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JIJ BEPAALT!
ONTDEK DE NIEUWE 
MANIER VAN OP 
VAKANTIE GAAN.



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



ARRIVEREN, 
UITPAKKEN,
UITZETTEN.

LIEFDE VOOR 
REIZEN
ZIT IN 
DE FAMILIE.



WEINSBERG, 
DE SOM VAN  
ALLE VAKANTIE 
MOMENTEN.

ALTIJD OP   
ONTDEK-
KINGSREIS.

Welkom in de wereld van WEINSBERG. Of het nu gaat om een romantisch 
samenzijn, een gezellige familievakantie of een sportief uitje met vrienden, 
altijd staat de gemeenschappelijke belevenis met bijzondere mensen in het 
middelpunt. Buitengewone mensen en momenten maken ook #teamWEINSBERG. 
#teamWEINSBERG biedt je de mogelijkheid om je te laten inspireren door andere 
reisverhalen, praktische tips te krijgen voor je vakantie en je liefde voor kamperen 
met anderen te delen.
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Feiten
Indelingen:  11
Slaapplaatsen:  tot 7
Lengte:  5,93 m – 7,61 m
Max. 
laadvermogen:  160 – 300 kg

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

www.weinsberg.com/caraone

12
CaraOne

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

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

www.weinsberg.com/caracito

Feiten
Indelingen:  5
Slaapplaatsen:  tot 7
Lengte:  5,93 m – 7,19 m
Max. 
laadvermogen:  220 – 280 kg

36
CaraCito

CARAVAN
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CaraView

De juiste 
indeling vinden

Leidt je met gerichte vragen naar 
het passende voertuig.  

layoutfinder.weinsberg.com

Van binnen bekijken

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

Met de WEINSBERG-voer-tuig-
configurator kan je jouw individue-
le WEINSBERG samenstellen.
 configurator.weinsberg.com

Configurator

#teamWEINSBERG 
 Uitwisseling in de community, 
spannende informatie en tips 
over uw voertuig van echte 
kampeerders.

Jouw persoonlijke droomvoertuig nog beter leren kennen.

Buiten ben je thuis, onderweg ontdek je 
nieuwe kanten van jezelf en jouw WEINSBERG. 
Ongeacht of je met een CaraOne of CaraCito 
onderweg bent: wij delen jouw passie en 
begeleiden je met doordachte details. En dat 
merk je elke dag van je vakantie.

REDACTIONEEL 

Jouw vakantie!
Ontdek nieuwe 
kanten.
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Wat onze caravans 
bijzonder maakt? 
De som van een 
verscheidenheid 
aan details.

De stoffering draagt voor een belangrijk deel bij 
aan de sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze niet alleen 
hoogwaardig en perfect verwerkt, maar ze heb-
ben ook dat beetje extra op gebied van design.

COMFORT EN 
GEZONDHEID.

Actie Line bekleding.
Ademend, antibacteri-
eel, huidvriendelijk en 
Ökotex gecertificeerd. EvoPore-HRC-matrassen. 

Veel slaapcomfort door 
ergonomische aanpassing en 

optimale ventilatie.

Onderhoudsvriendelijk en robuust. 
Vloeistoffen zoals rode wijn of spagettisaus drin-
gen niet meer onmiddellijk door en de allermeeste 
vlekken kunt u met een vochtige doek verwijderen.

Florian Hopp, productmanager
44 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG

Meest geliefde WEINSBERG-detail: 
uniek interieurdesign.

COZY HOME pakketten.  
Voel je alsof je thuis bent. Kleur be-
kennen of defensief op de achter-
grond blijven – met COZY HOME is 
de keuze aan jou.  >> Pagina 55

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

WEINSBERG-DNA. Klinkt indrukwekkend, en dat is het 
ook. Door het enthousiasme en de ervaring van onze 
medewerkers (waarvan velen zelf enthousiast kam-
peerder zijn) weten we, wat “daar buiten” belangrijk 
is. Onze caravans worden tot het uiterste getest. We 
willen er immers voor zorgen dat je je overal en onder 
alle omstandigheden thuis voelt. 

BIJZONDERHEIDAlle 
stoffen zijn 

Oeko-Tex
100 

gecertifi-
ceerd

Caravan DNA
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Als volbloed timmerman ben ik trots dat we bij 
WEINSBERG als vanzelfsprekend met gedetail-
leerde volkorpus-bouwwijze en precieze plug-
techniek werken.

MEUBELBOUW & 
KWALITEIT.

Precieze afwerking.
Precieze plugtechniek zorgt 
voor ene bijzonder stabiele 

meubelbouw.

Volledig metalen handgrepen met 
basculesluiting. Zien er goed uit en houden 

zich goed voor veel gebruiksplezier.

Tomas Sekava, timmerman
54 jaar 

Meest geliefde WEINSBERG-detail:
Duurzame volkorpus bouwwijze.

Hier past alles bij elkaar. 
Volkorpus-bouwwijze inclusief 

achterwanden. In elke WEINSBERG 
zit een doorslaggevend kwaliteits-

criterium: handwerk. Handwerk, 
duurzaamheid en lang genieten.

CPL-gecoate oppervlakken. Ontwik-
keld om intensief gebruikte weerstaan.

Hoogwaardig lattenrooster. Voor perfecte 
stabiliteit en uitstekende ventilatie.
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Sterke oppervlakken. 
Ontwikkeld om intensief 
gebruik te weerstaan.

Wij bouwen op veiligheid. Tenslotte 
moeten de toekomstige eigenaars zich 
in onze campers altijd goed geborgen 
voelen. En dat vele jaren lang.

Robuust high strength GFK-dak. Het dak, met 
bijna drie keer zoveel glasvezel als standaard GFK, 
is hagelbestendig en trotseert alle weersomstan-
digheden.

Anna Wintersberger, productiemedewerker
26 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG

Meest geliefde WEINSBERG-detail: 
Dyonic-Chassis.

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG geven wij, in het ka-
der van onze garantievoorwaarden, naast jouw wettelijke garantie, een-
waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

PERFECTE 
VOERTUIGBOUW & 
DUURZAAMHEID.

Spatbord bekleding. 
De bevestiging is van buitenaf 
niet zichtbaar, de naadloze 
overgangen garanderen stevig-
heid en duurzaamheid.

Das innovatieve Dyonic-Chassis. 
Standaard op WEINSBERG caravan modellen. 
Lichtgewicht, duurzaam, veerkrachtig. Volwassen 
technologie - 100% goedgekeurde kwaliteit. Op naar 
nieuwe wegen. >> Pagina 60

Caravan DNA
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VOERTUIG- 
TECHNOLOGIE EN 
TOELEVERING.Verwarmings-

systemen

Velocate GPS Tracker 
met nieuwe functies.
Ondersteunt het terugvin-
den van de caravan in geval 
van diefstal en kan worden 
uitgebreid met Bluetooth- 
sensoren. >> Pagina 63

Michael Gründinger,
productontwikkelaar

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

Het gebruikersgemak door het 
centraal geplaatste LED-bedienings-

element.

USB-oplaad-
wandcontact. 
Praktisch oplaad-
station voor smart-
phone, camera en 
dergelijke.

CaraCito. De eerste volledig elektrische caravan in serieproductie. Met zijn volledig 
elektrische uitrusting biedt hij je intuïtief gebruiksgemak en het gebruikelijke comfort van thuis. 
Bovendien overtuigt het met een gereduceerd en jong interieurdesign. >> Pagina 36

24" Smart TV. Een TV met internettoegang 
maakt TV-streaming mogelijk (optioneel bij 
CaraOne). Is dit het einde van het SAT systeem?

Waterfilter systeem 
„bluuwater“.  Fournit 
Zorgt voor hygiënisch schoon 
water zonder chemie. Meer 
informatie hierover vind je op  
>> Pagina 62.

