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CAMPER VANS
CaraBus
CaraTour
[OUTLAW]

PUOLI-INTEGROITU
CaraCompact
CaraLoft
CaraSuite

ASUNTOVAUNUNI
CaraOne
CaraCito

ALKOVI
CaraHome
INTEGROITU
CaraCore
www.weinsberg.fi

SINUN LOMASI!
LÖYDÄ
UUSIA PUOLIA.

Viihdyt ulkona. Lomalla löydät uusia puolia itsestäsi ja WEINSBERGistäsi. Oli matkakumppaninasi
sitten Camper Van, matkailuauto tai matkailuvaunu, me jaamme innostuksesi aiheet ja olemme
mukana alusta asti toteuttamassa toiveitasi. Voit aistia sen jokaisena loma-päivänäsi.

ASUNTOVAUNUNI
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CaraOne

CaraCito

Perheasuntovaunu
11 ja pohjapiirustukset.

Ensimmäinen johdonmukaisesti
sähkökäyttöinen asuntovaunu.

Huoneiden nerokkaan sijoittelun,
kattavan varustuksen ja harkittujen
yksityiskohtien ansiosta voit
luottaa täydelliseen mukavuuteen
WEINSBERG-laadulla.

CaraCito pitää yksinkertaisista asioista.
Siksi siinä käytetään täyssähköisiä
laitteita ja ilmastointia. Se on
johdonmukaisesti moderni, pelkistetty
olennaiseen ja siinä on kaikki, mitä
tarvitset täydelliseen matkakokemukseen.

Sinun lomakotisi.

Nuorekkaasti tien päällä.

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/caracito

CAMPER VANS

34

44

CaraBus

54

CaraTour

UUSI

UUSI

Fordista

Fordista

CaraBus / CaraTour
[OUTLAW]

Camper Van klassisen
raikkaan muotoilun kanssa.

Camper Van mit
modernin rento muotoilu.

Camper Van kanssa erillinen
takatalli.

CaraBus on ulkoisesti kompakti, mutta
se on myös laitteet, estetiikka ja mukavuus ja mukavuutta. WEINSBERG-matkailuautona se selviytyy helposti
kapeilla teillä ja tekee vaikutuksen tyylikkäällä sisustuksellaan. Monikäyttöiset
varusteet ja innovatiiviset yksityiskohdat takaavat kaikin puolin miellyttävän
lomakokemuksen.

Niin rento kuin se onkin, CaraTour haluaa
ottaa sen urheilullisesti. Automaattisen ajodynamiikkansa ansiosta WEINSBERG-vaunu
selviytyy jokaisesta pitkästä matkasta ehdottoman viileästi ja on valmis jokaiseen seikkailuun. täysin viileästi ja on valmis jokaiseen
seikkailuun. Sen vankka ja ja ainutlaatuinen
sisustus tarjoaa runsaasti tilaa ja vakuuttaa
monilla harkituilla yksityiskohdilla.

CaraBus / CaraTour 630 MEG erillisellä
takatallilla. Valtavan tavaratilan ja
täysimittaisen asuntoosan yhdistelmä on
täydellinen ratkaisu seikkailunjanoisille

Tyyliä kaikille teille

Rennosti tien päällä.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Intohimoinen monilahjakkuus.

www.weinsberg.com/outlaw

Kaikki tiedot sisältävät osittain lisävarusteita, jotka ovat saatavilla lisämaksusta. Huomioithan, että ilmoitettuun makuupaikkojen määrään voi sisältyä sekä aikuisten että lasten
makuupaikkoja. Makuupaikat eivät ole samankokoisia. Siksi suosittelemme, että kysyt WEINSBERG-jälleenmyyjältäsi neuvoa ajoneuvossa olevien makuupaikkojen mitoista, jotta
voit päättää, ovatko ne sopivat aiotulle matkustajamäärälle (aikuiset/lapset).
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MATKAILUAUTONI

62

PUOLI-INTEGROITU

78

CaraCompact

PUOLI-INTEGROITU

CaraLoft

88

PUOLI-INTEGROITU

CaraSuite

UUSI
Mercedes
Benzistä

Ketterä ja kapea van-luokan
puoli-integroitu.

Puoli-integroitu suurimmalla
kuormitettavuudella.

