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MATKALLA

ALKOVI  
CaraHome

INTEGROITU  
CaraCore

PUOLI-INTEGROITU      
CaraCompact  /  CaraLoft  /  CaraSuite



SINUN LOMASI!
LÖYDÄ  
UUSIA PUOLIA.



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



TILAA
RIITTÄVÄSTI
KAIKILLE JA
KAIKELLE!

YHTEISET 
KOKEMUKSET
OVAT 
IHANIA.



Tervetuloa WEINSBERGin maailmaan! Olipa kysymyksessä romanttinen 
yhteishenki, kodikas perheloma tai urheilullinen retki ystävien kanssa, 
painopisteessä on aina jaettu kokemus erityisten ihmisten kanssa. 
Kanssaihmiset ja hetket muodostavat myös #teamWEINSBERGin. 
#teamWEINSBERG tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada inspiraatiota 
muiden matkakertomuksista sekä tarjoaa käytännön vinkkejä lomailuun ja 
jakaa rakkautesi retkeilyyn muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

WEINSBERG  
TARJOAA 
TÄYSIPAINOISEN
LOMANAUTINNON.

ONNELLISUUDEN 
TUNNE
ALL-
INCLUSIVE.

TÄYSIPAINOINEN
ELÄMÄ.
MITÄ SE
TARKOITTAA?
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 PUOLI-INTEGROITU

 CaraLoft
 PUOLI-INTEGROITU

 CaraCompact
 PUOLI-INTEGROITU

 CaraSuite

Varustelullaan ja ulkoasullaan 
vakuuttava integroitu matkai-
luauto
Käytännöllisyys kohtaa upean muotoilun. 
Dynaamisuus ja laatu vakuuttavat. 100 % 
WEINSBERG-DNA:ta.  
Tyylitietoinen.

www.weinsberg.fi/caracore

Perheystävällinen alkovimalli 
avarilla tiloilla
Alkovimallisen CaraHomen nerokas tilanjako 
tarjoaa runsaasti tilaa kauniita lomaelä-
myksiä varten. Vuoteita on pohjaratkaisusta 
riippuen 4–6.
Perheen liikkuva koti.

www.weinsberg.fi/carahome

Nostovuoteella ja suurimmalla 
sisäkorkeudella varustettu 
puoli-integroitu
Nerokkaalla sisäkorkeudella ja kätevällä 
nostovuoteella varustettu CaraSuite 
tarjoaa runsaasti tilaa suurenmoisille 
lomaelämyksille. Lukuisien nukkuma-
paikkamahdollisuuksien ja miellyttävän 
sisustuksen ansiosta se on ihanteellinen 
perheen tai useamman sukupolven 
ajoneuvo.  
Mukava kooltaan.

www.weinsberg.fi/carasuite

Ketterä ja kapea van-luokan 
puoli-integroitu
Paras ajodynamiikka kaikilla teillä on 
CaraCompactille tunnusomaista. Sisällä 
on poikkeuksellisen paljon tilaa, nerokkaita 
yksityiskohtia ja joustavia ratkaisuja. 
Vauhdikas seuralainen.

www.weinsberg.fi/caracompact

Puoli-integroitu suurimmalla 
kuormitettavuudella
215 cm:n sisäkorkeus tekee CaraLoftista to-
della avaran, ja sen kantavuus on todella hyvä. 
Suvereenissa puoli-integroidussa matkailuau-
tossa on kokoonsa nähden suuremmoiset 
tilat! Sen voi sanoa asettavan uudet mittapuut 
kuormitettavuudelle ja tilankäytölle. 
Linjakas monitaituri.

www.weinsberg.fi/caraloft

 ALKOVI
 CaraHome

 INTEGROITU
 CaraCoreUUTTA

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.
Huomiothan, että vuoteiden yhteismäärä saattaa sisältää sekä aikuisten että lasten vuoteet. Kaikki vuoteet eivät ole saman mittaisia. Siksi suosittelemme, että varmistat 
jälleenmyyjältäsi ajoneuvossa olevien nukkumatilojen mitat jotta voit varmistua että ne sopivat sinun tarpeisiisi. Ei-sitovat kuvat: Suunnitteluesimerkkien kuvat ovat ei-sitovia 
esityksiä. Ajoneuvon ja varusteiden todelliset ominaisuudet saattavat poiketa niistä. Kuvitukset eivät takaa tiettyjä ajoneuvojen ja varusteiden ominaisuuksia, joten niiden ei voida 
odottaa perustuvan niihin. Pyydämme hankkimaan jälleenmyyjältäsi tiedot valitsemasi ajoneuvon ja varusteiden erityisominaisuuksista.
Kesällä 2021 FIATin alusta vaihtuu DUCATO 7: stä DUCATO 8: een. Organisatorisista syistä uudesta alustasta ei ole mahdollista tulostaa valokuvia vielä vaan ne päivitetään 
myöhemmin. Siksi on tärkeää huomioida, että jotkut DUCATOn kuvat eivät vastaa nykyistä (uutta) sarjan tilaa.

68
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CaraView

Pohjaratkaisuavustin

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

Sisäpiirin tietoa

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

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

Konfiguraattori

#teamWEINSBERG 
Ajatusten vaihtoa yhteisön 
kanssa, mielenkiintoista tietoa 
ja vinkkejä ajoneuvoosi liittyen 
todellisilta retkeilijöiltä.

Tutustu mieleiseen ajoneuvoosi vielä paremmin.

Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia puolia itses-
täsi ja WEINSBERGistäsi. Oli matkakumppaninasi 
sitten puoli-integroitu, integroitu tai alkovimalli, 
me  jaamme innostuksesi aiheet ja olemme mukana  
alusta asti toteuttamassa toiveitasi. Voit aistia sen 
jokaisena lomapäivänäsi.

PÄÄKIRJOITUS 

Sinun lomasi!
Löydä uusia puolia.
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Mikä tekee mat-
kailuautoistamme 
erityisiä? Lukuisten 
yksityiskohtien 
kokonaisuus.

WEINSBERG-DNA. Kuulostaa ainutlaatuiselta, ja sitä 
se myös on. Monet kokeneista työntekijöistämme ovat 
itsekin intohimoisia karavaanareita, joten tiedämme, mitä 
ulkoilmaelämä vaatii. Siksi ammattitaito näkyy WEINSBERG-
matkailuautoissa niin pienimmässäkin yksityiskohdassa 
kuin suurissa säilytystiloissa. Ammattitaito matkailuautojen 
valmistuksessa ei ole kaikilta osin näkyvissä. Mutta sen aistii 
jokaisella matkalla.

Helppohoitoinen ja 
kestävä.  
Tahroilta suojaava päällyste 
on helppo puhdistaa jopa 
punaviinistä tai 
spagettikastikkeesta.

EvoPore-HRC-
patjat. Täydellistä nukkumismuka-
vuutta ergonomisen suunnittelun ja 
optimaalisen tuuletuksen ansiosta. 

Lisävarusteena saatavat Active Line- 
kangasverhoilut ovat helppohoitoisia, 

kestäviä, hengittäviä, ihoystävällisiä ja 
antibakteerisia, ja niillä on Ökotex- 

sertifiointi!

Kangasverhoiluilla on suuri merkitys tilan 
tunnelmaan. WEINSBERGin kankaat eivät ole 
ainoastaan laadukkaita ja huolellisesti valmis-
tettuja, vaan niissä on myös sitä jotakin.

MUKAVUUTTA 
JA  
TERVEYTTÄ.

Matkailuautojen DNA

Florian Hopp, tuotepäällikkö
44 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla 

vuodesta 2015
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Ainutlaatuiset sisätilat.

ERITYISTÄ
Kaikki

Verhoilukankaat
Oeko-Tex 

100
-sertifioituja
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Kankaasta valmistetuilla 
tilanjakajilla luot nopeasti 
suojaisan vetäytymispaikan. 
Pitkällä matkalla on mukavaa 
myös välillä olla hetki ihan 
itsekseen.

ALDE- lämminvesikiertoinen lattialämmitys. 
Takaa miellyttävän lämpötilan koko ajoneuvossa. 
Kotioloja vastaavaa viihtyisyyttä!

600 MF – Easy. 
Ylös nostetun sälepoh-
jan alta paljastuu suuri 
säilytystila.

Eristelasi. Ohjaamon
sivuikkunassa ja ovessa 

parantaa ääni- ja lämpöeris-
tystä.

Nerokas lämmityskonsepti. 
Mahdollistaa optimaalisen lämmön jakautumi-
sen autossa ja takaa miellyttävän sisäilman.

OMASSA 
HUONEESSA.

UNTA, 
LEPOA, 
UNELMOINTIA. 
Niin makaa kuin petaa. WEINSBERGissä kuitenkin 
aina laadukkailla sälepohjilla. Ne takaavat parhaan 
tuen ja erinomaisen tuuletuksen. EvoPore-patja 
päälle ja hyvää yötä!
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Soft-Close-toiminto.
Laadukkaiden kaasujousien ansiosta 
laatikot ja kalusteovet sulkeutuvat 
pehmeästi ja äänettömästi. 

Täysmetalliset vetimet kääntölukituksella. 
Hyvän näköiset ja kestävät. Ja erittäin 
käytännölliset.

CPL-päällystetyt pinnat.
Kehitetty kestämään käyttöä. 

Tarkat tappiliitokset. 
Tekevät kalusteista 
erityisen tukevat.

Puuseppänä olen ylpeä siitä, että 
käytämme WEINSBERGillä itsestään 
selvästi täysrunkorakennetta ja mitta-
tarkkoja tappiliitoksia.

Jaloteräksiset saranat.
Kestävät ja pitkäikäiset saranat on 
tehty aktiiviseen käyttöön.

Mittatarkka työstö. Korkeaa 
laatua, josta riittää iloa vuosiksi.

TÄYDELLISEN 
TARKKAA 
TYÖTÄ.

Matkailuautojen DNA

Michal Flöring, puuseppä
39 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla 

vuodesta 2016 
Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta: 

Mittatarkka työstö. 
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Tunnelmavalaistuksella 
varustetut kalusteet. 
Sisätilan laadukkaat varusteet 
ja tunnelmallinen valaistus 
aikaansaavat miellyttävän 
ilmapiirin. 

Moderni muotoilu. Nahan, metallin ja puun 
yhdistelmä on todellinen katseenvangitsija. 

LAADUKKAASTI 
TYÖSTETYT KALUSTEET.

Säilytystilaa ja säilytyslokeroita 
takatallissa. Kalusteiden harkittu ja 
korkealaatuinen tyyli jatkuu keulasta 
takaosaan.

Korkeaa laatua. Arvostamme laatua 
niin työstössä kuin muotoilussa. Tämä 
näkyy selvästi esimerkikisi keittiön 
kalusteissa.

Tomas Sekava, puuseppä, 
54 vuotta

Mieluisin WEINSBERG -yksityiskohta:
Erittäin kestävä korin rakenne.

Tallin ovessa kaksinkertainen tiiviste. 
Paras suoja sateelta ja kosteudelta.

Täysrunkorakenne takaseinillä. Jokaisen WEINSBERGin 
kohdalla täyttyy ratkaiseva laatukriteeri: käsityö ja 
pitkäikäisyys, josta riittää iloa pitkäksi aikaa.
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Kestävät 
pinnat. 

Kehitetty
kestämään

käyttöä. 

Tukeva alumiiniprofiililista yhdistää 
sivuseinän, keulan seinän, takaseinän ja 
katon toisiinsa. 

Kestävä high-strength-GFK-katto. 
Perus-GFK-kattoon verrattuna lähes kolmin-
kertaisella lasikuituosuudella varustettu 
katto kestää rakeet ja joka sään. 

Pitkäikäinen TVT-rakenne. Alumiini ja eris-
temateriaalit polyuretaanivahvikkeilla tekevät 
autosta ympärivuotiseen säähän soveltuvan.

TIETOA JA
TAITOA.
Jotta kaikki pienet yksityis-
kohdat voidaan huomioida eri 
elementtien kokoamisessa, 
tarvitaan paljon tietoa, taitoa 
ja käsityöosaamista.

Vallankumouksellinen  
SUPERLIGHT-tekniikka.  
Maksimaalinen painonsäästö 
malleissa CaraHome 650 DG ja  
CaraCore 700 MEG. 

Anna Wintersberger, tuotantotyöntekijä 
26 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla 

vuodesta 2017 
Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta:  

Ainutlaatuinen Sandwich-lattiarakenne.

Lisätietoa on >> sivulla 112 ja osoitteessa 
weinsberg.com/superlight

Matkailuautojen DNA
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• GFK:ta kevyemmät
• Koneellisesti valmistettu
• UV-kestävä
• Eristys suoraan integroituna

• Helppo korjata
•  Kaikki osat täydellisen 

sopivia

EPP-eristetty. Hightech-materiaali takaa 
parhaan suojan ja vähentää ajomelua.

Valmistuksen perustana on turvallisuus. 
Haluamme, että matkailuautojemme tulevat 
omistajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi 
vuodesta toiseen.

Ajaton ulkonäkö. 
Laadukkaat grafiikkakalvot 
näyttävät hyvältä vielä vuosienkin 
päästä.

Lokakaarien verhoukset. 
Kiinnitys ei näy ulkopuolelta, 
saumattomat siirtymäkoh-
dat takaavat kestävyyden ja 
pitkäikäisyyden. 

TÄYDELLINEN JA 
PITKÄIKÄINEN 
AJONEUVORAKENNE.

LFI-TEKNIIKKAA 
OLEVA 
KATTOKUVUT.

Matthias Weishäupl, tuotantotyöntekijä 
24 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla vuodesta 2017

Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta: 
Uudet, täydellisesti muotoillut LFI-tekniikkaa olevat kattokuvut.
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USB-lataus- pistorasia. Käytän-
nöllinen latausasema älypuhelimelle, 
kameralle ja muille virtaa vaativille 
elektronisille laitteille.

Pioneer Navgate Evo. 9" Multitouch-
näyttö ja 3 vuoden karttapäivitykset.

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

Headup-näyttö. Integroitu 
Headup-näyttö lisää turvallisuutta. 
Kaikki tärkeät tiedot näkyvät suoraan 
näkökentässä, jolloin kuljettajan katse 
pysyy aina tiessä.

Keskeiselle paikalle sijoitettu LED-käyttölaite.
Veden määrä ja elektronisten osien virransyöttö aina
helposti tarkistettavissa.