VOLLEDIG 
GASVRIJ IN 
SERIE

Optioneel Truma iNetX 
systeem. 
Bedien eenvoudig het 
binnenklimaat en de 
verlichting vanaf elke 
locatie via een app of 
controleer het batterij- en 
waterniveau. >> Pagina 62



JOUW THUIS IN DE VAKANTIE.

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

DE GEZINSCARAVAN MET 
11 PASSENDE INDELINGEN.

CaraOne



Ramona en René. Wij houden van de 
natuur, reizen en onafhankelijkheid. Het 
idee om een caravan te kopen kwam vrij 
spontaan. De CaraOne was liefde op het eerste 
gezicht, hiermee hebben we de perfecte, 
gezinsvriendelijke vakantiegenoot gevonden. We 
zijn nu immers met z’n vijven op reis, met onze 
twee kleine kinderen en viervoeter Nito.
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LATEN WE 
SAMEN
DE WERELD 
ONTDEKKEN.

THUIS IS 
WAAR
JIJ BENT. 

ONTDEKKEN
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RUIME 
GASFLESSEN-
KAST
VOOR OPTIMALE 
BEDIENING.

EEN BREED SCALA 
AAN INDELINGEN 
MET VERSCHILLENDE 
VOERTUIGLENGTES 
EN -BREEDTES.

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

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

tot 7 slaapplaatsen 11 indelingen onder 1500 kg

De gasflessenkast biedt gemakkelijke 
toegang tot de gasflessen en extra 
opbergruimte voor uw vakantiespullen.

Meer informatie vindt u in de korte 
verklarende video op: weinsberg.com/ 
service/teamweinsberg-erklaert/
wohnwagen/

390 QD

540 EUH
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PANORAMA-
VENSTER 
OPEN,  
STRANDLUCHT 
BINNEN.

Eén voor allen. De CaraOne is een echte caravan 
all-rounder. Koppels, alleenstaande kampeerders en 
gezinnen vinden in de 11 indelingen gegarandeerd 
de perfecte oplossing voor hun vakantiedromen. 
Met doordachte functies, flexibele inzetbaarheid en 
veel bergruimte komen caravanliefhebbers aan hun 
trekken. Inclusief de onverslaanbare WEINSBERG 
prijs-prestatieverhouding!

VAKANTIE-
GEVOEL 

VANAF HET 
EERSTE 

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

De TREND opbouwdeur is 
verkrijgbaar in breedtes van 
60 cm en 70 cm, afhankelijk 
van de plattegrond.

Het optionele 
raam voorin 

zorgt voor 
meer licht in 
het interieur.

ONTDEKKEN
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GARAGE ACHTERIN 
VOOR NOG MEER 
OPSLAGRUIMTE.

De twee hefbed-indelingen 390 PUH en 540 EUH bieden 2,09 m 
binnenhoogte dankzij de verhoogde bak – hier op de 540 EUH.

13 CM MEER 
HOOFDRUIMTE 
BIJ ALLE HEFBED 
INDELINGEN.

De optionele garage achterin maakt efficiënt 
gebruik van de beschikbare ruimte om zoveel 
mogelijk vakantiebenodigdheden te herbergen. 
Als de lattenbodem van het stapelbed wordt 
opgeklapt, ontstaat hier extra bergruimte.

Meer informatie op pagina 57.

2,09 cm1,96 cm

Ruime, goed bereikbare garage aan de achterzijde. Er is ruimte voor alles wat de familie nodig heeft – hier in de 550 QDK.
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Comfortabel en veelzijdig. 
De ronde zitgroep is niet alleen 
een optische blikvanger - hij biedt 
ook voldoende plaats voor het hele 
gezin en kan indien nodig in een 
handomdraai worden omgebouwd tot 
een tweepersoonsbed.

Op de weg en thuis. Net als thuis 
heeft iedereen zijn vaste plek aan tafel 
in CaraOne. Ons ritueel van samen 
zitten geeft de kinderen een gevoel van 
veiligheid.

Hoogwaardige en sterke bekledingsstoffen 
zorgen voor een prettige atmosfeer.

Er is meer dan genoeg ruimte om je goed te voelen in 
het ruime woongedeelte – hier in de 450 FU.  

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

DE RONDZIT KAN SNEL WOR-
DEN VERANDERD IN EEN  
TWEEPERSOONSBED.
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WONEN

Geweldige kameroplossing. De ronde zitgroep met direct aangrenzend 
keukenblok lijkt op een eetkeuken – hier in het 540 EUH.  

DAT IS 
GEZELLIG.
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Comfortabel om te zitten en te slapen. De dinette is 
het hart van elke caravan. Dit is de plaats waar de familie 
samenkomt, waar ze ontbijten en praten, waar plannen 
worden gemaakt. En het beste? De comfortabele stoelen 
kunnen worden omgebouwd tot slaapplaatsen.

Doe alsof je thuis bent. De CaraOne is als 
ons tweede huis en voor ons hoort daar decoratie 
bij. Het creëert een huiselijke flair met onze 
individuele touch.

480 QDK – Royaal ruimtestation. De dinette kan ook als slaap-
mogelijkheid met Feen lengte van 183 cm worden gebruikt.

GENOEG 
RUIMTE VOOR
DE HELE 
FAMILIE. 
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WONEN

LICHT-
GEVULD EN 
PRAKTISCH. 

De bergvakken zijn tegelijkertijd 
praktisch en chic.

DINETTE VARIANT. 
OF JE NU MET EEN GROTE FAMILIE 
BENT OF ALLEEN MET Z’N TWEEËN.

DINETTE RONDZITGROEP

De dinette kan worden omgebouwd tot een extra slaapplaats – hier in de 400 LK. 

Optimaal gebruik van de ruimte rond 
de dinette – hier in de 420 QD. 

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

400 LK390 QD / 420 QD 450 FU480 EU / 550 UK 390 PUH / 
540 EUH



22 CaraOne

De keuken overtuigt met allerlei doordachte details 
– hier in de 540 EUH.

Elegante roestvrijstalen gootsteen.

Hoogwaardig 3-pitskookstel.

LANG KEUKEN.
PRAKTISCHE 
OPLOSSING VOOR 
FIJNPROEVERS.
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KOKEN

Veel ruimte en een coole look. De WEINSBERG-
keukens overtuigen door talrijke doordachte details. 
De homogene meubelovergangen spreken een 
sterke designtaal, in combinatie met de exclusieve 
WEINSBERG meubelgreep wordt een 
waardevolle ambiance gecreëerd.

450 FU – Unieke lijnen, hoogwaardige scharnieren en slank design.

VIS-À-VIS 
KEUKEN. 
DESIGN 
ONTMOET 
RUIMTE.

COMPACTE KEUKEN. 
KOKEN IN STIJL OP 
HET KEUKENBLOK.

De weg naar het hart van een man gaat door zijn 
maag. We eten graag verse groenten, dus de gigantische 
koelkast in de CaraOne komt goed van pas. Als we kamperen, 
houden we van eenpansgerechten, waarbij alle ingrediënten in 
één pan worden gekookt. De kinderen vinden het lekker en de 
afwas is snel gedaan.

KEUKENS 
BIJNA 
ZOALS 
THUIS.

550 UK – Enorm keukengedeelte met 3-pitskookplaat, 
roestvrijstalen gootsteen en hoogwaardige 
multifunctionele wand met extra bergruimte.

Bovenkastje met veel bergruimte 
en een modern design.



24 CaraOne

VEEL RUIMTE EN 
EEN GEWELDIG 
UITZICHT.
390 PUH – Ongelooflijke opslagruimte en bewegingsvrijheid.
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390 PUH420 QD* 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

550 UK420 QD**
480 QDK
500 FDK
540 EUH

KOKEN / PANORAMA KEUKEN

ONZE 
HIGHLIGHT.
DE PANORAMA-
KEUKEN.

UITZICHT 
NAAR
DE HEMEL.

Ruimtewonder met een uitzicht. De panorama-
keuken zorgt naast een geweldig uitzicht tijdens 
het koken ook voor een royaal ruimtegevoel. 
Dankzij panoramaraam is er ook altijd frisse lucht 
van buiten.