CaraCompactissa yhdistyvät van-luokan
ketteryys ja puoli-integroidun matkailuauton
tilat. Se on ulkomitoiltaan kapealinjainen, mutta
sisältä suuri. Valittavissa on kaksi erilaista
alustaa. Johtotähden viitoittamaa mukavuutta
tai erityistä urheilullisuutta – CaraCompact on
todellinen WEINSBERG: huolella suunniteltu,
huippuvarusteltu ja ehdottoman käytännöllinen.

215 cm:n sisäkorkeus tekee CaraLoftista
todella avaran, ja sen kantavuus on todella hyvä. Suvereenissa puoli-integroidussa
matkailuautossa on kokoonsa nähden
suuremmoiset tilat! Sen voi sanoa asettavan uudet mittapuut kuormitettavuudelle
ja tilankäytölle.

Retkeilyauton ajettavuus,
puoli-integroidun tilat.
www.weinsberg.com/caracompact

98

ALKOVI

CaraHome

Linjakas monitaituri.

www.weinsberg.com/caraloft

104

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

www.weinsberg.com/carasuite

INTEGROITU

CaraCore

MI
WEINSBERG
INDIVIDUAL
Pohjaratkaisuavustin
Opastaa sinua kysymysten
avulla löytämään Sinulle parhaan
ajoneuvon.
layoutfinder.weinsberg.com

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

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

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit
varustella WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com

Sisäpiirin tietoa
Tekniset lisätiedot mieleisestäsi
ajoneuvosta.
weinsberg.fi

www.weinsberg.com/carahome

www.weinsberg.com/caracore

Ei-sitova esitys: Pohjapiirustusesimerkkien kuvat ovat ei-sitovia kaavamaisia esityksiä. Todelliset ajoneuvon ja varusteiden ominaisuudet voivat poiketa näistä. Tietyt ajoneuvojen
ja varusteiden ominaisuudet eivät ole kuvien perusteella luvattuja, eikä niitä siksi voida odottaa niiden perusteella. Varmista siksi, että saat jälleenmyyjältäsi tietoa valitsemasi
ajoneuvon ja varusteiden erityispiirteistä ennen ostopäätöstä.
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Mikä tekee
tuotteistamme
erityisiä? Monien
yksityiskohtien
summa.

WEINSBERG-DNA on ainutlaatuista pääomaamme.
Monet kokeneista työntekijöistämme ovat itsekin
intohimoisia karavaanareita, joten tiedämme, mitä
ulkoilmaelämä vaatii. Siksi ammattitaito kätkeytyy
kaikissa WEINSBERG-malleissa niin pienimpiin
yksityiskohtiin kuin suuriin säilytystiloihinkin.
Ammattitaito ei aina ole jotain nähtävissä olevaa,
mutta sen aistii aina.

MUKAVUUS JA
TERVEYTTÄ.
Kankailla on merkittävä osuus
ilmapiiriin. WEINSBERGin
tuotteet eivät ole ainoastaan
korkealaatuisia ja täydellisesti
valmistettuja, vaan niissä on
myös sitä tiettyä designia.

HUONEKALUJEN
RAKENNE JA LAATU.
Täysverisenä puuseppänä olen ylpeä
siitä, että meWEINSBERGillä käytämme itsestäänselvyytenä pitkälle
kehitettyjä massiivirunkorakenteita
ja tarkkaan sopivaa tappitekniikkaa.

Franz Schanzer,
Tuotepäällikkö
camper vans ja
asuntovaunut

AJONEUVOJEN
TEKNOLOGIA JA
TARJONTA.
Pyrimme tarjoamaan
asiakkaillemme optimaalisen
matkakokemuksen. Siksi olemme
erittäin huolellisia valitessamme
yhteistyökumppaneitamme ja
käytämme vain niitä, jotka todella
vakuuttavat meidät. Sinivettä
vedensuodatin hygieenisesti
puhdasta vettä varten on yksi
tällainen esimerkki.
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WEINSBERG DNA

Stefan Kreuz,
Tuotepäällikkö
Matkailuautot

TÄYDELLINEN
AJONEUVON RAKENNE
JA KESTÄVYYS.
Rakennamme turvallisuuden varaan. Loppujen
lopuksi tulevien omistajien pitäisi aina tuntea
olonsa hyvin huolitelluksi matkailuautoissamme.
Ja vielä monien vuosien ajan.