AJONEUVO-
TEKNIIKKA JA 
ENERGIAN-
SYÖTTÖ.
Haluamme tarjota asiakkaillemme 
parhaan matkakokemuksen. Siksi 
valitsemme yhteistyökumppanimme 
äärimmäisen huolellisesti ja käytämme 
ainoastaan osia, jotka vakuuttavat 
meidät kaikilta osin. Esimerkkinä tästä 
on hygieenisesti puhdasta vettä tuottava 
BWT-vedensuodatin. 
Lisätietoa on >> sivulla 114

Lämmitys-
järjestelmät

TRUMA iNet-X -järjestelmä (lisävaruste). 
Ohjaa sisätilan lämpötilaa ja valaistusta kaikkialta 
helposti sovelluksen avulla tai tarkkaile akun 
varausta tai jäljellä olevan veden määrää. 
>> Sivulla 115

Matkailuautojen DNA

Tanja Eder, tuotekehittelijä 
työskennellyt WEINSBERG:llä vuodesta 2016 
Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta: 

Keskeisesti sijoitettu LED-käyttölaite tuo käyttö-
mukavuutta.
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Litiumioniakku. 
Suurempi kapasiteetti, ja 
kokonaispaino vain 11 kg 
(lisävaruste). 

Lisävarusteena saa-
tavissa ulosvedet-
tävä hylly kaasu-
pullokoteloon. 
Helpottaa huomatta-
vasti kaasupullojen 
vaihtamista.

Easy-Travel-Box. Kaikki 
liitännät ja säätimet 
keskitetysti yhden luukun 
takana. Huoltoluukun 
kautta pääset helposti ja 
nopeasti käsiksi kaikkiin 
tärkeisiin kohteisiin joita 
ennen piti etsiä ympäri 
autoa.

Latauksentehostin. Asun-
to-osan akun nopea ja tehokas 
lataus moottorin käydessä.

Takaosan kampi-
tuki. Tuo lisäva-

kautta ja vähentää 
tärinää.

KIINNITÄMME
HUOMIOTA PIENIIN
JA SUURIIN 
YKSITYISKOHTIIN.

Jopa 27" Smart-TV.  
Internet-yhteydellä varustettu 
televisio mahdollistaa TV:n suo-
ratoiston. Tarvitaanko enää
satelliittilaitteita?

Michael Gründinger, tuotekehittelijä 
36 vuotta, työskennellyt WEINSBERG:lla vuodesta 2016 

Sykähdyttävä WEINSBERG-yksityiskohta: 
Keskeisesti sijoitettu LED-käyttölaite tuo käyttömukavuutta.



VAUHDIKAS SEURALAINEN.

Paras ajodynamiikka kaikilla teillä on 
CaraCompactille tunnusomaista. Sisällä on 
poikkeuksellisen paljon tilaa, nerokkaita 
yksityiskohtia ja joustavia ratkaisuja.

KETTERÄ JA KAPEA 
VAN-LUOKAN 
PUOLI-INTEGROITU.

CaraCompact



Sarah Katharina & Andreas. Sarah Katharina 
& Andreas. Meidän käsityksemme romanttisesta 
lomasta? Yhteinen retki pysähtyen kun siltä 
tuntuu ja maisemista nauttien. Yksi syy sille, että 
sovimme niin hyvin yhteen, on spontaanius ja 
rakkaus matkailuun. Emme kuitenkaan halua tinkiä 
mukavuudesta. CaraCompact EDITION [PEPPER] 
sopii täydellisesti tutkimusmatkoillemme. 



18 CaraCompact

SEIKKAILLA  
VOI  
MYÖS  
MUKAVASTI.

TAUON  
PAIKKA 
SIELLÄ, MISSÄ  
HALUAMME. 

TUTUSTU
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232 cm220 cm

Kattava repertuaari:
• Kapean rakenteen ansiosta ajoneuvon 

leveys vain 2,20 m
• Erinomaista tilankäyttöä ja moderni design
• Erinomainen ajodynamiikka

Kompakti vain mitoiltaan. CaraCompactissa yhdistyvät van-luokan 
ketteryys ja puoli-integroidun matkailuauton tilat. Ulkomitoiltaan 
kompakti, silti sisällä tilaa kaikelle, mitä tarvitaan mukavaan retkielä-
mään. Erittäin suuri käytännöllisyys ja älykkäät säilytystilat – voiko 
enempää toivoa?

2 makuupaikkaa alle 3500 kg4 turvavyöllä varustettua 
istuinpaikkaa

2 pohjarat- kaisua

PUOLI-INTEGROIDUN 
TILAT, VAN-LUOKAN 
KETTERYYS.

600 MEG



20 CaraCompact

Lähde matkaan. CaraCompact on erityisen 
sulavalinjainen matkailuauto, jolla ajaminen 
on mukavaa niin arkena kuin lomalla. Siinä 
yhdistyvät poikkeuksellinen ajodynamiikka ja 
runsaat sisätilat. Kestävä alusta ja GFK-katto 
tekevät siitä ihanteellisen seuralaisen aktiivi-
sille tutkimusmatkailijoille.

VIRTAVIIVAISET  
LINJAT  
PARANTAVAT  
AERODYNAMIIKKAA. 

KETTERÄ 
LIIKKEIL-
TÄÄN,
SISÄLLÄ 
PALJON 
TILAA.

Lisävarusteena saatavat Styling-paketit korostavat entisestään kapeita linjoja – tässä pohjaratkaisu 600 MF.

Kattokuvun aerodynaamiset linjat
minimoivat tuulen äänen ja maksimoivat valoisuuden.

TUTUSTU
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TYYPILLISTÄ
VAN- 

LUOKKAA.

SULAVA-  
LINJAINEN JA 
HIENOSTUNUT.

Tyylikkään aerodynaaminen,  
pieni ilmanvastus ja  

alhainen CW-arvo.

Tyylikäs. LED-valoilla varustettu takapuskuri – tässä pohjaratkaisu 600 MEG EDITION [PEPPER].
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VAHVUUS / ULKOILME

TURVALLISUUTTA  
JA MUKAVUUTTA  
TIEN PÄÄLLÄ.
Etu- ja taka-akselin vakaajat tekevät 
matkustamisesta entistä mukavampaa. 
Vuoristotiekään ei ole ongelma 
CaraCompactille. 

RETKEILYAU-
TON  
AJETTAVUUS.

Integroidun Headup-näytön ansiosta kuljettajan 
katse pysyy aina siellä, missä pitääkin. Tiessä. 
Saatavissa lisävarusteena mediapaketissa.

Iskunvaimennin

Pyörä

Vakaaja

Vakaajan yhdystanko

Tukivarsi
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Kahden ajoneuvomaailman parhaat 
puolet. CaraCompact on kuin kotonaan 
kapeilla teillä. Kapeutensa ansiosta se on 
erityisen ketterä ja taloudellinen. Samal-
la se tarjoaa tilavat ja tarkkaan harkitut 
asuintilat. Se on sisätiloiltaan todellinen 
tilaihme. 

Lähde tutkimusmatkalle. CaraCompact 
on kuin kotonaan myös kapeilla sivuteillä. Se 
kulkee kaarteissa ketterästi, eikä sen kanssa 
koskaan tarvitse pelätä, että tila loppuu 
kesken. 

PUOLI- 
INTEGROI-
DUN  
TILAT.

600 MF EDITION [PEPPER] – Ranskalainen 
vuode vakuuttaa leveydellään. 

Riittävästi säilytystilaa kaikelle tarpeelliselle.

MUKAVASTI
TILAA.

600 MF EDITION [PEPPER] – Ulkomitoiltaan kompakti CaraCompact on 
sisältä erittäin tilava. Harkitut pohjaratkaisut tekevät sen mahdolliseksi.



XY / XY

24 CaraCompact

140 cm RANSKALAINEN 
VUODE.
LOKOISIIN 
UNIIN.

600 MF EDITION [PEPPER] – Rentoutta-
vat unet ranskalaisessa vuoteessa. 130 x 
45 cm kokoinen panoraamakattoikkuna on 
saatavissa lisävarusteena. 

600 MF EDITION [PEPPER] – Raikasta tilan 
tuntua joka suunnasta.

Tyylikäs nahkareunus rans-
kalaisessa vuoteessa.

Miellyttävä LED-valaistus.
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196 cm

ERILLISVUOTEET.
TILAA OJENTAUTUA.

ENEMMÄN KUIN 
VAIN  

MAKUUPAIKKA. 

Nuku hyvin. Kotoisa, houkutteleva ja ennen 
kaikkea suuri. CaraCompactin nukkumapaikat 
houkuttelevat valtavalla makuutilalla ja mo-
nilla mukavilla yksityiskohdilla, jotka takaavat 
entistä rentouttavammat unet.

Lokoisia hetkiä vuoteessa. Suuren vuo-
teen käyttäminen pelkästään nukkumiseen olisi 
haaskausta. Siinä vietetään aikaa myös lukien, 
musiikkia kuunnellen ja kirjoittaen. Se tarjoaa 
myös paikan heittäytyä rennosti pitkälleen. 

600 MEG – 201 cm pitkiä ja 82 cm leveitä vuoteita voidaan laajentaa levityspalan 
avulla. Erillisvuode voidaan siis muuttaa kätevästi parivuoteeksi. 

NUKKUMINEN
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26 CaraCompact

TÄYDELLINEN 
NAUTISKELIJOILLE.
Ruokailuryhmän ja keittiön välillä on enemmän kuin riittävästi tilaa tehdä ruokaa – tässä pohjaratkaisu 600 MEG EDITION [PEPPER].

Runsaasti 
tilaa. 142 
litran Slim-
Tower-jää-
kaappi. 

RUOKAILURYHMÄ       RUOANLAITTO
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TILAVA KEIT-
TIÖ TEKEE 
RUOANLAI-
TOSTA KIVAA.

KOMPAKTI 
VOI OLLA 
NÄIN ISO.

Ruokailuryhmä on todella avara kun myös ohjaamotilaa hyödynnetään 
tehokkaasti, tässä pohjaratkaisussa 600 MEG EDITION [PEPPER].

Mikä tilakonsepti! CaraCompactissa tilat käytetään 
hyödyksi erityisen tehokkaasti älykkäillä ratkaisuilla, 
esimerkkinä tästä auki taitettavat työtasot. CaraCompactin 
keittiökaapin korostetut elementit, poikkiraitainen puu 
ja harmoniset siirtymät huonekalujen välillä ovat taattua 
WEINSBERG-laatua. 

Harkittu kylpyhuone konsepti. Mottomme: hyö-
dynnä WEINSBERGisi potentiaali! Esimerkiksi yhdistämäl-
lä auki käännettävän pöydän jatkeen keittiön työtasoon 
saat runsaasti tilaa ruuanlaittoon. 

Taitettavalla työtason jatko-osalla 
varustettu keittiö.

Korkealaatuinen kuulalaakeroitu 
vetolaatikko Soft-Close-mekanismilla 
ja aterinlaatikolla.



28 CaraCompact

LED-valaistus sulautuu 
kauniisti sisustukseen.

Tilaa säästävää 
pesuallasta voi siirtää 
tarpeen mukaan. 

Jokainen senttimetri käytössä. CaraCompactin kylpy-
huoneessa voit nauttia totutusta mukavuudesta. Älykkäät 
ratkaisut ja yksityiskohdat, kuten siirrettävä pesuallas tai 
tilaa säästävät suihkuseinät, mahdollistavat miellyttävän 
virkistäytymisen. 

Harkittu kylpyhuonekonsepti. Kylpyhuoneen 
säilytyslokeroissa on tilaa kaikelle tarpeelliselle. Kaikelle 
on paikkansa: hyönteisten pistoihin tarkoitetulle geelille, 
kynsilakan poistoaineelle ja aurinkovoiteille.

TILAN TUNTU 
SYNTYY PIENISTÄ 
YKSITYISKOHDISTA.

KOMPAKTI 
KYLPYHUONE.
SUIHKU, WC JA 
PESUALLAS 
SAMASSA TILASSA. 

600 MEG – Kaikki virkistäytymiseen tarvittava yhdessä tilassa. Kätevä 
suihkuseinä ja tunnelmallinen LED-valaistus. 

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa

600 MEG

KYLPYHUONE
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Ovet kiinni ja vesi pysyy suihkutilassa. 

PITKITTÄINEN 
KYLPYHUONE.
PESUALLAS ON 
OVEN EDESSÄ. 

Harkittu kylpyhuonekonsepti pohjaratkaisussa 600 MF. 
WC-istuin ja suihku ovat erillään pesualtaasta.

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa

600 MF
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2

6 7

1 3

5

4

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT 
HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

1. Kattokuvun avattava ikkuna. Pimennysverholla ja 
hyönteissuojalla varustettu suuri ikkuna saa valon tulvi-
maan sisätiloihin.

2. Tyypillistä van-luokkaa. Sulavalinjaisuus ja auton vain 
2,20 metrin leveys mahdollistavat erinomaisen ajodynamii-
kan.

3. Taitettava työtason jatko-osa. Kätevä yhdellä kädellä 
käytettävä jatko-osa suurentaa työtasoa.

4. Sänkytaso. Kätkee sisäänsä lisää säilytystilaa. 

5. Easy-Travel-Box ja bluuwater-vedensuodatin.  
Kaikki tärkeät huoltoliitännät samassa paikassa  
ja hygieenisesti puhdasta vettä ilman kemikaaleja.

6. Asuintilan KOMFORT-ovet vakiovarusteena. Auton 
lukitusjärjestelmä, kaksinkertainen tiiviste       ja 2 taitettavaa 
vaatekoukkua.

7. Pohjaratkaisussa 600 MF lisää säilytystilaa rans- 
kalaisen vuoteen alla. Kaasupullokotelo on sijoitettu tilaa 
säästävästi vaatekaappiin.

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Paketin yksittäiset tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

KOHOKOHDAT
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600 MF600 MEG

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT 
VAATIMUKSESI.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Tilava takatalli
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Ranskalainen vuode
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Suunnittele CaraCompactisi nyt osoitteessa: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

MONIPUOLISUUS

Tilakonseptin ja lokoisien erillis-
vuoteiden ansiosta ihanteellinen 
ratkaisu kaikille, jotka arvostavat 
mukavuutta tien päällä. 
Ketterä
erillisvuoteilla. 

Hienostuneet yksityiskohdat, 
vaikuttava. Ranskalainen vuode 
ja pitkittäinen kylpyhuone tuovat 
lisää tilaa.
Kompakti, tyylikäs.



HAE

ELÄMÄÄSI!

ONNELLISTA 
OMISTAJAA

ASIAKAS
TYYTYVÄI SYYS

VUOTTA 
MENESTYS
TARINAA

NUMERO 

20.000

PARAS5

1
YLI

Kestosuosikki: CaraCompact EDITION [PEPPER] on numero 1.  
Jo yli 5 vuoden ajan. Varustelussa ja suunnittelussa se on lyömätön.

Siksi [PEPPER] on muutakin kuin vain matkailuauto: se on rakkauden kohde 
ja juhlan aihe. Suuri matkailuautoilijoiden yhteisö tunnistaa laadun.

SYDÄMISSÄ
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#teamWEINSBERG
#editionpepper

Lähetä meille kuvia lomaltasi

CaraCompact EDITION [PEPPER]in kanssa 

tai jaa kauneimmat hetkesi Instagramissa 

ja ole osa #TeamWEINSBERGiä.
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Loppuun asti ajateltu: WEINSBERG-vetimillä varustetut säilytyslokerot ja 
yläkaapit kätkevät sisäänsä paljon säilytystilaa.