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

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

KEUKEN 
VERSCHEI-
DENHEID.  
VOOR ELK 
WAT WILS.

COMPACTE KEUKEN PANORAMAKEUKEN KEUKEN VERLENGEN VIS-À-VIS KEUKEN

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

Meer informatie over onze keukenvarianten vind je op pagina 58 of online op weinsberg.com/caravan-variants

* 98 Liter koelkast (series) ** 133 liter koelkast (optioneel)
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TAFEL WEG, 
MATRAS EROP!

EENPERSOONSBEDDEN IN 
DE LENGTE. GENOEG RUIMTE 
OM JE UIT TE REKKEN.

Er zijn maar een paar eenvoudige stappen 
nodig om van een zithoek een gezellig hoekje 
te maken – hier in de 500 FDK. Comfortabel tweepersoonsbed – hier in de 480 QDK.

Gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met perfect slaapcomfort 
dankzij standaard EvoPore HRC matrassen – hier in de 540 EUH.

TWEEPERSOONSBED 
OVERDWARS.
COMFORTABEL EN 
RUIMTEBESPAREND.
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Fantastische keuze. Met z’n tweeën, met 
één of meerdere kinderen - dankzij de 
verschillende bedvarianten in de CaraOne 
vindt iedereen zijn favoriete slaapplek.

Veiligheid voorop. Lewin en Mailin zijn 
nog te klein om in het stapelbed te slapen, dus 
gebruiken we het als knuffel- en speelruimte. 
De bescherming tegen neerslag geeft ons 
gemoedsrust. Nito wil er altijd bij zijn en is blij 
met het lagere bed.

TWEE ETAGE STAPELBED.
BOVEN ELKAAR IN PLAAT
VAN NAAST ELKAAR.

Comfortabel 3-persoons stapelbed – hier in de 550 QDK (optioneel). Gezellig 2-persoons stapelbed – hier in de 480 QDK. 

Het Franse bed biedt veel bergruimte in 
de bedbodem – hier in de 450 FU.

HET JUISTE 
BED VOOR 
IEDEREEN.

FRANS BED. 
DE ELEGANTE 

KAMEROPLOSSING.

SLAPEN
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190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

HEFBED.
OPTIMAAL 
GEBRUIK VAN DE RUIMTE.

Mobiel en gemakkelijk te bedienen. Het standaard 
opklapbed past elegant in het ruimteconcept. De ronde 
zitgroep eronder nodigt uit tot ontspannen. Als het 
hefbed is neergelaten, ontstaat een comfortabele slaap-
plaats voor twee personen.

In een handomdraai alles op orde. Zo’n hefbed is heel 
praktisch. Morgens is het snel opgemaakt: dekens, onder-
leggers en pyjama’s verdwijnen gewoon met het hefbed naar 
boven, en de orde heerst. Onze volgende caravan moet zeker 
een van deze hebben.

Het hefbed overtuigt door zijn 
gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit 

– hier in de 540 EUH.
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FLEXIBEL 
EN ELEGANT.
EEN EXTRA 
SLAAPPLAATS 
VOOR TWEE.

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

Wanneer het hefbed neergelaten wordt, ontstaat 
een knusse slaapruimte voor twee personen.

Het hefbed kan worden vergrendeld en op 
verschillende hoogtes worden gebruikt.

BEDVARIANTEN. 
HIER VINDT 
IEDEREEN EEN 
SLAAPPLAATS.

SLAPEN / HEFBED

Meer informatie over onze beddenvarianten vind je op pagina 56 of online op weinsberg.com/caravan-variants

tweepersoons 
dwarsbed

2-etage 
stapelbed

3-etage 
stapelbed

Tweepersoons-
bed

Eenpersoons 
bedden in lengte-

richting

Hefbed
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Royale, modern vormgegeven badkamer met 
veel bergruimte – hier in de 540 EUH.

COMPACTE BADKAMER. 
KLEINE RUIMTE, 
SLIM GEBRUIKT. 

Divers, mooi en praktisch. Alle badkamer-
varianten in de CaraOne zijn tot in het kleinste 
detail doordacht. Elke centimeter wordt hier benut 
om u nog meer ruimte en ruimte te geven voor een 
frisse start van de dag.

Een echte badkamer. De badkamer in de 
CaraOne is niet alleen mooi, maar ook slijtvast en 
gemakkelijk schoon te maken. Zanderige babyvoet-
jes en hondenpootjes zijn hier geen probleem.

540 EUH – 
Functioneel. 

Doordacht. 
Stijlvol.

Veel bergruimte in 
de plafondkast.

Badcel in de 390 PUH / 400 LK / 
420 QD /  480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK
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BADKAMER

Badcel in de  
450 FU / 500 FDK

Badcel in de 
390 QD / 550 QDK

Talrijke opbergmogelijkheden en eigen douchecabine – hier in de 550 QDK.
Praktische vakken met 
een modern design.

450 FU – Ruimtelijke scheiding van badcel en wastafel.

BADKAMER 
IN DE LENGTE.
WASTAFEL 
VOOR DE 
DEUR.

RUIMTE 
OM OP 
TE FRISSEN.

BADKAMER 
ACHTERIN.  
VERBAZINGWEK-
KENDE VRIJHEID 
VAN BEWEGING.
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1

9

3

54

6 7

8

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET 
DOORDACHTE 
DETAILS.

2

HIGHLIGHTS

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.
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10

11

12

13

14 15

1.  Koelkast met AES-functie. Afhankelijk van de plat-
tegrond met 98 of 133 liter.

2.  HPL-gecoat keukenachterpaneel. Overtuigt met 
een robuust oppervlak en intelligent geplaatste opberg-
vakken (afhankelijk van de plattegrond).

3.  13 cm meer hoofdruimte bij alle hefbed indelin-
gen. Zelfs zeer grote personen kunnen probleem loos 
staan in de CaraOne. (390 PUH / 540 EUH).

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

5.  Bovenkasten met roestvrijstalen scharnieren 
van hoge kwaliteit. Met veel opbergmogelijkheden 
voor het kookgerei.

6.  EvoPore HRC matrassen. Voor optimaal 
slaapcomfort.

7.  Gemakkelijk bereikbare gasafsluiters. Gemon-
teerd in de bovenste besteklade.

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

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

10. Veel bergruimte. Onder de U-vormige dinette kunt 
u veel reisbenodigdheden kwijt.

11. 17" WEINSBERG lichtmetalen velgen. In antraciet 
gelakt of glanzend zwart gepolijst.

12. Vers water tank. Handig opgeborgen onder de 
eenpersoonsbedden.

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

14. Uittrekbare lattenbodem. Met de opklapbedfunctie 
kunt u van de twee eenpersoonsbedden één groot ligvlak 
maken.

15. Exclusieve WEINSBERG meubelgreep. De moder-
ne en robuuste handgrepen liggen prettig in de hand en 
vormen tegelijkertijd een designaccent.

HIGHLIGHTS
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GEVARIEERD

De juiste voor iedereen. De CaraOne inspireert 
met flexibiliteit en een grote verscheidenheid 
aan lay-outs. Zijn waarde, ingenieuze uitrus-
tingsdetails en de slimme prijs-prestatiever-
houding maken hem tot de absolute koploper 
in zijn klasse.
Kies de uwe.

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP 
UW BEHOEFTEN.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Hier is de keuken dwars en het 
opklapbed schept ruimte voor 
een royale rondzitgroep. 
Het ruimtetalent met panorami-
sche keuken en geweldig uitzicht.

Waar geen groot bed is, is plaats voor 
een grote dinette met slaapfunctie. En 
de kinderen houden van hun stapel-
bedden.  
De compacte familie-indeling biedt 
plaats aan maximaal 5 personen.

Alles is binnen handbereik vanuit 
de centrale keuken. En met veel 
bewegingsruimte en een klassieke 
ronde zithoek. 
Het Relax-Apartement voor 
ontspannen comfort.

