med en
overflade i læderlook. Silwy glas, der er placeret her,
står skridsikkert takket være magneterne i soklen.

SMART-TV*.

Mobil hjemmebiograf.
Se, hvad du vil, hvor som helst. Fremtidens tv bevæger sig
nu også ind i din WEINSBERG. Smart-TV monteres kun ved
en valgfri TV-pakke. Så kan du nyde godt af alle fordele og
se film on demand, ganske nemt via et mobilt hotspot eller
Wifi på campingpladsen. Streaming af dine favoritserier og
film giver en smule ekstra komfort i din ferie.

MEDIKIT VÆRDIKUPON*.
Eksklusivt rejseapotek.

Med din WEINSBERG-campingvogn får du nu også en voucher til et MediKit.
Dette sæt indeholder forskellige medikamenter, som kun kan fås på apoteket, og
som kan bruges på rejsen, blandt andet smertestillende medicin, allergimedicin
eller tabletter mod diaré. Så er du forberedt på bedste vis.**
** Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapotekssættet. Rejseapotekssættet
indeholder medikamenter, som kun fås på apoteket. Gavekortet kan derfor kun indløses hos det ansvarlige MediKit-forsendelsesapotek på www.medikit.shop. Du kan også få mere information om dit MediKit på
www.medikit.shop.
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* Tilvalgs komponenter

ALT, HVAD DER
GØR DIN FERIE
ENDNU BEDRE.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG kollektion.

2
1

Fås hos din WEINSBERG-forhandler
eller på: shop.weinsberg.com.
1. Drikkeflaske 800 ml Classic
Sport af rustfrit stål. Nem at rengøre. Mål: 7 x 25 cm. Vægt: 256 g.
Artikelnr. 651/023
2. Campingstol i aluminium-rundrør. 8 indstillinger, 76 cm højt
ryglæn.
Bæreevne op til: 100 kg. Stel:
Aluminium. Emballagemål:
107 x 69 x 5 cm. Artikelnr. 651/022
3. Campingbord Accordeon
fra Dukdalf med vejrbestandig
sevelit-bordplade. Højdejusterbar:
5 – 74 cm. Mål: 100 x 68 cm. Materiale: Stål. Bæreevne op til: 50 kg.
Vægt: 11 kg. Artikelnr. 651/021

4. Trækvogn med 10 cm brede
profilerede dæk og en bæreevne
på op til 75 kg. Mål: 131 x 60 x
98 cm. Vægt: 11,9 kg. Artikenr. 51
011

4

5. Fire krus med hank af resylin.
Med antislip-system. Artikelnr.
651/024
6. Gasadaptersæt – indeholder alt,
hvad man skal bruge til tilslutning
af en trykregulator (G12), som skal
bruges til gasflasker, der anvendes
inden for EU. Artikelnr. 651/025

3

5

6

Du finder alle informationer og priser på:
www.frankanafreiko.de

COZY HOME
DEKO-PAKKE*.
Valget er dit.

FÅS SOM EKSTRAUDSTYR TIL ALLE
WEINSBERG-

EKSTRAUDSTYR

Pakken indeholder: 4 puder med fjerfyld
(2 x 60 x 40 cm & 2 x 40 x 40 cm), 2 plaider og
en matchende bordløber.

AQUA

MAGNOLIA

EARTH

AVOCADO

PEACH
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RUNDT OM DIN FERIE

VALGET
GJORT
LET.

Hvordan skal man dog beslutte sig med alle de
muligheder? Det er ikke svært: med vores praktiske
online-værktøj er det super nemt. Den hjælper dig med
at finde din drømme-WEINSBERG.