Aina hyvin suojattu: Markiisi tekee lomastasi entistä 
miellyttävämmän.

Kulutusta kestävä: Keinonahasta ja 
kankaasta valmistettu, koristetikattu 
Active-Line-verhoilu MALABAR.

Todellinen katseenvangitsija: ulkoteippaukset kupari-antrasiittia.



@weinsberg_official

#teamWEINSBERG #editionpepper
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Suuri televisio: 24" Smart-TV 
sisältyy vakiona TV-pakettiin.

Ole osa

-yhteisöä.

CaraView Sisäpiirin tietoa

Tutustu kaikkiin CaraCompact 
EDITION [PEPPER]in kattaviin

varusteisiin osoitteessa:

weinsberg.com/edition-pepper

Lisävarusteeba saatava Oyster-satelliittiantennijärjestelmä.



LINJAKAS MONITAITURI.

215 cm:n sisäkorkeus tekee CaraLoftista todella avaran, ja sen 
kantavuus on erittäin hyvä. Suvereenissa puoli-integroidussa 
matkailuautossa on kokoonsa nähden suurenmoiset tilat! Se 
sopii erinomaisesti pariskunnille ja vakuuttaa erinomaisella 
ajettavuudellaan.

PUOLI-INTEGROITU SUURIMMALLA 
KANTAVUUDELLA.

CaraLoft



Anne & Markus. Vihdoin vapaata aikaa, 
vihdoin ihan kunnolla ulkona! Olemme odottaneet 
jo pitkään tätä pientä irtiottoa arjesta. 
Suunnitelmamme: CaraLoftilla alppimaisemiin. 
Yllätymme aina uudestaan siitä, miten paljon 
tavaraa mahtuu mukaan. Meidän retkillämme 
keskitytään ruoanlaittoon ja urheiluun.
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VIHDOIN 
VAPAATA 
AIKAA 
OLLA 
KUNNOLLA 
ULKONA.

PALJON VARUSTEITA,  
PALJON ENERGIAA 
JA HYVÄ 
RUOKAHALU.  

TUTUSTU
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294 cm 215 cm

2,15 M 
KORKEUS
TARJOAA
AINUTLAATUISEN
TILAN TUNTEEN.

jopa 4 makuupaikkaa enintään 5 turvavyöllä 
varustettua istuinpaikkaa

3 pohjaratkaisua alle 3500 kg

Ainutlaatuisen tilan tunnun ansiosta CaraLoft on täydellinen kumppani 
kaikille, jotka arvostavat väljää ja mukavaa matkustamista. Se kätkee sisälleen 
uskomattoman paljon säilytystilaa monenlaisille lomalla tarvittaville välineille 
ja runsaasti harkittuja yksityiskohtia. Urheilullinen ajodynamiikka takaa 
riippumattoman vapauden tunteen.

Kattava repertuaari:
• Valtava kantavuus
• Kauttaaltaan 215 cm:n sisäkorkeus
• Suuri takatalli

650 MF

650 MF
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4
5

2

1 3

Ryhdikäs grafiikka ja lisävarusteena saatava PREMIUM-ovi 
– tässä pohjaratkaisuna 600 MF.

1. Raikasvesisäiliön puhdistusaukko
2. Raikasvesisäiliön täyttöaukko
3. Raikas- ja harmaavesisäiliön 

tyhjennyshanat
4. Suojattu sähkönsyöttö 
5. bluuwater-vedensuodatusjär- 

jestelmä 
Lisätietoa on >> sivulla 114.

EASY-TRAVEL-BOX: 
KAIKKI LIITÄNNÄT 
KESKITETYSTI 
YHDESSÄ PAIKASSA.

AVARA 
KOTI 
TIEN 

PÄÄLLÄ.

Laadukas tunnelma. CaraLoft vakuuttaa runsailla 
säilytystiloillaan, loppuun asti harkituilla yksityiskohdillaan 
ja upealla aerodynamiikalla. Se on ihanteellinen matkailuauto 
kaikille, jotka mielivät ulkomitoiltaan kompaktia, mutta silti 
tilavaa matkailuautoa. CaraLoft tarjoaa nimensä mukaisesti 
erityistä tilan tuntua ja modernin sisätilojen ilmeen.

TUTUSTU



41Näyttävä. LED-valoilla varustettu takapuskuri – tässä pohjaratkaisuna 650 ME.

Upeat näkymät ohjaamosta – ja 
nerokkaasti sijoitetut ylälokerot.

Innovatiivinen LFI-kattokupu. 
Erittäin kestävä.

KAIKKI 
MUKAAN! 
TODELLI-
NEN 
TILAIHME.
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VAHVUUDET / KIRJOITUSMERKKI 

AINUTLAATUISTA 
TILAN TUNTUA.

CaraLoftin sisäkorkeus on koko ajoneuvossa 215 cm – tässä pohjaratkaisu 650 ME.
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40 cm

10 cm

110 cm  650 MEG
80 cm  600 MF / 650 MF

VALTAVA 
KANTAVUUS.

HELPPO  
LASTAUS.
SÄÄSTÄ VOIMAT 
URHEILUUN.

MATALA 
REUNA.

KAIKKI KÄDEN 
ULOTTUVILLA 
KÄTEVISSÄ 
SÄILYTYSLOKEROISSA.

Ohjaamon yläpuolella on lisätilaa 
matkalla tarvittaville tavaroille.

Erittäin mukava. CaraLoftin kyytiin mahtuu todella 
paljon tavaraa. Se vakuuttaa suurilla ja yllättävilläkin 
säilytystiloillaan. Tilava takatalli sopii täydellisesti 
urheiluvälineille ja lomalla tarvittaville tavaroille, ja 
sivulokeroissa tavarat pysyvät järjestyksessä. Matalan 
reunan ansiosta lastaaminen takatalliin on helppoa.

Myös himourheilijat arvostavat asumismukavuutta. 
Mikä on parasta CaraLoftissa? Nerokkaat säilytysratkaisut! 
Kaikki, mitä tarvitsemme päiväretkillämme, on kätevästi 
käden ulottuvilla. Ja iltaisin voimme rentoutua tyylikkäästi 
kodikkaassa tunnelmassa.

Säilytystilaa yhdellä kädellä 
käytettävässä takatallissa.
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 NUKKUMINEN

RANSKALAINEN 
VUODE.
NEROKAS 
RATKAISU 
RENTOUTUMISEEN.

650 MF – Vuoteen alla olevaan säilytystilaan 
pääsee käsiksi niin sisä- kuin ulkopuolelta.

650 MF – Ranskalainen vuode on 
erityisen hienostunut tilaratkaisu.
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650 ME – Enemmän mukavuutta. 
Vaatekaappi sängyn alla.

YH-
DESTÄ  
KAKSI.

Lisävarusteena saatavalla 
sänkylaajennuksella kahdesta 
erillisvuoteesta syntyy käden 
käänteessä yksi suuri makuuala.

650 ME – Mukavat erillisvuoteet tarjoavat hyvät unet vakiovarusteisiin kuuluvien Evo-Pore-HRC-patjojen ansiosta.

PALJON 
TILAA 

SUURENMOI-
SILLE LOMA-

ELÄMYKSILLE.

Tilava makuualue. 
CaraLoft tarjoaa modernia muotoilua, 
valtavia rentoutumispaikkoja ja 
helppohoitoisia materiaaleja. 
Vakiovarusteena saatavat EvoPoreHRC-
patjat takaavat hyvät unet.

Aamiainen vuoteeseen. Huonolla 
säällä on mukava loikoilla vuoteessa. Tähän 
CaraLoftin suuret ja mukavat vuoteet sopivat 
täydellisesti!

PITKITTÄISET 
ERILLISVUOTEET.
RIITTÄVÄSTI TILAA 
HEITTÄYTYÄ 
PITKÄKSEEN.
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RUOKAILURYHMÄ       RUOANLAITTO

PALJON 
TILAA 
RUOANLAIT-
TOON.

Lasikannellinen 3-liekkinen keitin ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu pesuallas kutsuvat kokkaamaan.

Parhaat varusteet. CaraLoftissa on täysimittainen, 
lasikannellisella 3-liekkisellä keittimellä, syvällä jaloteräksisellä 
pesualtaalla ja taitettavalla työtasolla varustettu keittiö. 
Toiminallisten elementtien, kuten HPL-taustaseinien ja kestävän 
työtason ansiosta ruoanlaitto on entistä hauskempaa.

Kaikki, mitä kokki tarvitsee tien päällä. Meillä on korkeat 
mukavuusvaatimukset lomallakin, ja ne CaraLoft täyttää helposti. 
Vinkki: valmistakaa reissullanne ateria paikallisista aineksista!

650 ME – Tasapainoinen tilakonsepti kutsuu kokkaamaan ja rentoutumaan. 
Soft-Close-toiminnolla varustetut laatikot tuovat lisää käyttömukavuutta.
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AUKI 
KÄÄNNETTÄVÄ  
PÖYDÄN JATKE.

650 ME – Kaunis ja toimiva. Hallittu säilytystilojen ja 
WEINSBERG-elementtien kokonaisuus.

650 MF – Ohjaamon kääntyvät alkuperäiset FIATin Captainchair-istuimet 
muodostavat mukavan istuinryhmän (saatavissa FIAT-paketissa).

HALLITTU 
TILAKONSEPTI.

RUNSAASTI 
TILAA 
RUOKATARPEILLE 
JA KEITTIÖ- 
VÄLINEILLE.

Kattokaapit, joissa on korkealaatuiset 
ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
saranat.
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Paljon tilaa pesualtaan ympärillä ja suihkussa 
– tässä pohjaratkaisussa 600 MF.

Hygieniatuotteet 
mahtuvat 
hyvin peilikaappiin.

Suuri pesuallas sopii 
hyvin sisustukseen. 

PITKITTÄINEN 
KYLPYHUONE. 
LUKSUSLUOKAN 
KYLPYHUONE.

Kylpyhuone pohjaratkaisussa 
600 MF / 650 MF
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KYLPYHUONE

KOMPAKTI 
KYLPYHUONE. 
SUORALINJAINEN 
JA SELKEÄ.

Matala suihkuallas.

650 ME – Kompakti kylpyhuone mahdollistaa optimaalisen tilankäytön.

Joustavasti 
siirrettävissä

RUNSAASTI 
TILAA. 

ERITTÄIN 
MUKAVA.

Peseytyminen tilavassa kylpyhuoneessa.  
Kylpyhuoneessa tärkeintä ovat tilavuus, 
säilytystilat ja virkistäytyminen. Harkitut 
yksityiskohdat, kuten matala suihkuallas 
tuovat erityistä mukavuutta.

Suihkuun kun siltä tuntuu. Matkailuautoilussa 
parasta on riippumattomuus. Käytämme reissuilla 
tietysti myös leirintäalueiden suihkuja, mutta arvos-
tamme todella auton kylpyhuoneen tuomaa jousta-
vuutta. CaraLoftin kylpyhuone on hämmästyttävän 
mukava.

Kylpyhuone 
pohjaratkaisussa 

650 ME
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KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT 
HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Yksittäiset tuoteominaisuudet paketissa voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

1. Käännettävä pesuallas. Voidaan sijoittaa tarpeen 
mukaan suihkun tai wc-istuimen päälle.

2. 133 litran AES-toiminnolla varustettu jääkaappi. 
Riittävästi tilaa matkaeväille.

3. Asuinosan PREMIUM-ovet hyönteisovilla. Ötökät 
pysyvät ulkopuolella.

4. Säilytystilaa yhdellä kädellä käytettävässä 
takatallissa. Integroitujen lokeroiden ansiosta 
matkatavaroille jää entistä enemmän tilaa.

5. Laadukkailla jaloteräksisillä saranoilla varustetut 
yläkaapit. Paljon säilytystilaa keittiövälineille. 

6. LFI-kattokupu. Näyttävää muotoilua ja lujaa laatua.

7. Tunnelmavalaistus. Luo tunnelmallisen valaistuksen 
asuintilaan.

8. Kaasun sulkuventtiilit helpossa paikassa. Asennettu 
ylempään aterinlaatikkoon. 

9. Pitkittäinen kaasupullokotelo. Helppo käyttää ja 
enemmän seisomakorkeutta sisätiloissa. (650 MF / 650 ME)

KOHOKOHDAT
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POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT 
VAATIMUKSESI.

Suunnittele CaraLoft-retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

MONIPUOLISUUS

650 MF600 MF

650 ME

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Ranskalainen vuode
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa 

Kompakti pohjaratkaisu ja 
paljon tilaa nautiskeluun. 
Ranskalainen vuode ja Vis-à-
Vis-keittiö tarjoavat mukavat 
tilat kahdelle. 
Tilaihme ja 
rentoutumiskeidas.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa
 

Täällä kaikki on rakennettu 
mukavuuden ympärille. Mukavat 
erillisvuoteet ja tilava keittiö. 
Näin tilavaa makuualuetta ei ole 
muilla!! 
Paljon tilaa 
nautiskelijoille.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Ranskalainen vuode
• Jopa 4 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa
 
 
Erityisominaisuuksia suuri 
pituussuuntainen penkki 
ruokailuryhmässä ja avaruutta tuova 
keskelle sijoitettu keittiö.
Monitaituri kotoisalla 
tunnelmalla. 



Peter, Paul ja vanhemmat. Toiset 
harrastavat saarilomailua, me ajelemme 
maanteitä pitkin. Ajelemme CaraSuitellamme 
pitkin maaseutua ja poikkeamme juuri siellä missä 
haluamme. Menopelimme on mahtava, koska siinä 
on meille erilliset vanhempien ja lasten huoneet 
ja riittävästi tilaa leluille. Minä haluan luontoon 
ja veljeni PLAYMOBIL-puistoon. Isä haluaa näyttää 
meille Ausseerlandin. Äiti haluaa vain olla meidän 
kanssa yhdessä. Olemme kaikki innoissamme. 



KOOLTAAN TÄYDELLINEN.

Nerokkaalla sisäkorkeudella ja kätevällä nostovuoteella varustettu 
CaraSuite tarjoaa paljon tilaa suurenmoisille lomaelämyksille. Lukuisien 
nukkumapaikkamahdollisuuksien ja miellyttävän sisustuksen ansiosta 
se on ihanteellinen perheen tai useamman sukupolven ajoneuvo. 

NOSTOVUOTEELLA JA 
SUURIMMALLA SISÄKORKEUDELLA 
VARUSTETTU PUOLI-INTEGROITU.

CaraSuite
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KYLLÄ 
MATKALLA 
ON 
MUKAVAA!

CARASUITEEN 
MAHTUU 
KAIKKI. 

TUTUSTU



700 ME

700 ME
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700 ME

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

IHANTEELLINEN 
PERHEEN TAI 
USEAMMAN 
SUKUPOLVEN 
AJONEUVO.