Groot detail, groot effect: niemand 
heeft een ruimere keuken, en het zijn 
niet alleen ambitieuze hobbykoks die 
zich hier thuis voelen.
Het keukenwonder met veel 
bergruimte voor fijnproevers.

OPVALLENDE PUNTEN:
• Panoramische keuken 
• Rondzitgroep
• Hefbed in serie 
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Kinderindelingen - 2-persoons 

stapelbed
• Dinette in de lengterichting
• Tot 5 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Frans bed
• Rondzitgroep
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• 4 slaapplaatsen

Standaard met

HEFBED

390 QD

Flexibele bediening, compact ruimtecon-
cept. De kortste caravan met dwarsge-
plaatst tweepersoonsbed en dinette.
De kleine wendbare caravan voor 
lichte trekvoertuigen.

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• 4 slaapplaatsen

Niet bindende voorbeelden: de illustraties van de indelingen zijn nietbindende schematische voorbeelden. De eigenlijke voertuig- en uitrustingskenmerken kunnen hiervan 
af wijken. Bepaalde voertuig- en uitrustingskenmerken worden niet gegarandeerd door de illustraties en zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en 
geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer. Vraag daarom bij jouw dealer informatie aan over de specifieke kenmerken van het voertuig en de uitrusting die je hebt 
geselecteerd voordat je een aankoop doet.

Ideaal voor de
HELE FAMILIE
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Comfortabele eenpersoonsbedden 
voorin en ruime ronde zithoek 
achterin. 
De comfortabele met lounge 
karakter.

Ruimte voor de hele familie. Ouders 
en kinderen genieten van hun eigen 
slaapgedeelte met veel bergruimte.
De klassieke indelingen met maxi-
maal gebruik van de ruimte.

Keuken en eethoek op hetzelfde 
niveau zorgen voor een gezellig cen-
trum met een luchtig gevoel.
De familie vriendelijk met chique.

Het bijzondere kenmerk is de royale 
kamerindeling met opklapbed en 
gezellige rondzitgroep. 
Het veelzijdige vakantiehuis voor 
onderweg.

Hier zijn woon- en slaapgedeelte ruim-
telijk gescheiden. Gezellige bedden voor 
5 personen in het achterschip en een 
uitnodigende leefruimte in de boeg.
Het 2-kamer appartement voor op 
reis.

Veel bergruimte in de garage achteraan 
en aparte slaapruimtes voor kinderen en 
ouders maken het uniek.
De opslagruimte expert met een 
hart voor gezinnen.

OPVALLENDE PUNTEN:
• In de lengte geplaatste eenper-

soonsbedden
• Rondzitgroep
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen - 2-persoons 

stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Frans bed
• Dinette
• Kinderindelingen 2 persoons 

stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Rondzitgroep
• Standaard hefbed
• 6 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Rondzitgroep
• Kinderindelingen 2-persoons 

stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen - 2e/3e stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen
• Garage achteraan

Configureer CaraOne nu op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

Ideaal voor de
HELE FAMILIE

Ideaal voor de
HELE FAMILIE

Ideaal voor de
HELE FAMILIE

Standaard met

HEFBED



Susi, Max, Phil en Pebbels. Met onze 
kleine Phil en Pebbels zijn we op weg naar het 
Leukermeer in Nederland. Het is de eerste reis 
in de gloednieuwe CaraCito, waarover we al zeer 
enthousiast waren toen we hem kochten. De 
volledige elektrische uitrusting, de gemakkelijke 
bediening en het moderne interieur zijn precies 
wat we zochten. Wie met een kleintje reist, heeft 
andere eisen en met de CaraCito weten we dat er 
goed voor ons gezorgd wordt. Het biedt comfort 
bijna zoals thuis - en niets staat ontspanning in 
de weg!



De CaraCito doet het gewoon. Daarom heeft hij een volledig 
elektrische uitvoering en airconditioning. Hij is consequent 
modern gereduceerd tot het wezenlijke en heeft alles wat je 
voor een perfecte reisbeleving nodig hebt. 

DE EERSTE CONSEQUENT 
ELEKTRISCHE CARAVAN.

CaraCito

JONG WONEN VOOR ONDERWEG.
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ALTIJD GOED 
VERZORGD.

RIJ WEG, 
KOM AAN 
EN VOEL JE 
METEEN GOED.

ONTDEKKEN
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CONSEQUENT
MODERN. 
CONSEQUENT
ANDERS.
CONSEQUENT
ELEKTRISCH. 

De 3 belangrijkste details:
• Jong interieurontwerp
• Volledig elektrisch & gasloos in serie
• Standaard airconditioning met 

verwarmingsfunctie

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

tot 7 slaapplaatsen 5 indelingen tot 1350 kg

450 FU

450 FU
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De decente, maar toch stijlvolle exterieurbekleding maakt de CaraCito tot een blikvanger. 
De ramen met dubbel glas kunnen worden uitgezet – hier in de 390 QD.

De volledig elektrische uitrus-
ting maakt de CaraCito bijzonder 
duurzaam. Het aerodynamische 
ontwerp en het lagere gewicht 
zorgen voor een optimaal brand-
stofverbruik.

De CaraCito is volledig elektrisch in serie, maar 
ook verkrijgbaar als gasversie. Laat u direct advi-
seren door uw WEINSBERG-dealer.

Meer informatie kan je vinden op 
weinsberg.com/electric-concept

KEUZE OP 
AANVRAAG: 
ELEKTRISCH 
OF GAS.

GEWOON 
EFFICIËNTE 
DUURZAME 
CAMPER.

DE PERFECTE CARAVAN 
VOOR BEGINNERS EN 
SEIZOENKAMPEERDERS.
Gemakkelijk te gebruiken en kosteneffectief. Het kampeersei-
zoen is de beste tijd van het jaar. En met de CaraCito heb je de ideale 
metgezel! Zijn volledig elektrische uitrusting met standaard verwarming/
airconditioning-combinatie is niet alleen bijzonder beginnersvriendelijk, 
maar ook bij uitstek geschikt om u het hele kampeerseizoen aangename 
temperaturen te bezorgen. En dat alles duurzaam en zonder tijdrovende 
gasfleswissels! Laat je inspireren door de nieuwe manier van caravannen!

Gasverbruik scenario – 
Er is ruimte voor twee 11 kg gasflessen 
in de boeg opbergruimte.

ONTDEKKEN
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De achterlichtdrager maakt indruk met de markante WEINSBERG-look en de contourverlichting 
aan de zijkant maken veilig en soeverein rangeren mogelijk – hier in de 470 EU. 

Van Pasen tot oktober: Ongeveer 80% van 
alle kampeerders gebruiken een caravan 
uitsluitend tijdens het kampeerseizoen, 
d.w.z. van Pasen tot oktober. Zij hechten 
bijzonder veel belang aan een goed air-

conditioningsysteem dat zelfs in de hete 
maanden de temperatuur koel kan houden. 
In de CaraCito is het standaard aan boord!

In de CaraCito doen we het standaard zonder gasin-
stallatie - en regelen we uw dagelijkse campingleven 
volledig elektrisch. Je hoeft je geen zorgen meer 
te maken over de gastoevoer, de veiligheid of het 
vullen van de zware flessen. Dit maakt de bediening 
bijzonder gemakkelijk.

MET AIRCONDITIONING 
VOOR SEIZOENKAMPEERDERS.

STANDAARD
ELEKTRISCH.
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Dankzij de elektrische componenten, 
zoals de compressorkoelkast, heeft de 
CaraCito geen ventilatieroosters in de 
zijwanden nodig. Hierdoor is hij beter 
geïsoleerd en minder gevoelig voor 
vocht, vuil of stof. Het zwaartepunt van 
het voertuig wordt geoptimaliseerd 
door het airconditioningsysteem dat in 
de bankkast is geïnstalleerd.

REISPLEZIER 
MET VELE 
VOORDELEN.

HOGE 
PRESTA-
TIES OP 
VAKANTIE.