CaraView

Forhandlersøgning

Konfigurator

Grundridsfinder

Udform din individuelle autocamper.
Uanset, hvilket grundrids og hvilket
udstyr, du vælger, så bliver det til
din helt personlige drømmevogn:

Familievogn eller eventyrvogn til
to? Find ud af, hvilken vogn, der
passer bedst til dig:

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

Lej nu
også i
d
u landet!

haendler.weinsberg.com

PRØV DEN, FØR
DU KØBER …

RENT AND TRAVEL NU OGSÅ SOM APP
Oplev din ferie endnu
mere mobil med følgende funktioner:
• Statusoversigt
til booking
• Push-meddelelser
• Online check-in
• Betalinger
• Instruktionsvideoer
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Vi ved, at det ikke er nemt at beslutte sig for „én
WEINSBERG”! Vores forhandlersøgning hjælper
dig med at søge efter en forhandler i nærheden
af dig. Se din favoritmodel hos din forhandler og
få rådgivning. Find en forhandler på:

•
•
•
•
•

Tjeklister
Stationsdetaljer
Lejetilbud
Hjælp i nødstilfælde
og meget mere…

www.rentandtravel.de/app

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne
prøve på forhånd, om det virkelig er noget
for dig? Så er tilbuddet om leje og rejse
lige det rigtige for dig. Søg online eller hos
rejsebureauet efter dit favorit grundrids.
Sammen med et tysk netværk af mere
end 170 udlejningsafdelinger med mere
end 1.900 udlejningsbiler og mere end
380 rejsebureauer, hjælper RENT AND
TRAVEL dig med din beslutning om det
rigtige køretøj. Derudover drager du fordel
af den store serviceportefølje, som f.eks.

ruteforslag og mange samarbejder med
campingpladser og autocamperpladser.
Hav det sjovt på test-ferien!
Der er mere end 1.900 		
udlejningskøretøjer til rådighed
på mere end 170 udlejningssteder.


Reserver online på
www.rentandtravel.com eller via
vores 380 partner-rejsebureauer.

Se alle udlejningssteder på www.rentandtravel.de

Med CaraLoft har vi været i Ammersee og Alperne for at dyrke sport
og at indhente inspiration til den næste kogebog. At sige at rejsen
var smuk er en underdrivelse. #teamWEINSBERG styrer for vildt!

Kan findes på
shop.weinsberg.com

MARKUS
SÄMMER

RUDI &
GERLINDE
SCHARF

Det er virkelig alletiders at være en del af
#teamWEINSBERG! Vi besøgte Norge i
den skønne CaraCore og kørte her langs
fjorden til Lofoten. Intet tidspres, så det
var en sand fornøjelse!

@thegreatoutdoorsbook

Bliv en del af
Community.
#teamWEINSBERG
skriver rejsefortællinger og deler
dem med alle. Indtrykkene er
imponerende!

@weinsberg_official
@WEINSBERG
@WEINSBERG
carablog.weinsberg.com

SARAH
KATHARINA
& ANDREAS
@sarahkatharinah

At dele er godt: Hvad har du
oplevet på dine rejser med en
WEINSBERG?
Del dine fantastiske øjeblikke på
vores sociale medier.
I #teamWEINSBERG er alle
velkomne!

Vi var i Italien med CaraCompact og holdte
ind, når det passede os. Der er en fornøjelse at
køre i vognen, ligesom det også er dejligt med
alt den plads. Det er super at være en del af
#teamWEINSBERG!

R08117847-DK

Du finder vores campingvogne
og CUV i vores separate
WEINSBERG-kataloger!

Besøg os på de
sociale medier og i
vores fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykningstidspunktet (09/2021). Der tages fortsat forbehold for
ændringer vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse
med konstruktionen, såfremt de tjener den tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der ligeledes forbehold for ubetydelige
farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke kan forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak
på plade og lak på GFK/kunststof) og er rimeligt over for kunden. Billederne kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/
eller som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/studier/landevarianter, der ikke svarer til
standardversionen, og som heller kan bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes
fuldstændigt af trykketekniske årsager. Lad derfor en autoriseret WEINSBERG-forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion, inden
du køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Ved målangivelserne i vores kataloger er der udelukkende tale om
uforpligtende eksempler. Målangivelserne er udelukkende cirkaværdier og har til formål at give et generelt overblik. De udgør ikke en sikring af produkternes
egenskaber. Vær også opmærksom på oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. Eftertryk, også i uddrag, er kun
tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