Kattava repertuaari:
• Nostovuode vakiona
• 215 cm:n sisäkorkeus
• Kompakti 2+2 matkailuauto

Lokoisan nostovuoteensa ansiosta CaraSuite on kuin tehty 
iloisia perheretkiä varten. Päivisin vuode on nostettu piiloon ja 
iltaisin se lasketaan esiin. Paljon tilaa ja suuri sisäkorkeus tuovat 
matkustusmukavuutta isoille ja pienille.

jopa 6 makuupaikkaa alle 3500 kgenintään 5 turvavyöllä varustettua 
istuinpaikkaa

3 pohjarat-  
kaisua
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VALTAVA TAKATALLI 
TUO ENTISTÄ 
ENEMMÄN 
SÄILYTYSTILAA.

Kevytmetallivanteet ja alumiininen tuulenohjain korostavat CaraSuiten 
ulkoilmettä – tässä pohjaratkaisu 650 MG.

2 pohjaratkaisusta riippuvaa takatallivaihtoehtoa tarjoavat paljon 
tilaa matka-tavaroille – tässä pohjaratkaisussa 650 MG.

DYNAAMISEN 
LINJAKAS.
UPEA ULKOILME.

VAHVUUS / ULKOILME

650 MG / 700 ME 
2,26 m3

650 MF
1,98 m3
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PALJON 
TILAA 
LOMAELÄ-
MYKSILLE.

JÄTTIMÄINEN 
NOSTOVUODE. 
EI USKOISI 
ULKOA PÄIN.

Nostovuoteella varustettu puoli-integroitu.  
CaraSuite on täydellinen yhdistelmä 
matkustusmukavuutta ja nukkumismukavuutta. 
Ulkomitoiltaan se on mukavan kompakti, ja sisältä 
suuri: suurimmalla sisäkorkeudella varustetussa 
puoli-integroidussa on tilaa liikkua. Lukuisien 
nukkumapaikkamahdollisuuksien ja miellyttävän 
sisustuksen ansiosta se on ihanteellinen perheen tai 
useamman sukupolven ajoneuvo.

Kaikilta osin täydellinen WEINSBERG – tunnusomainen muotoilu näkyy myös LED-takavaloilla varustetussa takapusku-
rissa – tässä pohjaratkaisussa 650 MF. Lisävarusteena on saatavissa THULE-pyöräteline 4 :lle polkupyörälle.

Näyttää hyvältä ja on upea ajettava. 
Myös tämä 215 cm sisäkorkeudella!
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TODELLISTA 
ASUMISMUKAVUUTTA.
Mahtava sisäkorkeus, suuri ruokailuryhmä ja laadukas muotoilu tekevät 
CaraSuitesta huippumukavan – tässä pohjaratkaisu 650 MF.

KÄSIN 
KOSKETELTAVAA 
MUKAVUUTTA.
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190 cm

130 cm

NUKKUMINEN / NOSTOVUODE

Päivisin nostovuode sulautuu 
tyylikkäästi tilakonseptiin ja jättää 
riittävästi tilaa ruokailuryhmän ääressä 
oleskelulle.

Superkätevää: Laske nostovuode 
alas ja käytössäsi on toinen mukava 
makuuala.

60 CM KORKEUTTA 
NOSTOVUOTEESSA. 
TILAA RIITTÄÄ HYVIN 
NUKKUMISEEN 
JA RENTOUTUMISEEN.

LED-kosketusspottivalaisimet.

Takaosan vuoteen turvaverkko 
estää putoamisen.

Päivisin leikkikeidas, öisin lokoisa nukkumapaikka. 
Nostovuode kääntyy nopeasti korkean katon alle piiloon. Näin 
alla oleva tila on aina täydellisesti käytettävissä – ja samalla saat 
nauttia miellyttävästä seisomakorkeudesta päätäsi varomatta. 
Näin monipuolinen voi puoli-integroitu olla!

Meidän oma huoneemme. Minä ja veljeni 
katsomme ylhäällä nostovuoteessamme yhdessä 
sarjoja. Ja äiti ja isäkin jättävät meidät rauhaan – 
avonainen kylpyhuoneen ovi sulkee tilan jolloin meidän 
perheellä on kaksi erillistä huonetta
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700 ME

700 ME – Kaksi suurta 
erillisvuodetta, jotka voi 
yhdistää parivuoteeksi 
rullasänkytoiminnolla. 
EvoPore HRC -patjat 
vakiona kaikissa sängyissä.

700 ME – Säilytystilaa liukuovien takana.

Laadukkailla saranoilla 
varustettu yläkaappi.

PITKITTÄISET 
ERILLISVUOTEET. 
PALJON 
TILAA.
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650 MG

650 MF

NUKKUMINEN

650 MF – Ranskalainen vuode, jonka alla säilytystilaa.

650 MG – Poikittainen parivuode ajoneuvon koko leveyttä ja 
kutsuu sinut viihtymään.

HYVÄT UNET 
KOLMELLA  
VUODEVAIHTOEHDOLLA.

Kaikille sopiva loma. CaraSuitessa 
on valittavissa takaosaan kolme eri 
nukkumisvaihtoehtoa ja vuodetyyppiä. 
Vanhemmat voivat ladata akkujaan 
mukavissa takaosan vuoteissa, 
ja lapsille löytyy oma paikka 
nostovuoteesta.

RANSKALAINEN VUODE. 
ERITYISEN TYYLIKÄS 
TILARATKAISU.

POIKITTAINEN 
PARIVUODE.  
KÄYTÄNNÖLLINEN 
JA MUKAVA.

Kaikki tarvittava mukana. Enää 
vanhempani eivät sanoneet, etten voi ottaa 
kaikkia lelujani mukaan – CaraSuiteen 
ne mahtuvat. Se on mahtavaa! Olemme 
levittäneet kirjat ja pehmolelut sängylle, 
eikä se häiritse ketään.
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97 cm

RUOKAILURYHMÄ       RUOANLAITTO

Poikkeuksellisen paljon  
tilaa keittiöryhmän ja 

jääkaapin välillä.

CaraSuiten keittiö tarjoaa paljon tilaa ruoanlaittoon – tässä pohjaratkaisu 650 MF.

Kätevä: 3-liekkinen keitin ja 
jaloteräksinen pesuallas keittiössä.

VIS-À-VIS-KEITTIÖ. 
SUURENMOINEN 
KEITTIÖKONSEPTI.



63

AINUTLAATUISTA 
TILAN TUNTUA.

Enemmän tilaa, enemmän säilytysmahdolli-
suuksia, enemmän iloa. CaraSuiten Vis-à-Vis-keit-
tiö on varustettu pitkiä perhematkoja varten ja siinä 
onnistuu mitä herkullisempien aterioiden valmistus. 
Leveää keittiöryhmää voi käyttää myös kahdestaan – 
yhdessä ruoanlaitto on tuplasti hauskempaa.

Kaunis yläkaappi monipuolisine 
säilytysmahdollisuuksineen on kompaktin 
keittiön kohokohta.

133-litraiseen jääkaappiin mahtuu kaikki, 
mitä perhe tarvitsee lomalla.

TILAA JOPA 
KUUDELLE 
PITKITTÄISEN 
SOHVAN 
ANSIOSTA.

Kaikki tarvittava mukana. Ajoimme äidin ja isän 
ulos, koska haluamme yllättää heidät kokkaamalla. Jää-
kaapin ovi auki, kattilat esiin, vihannesten pilkkomista, 
pastan keittämistä; CaraSuiten keittiössä on riittävästi 
tilaa useammalle kokille. 

Lisävarusteena saatavien käännettävien FIATin Captainchair-istuimien ja pitkittäisen 
sohvan ansiosta ruokailuryhmässä on tilaa jopa kuudelle.



64 CaraSuite

TILAVA KYLPYHUONE. 
TILAVIN 
KYLPYHUONERATKAISU.

700 ME – Suihku on sijoitettu 
erilleen WC:stä ja pesualtaasta. 
Näin kaksi henkilöä voi käyttää 
tiloja samaan aikaan.

Suihkualtaan peite tuo 
lisää asuintilaa. Käynti 
altaaseen on matalan 

reunan vuoksi erityisen 
helppo. 

Tilava suihkualue ja kätevä 
suihkuseinä.

Kylpyhuone pohjaratkaisussa
650 MG / 700 ME
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KYLPYHUONE

TÄÄLLÄ TILAN-
KÄYTTÖ 
RATKAISEE. PITKITTÄINEN KYLPYHUONE. 

HÄMMÄSTYTTÄVÄN 
PALJON TILAA.

650 MF – 
Vakiovarusteisiin 

kuuluu kätevä seinä- ja 
kattopidike suihkupäälle.

Monipuolinen, kaunis ja käytännöllinen. CaraSuiten 
kylpyhuone on täydellinen rentouttavia aamu- ja 
iltatoimia varten. Siihen mahtuu myös kahdestaan, pinnat 
ovat kestävät ja siinä on paljon säilytystilaa. Kokonaisuus 
on hyvin suunniteltu ja toteutettu.

Nyt on hampaiden peseminen kivaa. Myös 
kylpyhuoneessa mahtuu hassuttelemaan kaksistaan. Ja kun 
toinen haluaa pestä hampaansa rauhassa, toinen voi mennä 
suihkuun, koska ovet saa kiinni.

Kylpyhuone 
pohjaratkai-

sussa 
650 MF

Yhdistetty kylpyhuone löytyy pohjaratkaisusta 650 MF. Kylpyhuoneeseen kuljetaan 
portaattomasti. Näin erityisesti suihkuun saadaan enemmän seisomakorkeutta.
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KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT 
HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Yksittäiset tuoteominaisuudet paketissa voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

1. Poikkeuksellinen sisäkorkeus. 215 cm:n sisäkorkeus 
tuo todellista asumismukavuutta.

2. Laadukkaat ulkografiikat. Pitkä käyttöikä ja tyylikäs 
ulkonäkö.

3. Valaistus. Laatikoiden epäsuora valaistus luo lämpimän 
tunnelman.

4. Turvaverkolla varustettu nostovuode. Tuo 
lisää nukkumapaikkoja ja suojaa molemmilla puolilla 
putoamiselta.

5. Nahkainen säilytyslokero. Kätevää säilytystilaa 
tyylikkäässä nahkaverhoillussa lokerossa.

6. Easy-Travel-Box. Kaikki Easy-Travel-Boxin ja 
bluuwater-vedensuodattimen huoltoliitännät kätevästi 
samassa paikassa.

7. Takatalli. Yhdellä kädellä käytettävä tilava takatalli 
tuo mukavuutta matkustamiseen. 

8. Ainutlaatuinen tilanjako. Riittävästi tilaa koko 
perheelle.

KOHOKOHDAT
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650 MG650 MF

700 ME

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT 
VAATIMUKSESI.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Ranskalainen vuode
• Nostovuode vakiona
• 6 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa 
 

Ranskalainen vuode ja nostovuode 
tuovat lisää tilaa. Ruokailuryhmästä 
ja pitkittäisestä sohvasta syntyy 
lisävuode.
Perheille suunniteltu pohjarat-
kaisu kuudella makuupaikalla. 

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Nostovuode vakiona
• 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Suuri pohjaratkaisu nostovuoteella 
ja runsailla säilytystiloilla. Mukavat 
pitkittäiset erillisvuoteet ja 
käytännöllinen tilava kylpyhuone 
tarjoavat tilaa koko perheelle.  
Muuntautumiskykyinen ja 
perheystävällinen. 

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Poikittainen parivuode
• Nostovuode vakiona
• Tilava takatalli
• 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Täällä vuode on poikittain harmoni-
sesti tilavan kylpyhuoneen kanssa. 
Nostovuode ja vis-à-vis-keittiö 
takaavat optimaalisen tilankäytön.
Tilava 
matkakumppani. 

Suunnittele CaraSuite-retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

MONIPUOLISUUS



PERHEEN LIIKKUVA KOTI.

Alkovimallisen CaraHomen nerokas 
tilanjako tarjoaa runsaasti tilaa kauniita 
lomaelämyksiä varten. Vuoteita on 
pohjaratkaisusta riippuen 4–6.

PERHEYSTÄVÄLLINEN 
ALKOVIMALLI 
HUIKEILLA TILOILLA.

CaraHome



Christian, Anja, Tobias & Paula. Rakastamme 
perhematkojamme CaraHomen kanssa. Ja talvea. Miksi 
emme nauttisi molemmista? Siksipä suuntaamme 
viettämään yhdessä viikonloppua talvisiin maisemiin. Kun 
ulkona on kylmä, CaraHomessa on erityisen kodikasta, 
sehän on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Kun 
lapset ovat peuhanneet koko päivän lumessa, uni maistuu 
alkovissa. 
 
CaraHome on kuin luotu rentoutumiseen, ja 
WEINSBERGimme sopiikin täydellisesti perhelomia 
varten. Märät talvivaatteet? Ei ongelmaa, ne kuivuvat 
kylpyhuoneessa. Mukaan kaikki, mikä tekee elämästä 
entistä ihanampaa? Onnistuu! Meillä on mukanamme 
jopa retkipöytä ja -tuolit, jotta voimme istua myös 
auringossa. Mukaan mahtuvat kevyesti myös sukset ja 
lumikengät, kuten myös grilli. 
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TUTUSTU

RENTOUTUMISTA 
POHJOLAN 
SÄÄSSÄ.

MUKAVA 
KOTIMME 
TALVISISSA 
MAISEMISSA.
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600 DKG

650 DG

200 cm
235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

70 cm

71
jopa 6 makuupaikkaa enintään 6 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa 4 pohjarat- kaisua alle 3500 kg

Kuvittele, että sinun ei enää koskaan tarvitse varata hotellihuonetta. Kuvittele, 
että sinulla on maailman joka kolkassa kodikas lomaasunto. Kuvittele, että 
kotisi kulkee aina mukana. Tutustu nyt perheystävälliseen avarilla tiloilla 
varustettuun alkovimalliimme.

Kattava repertuaari:
• SUPERLIGHT-tekniikka (650 DG)
• Valtavasti säilytystilaa
• Kaksi erotettavissa olevaa 

makuualuetta

TILAA 
KAIKILLE. 
SEKÄ SUURELLE 
MÄÄRÄLLE 
TAVAROITA.

UUTTA
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NÄIN 
KORKEALLE 
EI MUISSA 
MATKAILUAU-
TOISSA PÄÄSE.

PERHEEN 
LIIKKUVA 

KOTI KULKEE 
AINA 

MUKANASI.

Ylhäältä on parhaat 
näköalat. 

Alkovin kattoikkuna 
tekee sisätiloista 

entistä 
tilavammat ja 

avarammat.

Koko perheen matkailuauto: klassisella alkovilla, 
kahdella erillisellä makuualueella ja tilaa jopa kuudelle. 
CaraHome on tyylikäs, joka on viimeistellyn alustan, 
nykyaikaisen suunnittelun ja tyylikkään ulkoilmeen ansiota. 
Todellinen katseiden kääntäjä!

Lisävarusteena saatava Styling-paketti takaa upean ulkonäön 
– tässä pohjaratkaisussa 650 DG.