ROBUUSTE VOERTUIG-
CONSTRUCTIE.

Verwarming en aircondi-
tioning onder het bed.

Dankzij zijn moderne ontwerp en elektri-
sche uitrusting is de CaraCito bijzonder 
efficiënt in gebruik. De compressorkoelkast 
koelt snel, zelfs bij hoge temperaturen. De 
buitentemperatuur heeft geen invloed op het 
koelvermogen. Als het buiten kouder is, zorgt 
de klimaatverwarmingscombinatie met een 
verwarmingsvermogen tot 3.000 watt al snel 
voor aangename warmte.

ONTDEKKEN
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Van stille airconditioning in de bench-
box tot geoptimaliseerd ruimtege-
bruik: in de CaraCito ervaart u de vele 
voordelen van elektrische apparatuur. 
Voorbij zijn de gasflesvervangingen en 
de zorgen over lekken. In plaats daar-
van is er meer ruimte en een bijzonder 
aangenaam ruimteklimaat.

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

VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE 
APPARATUUR.

MEER
VEILIGHEID EN 
EN COMFORT.

Of het nu gaat om inductiekookplaat, koelkast of airconditioning: in 
de CaraCito kunt u zich verheugen op een volledig elektrische stan-
daarduitrusting met een geniale prijs-prestatieverhouding. De afzon-
derlijke apparaten werken net zo gemakkelijk als in uw eigen huis en 
sommige kunnen zelfs met een afstandsbediening worden geactiveerd.

Airconditioning 
enverwar- 

mingsinstallatie 
eenvoudig te 

besturen met de 
afstandsbediening.

Geraffineerd detail. Het opti-
onele serviceluik is gemakkelijk 
te bereiken. Het geeft u ook 
bijzonder gemakkelijk toegang tot 
de boeggarage.
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Welzijn makkelijk gemaakt. Zoals we allemaal weten, 
zijn het de schijnbaar kleine dingen die een groot verschil ma-
ken. Voor ons is de mogelijkheid om het klimaat in de kamer met 
de afstandsbediening te regelen er daar één van. Dit betekent 
dat we niet hoeven op te staan als we het ons comfortabel 
hebben gemaakt in de eethoek.

Gewoon geniaal. Verminderd ontwerp? Alsjeblieft, graag. 
Verminderd comfort? Absoluut niet! De CaraCito is ook 
een klasse apart als het gaat om variëteit en keuze. Het 
interieur is gericht op de moderne leefwereld. Eenvoudig, 
elegant en rechttoe rechtaan, met greeploze push-to-open 
meubelkleppen.

Er is plaats voor iedereen in de 
eethoek. Voor vier personen, bijvoor-
beeld – hier in de 470 QDK. 

DINETTE. 
HET GEZELLIGE 
CENTRUM.
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VIVRE

JONG 
LEVEN.
EENVOUDIG 
DESIGN ONT-
MOET COMFORT.

450 FU – De rondzitgroep biedt comfort, de plafondkasten praktische opbergruimte.

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

Werkblad met Terrazzo decor.

RONDZITGROEP
SAMENZITTEN IN EEN 
ONTSPANNEN SFEER.

Greeploze push-to-open 
meubelkleppen.
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KEUKEN IN DE 
LENGTE. RUIME 
KLASSIEKER.
470 QDK – Stijlvol koken in het heerlijk compacte 
keukenblok met efficiënte, standaard LED-verlichting.

KOKEN 
MET 

SMAAK.
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83 l 106 l 133 l133 l

KOKEN

Heerlijke campingkeuken. Het thema 
«gebruiksgemak» loopt ook als een rode draad door het 
kookgedeelte. De inductiekookplaat is vergelijkbaar met 
die van ons thuis: hij is snel, praktisch en gemakkelijk 
schoon te maken. Wij zijn blij met het comfort en Phil is 
blij met zijn lievelingsgerecht.

De beste ingrediënten voor de reiskeuken. Hoe komt 
jong leven tot uiting in de keuken van een caravan? Met 
de CaraCito in grote flexibiliteit, want hij biedt zo’n beetje 
alles. Of het nu om een grote of kleine kookruimte gaat, 
hier heeft u de volledige keuze. De inductiekookplaat 
biedt het gebruiksgemak dat je thuis gewend bent.

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

Wie kiest voor het gaspakket kookt 
op een klassieke 2-pits gasplaat.

KOELKAST 
VARIËTEIT.

***verkrijgbaar 
met het optio-
nele gaspakket

***verkrijgbaar 
met het optio-
nele gaspakket

Compressor 
koelkast* 

Compressor 
koelkast** 

Koelkast 
op gas***

Koelkast op 
gas***

KEUKEN IN DE 
LENGTECOMPACTE KEUKEN

COMPACTE 
KEUKEN. 
MOOIE 
AMBIANCE 
GOED VOOR 
SUCCES.

INDUCTIE 
KOOKPLAAT. 
KOKEN 
ZOALS THUIS.

De inductiekookplaten zijn 
gemakkelijk te gebruiken 

en gemakkelijk schoon 
te maken. Het werkblad 
biedt veel ruimte om te 
snijden en te bereiden.

*Serie:
470 QDK, 
500 QDK

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU
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DWARS TWEE-
PERSOONSBED. 
GENEREUZE 
ALLROUNDER.

U kunt zich heerlijk uitstrekken in het overdwarse tweepersoonsbed – hier in de 390 QD. 

EENPERSOONSBEDDEN IN 
DE LENGTE. HET BELANG-
RIJKSTE – ZE ZIJN ERG 
COMFORTABEL.
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Slaap beter. Voor een prijsbewuste caravan 
biedt de CaraCito ongewoon veel keuze, zelfs in 
het slaapgedeelte. Het is beschikbaar met een-
persoons- en tweepersoonsbedden, een queen-si-
ze bed of met extra stapelbedden voor gezinnen. 
Natuurlijk zijn alle oplossingen bijzonder comfor-
tabel en handig.

Slaap, klein kind, slaap. We hadden niet 
gedacht dat Phil zo snel alleen in zijn stapelbed zou 
slapen en dat we het dwarsbed helemaal voor onszelf 
zouden hebben. Misschien is het ook omdat Pebbels 
bij hem in bed mag slapen.

HEERLIJK 
COMFORTABELE 
KEUZE.

FRANS BED. 
RUIMTEBESPAREND 

MET CHIC.

2 ETAGE STAPELBED
RETRAITE VOOR 
JONGE REIZIGERS.

Zo gemakkelijk gaat het. Klap het 
lattenrooster omhoog, en daar is 
je extra bergruimte.

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

SLAPEN

470 QDK –  Het stapelbed zorgt 
voor twee extra slaapplaatsen.
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Perfect bedacht. Iedereen kan groot zijn, maar het 
vergt ervaring om een beperkte ruimte optimaal te 
benutten. Dit is precies wat de badcel van de CaraCito 
laat zien. Het ontwerp is duidelijk en open, en het heeft 
uitzonderlijke functies. Met andere woorden: alles 
behalve standaard.

 Als bij toverslag. Phil is helemaal gefascineerd door 
de opvouwbare wastafel die boven het toilet kan worden op-
geborgen. Wij begrijpen het, wij zijn net zo enthousiast over 
deze praktische functie.

COMPACTE BADCEL. 
VERRASSEND 
GERAFFINEERDE 
DETAILS. 

Badkamer in de
470 EU / 470 QDK

470 QDK – De 
wastafel kan indien 

nodig worden 
uitgeklapt of wordt 
boven het cassette-

toilet opgeborgen.

Het Dometic kera-
misch cassettetoilet 

beschikt over een 
elektrisch pomp.



51

BADCEL

LENGTE BADCEL. 
UNIEK GEVOEL 
VAN RUIMTE.

Badcel in de 
450 FU

Badkamer in de
390 QD / 500 QDK

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

ACHTERBAD.
ALLES OP EEN 
CENTRALE 
PLAATS.