WEINSBERG-merkkisille vapaa-ajan ajoneuvoille myönnämme lakisääteisen takuun
lisäksi 10 vuoden vuototakuun valmistamallemme korille ajoneuvon luovutushetkellä
voimassa olevien takuuehtojemme puitteissa.

Ruokailutilan penkki. Istuintyynyissä
on mukavuustoiminto ja enemmän
istuinsyvyyttä.

Säästä tilaa tehdäksesi tilaa. Tukevasta
alumiinista valmistetun ristikkorungon
taittotoimintoa käytetään laajentamaan
kuormatilaa, kun on kuljetettava
suurempia tavaroita.

CAMPER VANS
OSAAMINEN.

Sandwich-rakenne. Monikerroksinen
rakenne ja kiinteä eristys tuovat enemmän
kantopintaa korin lattialle, mikä parantaa
lujuutta ja lisää eristyksen määrää.

Sähköinen pehmeä Sulje
liukuovi. Laadukkaiden
vaimenninten ansiosta
liukuovi sulkeutuu
pehmeästi ja hiljaisesti.

Kuumailmakiertoinen
makean veden säiliö.
102 litran vesisäiliö on
integroitu pyöräkotelon
yläpuolella olevaan
sivuseinään tilan
säästämiseksi, mikä luo
lisätilaa kuormatilaan.
Optimaalinen eristys. Asuntoautojemme kaikki osat on eristetty
innovatiivisilla materiaaleilla. Katto ja sivuseinät on eristetty
umpisoluisella polyeteenivaahdolla.

Jopa 24" suuri Smart TV
(valinnaisessa TV-paketissa).

Kirkas lasinen konepelti.
Lisää valoa sisätiloihin.
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Easy-Travel-Box. Koko toimitustekniikka
keskitetysti yhdessä paikassa. Sivuseinään
integroidun läpän ansiosta pääset nopeasti
ja helposti käsiksi kaikkiin tärkeisiin
elementteihin.

Eristetty EPP:llä. Korkean
teknologian materiaali
tarjoaa parhaan suojan ja
vähentää ajomelua.

Takana on kampiakselin tuki.
Lisää vakautta ja vähentää
tärinää ajoneuvon ollessa
paikallaan (lisävaruste).
Kestävä TVT-runko. Alumiini
ja eristysmateriaalit, joissa on
polyuretaanivahvikkeet, tekevät
ajoneuvosta säänkestävän.
vastustuskykyinen.

Valinnainen Kaasulaatikon
ulosvedettävä. Kaasupullojen
vaihtaminen on erityisen helppoa.

MATKAILUAUTONI
OSAAMINEN.

Litium-ioniakku. Suurempi
energiakapasiteetti vain 12 kg:n
kokonaispainolla (valinnainen).

Vankka, luja GRP-katto. Katto, jossa
on lähes kolme kertaa enemmän
lasikuitua kuin tavallisessa GRP:ssä,
on raekuurojen kestävä ja kestää
kaikki sääolosuhteet.

KATTOHUPUT
LFI-TEKNIIKALLA.
• Kevyempi kuin GRP
• Koneella valmistettu
• UV-kestävä
• Suoraan integroitu eristys
• Helppo korjata
• Jokainen osa täydellinen

TRUMA iNet X ja keskeisellä paikalla
LED-ohjauspaneeli. Yksi vilkaisu
riittää tarkistamaan vedenpinnan tason
ja elektroniikan syötön.
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WEINSBERG DNA

Latauksen tehostin.
Nopeampi ja tehokkaampi
korin akun lataus moottorin
ollessa käynnissä.

Kestävä pinnat. Suunniteltu
kestämään intensiivistä käyttöä.

Valinnainen EvoPore
HRC-patja. Varmistaa
terveen nukkua
suurimmassa makaava
pinta asuntovaunualue.

Rautatiejärjestelmä. Seinäyksiköissämme
on jatkuva kiskojärjestelmä, joka lisää
vääntöjäykkyyttä.

CPL-pinnoitettu pinnat.
Suunniteltu kestämään
intensiivistä käyttöä.

ASUNTOVAUNUNI
OSAAMINEN.

Laadukas ristikkorunko. Parasta vakautta
ja erinomaista ilmanvaihtoa varten.

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

Täydellinen istuvuus
käsittely. Tarkka
tappitekniikka takaa
erityisen vakaan
huonekalurakenteen.