TUTUSTU
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550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

650 DG 
2,39 m3

650 MEG
2,39 m3

JOPA 6 
TURVAVYÖLLÄ 
VARUSTETTUA 
ISTUINPAIKKAA.

TILAVA 
TAKATALLI. 
TILAA MYÖS 
POLKUPYÖRILLE.

Pohjaratkaisuissa 600 DKG ja 650 DG ei ole ainoastaan kuusi makuupaikkaa, 
vaan myös jokaiselle sopivat turvavyöllä varustetut istuinpaikat. 
Vallankumouksellinen SUPERLIGHT-tekniikka pohjaratkaisussa 650 DG tuo 
entistä enemmän tilaa kaikkien perheenjäsenten matkatavaroille.

Neljä takatallivaihtoehtoa tarjoaa matkatavaroista riippuen sopivasti säilytystilaa 
– tässä pohjaratkaisu 600 DKG.
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VAHVUUS / ULKOILME

ERITYISTÄ TILAN 
TUNTUA.

Alkovimallille tyypillinen mahtava sisäkorkeus tuo aivan erityistä tilan tuntua. Makuualue on kuin toinen kerros. 
Sisätilojen uusi ilme on todellinen katseenvangitsija ja toimii nerokkaasti yhteen kahvattomien push-to-open-
kalusteovien kanssa – tässä pohjaratkaisu 600 DKG.
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 Hyönteissuojalla ja 
pimennysverholla 

varustettu kattoluukku.

OMASSA 
HUONEESSA.

Lisää tilaa parvisängyssä. CaraHomen tilavaan 
alkovimalliin kätkeytyy valtava parivuode. Se on niin 
mukava, että siitä kilpaillaan.

lisävarusteena avattava 
alkovivuode. Myös ohjaamotila 
maksimaalisesti hyödynnetty.

Täydellinen lastenhuone. Lapset pitävät alkovista, se on 
selvä. Mutta tulet yllättymään, miten rauhassa ja hyvässä yhteis-
ymmärryksessä sisarukset jakavat tämän vetäytymispaikan. Kahden 
USB-lisäpistorasian ansiosta ei tarvitse riidellä siitä, kenen puhelin on 
latausvuorossa. Ja alkovissa riittää muutenkin runsaasti tilaa.

YLEMPI 
KERROS:

RETRIITTI- 
PAIKKA.

Kätevät 
hyllyt.

Alkovi. 
Mukava lämmin 

nukkumapaikka. Päivisin 
ikkunoista tulvii valoa, 

pimeää aikaa varten 
tunnelmallinen valaistus.
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POIKITTAINEN 
PARIVUODE. 
SUURI 
MAKUUALA.

Suuren parivuoteen vakiovarusteisiin kuuluva EvoPore-HRC-patja takaa 
levolliset ja mukavat unet – tässä pohjaratkaisu 650 DG. 
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NUKKUMINEN

Varaa valita. Olitpa reissussa kahdestaan, 
yhden tai useamman lapsen kanssa, 
vuoteissa riittää valinnan varaa.

Hyvää yötä. Todellisena perheiden 
matkailuautona CaraHome tarjoaa myös 
kerrossängyllä varustetun pohjaratkaisun 
600 DKG:n. Siitä on iloa erityisesti useamman 
lapsen kanssa matkustaessa. Toisen käyttäessä 
yksilöllisesti säädettävää lukuvaloa toinen voi 
nukkua rauhassa pimeässä.

KERROSSÄNGYT. 
KAHDESSA 
KERROKSESSA.

Erityisesti lapsille sopiva, vakiona turvaverkolla varustettu kerrossänky 
pohjaratkaisussa 600 DKG. Nerokas ratkaisu: tässä mallissa takatalliin 
pääsee myös sisäkautta.

Ruokailuryhmä muuttuu 
käden käänteessä 
lisämakuupaikaksi.

Poikittainen 
parivuode

Kerrossänky Pitkittäiset 
erillisvuoteet

Alkovivuode

VUOTEET.
VALITSE 
JUURI SINULLE 
SOPIVAVUODE.

JOKAI-
SELLE 
MIELEINEN 
NUKKUMA-
PAIKKA.
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Jokaiseen makuun sopiva. CaraHome 
tarkoittaa monipuolisuutta, mikä 
näkyy myös keittiön, jääkaappien ja 
ruokailuryhmien valikoimassa. Joustavasta 
suureen, jokaisessa pohjaratkaisussa on 
omat etunsa.

RUOKAILURYHMÄ 
JA KÄÄNTYVÄT 
CAPTAIN- 
CHAIR- 
ISTUIMET.

RUOKAILURYHMÄ 
4 :LLÄ TURVAVYÖLLÄ VARUS-
TETULLA ISTUINPAIKALLA.
Ruokailuryhmässä on pohjaratkaisuissa 600 DKG ja 650 DG neljä turvavyöllä varustettua 
istuinpaikkaa. Kestävät kankaat ja mukavat istuimet takaavat rennon yhdessäolon.

Pöytätavat. Mukiteline pitää 
ruokailun aikana juomat paikoillaan. Vaikka 
ruokailuryhmän kestävät kankaat onkin 
helppo puhdistaa, emme silti välttämättä 
halua joutua kokeilemaan sitä käytännössä…

Ruokailuryhmä säästää tilaa ja on joustava käyttää kääntyvien 
Captainchair-istuimien ansiosta.



79

RUOANLAITTO

TÄÄLLÄ ON 
MUKAVA VIETTÄÄ 
AIKAA YHDESSÄ.

Miellyttävä valokonsepti huolehtii oikeasta tunnelmasta. 
Työtason jatko-osa tuo riittävästi tilaa yhteisiä 
ruoanlaittohetkiä varten – tässä pohjaratkaisu 650 DG.

Ovet suureen säilytystilaan!

Keittiön softclose-toiminnolla 
ja kätevillä jakajilla 
varustettu vetolaatikko.

Jääkaappi  
177 l vakiovaruste 
pohjaratkaisussa 

600 DKG / 650 DG

Jääkaappi  
106 l vakiovaruste 
pohjaratkaisussa 

550 MG

Jääkaappi  
142 l vakiovaruste 
pohjaratkaisussa 

650 MEG
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KAIKKI 
KOMPAKTISSA 
KOKONAISUU-
DESSA.
TODELLINEN 
TILAIHME.

LOPPUUN ASTI 
AJATELTU.
Seinään integroidut lokerot kiinnittävät katseet ja tarjoavat 
säilytystilaa – tässä pohjaratkaisu 600 DKG. 
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KYLPYHUONE

Nerokkaasti suunniteltu. Kompakti 
rakenne ja optimaalinen tilankäyttö. Monien 
käytännöllisten yksityiskohtien ansiosta 
kaunistautuminen on mukavaa. Säilytystilaa 
on runsaasti.

Suihkupää miellyttävällä vesisuihkulla.

600 DKG – Hana on sekä 
tyylikäs että helppohoitoinen.

Avara kulku suihkutilaan.Kätevä pyyheteline.

Kyllä tekee hyvää. Mikä tekee hyvää ulkona 
vietetyn tapahtumarikkaan päivän jälkeen? 
Lämpimät jalat, pehmeä pyyhe ja lämmin suihku. 
Omassa viihtyisässä CaraHomessa? Ihanaa!.

LIIKUTELTAVA 
PESUALLAS.  
TILAA  
LIIKKUMISELLE.

550 MG

KAIKKI, 
MITÄ 
TUTKIMUS 
MATKALLA 
TARVITAAN.

Kylpyhuone pohjaratkaisussa
550 MG / 600 DKG / 
650 MEG / 650 DG
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KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT 
HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Paketin yksittäiset tuoteominaisuudet voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

1. Alkovi. Alkovi on lokoisa pesä, ja siihen on saatavissa 
myös lämmitys. 

2. Kahvattomat push-to-open-kaapit. Tuovat modernin 
ja hienostuneen ilmeen sisätiloihin.

3. Keskeisesti sijoitettu käyttölaite ja uusi TRUMA 
iNetX-järjestelmä. Veden määrä, elektronisten osien 
virransyöttö ja lämmitys aina helposti tarkistettavissa. 

4. Soft-Close-toiminnot. Tilavat laatikot sulkeutuvat 
hiljaisesti ja miellyttävästi.

 5. Raikasvesi- ja jätevesisäiliöt. Raikas- ja 
jätevesisäiliöt on helppo puhdistaa myös auton sisältä 
käsin.

6. Tilava yhdellä kädellä avattava takatalli. Käynti 
ulkoluukusta ja asuintilasta. 

7. Erillinen kaasupullokotelo. Kätevässä paikassa 
sivuseinän huoltoluukun takana.

8. Kaikki omalla paikallaan. Raikas- ja harmaavesisäiliö, 
vedensuodatin, pakkasventtiili ja sähköliitäntä kätevästi 
samassa paikassa.

9. SUPERLIGHT-tekniikka (650 DG). Tuo lähes 30 % lisää 
kantavuutta – lisätietoa »sivulla 112.

KOHOKOHDAT
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POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT 
VAATIMUKSESI.

600 DKG550 MG

650 DG 650 MEG

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Poikittainen parivuode
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• 4 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa 
 

Kompakti mitoiltaan ja silti täydellinen 
perheelle. Lyhin alkovi poikittaisella 
parivuoteella ja paljon säilytystilaa 
takatallissa. 
Tilaihme perhematkoille. 

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
• Poikittainen parivuode
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• 6 makuupaikkaa
• 6 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Erityispiirteenä on avara tilajako, 
ruokailuryhmän neljä istumapaikkaa, 
tilava keittiö ja mukava poikittainen 
parivuode. 
Superkevyt kuuden henkilön koti 
suurella kantavuudella.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa
 

Mukavat pitkittäiset erillisvuoteet 
ja suuri takatalli tuovat paljon tilaa 
rentouttaville lomaelämyksille.  
Nukkumismukavuutta ja suuri 
kantavuus.  

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
• 2-kerroksinen kerrossänky
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• 6 makuupaikkaa
• 6 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa 

Lapsiperheille suunniteltu pohja-
ratkaisu kerrossängyllä ja runsailla 
säilytystiloilla. Erilliset makuualueet 
toimivat vetäytymispaikkana niin 
pienille kuin suurillekin. 
Mukava ja perheystävällinen.

 SUPERLIGHT- 
TEKNIIKKA

NYT UUTTA

Lisätietoa 
on sivulla 112.

Suunnittele CaraHome-retkeilyautosi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

MONIPUOLISUUS



TYYLITIETOISUUTTA. 

Käytännöllisyys kohtaa upean muotoilun. 
Dynaamisuus ja laatu vakuuttavat. 
100 % WEINSBERG-DNA:ta. 

VARUSTELULTAAN JA ULKOASUL-
LAAN VAKUUTTAVA INTEGROITU 
MATKAILUAUTO. 

CaraCore



Rudi & Gerlinde. Matkailuautoilussa olemme 
jo vanhoja konkareita. Uutta on CaraCore, jonka 
kanssa lähdemme tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa reissuun. Ja lähdemmekin heti pidemmälle 
matkalle. Määränpäänä on suosikkikohteemme 
Norja. Lähdemme matkaan kiireettömin mielin ja 
vuodenaikaan, jolloin tapaa enemmän paikallisia 
kuin turisteja. Reitti kulkee Baijerista vuonoja 
pitkin Lofooteille asti. Täysin omaan tahtiimme. 
CaraCore loistaa erinomaiselle suunnittelullaan ja 
sopii täydellisesti Skandinaviaan. 
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KIIREETTÖ-
MYYS
TARKOITTAA 
AIKAA 
NAUTTIA.

TERVETULOA
MUKAVA 
AKTIIVILOMA.

TUTUSTU
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700 MEG

100%
WEINSBERG- 

DNA:TA

TOIMINNALLI-
SUUTTA  
JA TYYLIÄ.

Kattava repertuaari:
• Dynaaminen muotoilu
• LED-ajovalot
• Nostovuode vakiona

CaraCore erottuu joukosta edukseen. Käytännöllisyys kohtaa upean 
muotoilun. Vaikuttava tilan tunnun, laadukkaiden materiaalien ja poik-
keuksellisen ajomukavuuden yhteissumma.

jopa 5 makuupaikkaa alle 3500 kgenintään 5 turvavyöllä varustettua 
istuinpaikkaa

3 pohjaratkaisua

650 MEG
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TUTUSTU

Integroitu WEINSBERG. CaraCore on huipentuma WEINSBERGin 
matkailuautojen mallistossa. Tarkkuus näkyy pienimmissäkin 
yksityiskohdissa. CaraCore yhdistää kaikki integroidun edut ainutlaatuiseen 
ilmeeseen. CaraCore tyylivaatimukset ovat korkealla: yksilöllinen, erityinen, 
katseita kääntävä ja voimakas. Tämä näkyy puhtaissa linjoissa, selkeissä 
kulmissa ja kiinnostavassa ilmeessä. CaraCore on upea nostovuoteella 
varustettu puoli-integroitu.

YLLÄTTÄVÄN 
ERILAINEN 
INTEGROITU. 

Dynaaminen. Sivu-
helmat ja musta koros-
tus sekä sähköisellä 
askelmalla varustettu 
kuljettajan ovi. 

LED-valot, lisävarusteena 
saatavat alumiinivanteet 

ja lisävarusteisiin 
kuuluva Styling-paketti 

korostavat CaraCore 
ulkonäköä – tässä 

pohjaratkaisu 650 MEG.

Tyylikysymys. Lisävarusteena 
saatava asuintilan EXKLUSIV-ovi 
vakuuttaa 70 cm:n leveydellään, 
lisäikkunalla ja saattovaloilla.  

Lisätietoa on sivulla 104.

PUHDAS 
KAUNEUS 
KOHTAA  
KÄYTÄNNÖL-
LISYYDEN.
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SELKEÄT LINJAT 
JA NÄYTTÄVÄ 
MUOTOILU.

PANORAAMA-
TUULILASI TA-
KAA PARHAAN 
NÄKYVYYDEN. 

Näyttävä LED-valoilla varustettu takapuskuri ja lisävarusteena saatavat 17-tuumaiset
WEINSBERG-alumiinivanteet luovat dynaamisen ilmeen – tässä pohjaratkaisu 700 MEG.

Valtavan panoraamatuulilasin ansiosta vapauden tunne on CaraCore vertaansa vailla. 
Täydellinen näkyvyys parantaa myös turvallisuutta tien päällä – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.
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VAHVUUS / ULKOILME

WEINSBERGille tunnusomaiset LED-takavalot 
tuovat näkyvyyttä ja turvallisuutta.

Vahva valaistus, vahva ulkonäkö: 
kuution muotoiset LED-etuajovalot. 

KIRKKAINTA KÄRKEÄ
ULKONÄÖSTÄ HINTA- 
LAATU-SUHTEESEEN.

Integroidun Headup-näytön ansiosta kuljettajan katse pysyy aina 
tiessä. Tämä turvallisuusominaisuus kuuluu lisävarusteena saatavaan 
mediapakettiin.