De vele opberg-
mogelijkheden 
bieden ruimte 
voor alles wat 

u op reis nodig 
hebt.

De rechthoekige wastafel maakt op-
timaal gebruik van de ruimte – hier 
in de 450 FU.

In de 500 QDK 
is de douche 
gescheiden van 
de rest van de 
badkamer

KLEINE 
RUIMTE 
INGENIEUS 
GEBRUIKT.
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1. Standaard airconditioning met verwarmingsfunctie 
Voor perfecte ruimtetemperatuur in het hele voertuig.

2. Glaskeramische kookplaat. Eenvoudig te bedienen 
zoals je dat gewend bent.

3.  Inductie kookplaat. Makkelijk te gebruiken, net zoals 
je thuis gewend bent.

4. Contourverlichting aan de zijkanten en de 
markante WEINSBERG achterbumper. Voor veilig 
rangeren.

5. Standaard LED-verlichting. Energieëfficiënt en 
esthetisch.

6. + 7. Optioneel gasflessen pakket. Op verzoek zijn 
ook een gasverwarming en een traditionele gaskookplaat 
mogelijk.

8. Lithium-ion batterij. Verhoogde energiecapaciteit 
met slechts 11 kg totaalgewicht (optioneel).

9. Einhell - One Night Stand. De elektrische onderde-
len gedurende ten minste één nacht zelfvoorzienend te 
laten werken zonder walstroomaansluiting (optioneel).

1 3

5

4

6

8 9

Koelt in de zomer, 
verwarmt op 

kou-dere dagen.

CONSEQUENT ANDERS

CONSEQUENT MODERN

CONSEQUENT ELEKTRISCH

2

OVERTUIGT.
MET DOOR-
DACHTE 
DETAILS.

7

OVERTUIGT

Houd er rekening mee dat de mogelijke gebruikstijd van een batterij per 
laadcyclus van verschillende factoren afhangt, factoren, zoals het aantal en 
het stroomverbruik van de gebruikte eindverbruikers, de leeftijd van de batterij, 
enz. en wordt beperkt hierdoor. Een minimale gebruikstijd per laadcyclus kan 
daarom niet worden gegarandeerd.
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390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Praktische maat met ruimte om je goed 
te voelen. Het dwarsgeplaatste twee-
persoonsbed en de ruime dinette bieden 
voldoende ruimte voor twee.
De functionele reisgezel met 
geweldige handling.

Ontspan aan de voorkant, geniet aan 
de achterkant. In combinatie met het 
Franse bed zorgt de comfortabele rond-
zitgroep voor bewegingsvrijheid.
De knusse met chique.

Ruime plattegrond met een open 
gevoel van ruimte. Comfortabele bedden 
en een gezellige eethoek. De centraal 
geïnstalleerde keuken maakt het mogelijk. 
De comfortabele met 
eenpersoonsbedden.

Iedereen zal hier zijn favoriete hoekje 
vinden. De aparte slaapgedeeltes bieden 
retraites voor kinderen en ouders, veel 
bergruimte is ook beschikbaar. 
Het gezellige familienest.

Dit is hoeveel maat het gezin nodig 
heeft. Veel ruimte met variabele stapel-
bedden en een ruime garage achterin 
zorgen voor ontspannen reizen.
Het zes-persoons vakantie talent.

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Frans bed
• Rondzitgroep
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Rondzitgroep
• 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• Kinderkamer – 2-persoons stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE PUNTEN:
• Tweepersoons dwarsbed
• Dinette
• Kinderkamer – 2-persoons stapelbed
• Tot 7 slaapplaatsen

BASISPRINCIPES.
AFGESTEMD OP 
JOUW BEHOEFTEN.

Configureer CaraCito nu bij: configurator.weinsberg.com/nlConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT

Ideaal voor het
HELE GEZIN

Ideaal voor het
HELE GEZIN



54

VARIATIE / DEUREN

Innovatief: het éénsleutel-
slotsysteem met ingefrees-
de sleutels, buitengrepen en 
sloten voor opbouwdeuren 
en serviceluiken.

Caravan expertise. Dit betekent 
niet alleen technische verfijning, 
maar ook een breed scala aan 
opties. Tenslotte moet uw caravan 
net zo individueel zijn als jouw 
vakantieplannen. Er staan je 
verschillende indelingen, bedden, 
badkamers en keukens te wachten, 
waaruit u uw caravan precies kunt 
samenstellen zoals jij dat wilt.

Veel variatie 
en keuze. 
Ontwerp jouw 
caravan zoals 
die bij jou past.

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

De opbouwdeuren TREND EN CLASSIC overtuigen door intuïtieve en een-
voudige bediening. Naast de dubbele afdichting, die beschermt tocht, zorgt 
het enkelvoudige vergrendelingsmechanisme voor veiligheid. Bovendien 
wordt de opbouwdeur Trend wordt ook geleverd met een extra bagagenet, 
dat praktische bergruimte biedt.

DEUREN.
MET VELE 
INNOVERENDE 
FUNCTIES.

Caravan competenties
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

VERKRIJGBAAR ZONDER MEERPRIJS

STANDAARD STANDAARD

DUSK

DIVERSITEIT / DESIGN

CaraCito CaraOne

STOFFEN.
ROBUUST EN 
GEMAKKELIJK 
SCHOON TE 
MAKEN.

VERKRIJGBAAR ZONDER MEERPRIJS

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

Inbegrepen in de verpakking: 4 kussens met verenvulling (2x 60 x 40 cm & 
2x 40 x 40 cm), 2 dekens en de bijpassende tafelloper.

COZY HOME 
DEKOPAKKET.
DE KEUZE IS AAN JOU.

OPTIONEEL 
VERKRIJGBAAR

VOOR ELKE 
WEINSBERG
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VARIETIE / BEDDEN

BEDDEN.
SLAPEN ZOALS 
JIJ DAT WILT.

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

Elke ochtend uitgerust wakker worden. Bij WEINSBERG 
weten we hoe belangrijk het voor je vakantiebeleving is 
als je goed slaapt. Daarom wordt bij alle bedvarianten 
en indelingen gelet op ruimte en comfort. Door de grote 
selectie vindt iedereen zijn perfecte slaapplaats.

Het tweepersoonsbed biedt een 
bijzonder elegante ruimteoplos-
sing. Heerlijk zachte nachten zijn 
hier voorgeprogrammeerd. Uniek 
is dat het bad heel praktisch 
dichtbij is.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Een lengte tot 200 cm biedt meer 
dan genoeg ruimte om nog eens 
lekker uit te strekken. Als je wilt 
kun je de twee eenpersoonsbed-
den optioneel ombouwen tot één 
groot ligvlak.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Het tweepersoons dwarsbed voelt 
aangenaam en neemt de volledige 
breedte van het voertuig voor haar 
rekening. Zo kan je genieten van een 
bijzonder groot ligvlak en een fijn 
ruimtegevoel.

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

FRANS BED.
ENIGSZINS 
SCHEEF. 

BEDDEN IN DE LENGTE.
LANG EN 
BREED LIGGEN.

TWEEPERSOONS DWARSBED.
EFFICIËNTE 
ALLESKUNNER.

Caravan competenties
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VARIETIE / BEDDEN

Ook erg praktisch: de dinet-
tes in de caravan kunnen 

snel worden omgebouwd tot 
een extra slaapplaats.

Het stapelbed met standaard vei-
ligheidsnet is ideaal voor kinderen. 
Een plaats waar de kinderen zich 
perfect kunnen terugtrekken.

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

Een bijzonderheid is het 
multifunctionele 3-etage 
stapelbed, dat kan worden  
eranderd in een garage.

1.  2-etage stapelbed: CaraOne 550 QDK 
    CaraCito 500 QDK

2.  3-etage stapelbed: CaraOne 550 QDK 
    CaraCito 500 QDK

Comfort om lekker bij te gaan 
zitten. Overdag nauwelijks merk-
baar, maar ’s avonds trek je de 
knuffelhoek met één handgreep 
naar voren. In opgetrokken toe-
stand is het royale slaapgedeelte 
nauwelijks te zien. Het wordt 
vastgezet met kliksluitingen en 
veiligheidsgordels.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

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

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK /  
  500 FDK / 550 UK  
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

3-ETAGE STAPELBED.
DE EEN BOVEN DE ANDER IN 
PLAATS VAN NAAST ELKAAR.