Innovatiivinen Dyonic-alusta. Vakiovaruste WEINSBERGin
asuntovaunumalleissa. Kevyt, kestävä ja joustava. Kypsä
teknologia - 100% hyväksytty laatu. Uusille poluille.
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CaraOne
PERHEASUNTOVAUNU 11 ERILAISELLA
POHJARATKAISULLA.
CaraOne on ehdoton tähti WEINSBERGin asuntovaunujen joukossa.
Joustavalla varustelullaan tämä perhevaunu sopii jokaiselle. Sen 11
pohjaratkaisua ovat kaikki erilaisia, mutta niille kaikille on yhteistä
erityisen miellyttävä tunnelma ja laadukkaat yksityiskohdat.

CaraOne
KOHOKOHDAT
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CaraOne

• Jopa 7 makuupaikkaa
• 11 layoutia alle 1500 kg
• Maksimaalinen tila ja varastointi

• Joustavat kylpyhuoneja vuoderatkaisut

> Scan me

11 POHJARATKAISUA JOKAISEEN
MAKUUN

XXX / XXX

KOTI SIELLÄ
MISSÄ
SINÄKIN.
Ramona & René. Rakastamme luontoa, matkustamista ja riippumattomuutta. Emme olleet erityisemmin miettineet asuntovaunun hankkimista, vaan
ajatus heräsi aika yllättäen. CaraOne oli rakkautta
ensi silmäyksellä. Se on täydellinen matkakumppani
nelihenkiselle perheellemme ja Nito-koirallemme.
CaraOne kuljettaa meidät uskollisesti kesälomalle.
Tuskin maltamme odottaa kaikkia edessämme olevia
uusia kokemuksia.

TUTUSTUTAAN
YHDESSÄ
MAAILMAAN.

CaraOne
1100 - 1500 kg
Sallittu kokonaispaino
593 - 761 cm
Pituus (min. / maks.)
220 - 250 cm / 204 - 234 cm
Leveys (ulko / sisä)
257 - 270 cm / 196 - 209 cm
Korkeus (ulko / sisä)
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VAHVUUDET

CaraOne

SINUN
LOMAKOTISI.

390 PUH suurella
panoraamaikkunalla.

SUURI KAASUPULLOKOTELO
HELPOTTAA
KÄSITTELYÄ.

Jokaisen mieleen. CaraOne on todellinen monitaituri.
Sen 11 pohjaratkaisusta löytyy sopiva vaihtoehto niin parien, yksinään matkaavien kuin perheiden lomaunelmiin.
Harkitut ominaisuudet, joustava käytettävyys ja runsaat
säilytystilat ovat jokaisen karavaanarin mieleen. Ja päälle
vielä lyömätön WEINSBERG-hinta-laatusuhde!

TAKATALLI TUO LISÄÄ
SÄILYTYSTILAA.

550 QDK

SISÄKORKEUTTA 13 CM
ENEMMÄN KAIKISSA NOSTOVUOTEELLA VARUSTETUISSA
POHJARATKAISUISSA.

Nostovuoteella varustetuissa pohjaratkaisuissa 390 PUH ja 540 EUH
sisäkorkeus on 2,09 m – tässä pohjaratkaisussa 540 EUH.

12

CaraOne

Asuinosan TREND-ovet
ovat saatavissa pohjaratkaisusta riippuen 60
cm ja 70 cm levyisinä.

LISÄVARUSTEENA
SAATAVA KEULAIKKUNA TUO LISÄÄ
VALOA SISÄTILOIHIN.

LOMATUNNELMISSA ENSIHETKESTÄ
LÄHTIEN.

MITEN
MUKAVAA.
Tilavassa asuinosassa on enemmän kuin tarpeeksi tilaa rentoutumiselle – tässä pohjaratkaisussa 540 EUH.
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ASUMINEN / PYÖREÄ ISTUINRYHMÄ

PYÖREÄSTÄ
ISTUINRYHMÄSTÄ
PARIVUODE.
Erinomainen tilaratkaisu. Pyöreä istuinryhmä ja
sen vieressä oleva keittiöosa muodostavat tilavan
keittiötilan – tässä pohjaratkaisussa 450 FU.

Mukava ja muuntautumiskykyinen. Pyöreä istuinryhmä
on näyttävä, ja siinä on myös riittävästi tilaa koko perheelle.
Tarvittaessa se muuttuu käden käänteessä parivuoteeksi.