Laatua, joka näkyy ja tuntuu. LFI-osat vakuuttavat 
optimaalisilla ominaisuuksilla, kuten valmistuksen 
äärimmäisen tarkalla laadulla. Maksimaalinen rakenteen 
lujuus takaa parhaan turvallisuuden. LFI-kattokupu sekä 
keulan muotoilu tekevät CaraCoresta myös ulkoisesti 
katseenvangitsijan.

       Asumisunelma pyörien päällä. Minulla on vielä hyvin 
mielessäni WEINSBERG-jälleenmyyjämme sanat. Hän puhui 
täysin uudenlaisesta ajoneuvoluokasta Kuinka oikeassa hän 
olikaan. CaraCore todistaa laadukkuutensa päivittäin! 

Kaasupullot helposti käsiteltävissä pituussuuntaisen  
kaasupullokotelon ansiosta.
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OMAA  
LUOKKAANSA.
UPEA 
NOSTOVUOTEELLA 
VARUSTETTU 
PUOLI-INTEGROITU.

 VAKIOVARUSTEISIIN 
KUULUVA 
NOSTOVUODE TUO 
LISÄÄ MATKUSTUS-
MUKAVUUTTA. 

PERUSTEELLINEN
SUUNNITTELU JA
TÄYDELLINEN 
TARKKUUS
KIITOS MODERNIN
LFI-TEKNOLOGIAN.

100%
WEINSBERG- 

DNA:TA
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VALOA JA 
KAUNEUTTA. 
AVOIMET 
NÄKÖALAT. 

Silmiä hivelevää kauneutta. Integroitu 
rakenne antaa CaraCore ainutlaatuisen tilan 
tunnun. Avoimien näköalojen ansiosta kaikki 
kohokohdat ovat aina näkyvissä: lokoisat 
vuoteet, kutsuva keittiö ja jokaisen matkailu-
auton sydän, mukava ruokailuryhmä. 

TILAN TUNTU 
TUO KOKOA 
JA NÄKÖÄ.

Vaikutelma on ainutlaatuinen, ja sitä korostavat hienostuneet 
poikittaiskuvioidut kalusteet – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

Laadukkaat kankaat ja 
miellyttävät istuimet 
ovat osa yhdenmukaista 
design-kokonaisuutta.

Paljon säilytystilaa tyylikkäissä 
yläkaapeissa.

Mukavuudesta tinkimättä. 
Sisätiloiltaan CaraCore on kuin 
yhtä suurta tilaa, eivätkä ruokailuryhmän 
tilatkaan jätä mitään toivomisen varaan. 
Täällä on yhtä mukavaa kuin kotisohvalla.
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  RUOKAILURYHMÄ

HUOMAAMATON 
SIIRTYMÄ LUO
AINUTLAATUISEN 
TUNNELMAN.  

ERGONOMISET KÄÄNNET-
TÄVÄT ISTUIMET. 
Lisävarusteena L:n muotoinen ruokailuryhmän sohva. Sivuttainen sohva ja taitetta-
va istuin ovat valmiina mukaviin peli-iltoihin – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

Suurenmoinen. Avoimet näköalat luovat ainutlaatuisen tunnelman ja siirtymä 
asuintilan ja ohjaamon välillä on sujuvaa – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.
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700 MEG – Keittiöryhmä huokuu kauneutta sisältä ja ulkoa.

Suurenmoinen. 142-litrainen Slim Tower 
-jääkaappi ja energiamuodon automaattisesti 
valitseva AES-toiminto.

Hiljainen. Soft-Close- 
toiminnolla varustetut 
tilavat laatikot.

Yksinkertaisesti täydel-
listä. Lasikannellinen 
3-liekkinen keitin. 

KEITTIÖRYHMÄ 
HUOKUU 
KAUNEUTTA 
SISÄLTÄ JA ULKOA. 
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  RUOANLAITTO

Täydellistä keittiösuunnittelua. 
Keittiössä on oltava tilaa liikkua, ja mat-
kailuautossa se on entistä tärkeämpää. 
CaraCore avoin tunnelma pääsee täysin 
oikeuksiinsa ja mahdollistaa nautinnolli-
sen ruoanlaiton. 

Puhdasta nautintoa. Meillä ei ole 
koskaan ennen ollut näin paljon säilytystilaa 
matkailuautoissamme. Erityisesti keittiössä 
ne ovat kovassa käytössä. Näin voimme 
suunnata rauhassa seuduille, joissa 
lähimpään ruokakauppaan on matkaa. 

HIENOSTUNUT 
VALIKOIMA. 

ERILAISET 
KEITTIÖKON-

SEPTIT.

650 MEG – Ilmeikkäillä elementeillä varustettu keittiö sopii täydellisesti tilakonseptiin.

Näyttävä. Tunnusomainen 
WEINSBERG-elementti.

SIVUKEITTIÖ. AJATTO-
MASSA KLASSIKOSSA  
YHDISTYVÄT KÄYTÄNNÖL-
LISYYS JA TYYLIKKYYS. 
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NUKKUMINEN / NOSTOVUODE

Vakiovarusteisiin kuuluva nostovuode sopii kauniisti tilakonseptiin. Ylös nostettuna sen alle 
jää hyvin tilaa ruokailuryhmän ääressä oleskeluun – tässä pohjaratkaisu 700 MEG.

ASUMISUNEL-
MA PYÖRIEN 
PÄÄLLÄ. 
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180 cm 200 cm

110 cm

Ylös nostettu nostovuode sulautuu 
huomaamattomasti tilakonseptiin.

Laadukas tunnelma ja LED-kosketus-
valaisin myös nostovuoteen alueella.

Kun nostovuode 
lasketaan alas, 
syntyy kotoisa 

makuupaikka 
kahdelle – tässä 
pohjaratkaisussa 

700 MEG.

RUNSAASTI TILAA 
NOSTOVUOTEEN 
ANSIOSTA.

Astetta parempi nostovuoteella varustettu puoli- 
integroitu. CaraCore WEINSBERG-arvot näkyvät runsaissa 
tiloissa, perheystävällisyydessä ja käytettävyydessä. Sen 
erikoisuus, nostovuode, on sijoitettu ohjaamon yläpuolelle, 
josta sen voi tarvittaessa laskea helposti alas. Ruokailuryh-
mää voi edelleen käyttää.

Ylhäällä hyvät unet, alhaalla nautinnollisia 
ruokailuhetkiä. Nostovuode on yksi CaraCore 
plussista. Rudi nukkuu siinä mielellään pienet 
keskipäivän torkut sillä aikaa kun minä nautin 
kupin kahvia ruokailuryhmän ääressä. 
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PALJON TILAA 
SUURILLE
MATKA- 
UNELMILLE. 

Lukuvalot takaavat hyvän 
valaistuksen makuualueella.

Erityisen tilava. Pohjaratkaisuiden 
650 MEG ja 700 MEG makuu-

alue koostuu 2 metriä pitkistä 
pitkittäisistä erillisvuoteista. 

Kauniissa yläkaapeissa on 
paljon säilytystilaa.
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 NUKKUMINEN

TYYLIKKÄÄT  
RENTOUTUMIS- 
KEITAAT. 

HIENOSTUNUT 
TILARATKAISU.
650 MF – Ranskalainen parivuode ja EvoPoreHRC-patja sekä säilytystilaa sängyn alla.

Ylellisesti unten maille. Nukkuakin voi tyylikkäästi! 
Laadukkaat yksityiskohdat, kuten epäsuora valaistus, 
tuovat CaraCore tunnelmaa. 

Älykäs ratkaisu. Vaatekaappi sängyn 
alla pohjaratkaisussa 700 MEG.Kätevä. Ruokailuryhmän voi muuttaa lisämakuupaikaksi. 

Lokoisa vetäytymispaikka. Takaosan valtava 
makuupaikka on uskomattoman mukava. Se on 
ehdottomasti lempirentoutumispaikkani, erityisesti, 
kun haluan vetäytyä hetkeksi omiin oloihini. 
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KAUNIS-
TAUDU  
TYYLILLÄ.

700 MEG – Kaunis ja suoralinjainen muotoilu 
luokkansa suurimmassa tilavassa kylpyhuoneessa. 

Kauniilla LED-valoilla 
varustettu peilikaappi. 

SULJE ASUINTILAN 
OVET, JA OLET 
TILAVASSA 
KYLPYHUONEESSA. 

Kylpyhuone
pohjaratkaisussa 

 700 MEG
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KYLPY-
RAUHAA.
KAIKKI ON 
KOHDALLAAN.

SUORALINJAINEN 
JA SELKEÄ. 
KOMPAKTI 
KYLPYHUONE.

Hienoja sisustusyksityiskohtia. CaraCore tyypil-
linen muotokieli näkyy myös kylpyhuoneessa. Se on 
suoralinjainen ja selkeä, ja runsaiden säilytystilojen 
ja käytännöllisten yksityiskohtien ansiosta kylpyhu-
oneessa tuntee olonsa välittömästi mukavaksi. 

Pohjaratkaisun 650 MF 
kaunis kylpyhuone. Lisäksi 

paljon tilaa pesualtaan 
ympärillä ja suihkussa. 

KYLPYHUONE

Suljettujen ovien takana. Tilava kylpyhuone on todel-
linen unelma, sillä se on niin monikäyttöinen. Voimme joko 
sulkea oven asuintilaan, jolloin käytössämme on suuri kylpy-
huone, tai voimme käyttää erillistä suihkutilaa ja WC-tilaa. 

Kylpyhuone
pohjaratkaisussa 

650 MF

Kylpyhuone
pohjaratkaisussa 

650 MEG
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2

KOHOKOHDAT
VAKUUTTAVAT 
HARKITUILLA 
YKSITYISKOHDILLA.

Kuvien varustelu on sidoksissa pohjaratkaisuun. Yksittäiset tuoteominaisuudet paketissa voivat vaihdella pohjaratkaisusta riippuen.

6 7

8

1 3

5

4 1. Uudet AGUTI:n ohjaamon istuimet lisävarusteena. 
Takaavat parhaan matkustusmukavuuden.

2. LED-ajovalot. Uusinta tekniikkaa, paras näkyvyys ja 
turvallisuus suurten valojen ansiosta.

3. Softclose-laatikot. Pehmeästi ja hiljaisesti sulkeutu-
vat laatikot tuovat käyttömukavuutta.

4. Tuulilasin manuaalinen tai sähköinen kaihdin. 
Tuo yksityisyyttä yövyttäeesä.

5. 700 mm leveät asuintilan KOMFORT-ovi. Auton 
lukitusjärjestelmä, kaksinkertainen tiiviste ja taitettavat 
vaatekoukut.

6. Easy-Travel-Box ja bluuwater-vedensuodatin.  
Kaikki tärkeät huoltoliitännät samassa paikassa  
ja hygieenisesti puhdasta vettä ilman kemikaaleja.

7. Vakiona nostovuoteella varustettu puoli-inte-
groitu. Nostovuode kääntyy eteen ohjaamon ja etumat-
kustajan istuimen yläpuolelle, jolloin ruokailuryhmää voi 
käyttää myös kun vuode on laskettu alas.

8. Lisävarusteena saatava ALDE-lämminvesilämmi-
tys ja lämminvesikiertoinen ALDE-lattialämmitys. 
Tasaista lämpöä kovimmissakin pakkasissa.

KOHOKOHDAT
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650 MEG650 MF

700 MEG

POHJARATKAISUT
TÄYTTÄVÄT 
VAATIMUKSESI.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Ranskalainen vuode
• 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä 

varustettua istuinpaikkaa

Nostovuode ja ruokailuryhmän 
pituussuuntainen sohva tuovat 
avaruutta. Ranskalainen vuode 
ja pitkittäinen kylpyhuone tuo-
vat mukavuutta takatilaan.
Kauneutta ja  
avaria tilaratkaisuja. 

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Tilava takatalli
• Enintään 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Tämä nostovuoteella varustettu pohjarat-
kaisu on tilava niin keittiön kuin luokkansa 
suurimman tilavan kylpyhuoneen osalta. 
Pitkittäiset erillisvuoteet ovat täydellinen 
vetäytymispaikka kaikille, jotka arvostavat 
mukavuutta. 
Tyylikkyyttä ja vaikuttavat asuintilat.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Tilava takatalli
• 4 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua 

istuinpaikkaa

Tyylikäs tilakonsepti nostovuoteella ja 
laadukkailla erillisvuoteilla. Täydellinen 
kaikille, jotka haluavat matkustaa tyy-
likkäästi ja nukkua erityisen mukavasti, 
ja arvostavat samalla ajomukavuutta. 
Hienostunutta tyyliä ja erityistä 
mukavuutta.

Suunnittele CaraCore-matkailuautosi nyt: configurator.weinsberg.comConfiguraattoriCaraView

MONIPUOLISUUS 

 SUPERLIGHT- 
TEKNIIKKA

NYT UUTTA

Lisätietoa 
on sivulla 112.
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Ammattitaito matkailuautojen 
valmistuksessa. Ammattitaito 
matkailuautojen valmistuksessa 
ei tarkoita ainoastaan teknisiä 
ylivoimaisuuksia, vaan myös 
runsasta valikoimaa. Haluathan 
matkailuautosi olevan yhtä 
yksilöllinen ja ainutlaatuinen 
kuin lomasuunnitelmasi. 
Valittavissasi on erilaisia 
pohjaratkaisuja sekä 
vuode-, kylpyhuone- ja 
keittiövaihtoehtoja. Juuri 
sinun tarpeidesi mukaan.

Runsaasti 
vaihtoehtoja.
Suunnittele 
juuri sinun 
näköisesi 
matkailuauto. 

MONIPUOLISUUS / MATKAILUAUTOJEN OVET

Kaihtimilla varus-
tetut ikkunat

Taitettava vaatekoukku Sateen-
varjon 
pidike

Näytöllä varustettu 
lukitus sisäpuolelta

OVET.
PALJO 
INNOVATIIVISIA  
TOIMINTOJA.

* Vakiovaruste CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite ja CaraCore
** Lisävaruste kaikissa WEINSBERG-matkailuautoissa

Saatavissa 600 mm:n ja 700 mm:n levyisenä (pohjaratkaisusta riippuen).

Innovatiivinen: Yhden 
avaimen järjestelmä 

sisäura-avaimilla sekä 
ulkokahvoilla ja -lukoilla 

asuinosan oviin ja huolto-
luukkuihin.

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

VARUSTUS   KOMFORT * PREMIUM ** EXKLUSIV **

Ikkuna ja pimennys • •

Moninkertainen lukitus • •

Sateenkestävä tiiviste (kaksoistiiviste) • • •

Itseliikkuva sulkeutumisjärjestelmä • • •

2 vaatekoukkua, taitettavaa • • •

Avautumisen rajoitin kaasupainejousella • •

Sateenvarjolokero • •

Piilotettu sarana • •

Monitoimilaukku • •

Keskuslukitus •

Saattovalot •

Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa
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MONIPUOLISUUS / DESIGN

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUA*VAKIOVARUSTE

VERHOILUKANKAAT.
MAKUSI MUKAAN. 