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

2-ETAGE STAPELBED.
DE EEN BOVEN DE ANDER IN 
PLAATS VAN NAAST ELKAAR.

HEFBED.
TROOST TE 
LATEN ZAKKEN.

MULTIFUNCTIONEEL
STAPELBED.

2

1

2

1 1

2
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VARIATIE / KEUKENS

KEUKEN.
VOOR IEDEREEN 
HET JUISTE 
WOONRECEPT.

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

De keuken is het hart van je huis – en uiter-
aard ook van je caravan. Dankzij robuuste 
werkvlakken, veel ruimte voor keukengerei 
en hoogwaardige apparaten is je keuken 
echt leuk.

VIS-À-VIS KEUKEN.
UNIEKE 
PLAATSING.

KEUKEN IN DE LENGTE.
DE RUIME KLASSIEKERS.

COMPACTE KEUKEN.
RUIMTE VOOR HET ESSENTIËLE.

PANORAMAKEUKEN.
RUIMTEWONDER 
MET UITZICHT.

In de keuken in de lengte is de koel-
kast apart geplaatst en kan daardoor 
een inhoud hebben van maximaal 133 
liter. Hier is bijzonder veel ruimte voor 
verse levensmiddelen en voorraad.

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

De panoramakeuken biedt 
een uniek uitzicht en een 
bijzonder gevoel van ruim-
te. Het panoramaraam kan 
worden uitgezet en zorgt 
zo voor frisse lucht.

CaraOne  390 PUH

Bij de compacte keuken is de 
koelkast geïntegreerd in het keu-
kenblok. In de laden die volledig 
kunnen worden uitgetrokken is 
alles snel bij de hand.

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

De keukenzuil bevindt zich 
naast de dinette, tegen-
over de koelkast.

CaraOne  550 UK

Caravan competenties
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VARIATIE / BADKAMERS

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

BADKAMER IN DE LENGTE. 
ALLES OP EEN LIJN.

COMPACTE BADKAMER.
COMPACT EN COMPLEET.

Hier bevindt zich allen op 
één centrale plaats – en 
dus binnen handbereik. Veel 
bewegingsvrijheid en veel 
bergruimte onderscheiden de 
royale hoek badkamer.

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

Compact en compleet. Het 
highlight in de compacte 
badkamer is de verschuifbare 
wastafel. Deze functionele 
oplossing maakt optimaal 
gebruik van de ruimte moge-
lijk, ook bij ruimtebesparende 
bouwwijze.

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

Alles op één lijn. De geniale 
partner van het tweepersoonsbed 
maakt optimaal gebruik van de 
ruimte. Daardoor ontstaat een 
uniek ruimtegevoel in het voertuig.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU

In de badkamer is ruimte heel belangrijk. Hier toont 
zich de ware grootsheid in de doordachte oplossingen. 
Veel bergruimte, aantrekkelijk design en flexibele 
details bieden ruimte waar je je goed kunt voelen.

BADKAMER.
VERFRISSENDE 
RUIMTECON-
CEPTEN.

HOEK BADEKAMER.
LENGTE MAAL 
BREEDTE.
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Wohnwagen-Kompetenz60

“Net als al onze producten heeft het Dyonic- 
chassis uitgebreide en intensieve tests 
ondergaan. Ook de slecht weer test, die met 
10 procent werd aangescherpt, doorstond hij 
met vlag en wimpel.”

LICHTER. 
VEERKRACHTIGER. 
DUURZAAM.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
INNOVATIEVE 
BASIS VOOR 
HOGE EISEN.

Beste dynamiek + innovatieve Bionic = Dyonic.
WEINSBERG biedt echte caravan-knowhow - van planning 
tot uitvoering. Ons Dyonic chassis werd ontwikkeld om 
een optimale basis te creëren voor onze caravans. Het 
resultaat is een chassis dat bijzonder licht, duurzaam en 
veerkrachtig is.

Meer informatie ontdekken via 
weinsberg.com/dyonic-chassis

Veilig. Beproefde 
hulpsystemen, 

zoals het optionele 
antislipsysteem (ETS), 

zorgen voor extra 
veiligheid tijdens het 

rijden.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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6161

WAT MAAKT HET 
DYONIC CHASSIS 
ZO SPECIAAL?

Geoptimaliseerd. De uitsparingen in de balken 
verhogen de stabiliteit en besparen tegelijk 
gewicht.

Duurzaam. Het gebruik van hoog sterktestaal spaart materiaal 
en verbetert de statica.

Hoge kwaliteit. In het Dyonic 
chassis zijn onderdelen van de 

firma Knott geïnstalleerd. Knott 
staat voor jarenlange ervaring en 
kwaliteit in de automobielsector.

Lichtgewicht. Het stalen frame levert een 
gewichtsbesparing op van ten minste 8 kg.

Simpel. De gemakkelijke 
bediening van de dissel 
zorgt voor een hoog 
comfortniveau.

Duurzaam. Extra dem-
pingscomponenten in het 
asgedeelte zorgen voor een 
bijzonder lange levensduur.

Speciaal kenmerk.  Dankzij 
de eigen ontwikkeling en 

productie is het Dyonic 
chassis optimaal afgestemd 

op de WEINSBERG caravans.

8 KILOS

Gewichtsbe- Gewichtsbe- 
sparing van sparing van 
ten minsteten minste
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VARIATIE / TECHNOLOGIE

INTELLIGENTE 
APPARATEN, 
MAXIMAAL 
COMFORT.

Verwarmings-
systemen*

BLUUWATER*.
Waterfiltersysteem.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Maak van jouw WEINSBERG een 
smarthome.

Hygiënisch perfect water op elke bestemming - de 
nieuwe bluuwater waterfilter verwijdert ziekte-
kiemen, bacteriën en kleine deeltjes bijna volledig 
(99,999 %) uit het leidingsysteem van alle Knaus 
Tabbert voertuigen (in serie). Het vervangbare 
filterpatroon met zeer efficiënt ultrafiltratiemem-
braan wordt verticaal of horizontaal tussen het 
waterreservoir en het leidingsysteem gemonteerd. 
Hij heeft een filtercapaciteit van maximaal 8000 
liter - en dankzij een Timestrip-indicator in het 
voertuig kan de resterende gebruikstijd op elk 
moment worden gecontroleerd. Aanbevolen wordt 
het blauwwaterpatroon na ongeveer zes maanden 
te vervangen. Dankzij het klik-en-klaar snelkop-
pelingssysteem kan hij gemakkelijk en druipvrij 
worden vervangen.

*Componenten optioneel verkrijgbaar

Kijk wat je wilt, waar je wilt. De toekomst van 
televisie beweegt zich nu in uw WEINSBERG. 
Met het optionele TV-pakket worden alleen 
Smart TV’s geïnstalleerd. Dit betekent dat u 
onderweg kunt genieten van alle voordelen 
van Video on Demand, gewoon via een 
mobiele hotspot of het WLAN op de camping. 
Het streamen van uw favoriete series en 
films zorgt voor dat beetje extra comfort 
tijdens uw vakantie.

SMART-TV*. 
Home cinema 
voor onderweg.

Met het praktische Truma iNetX-systeem met intuïtieve smartphone-app-
bediening via Bluetooth kunt u de verwarming, de binnen- en buitenverlichting 
en de tv en radio in uw mobiele woning overal vandaan bedienen. Het 4,3" 
kleurentouchdisplay toont de buiten- en binnentemperatuur en kan apparaten 
van Truma en Dometic bedienen. De intuïtieve gebruikersinterface maakt 
bewaking en regeling bijzonder aangenaam, duidelijk en eenvoudig.
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1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

Bovendien is de hardware voorbereid om te worden uitgebreid met optionele sensoren (bv. deur/
raamcontact). Meer informatie vind je op: www.velocate.com ou www.weinsberg.com/nl.