390 PUH – Kompakti pohjaratkaisu. Ainutlaatuinen tilankäyttö ja pyöreä istuinryhmä.
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CaraOne

Laadukkaat ja kulutusta kestävät verhoilukankaat luovat miellyttävän ympäristön.

ASUMINEN / RUOKAILURYHMÄ

TEE ITSE
KOTONA.

WEINSBERG-VETIMET
ANTAVAT KALUSTEILLE
TYYLIKKÄÄN ILMEEN.

RIITTÄVÄSTI
TILAA KOKO
PERHEELLE.
480 QDK – Runsaasti tilaa. Ruokailuryhmä
toimii myös 183 cm pitkänä nukkumapaikkana.

SÄILYTYSLOKEROT
OVAT KÄTEVIÄ JA
HYVÄNNÄKÖISIÄ.

Hyvin tilaa ruokailuryhmän ympärillä – tässä pohjaratkaisussa 420 QD.
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PANORAAMAKEITTIÖ.
TILAIHME UPEILLA
MAISEMILLA.
390 PUH – Uskomattoman
paljon säilytystilaa ja tilaa
liikkua.

Suurempi
työtaso poikittain
sijoitetun 3-liekkisen
lieden ansiosta.

Tyylikäs jaloteräksinen pesuallas.

KÄTEVÄ RATKAISU
NAUTISKELIJOILLE.
16

CaraOne

Laatikoissa kaikki tarpeellinen
pysyy järjestyksessä.

RUOANLAITTO
SIVUKEITTIÖ.
TILAVA
KLASSIKKO.

Keittiö vakuuttaa lukuisilla harkituilla yksityiskohdilla –
tässä pohjaratkaisussa 540 EUH.

Paljon tilaa ja tyylikäs ulkonäkö. WEINSBERG-keittiöt vakuuttavat
lukuisilla harkituilla yksityiskohdilla. Yhdenmukaiset kalusteet huokuvat
huoliteltua designia, ja yhdessä WEINSBERG-vetimien kanssa ne
muodostavat laadukkaan vaikutelman.

PALJON
SÄILYTYSTILAA.

KOMPAKTIKEITTIÖ.
TYYLIKÄS KEITTIÖOSA
RUOANLAITTOON.
480 EU – Ainutlaatuisen linjakas, laadukkaat saranat ja kapea muotoilu.
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NUKKUMINEN / ERILLISVUOTEET

PITKITTÄISET
ERILLISVUOTEET.
PALJON TILAA
HEITTÄYTYÄ PITKÄKSEEN.
Mukavat erillisvuoteet tarjoavat hyvät unet
vakiovarusteisiin kuuluvien EvoPore-HRC-patjojen
ansiosta. Tässä pohjaratkaisussa 540 EUH.

Varaa valita. Kahdestaan, yhden tai useamman lapsen kanssa –
CaraOnen eri vuoteista jokainen löytää suosikkinsa.
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2-KERROKSINEN
KERROSSÄNKY.
HYVÄT UNET
KAHDESSA
KERROKSESSA.

RANSKALAINEN
VUODE. HIENOSTUNUT
TILARATKAISU.

POIKITTAINEN PARIVUODE.
MUKAVA JA TILAA SÄÄSTÄVÄ.

Ranskalaisen vuoteen vuodelaatikossa on runsaasti
säilytystilaa – tässä pohjaratkaisussa 450 FU.

Klassinen poikittainen parivuode –
tässä pohjaratkaisussa 480 QDK.

CaraOne

NUKKUMINEN / NOSTOVUODE

NOSTOVUODE.
OPTIMAALINEN
TILANKÄYTTÖ.
Nostovuode vakuuttaa
helppokäyttöisyydellään ja
joustavuudellaan – tässä
pohjaratkaisussa 540 EUH.

JOUSTAVA JA TYYLIKÄS.
LISÄNUKKUMAPAIKKA.
KAHDELLE.

KOTOISA
MAKUUPAIKKA
KAHDELLE.

390 PUH – Nostovuoteen voi lukita eri korkeuksille.
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YLLÄPIDÄ

TAKAOSAN KYLPYHUONE.
HÄMMÄSTYTTÄVÄN PALJON
TILAA LIIKKUMISELLE.

Paljon säilytystilaa ja
oma suihkukaappi – tässä
pohjaratkaisussa 550 QDK.