*Ei saatavissa malliin CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Ei saatavissa malliin CaraCompact EDITION [PEPPER].

SAATAVANA LISÄMAKSUSTA*

MALABAR (VAKIOVARUSTE)

FIFTY SHADES (Tekonahka)

Vain CaraHome, CaraLoft ja CaraSuite. 

FORESTSTONE WATER

BLOOM

SZECHUAN

DUSK

ACTIVE NAVY

TURIN (VAKIOVARUSTE)*

Vain CaraCompact EDITION [PEPPER].

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

Paketti sisältää: 4 höyhentäytteistä tyynyä (2x 60 x 40 cm & 2x 40 x 40 cm), 
2 torkkupeittoa ja settiin sopivan kaitaliinan.

SAATAVISSA 
LISÄVARUSTEENA

JOKAISEEN 
WEINSBERGIIN

COZY HOME 
SISUSTUSPAKETTI.
SINÄ PÄÄTÄT.
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MONIPUOLISUUS / VUOTEET

VUOTEET.
VALITSE JUURI 
SINULLE SOPIVA 
VUODE.

Herää aamuun virkeänä. Me WEINSBERGillä tiedämme, että 
ravitsevat unet ovat tärkeä osa lomaelämystä. Siksi kaikissa 
vuodevaihtoehdoissa ja pohjaratkaisuissa kiinnitetään erityistä 
huomiota tilaan ja mukavuuteen. Kattavasta valikoimasta löydät 
juuri sinulle sopivan ratkaisun.

Lisätietoa on osoitteessa weinsberg.com/motorhome-variants

POIKITTAINEN PARIVUODE.
TEHOKKAAN MONIKÄYTTÖINEN.

RANSKALAINEN VUODE.
NEROKASTA TILANKÄYTTÖÄ.

PITKITTÄISET ERILLISVUOTEET.
HEITTÄYDY PITKÄKSEEN.

Ranskalainen vuode on erityisen 
hienostunut tilaratkaisu. Nauti 
lokoisista unista. Kylpyhuone on 
kätevästi lähellä.

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

Jopa 200 cm:n pituus tarjoaa 
enemmän kuin riittävästi 
tilaa kunnon lepohetkelle. 
Halutessasi voit lisävarus-
teena muuttaa molemmat 
erillisvuoteet yhdeksi suureksi 
makuualaksi.

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG  
  700 MEG
CaraHome  650 MEG

Mukava poikittainen pari-
vuode on koko ajoneuvon 
levyinen. Näin voit nauttia 
suuresta makuualasta ja mah-
tavasta tilantunnusta. 

CaraHome 550 MG / 650 DG 
CaraSuite 650 MG

Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa
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Erittäin käytännöllistä: 
matkailuvaunun ruokailu-

ryhmät muuntuvat nopeas-
ti lisämakuupaikaksi. 

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

ALKOVIVUODE.
NUKU YLÄKERRASSA.

KERROSSÄNKY.
HYVÄT UNET KAHDESSA 
KERROKSESSA.

NOSTOVUODE.
KÄSIN KOSKETELTAVAA 
MUKAVUUTTA.

Erityisesti lapsille so-
pivassa kerrossängyssä 
on vakiona turvaverkko. 
Täydellinen rauhoittumis-
paikka kaikkein tärkeim-
mille.

CaraHome 600 DKG

Päiväsaikaan lähes huo-
maamaton nostovuode 
muuttuu käden käänteessä 
lokoisaksi pesäksi. Ylös 
nostettuna tilavaa makuu-
paikkaa ei juurikaan näy, se 
kiinnitetään yläasentoon 
turvallisesti soljilla ja 
turvavöillä.

CaraSuite 650 MF 
 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF 
 650 MEG 
 700 MEG

Tikkaat johtavat mukavaan 
alkovivuoteeseen, joka on 
melkein kuin erillinen huone. 
Kaksi avattavaa ikkunaa ja kat-
toluukku antavat tarvittaessa 
valoa.

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

KEITTIÖT.
JOKAISEEN 
MAKUUN.

Keittiö on kodin sydän – sama pätee matkailuautoon. Kestävien 
pintojen, tilavien säilytysratkaisujen ja laadukkaiden laitteiden 
ansiosta ruuanlaitto on mukavaa.

VIS-À-VIS-KEITTIÖ.
AINUTLAATUINEN 
SIJOITTELU.

SIVUKEITTIÖ.
TILAVA KLASSIKKO.

KOMPAKTIKEITTIÖ.
TILAA OLENNAISELLE.

Sivukeittiössä jääkaappi on si-
joitettu erilleen ja voi siksi olla 
tilavuudeltaan jopa 177 litraa.  
Näin elintarvikkeille jää run-
saasti tilaa.

CaraCompact 600 MEG / MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG /   
  650 MEG / 650 DG
CaraCore  650 MEG

Vis-à-Vis-keittiössä 
keittiöryhmä on ruokailu-
ryhmän vieressä. Jääkaappi 
on sijoitettu vastakkaiselle 
puolelle.

1. CaraLoft 650 MF 
 CaraSuite 650 MF 
  650 MG 
  700 ME 
 CaraCore 650 MF 
  700 MEG 

2. CaraLoft 600 MF

Kompaktikeittiössä 
jääkaappi on integroitu 
keittiöryhmään. Kokonaan 
avautuvissa laatikoissa 
kaikki on nopeasti käden 
ulottuvilla.

CaraHome 550 MG

Lisätietoa on osoitteessa weinsberg.com/motorhome-variants

Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa
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MONIPUOLISUUS / KYLPYHUONE

KYLPYHUONEET.
VIRKISTÄVIÄ 
TILAKONSEPTEJA.

Kylpyhuoneessa tilankäyttö ratkaisee. Kokonaisuus muodostuu 
harkituista ratkaisuista. Paljon säilytystilaa, houkutteleva sisus-
tus ja joustavat yksityiskohdat tarjoavat tilaa hyvälle ololle.

PITKITTÄINEN KYLPYHUONE.
AINUTLAATUINEN
KAIKKI SAMASSA LINJASSA.

TAKAOSAN KYLPYHUONE.
TILAA JOKA SUUNTAAN.

KOMPAKTI KYLPYHUONE.
KAIKKI KOMPAKTISSA 
KOKONAISUUDESSA.

TILAVA KYLPYHUONE.
TILAVIN KYLPYHUONE-
RATKAISU.

Täällä kaikki on keskeisellä 
paikalla – ja siten aina käden 
ulottuvilla. Suuressa takaosan 
kylpyhuoneessa on tilaa liik-
kua ja paljon säilytystilaa.

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

Pesuallas ja wc-istuin on 
sijoitettu erilleen suihkusta. 
Kun asuintilan ovi suljetaan, 
syntyy suuri läpikuljettava 
kylpyhuone.

CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Kompaktikeittiössä jääkaappi on 
integroitu keittiöryhmään. Kokonaan 
avautuvissa laatikoissa kaikki on 
nopeasti käden ulottuvilla.

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

Ranskalaisen vuoteen 
vieressä oleva kauneuden-
hoitotila hyödyntää tilan 
optimaalisesti. Se tuo toimi-
vuutta ja arvokkuutta. 

CaraCompact 600 MF

Joillekin malleille on valittava tiettyjä lisälaitteita, jotta saataisiin maksimaalisen kokoinen vuode. WEINSBERG-jälleenmyyjäsi neuvoo mielellään.
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Lisävarusteena saatavassa jäähdyttimen 
säleikön Styling Paket Black -paketissa 
kaikki on mustaa: kiiltävät rivat, valot ja 
tuulenohjain.

Alleajosuoja suojaa moottoritilaa 
ja korostaa uutta tyyliä. 

Dynaaminen 
LED-suuntavalo

LED-
etuvalot 

(lähi- ja kaukovalot)

LED-päiväajovalot

Uusi vakiovarusteisiin kuuluva musta 
jäähdyttimen säleikkö kromatulla rivoilla 
ja alumiinisella tuulenohjaimella. 

ULKOPUOLEN 
KOHOKOHDAT.

UUSI JÄÄH-
DYTTIMEN 
SÄLEIKKÖ.

Uudet lisävarusteena saatavat 
täys-LED-ajovalot vakuuttavat kapealla 
ja hienostuneella ilmeellään. Malli on 
saatavissa valinnaisesti alumiinisena tai 
mustana. Valo on 30 % kirkkaampi halo-
geenivaloihin verrattuna, mikä parantaa 
matkustusturvallisuutta. 

Esitettyihin tietoihin voi kuulua lisävarusteita, jotka ovat saatavana lisähintaan.

FIAT Ducato on jo 40 vuoden ajan ollut yksi suosituim-
mista matkailu- ja retkeilyautojen alustoista. Uusi 
FIAT Ducato 8 vakuuttaa merkittävästi uudistuneella 
ilmeellään, lukuisilla teknisillä ominaisuuksillaan 
ja Infotainment-järjestelmällään, sekä kuljettajan 
avustinjärjestelmien tuomalla ajomukavuudella. Jopa 
180 hevosvoimaa ja uusin EURO 6D-Final-standardi 
takaavat parhaan suorituskyvyn ja tehon. 

UUSI 
FIAT 
DUCATO

8

Uusi 
perusajoneuvo

Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa
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SPARSAME
UND DURCHZUGS-
KRÄFTIGE
MOTOREN

Lisävarusteena saatava nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin 
pää kromi- ja korkeakiilto-osineen ovat tyylikäs yksityiskohta 
ohjaamossa.

Vakiona 3,5" digitaalinen TFT-yhdistelmämitta-
risto kahdella analogisella näytöllä.

Lisävarusteena saatavassa, 7" digitaalisella TFT-yhdis-
telmämittaristolla ja kahdella digitaalisella näytöllä 
varustetussa virtuaalisessa ohjaamossa myös avustin-
järjestelmät ovat koko ajan näkyvissä. 

Safety Pack FIAT:
Lisävarusteena saatava turvallisuuspaketti 
pitää sisällään hätäjarrutusavustimen, 
kaistanpitoavustimen, liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän ja automaattiset kau-
kovalot sekä sade- ja valotunnistimen. 

Safety Pack Easy Driver: 
Lisävarusteisiin kuuluva paketti aktiivi-
sella vakionopeussäätimellä, älykkäällä 
nopeusavustimella ja vireystilan valvonnalla 
parantaa turvallisuutta. 

DIGITAALINEN 
MITTARISTO.

TÄYSIN 
UUDET
SISÄTILAT.

Lisävarusteisiin kuuluvat 
induktiivinen latauslokero, 
kaksi USB-pistorasiaa ja 
230 V-pistorasia tuovat 
mukavuutta ajon aikana. 

Lisävarusteena saatavalla 
ohjaamoon sijoitetulla akun ero-
tuskytkimellä voi suojata akkua.

UUTTA

AVUSTIN-
JÄRJESTELMÄT.

Lisätietoa on osoitteessa     weinsberg.com/ducato-8

• Vakionopeussäädin
• ESP
• Hill Holder (mäkilähtöavustin)
• ABS
• Elektroninen käynnistyksenestolaite
• Sähköinen ohjaustehostin
• Trailer Stability Control System
• Post Collision Braking System
• Sivutuuliavustin

• Traction Plus-luistonestojärjestelmä
        ja alamäkihidastin 
• Rengaspaineanturit

Vakiovarusteena:

Lisävarusteena saatavat 
avustinjärjestelmät: 
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SUPERLIGHT- 
TEKNIIKKA. 
MAKSIMAALINEN 
PAINONSÄÄSTÖ. 

Ei enää huolta kantavuudesta. SUPERLIGHT on muutakin kuin vain pois 
jättämistä. Se tarkoittaa vallankumouksellista tekniikkaa, joka takaa  
maksimaalisen painonsäästön. Tulos: voit ottaa matkalle mukaan enemmän 
tavaroita varustelusta tinkimättä. SUPERLIGHT on malleissa CaraHome 650 DG 
ja CaraCore 700 MEG. Mieti vielä, mitä kaikkea haluat ottaa mukaan!

Lisätietoa on osoitteessa weinsberg.com/superlight

* Vastaa jopa 155 kg:aa.

UUTTA

MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

Varustus

lisäälisää
kantavuutta*kantavuutta*

30 %
Tuo Tuo 

läheslähes

Uudentyyppinen ja vakaampi kevytrakenteista 
tekniikkaa edustava istuinrakenne.

Kevyet lehtijouset hightech-muovia.

Kalusteiden etuosat erittäin 
kestävää lisocore®-kevytlevyä.

Kevyt korkearunkoinen alusta 
(CaraHome 650 DG).

Paremmin eristetty ja vakaampi 
pohjalevy 52 mm ja 
XPS-vaahtotekniikalla.

Painonsäästöä tehokkaamman 
litiumioniakun ansiosta (lisävaruste).

Uudet ja paremmin eristetyt Sandwich- 
rakenteiset lokakaaret.
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THULE- 
MARKIISIT*.
ENTISTÄ ENEMMÄN  
MUKAVUUTTA.

Aina hyvin suojattu. Laatuvalmistaja Thulen markiisit tekevät lomasta-
si WEINSBERGin kanssa entistä mukavamman. Ne suojaavat tehokkaasti 
auringolta, sateelta ja tuulelta, luovat miellyttävän tunnelman ja laajentavat 
asuintilaa leirintäalueella. Markiisimme ovat saatavissa eri kokoisina (pohja-
ratkaisusta riippuen), ja ne ovat erityisen pitkäikäisiä vesitiiviiden ja tuulen-
pitävän PCR-materiaalin, yksinkertaisen rakenteen ja tukevuuden ansiosta.

CaraCompact

CaraLoft

CaraSuite

CaraHome

CaraCore

355x250cm

- 

600 MF

-

550 MG

-

405x250cm

600 MEG / MF 

650 ME / MF

650 MF / MG /  

700 ME

-

-

455x250cm

-

-

-

650 DG

650 MF / MEG 

500x250cm 

-

-

-

-

700 MEG

MONIPUOLISUUS / VARUSTUS

Laatu. Poikittaiset kiinnitysvarret 
kiristävät PCR-kankaan tasaisesti ja 
ne voi lukita eri tasoille. 

Kätevä. Quick Lock -järjestelmä helpottaa 
tukijalkojen asennusta ja säätöä.

Taitettava. Tuissa on taittuva nivel. 
Pystysuuntainen laskujärjestelmä estää 
ajoneuvon vaurioitumisen.

Joustava. Laskeutumiskulman voi säätää 
mieltymysten mukaan. Näin markiisin voi 
avata ja sulkea myös, kun WEINSBERGisi 
ovi on auki.