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingssysteem van Velocate biedt onder-
steuning dankzij de intuïtieve app-bediening en stille alarmmodus bij het 
localiseren van uw caravan in geval van diefstal. Het positiesignaal werkt 
maximaal 3 maanden zonder dat de accu opgeladen te hoeven worden. 
De GPS-tracker kan worden uitgebreid met Bluetooth-sensoren en een 
lees-contact: Zo kan je het niveau van de gasfles en de temperatuur van 
jouw WEINSBERG op elk moment in de app controleren.

VELOCATE 
GPS-TRACKER*.
Meer veiligheid 
voor jouw WEINSBERG.

*Componenten optioneel verkrijgbaar

SILWYREADY*.
Voor ontspannen reizen.

Het Silwy MAGNETIC SYSTEM belooft nooit meer 
wegglijdende, vallende of rammelende glazen. 
Dankzij het ingenieuze magneetsysteem kleven de 
magnetische glazen op speciaal voor silwy ontwikkelde 
metalen nano-pads of metalen accessoires en 
bieden zo een absoluut veilige en ontspannen reis. 
Vanaf nu zijn alle WEINSBERG caravans silwyReady. 
Het silwyREADY-pakket bevat een klein rond, 
verwijderbaar silwy-pad met een magnetische strip, 
dat aan een keukenwandkastje blijft plakken. Later kan 
het kussen overal in het voertuig worden bevestigd om 
te dienen als kleding- of handdoekhaakje. In een van 
de bovenste keukenkastjes is een zijdematte metalen 
mat met een lederachtig oppervlak gelijmd. Dankzij 
de magneten in de voet zijn de daarin geplaatste 
zijwaartse glazen trillingsbestendig en stabiel.

Houd er rekening mee dat de mogelijke gebruikstijd van een batterij per laadcyclus van verschillende factoren af-
hangt, factoren, zoals het aantal en het stroomverbruik van de gebruikte eindverbruikers, de leeftijd van de batterij, 
enz. en wordt beperkt hierdoor. Een minimale gebruikstijd per laadcyclus kan daarom niet worden gegarandeerd.

EINHELL  
ONE NIGHT STAND*.
Een nacht elektrisch zelfvoorzienend.

Het optionele One Night Stand pakket voor de CaraCito, met accudockstation “Caravan Charger” 
en krachtige verwisselbare accu “Power X-Change”, levert energie om bijvoorbeeld het licht, de 
waterpomp en de koelkast elektrisch zelfvoorzienend te laten werken. De accu wordt tijdens de rit 
opgeladen via de toevoerleiding van het trekkende voertuig en kan worden aangevuld met extra 
accu’s. extra batterijen. De op deze manier gewonnen energie wordt opgeslagen in een Power 
X-Change-batterij van Einhell. Deze kan ook worden gebruikt als batterij voor meer dan 200 
beschikbare Einhell apparaten.
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VARIATIE / UITRUSTING

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

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

MEDIKIT 
VOUCHER: 
Exclusieve medicatie set.

Altijd goed beschermd. Luifels van de kwaliteitsfabrikant Thule maken 
jouw vakantie in de WEINSBERG nog aangenamer. Als doeltreffende be-
scherming tegen zon, regen en wind, zorgen ze ook voor een gezellige sfeer 
en vergroten ze de leefruimte op de camping. Onze luifels zijn verkrijgbaar 
in verschillende afmetingen (afhankelijk van de indeling) en zijn bijzonder 
duurzaam dankzij waterdichte, windbestendige PCR-stoffen, eenvoudige 
montage en absolute stabiliteit.

THULE 
LUIFELS*.
VOOR NOG  
MEER COMFORT.

Praktisch. Quick Lock systeem voor 
eenvoudige montage en afstelling 
van de steunvoeten.

Uitklapbaar. De steunen hebben een 
scharnierend gewricht. Het verticale 
daalsysteem voorkomt schade aan het 
voertuig.

Flexibel. De hoek van de projectie kan 
naar wens worden aangepast. Zo kan je het 
zonnescherm ook sluiten en openen als de 
deur van uw WEINSBERG open is.

 CaraOne CaraCito

265x200cm 390 PUH -
305x250cm 390 QD / 400 LK / 390 QD
 420 QD 

355x250cm 450 FU 450 FU / 470 EU / 
   470 QDK

405x250cm 480 EU / 480 QDK /  500 QDK
  500 FDK / 540 EUH

455x250cm 550 UK / 550 QDK -

*Componenten optioneel verkrijgbaarCaravan competenties
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ALLES WAT 
JOUW 
VAKANTIE 
NOG MOOIER 
MAAKT.

DE FRANKANA FREIKO 
WEINSBERG collectie.

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

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

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

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

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

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

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

Verkrijgbaar bij je 
WEINSBERG dealer 
of op:  shop.weinsberg.com.
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www.rentandtravel.de/app Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de/en

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

bovendien van het grote dienstenport-
folio zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met de 
praktijktest van jouw vakantie!

EERST PROBEREN 
DAN KOPEN...

Nu ook in 
het buiten-
land huren!

Beleef jouw vakantie nog mobieler met de 
volgende functies:

• Overzicht 
 boekingsstatus 
• Push berichten 
• Online inchecken 
• betalingen 
• Instructievideo’s 

 
• controlelijsten 
• stationsdetails 
• huuraanbiedingen 
• noodhulp 
• en nog veel meer.

RENT AND TRAVEL NU OOK ALS APP

SELECTIE GE-
MAKKELIJK
GEMAAKT.

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

configurator.weinsberg.com/nl

De juiste inde-
ling vinden
Familiekoets of een avonturen-
voertuig voor twee? Ontdek 
welke reisbegeleider bij jou 
past.

 layoutfinder.weinsberg.com

Configurator

Hoe kan je een beslissing nemen met zoveel 
keuze? Het is gemakkelijk: met onze praktische 
online tools is het super eenvoudig. Zij helpen u 
om de WEINSBERG van uw dromen te vinden.

Wij weten: het is beslist niet eenvoudig “ jouw 
WEINSBERG” te kiezen! Onze dealerzoeker 
helpt je bij je zoektocht naar een handelspart-
ner bij jou in de buurt. Bekijk de camper van je 
wensen op locatie en laat je uitgebreid advise-
ren. Zoek dealers op:  

dealer.weinsberg.com

DealerzoekerCaraView

ROND JE VAKANTIE

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

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



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

We werden meteen verliefd op de CaraOne en 
die liefde is tijdens onze eerste reis als gezin 

alleen maar gegroeid. Met een baby, peuter en 
hond zijn de behoeften een beetje anders en is 

comfort erg belangrijk.

Het #teamWEINSBERG schrijft reisver-
slagen en deelt ze met de community. Die 

indrukken kunnen zich laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij ontdekt tij-
dens jouw reizen met een WEINSBERG?

Bij #teamWEINSBERG is iedereen 
welkom!

Wordt deel van 
de community.

@weinsberg_official

RAMONA
EN RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

MAX 
SCHRADER

De volledig elektrische uitrusting van de CaraCito 
maakt zijn belofte waar: eenvoudige bediening, 
comfort zoals thuis en absolute veiligheid. Zo 

konden we als jong gezin genieten van een echt 
ontspannen vakantie en het leven van alledag even 

helemaal vergeten. Een droom!
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Onze CUV en campers vind je 
in onze aparte WEINSBERG 
catalogussen!

Bezoek ons op 
social media en 
in onze fanshop!

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2021). Veranderingen aan 
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur 
en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-
tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de 
brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van 
prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door 
druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren je voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij jouw WEINSBERG dealer naar de concrete 
kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door jouw gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen 
opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend 
ter illustratie, en geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer. Lees ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over 
gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van 
Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

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

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