* Osat saatavissa lisävarusteena.
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Kätevä vesisuodatin ei jätä hygienian suhteen 
mitään sattuman varaan. Bluuwater-veden-
suodatusjärjestelmän suodatuskapasiteetti 
on 8000 litraa, ja se poistaa huipputehokkaan 
ultrasuodatuskalvon avulla mikrohiukkaset, 
mikrobit ja bakteerit 99,999-prosenttisesti. 
Jäljellä olevan kapasiteetin voi tarkistaa auton 
Timestrip-ilmaisimen ansiosta milloin tahansa, 
ja Click and Ready-pikaliitäntäjärjestelmä ta-
kaa vuodottoman vaihdon. Säännöllinen vaihto 
6 kuukauden välein takaa parhaan vedenlaa-
dun ja turvallisen vedenjakelun.

Integroitu Headup-näyttö lisää 
turvallisuutta. Kaikki tärkeät 
tiedot näkyvät suoraan näköken-
tässä, jolloin kuljettajan katse 
pysyy aina tiessä. Myös Navgate 
Evon navigointiohjeet näytetään.

ÄLYKKÄÄT  
LAITTEET, 
MAKSIMAALINEN  
MUKAVUUS.

PIONEER 
HEAD-UP-
DISPLAY*.  

Erityisesti matkailuajoneuvoille suunniteltu Eurooppa -navigointi sis. 44 maata; 
promobil-leirintäalueen haku, turvallinen älypuhelimen sovellus ääniohjauksella 
sekä korkearesoluutioinen 9" monikosketusnäyttö. Langaton yhteensopivuus 
Apple CarPlayn, Android Auton ja WebLinkin kanssa, integroitu DAB + -vastaan-
otin. Sisältää 3 vuoden karttapäivitykset.

MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

BLUUWATER*.
Vedensuodatusjärjestelmä.

* Osat saatavissa lisävarusteena.Varustus

PIONEER NAVIGAATIOLAITTEISTO.
(AVIC – navigation)*.
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Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä 
käyttää intuitiivista sovellusohjausta ja hiljaista hälytysti-
laa. Varkaustilanteessa Velocate 2.0 voi auttaa löytämään 
matkailuautosi. Omavarainen, jopa 3 kuukauden käyttöaika 
ilman latauksen tarvetta. GPS-paikanninta voi laajen-
taa Bluetooth-antureilla Reed-koskettimella: Näin voit 
tarkistaa WEINSBERGisi kaasupullojen täyttömäärän ja 
lämpötilan milloin tahansa sovelluksesta.

Laitteisto on lisäksi valmisteltu lisävarusteena saatavilla tunnistimilla (esim. ovi-/ikkunakosketin) 
tehtävään laajennukseen. Lisätietoja osoitteessa www.velocate.com tai www.weinsberg.fi.

VELOCATE-GPS-PAIKANNIN 
UUSILLA TOIMINNOILLA*.
Lisää turvallisuutta 
WEINSBERGiisi.

TRUMA-iNetX-JÄRJESTELMÄ*.
Tee WEINSBERGistäsi 
älykäs koti.

Käytännöllinen TRUMA iNetX -järjestelmä, jossa on intuitiivinen 
älypuhelinsovelluksen hallinta Bluetoothin kautta, antaa 
mahdollisuuden hallita etänä ajoneuvosi lämmitystä, sisä- ja 
ulkovalaistusta sekä televisiota ja radiota mistä tahansa. 
Värillinen 4,3 tuuman kosketusnäyttö näyttää ulko- ja sisäilman 
lämpötilan, ja sillä voidaan käyttää TRUMAn ja Dometicin 
laitteita. Intuitiivinen käyttöliittymä tekee valvonnasta ja 
hallinnasta erittäinn miellyttävää, selkeää ja helppoa.

* Osat saatavissa lisävarusteena.

Lämmitysjärjestelmät*

Erittäin käytännöllinen takateline on sähköisesti 
laajennettavissa, sillä on suuri kantavuus 
jopa 150 kg saakka. Takatelineeseen on 
myös kytkettävissä irrotettava vetokoukku 
sähköliitäntöineen. 

E.HIT*.
Integroitu
kuljetusteline.

THULE*.
Pyöräteline. 

Integroitu WEINSBERG  
e.hit -pyöräteline jopa 
neljälle polkupyörälle. 
Korkeussäädettävät Thule Lift 
V16 tai Thule G2 -mallit sopivat 
hyvin myös sähköpyörille.
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Saat WEINSBERG-matkailuautosi mukana nyt myös MediKit-arvosetelin. Se 
sisältää erilaisia apteekista saatavia lääkkeitä, joita voit tarvita matkalla, kuten 
särkylääkkeitä, allergialääkkeitä tai vatsalääkkeitä. Näin olet aina varustautunut 
parhaalla tavalla.**

Katso, mitä haluat ja missä haluat. Television katselun 
tulevaisuus tulee nyt myös WEINSBERGiisi. Lisävarusteena 
saatavat TV-paketit sisältävät aina Smart-TV:n. Näin voit 
nauttia kaikista Video on Demand -eduista myös tien päällä, 
helposti mobiilitukiaseman tai leirintäalueen WLAN-verkon 
välityksellä. Lempisarjojen ja -elokuvien suoratoisto tuo 
lisämukavuutta lomallesi.

SMART-TV*. 
Elokuvateatteri 
tien päällä.

Silwy MAGNETIC SYSTEM tekee lasien liukumisesta, 
kaatumisesta ja helisemisestä historiaa. Nerokas 
magneettijärjestelmä pitää magneettiset lasit kiinni 
alustoissaan tai erityisesti silwyä varten kehitetyissä 
metallisissa lisätarvikkeissa ja tekee näin matkus-
tamisesta ehdottoman turvallista ja rentoa. Kaikki 
WEINSBERG-matkailuautot ovat tästä lähtien silwy-
Ready-varusteltuja. SilwyREADY-paketti sisältää pienen 
ja pyöreän irrotettavan silwy-kiinnittimen, jonka voi 
kiinnittää tervetuliaistoivotuksin keittiön yläkaappiin. 
Myöhemmin kiinnittimen voi kiinnittää minne tahansa 
ajoneuvossa, ja sitä voi käyttää vaate- tai pyyhekouk-
kuna. Yhteen keittiön yläkaapeista on kiinnitetty 
nahkaa muistuttavalla pinnalla varustettu metallinen 
silwy-matto. Sen päälle asetetut lasit pysyvät sokkelin 
magneettien ansiosta helisemättä tukevasti paikoillaan. 

SILWYREADY*.
Rentoon 
matkustamiseen.

** Saat WEINSBERG-ajoneuvosi mukana nyt myös MediKit-arvosetelin. Lääkesetti sisältää vain apteekista 
saatavia lääkkeitä. Kupongin voi lunastaa vain vastaavassa MediKitin postimyyntiapteekissa osoitteessa 
www.medikit.shop. Osoitteessa www.medikit.shop. saat myös lisätietoja MediKit-pakkauksesta.

MEDIKIT-ARVOSETELI.  
Laadukas lääkesetti.

MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

Varustus * Osat saatavissa lisävarusteena.
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KAIKKEA, 
MIKÄ TEKEE 
LOMASTASI 
ENTISTÄ 
IHANAMMAN.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG-Valikoima. 

1. Juomapullo 800 ml Classic Sport 
ruostumatonta terästä. Helppo puhdistaa. 
Mitat: 7 x 25 cm. Paino: 256 g. 
Tuotenro 651/023

2. Retkituoli alumiiniputkea. 
8 asentoon säädettävä, 76 cm korkea 
selkänoja. Enimmäiskuormitus: 100 kg. 
Runko: alumiinia. Mitat kokoon taitettuna: 
107 x 69 x 5 cm. Tuotenro 651/022

3. Dukdalfin retkipöytä Accordeon  
säänkestävällä Sevelit-pöytälevyllä. 
Korkeussäädettävä: 5 – 74 cm. Mitat: 100 x 
68 cm. Materiaali: terästä. Enimmäiskuormitus: 
50 kg. Paino: 11 kg. Tuotenro 651/021

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

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

6. Kaasuadapterisarja – sisältää kaiken 
tarvittavan paineensäätimen (G12, Saksa) 
liittämiseen Euroopan markkina-alueella 
käytettäviin kaasupulloihin. 
Tuotenro 651/025

Lisätietoa on osoitteessa: www.frankanafreiko.de

Lisätietoa saat 
WEINSBERG-jälleenmyyjältä ja 
osoitteesta shop.weinsberg.com.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

www.rentandtravel.de/app Tutustu kaikkiin vuokrauspisteisiin osoitteessa www.rentandtravel.de

Haluatko hankkia vapaa-ajan ajoneuvon, 
mutta haluaisit ensin testata, onko se si-
nulle sopiva? Silloin RENT AND TRAVELin 
tarjonta sopii sinulle. Selvitä internetistä 
tai matkatoimistosta sinua eniten miel-
lyttävä pohjaratkaisu. Yhdessä koko Sak-
san kattavan, yli 170 vuokrauspisteestä 
ja yli 1 900 vuokrattavasta ajoneuvos-
ta sekä yli 380 yhteistyökumppani- 
matkatoimistosta koostuvan verkoston 
kanssa RENT AND TRAVEL auttaa sinua 
sopivan ajoneuvon valinnassa. Lisäksi hyö-

dyt laajasta palveluvalikoimasta, kuten 
reittiehdotuksista ja lukuisista yhteistyötä 
tekevistä leirintä- ja pysäköintialueista. 
Riemukasta käytännön lomatestiä!

Koe lomasi nyt entistä 
mobiilimpana seuraavilla toiminnoilla:

• Tilauksen tilan  
 yleiskuva
• Push-ilmoitukset
• Online Check-In
• Maksut
• Opastusvideot

• Tarkastuslistat
• Asemien tiedot
• Vuokratarjonta
• Apua 
 hätätilanteessa
• ja paljon muuta… 

RENT AND TRAVEL NYT MYÖS SOVELLUKSENA

Suunnittele oma matkailuautosi. Sinä 
päätät mallin ja mieleisesi varuste-
lun, me rakennamme sinulle valmiin 
auton!

configurator.weinsberg.com

Pohjaratkai-
suavustin
Perhemalli tai seikkailuajoneuvo 
kahdelle? Selvitä mikä on sinulle 
sopivin vaihtoehto: 

layoutfinder.weinsberg.com

Configuraattori Tiedämme että aina ei ole helppoa päättää mikä 
on juuri oikea malli. Jälleenmyyjähakumme aut-
taa sinua valitsemaan sinulle parhaiten sopivan 
vaihtoehdon. Voit tutustua unelmamalliisi pai-
kan päällä ja kysyä kaikkea mieltä askarruttavaa. 
Etsi lähin jälleenmyyjä osoitteessa:   

dealer.weinsberg.com

 Yli 170 vuokrauspisteessä yli 
 1 900 vuokrattavaa ajoneuvoa.

  Varaa internetissä osoitteessa  
 www.rentandtravel.de tai 380 
 yhteistyökumppanimatkatoimistossamme.

CaraView

KAIKKIALLA LOMALLASI

TUTUSTU ENNEN 
SITOUTUMISTA…

Nyt vuok-
rattavissa 
myös ulko-

mailla!

VALITSEMINEN
ON  
HELPPOA.

Miten osaan valita näin runsaasta valikoimasta? 
Helposti: Kätevien online-työkalujemme avulla se 
käy kätevästi. Ne auttavat sinua löytämään unelmiesi 
WEINSBERGin.

Jälleenmyy-
jähaku



MARKUS
SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook

#teamWEINSBERG kirjoittaa mat-
kakertomuksia ja jakaa ne yhteisössä. 

Tunnelmat ovat käsin kosketeltavissa!

Sharing is caring: Millaisia kokemuksia 
sinulla on matkoiltasi WEINSBERGin 
kanssa? Jaa unohtumattomat hetkesi 

sosiaalisen median kanavillamme.

Kaikki ovat tervetulleita 
#teamWEINSBERGiin!

Liity 
porukkaan!

@weinsberg_official

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

CaraLoft vei meidät Ammersee-järvelle ja Alppien maastoon, 
kuntoilemaan ja keräämään inspiraatiota seuraavaa keittokirjaa 
varten. Voimme sydämestämme todeta, että matka oli mukava. 

#teamweinsberg rokkaa!

Matkasimme CaraCompact Italiassa ja 
pysähdyimme siellä, missä meille parhaiten 

sopi. Ajettavuus oli mahtava, samoin tilavuus. 
On huippua kuulua #teamweinsbergiin!

Saatavissa osoitteesta
shop.weinsberg.com On hienoa olla osa #teamWEINSBERGiä! 

Matkasimme upealla CaraCore Norjaan ja 
siellä vuonoja pitkin Lofooteille. 

Nautiskellen ilman kiirettä. 

RUDI & 
GERLINDE

SCHARF

SARAH 
KATHARINA 
& ANDREAS 
@sarahkatharinah
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Seuraa meitä sosiaalisessa 
mediassa ja käy 
verkkokaupassamme!

www.weinsberg.fi

Toimitussisältöä, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä ulkoasua koskevat tiedot vastaavat painohetkellä (07/2021) voimassa olleita tietoja. Pidätämme 
oikeuden varusteluun, teknisiin tietoihin, vakiovarusteisiin ja hintoihin tehtäviin muutoksiin. Pidätämme sopimuksen tekemisen jälkeen oikeuden suunnitteluun 
liittyviin teknisiin muutoksiin, mikäli ne edistävät teknistä kehitystä ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin väri- ja 
koostumuspoikkeamiin sopimuksen tekemisen jälkeen, edellyttäen, että ne eivät ole vältettävissä materiaaleista riippuvista syistä (esim. noin 2,0 dE:n 
väripoikkeamat pellissä olevan maalin ja GFK:n/muovin maalin välillä) ja ne ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia. Osassa kuvista on varusteita, jotka eivät kuulu 
vakiovarusteluun ja/tai ovat hankittavissa lisähintaan (erikoisvarusteet), sekä prototyyppien / maakohtaisten mallien varusteominaisuuksia, jotka eivät kuulu 
vakiovarusteluun eivätkä ole myöskään erikseen tilattavissa lisävarusteina. Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit voivat poiketa hieman todellisesta 
ajoneuvosta. Selvitä siis ennen ajoneuvon hankintaa WEINSBERG-jälleenmyyjältä malliston todellinen varustetaso. Kuvaston kuvissa näkyvät somisteet eivät 
kuulu toimituksen sisältöön. Kuvastojemme mittatietoja sisältävät kuvat ovat vain sitomattomia esimerkkejä. Mittatiedot ovat vain arvioita ja ne on tarkoitettu 
vain yleisesti havainnollistamista varten, eivätkä ne ole taattuja tuoteominaisuuksia. Huomioi myös voimassa olevan hinnaston tiedot erityisesti painoihin, 
kantavuuteen ja toleransseihin liittyen. Jäljentäminen, myös osittainen, sallittu vain Knaus Tabbert AG:ltä ennalta hankitulla kirjallisella luvalla. Pahoittelemme 
mahdollisia painovirheitä.

Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

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

Matkailuvaunumme ja CUV- 
retkeilyautomme löydät erillisistä 
WEINSBERG-kuvastoistamme!