PITKITTÄINEN KYLPYHUONE.
PESUALLAS OVEN EDESSÄ.
450 FU – Kylpyhuone ja pesuallas erillään toisistaan.
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CaraOne

YLLÄPIDÄ

KOMPAKTI
KYLPYHUONE.
PIENI TILA,
NEROKKAASTI
KÄYTETTY.
Tilava, nykyaikainen
kylpyhuone lukuisilla
säilytystiloilla – tässä
pohjaratkaisussa 540 EUH.

Monipuolinen, kaunis ja käytännöllinen. Kaikki CaraOnen kylpyhuoneet
on suunniteltu tarkkaan pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Jokainen
senttimetri on käytetty tehokkaasti, jotta sinulle jää vielä enemmän tilaa
päivän aloittamiseen raikkaasti.

PALJON
SÄILYTYSTILAA
YLÄKAAPISSA.

540 EUH – Toiminnallinen. Loppuun asti ajateltu. Tyylikäs.
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CaraCito
ENSIMMÄINEN TÄYSIN
SÄHKÖINEN MATKAILUVAUNU.
CaraCito on johdonmukaisesti erilainen. Täysin sähköisestä varustelusta
lyömättömään hinta-laatusuhteeseen.
Se ei kuitenkaan tarkoita laadusta tinkimistä.
CaraCito keskittyy sisätilojen pelkistetympään nuorekkaaseen
ilmeeseen, jota kelpaa esitellä.

CaraCito
KOHOKOHDAT
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CaraCito

• Jopa 7 makuupaikkaa
• 5 pohjaratkaisua alle 1350 kg

> Scan me

• Sisätilojen nuorekas ilme
• Täysin sähköinen ja kaasuton vakiona
• Lämmitystoiminnolla varustettu ilmastointilaite vakiona

XXX / XXX

MATKUSTAMISEN
MUKAVUUTTA
MATKAN ALUSTA
LOPPUUN.
Susi, Max, Phil & Pebbels. Matkaamme pienen
poikamme Philin ja koiramme Pebbelsin kanssa
Alankomaihin Leukermeeriin. Matka on ensimmäinen
upouudella CaraCitolla, josta olemme olleet
ostohetkestä lähtien todella innoissamme. Täysin
sähköinen varustus, helppo käsittely ja nykyaikaiset
sisätilat vastaavat täsmälleen odotuksiamme. Lasten
kanssa matkustaminen on erilaista, ja CaraCiton
kanssa tiedämme olevamme hyvissä käsissä. Se
tarjoaa lähes kotioloja vastaavaa mukavuutta,
joten voimme huoletta keskittyä rentoutumiseen ja
matkanteosta nauttimiseen.

AINA
PARHAISSA
KÄSISSÄ.

CaraCito
1100 - 1350 kg
Sallittu kokonaispaino
593 - 719 cm
Pituus (min. / maks.)
220 - 232 cm / 204 - 216 cm
Leveys (ulko / sisä)
257 - 196 cm
Korkeus (ulko / sisä)
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VAHVUUDET

CaraCito

NUOREKKAASTI
TIEN PÄÄLLÄ.
Helppokäyttöinen ja edullinen. Karavaanarikausi on vuoden
parasta aikaa. CaraCito on siihen juuri oikea kumppani! Täysin
sähköisen varustelun ja vakiovarusteisiin kuuluvan lämmitysja ilmastointijärjestelmän ansiosta se on täydellinen valinta
aloittavalle karavaanarille, ja varmistaa miellyttävän lämpötilan läpi
kauden. Tämä kaikki kestävästi ilman kaasupullojen vaihdon vaivaa!
Vaikutu uudentyyppisestä karavaanarielämästä!

Ilmastointi- ja
lämmityslaite. Ohjaa
helposti kaukosäätimellä.

450 FU

VALITSE:
SÄHKÖ TAI
KAASU.

TÄYSIN SÄHKÖINEN
VARUSTUS.
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CaraCito

TEHOKAS
JA
KESTÄVÄ
VAUNU.

TÄYDELLINEN
ASUNTOVAUNU
KARAVAANARIELÄMÄÄ
ALOITTAVILLE JA
KAUSIKARAVAANAREILLE.

JOHDONMUKAISESTI NYKYAIKAINEN.
JOHDONMUKAISESTI ERILAINEN.
JOHDONMUKAISESTI TÄYSIN SÄHKÖINEN.
Nykyaikaiset, ilmeeltään etelä-eurooppalaiset sisätilat. Induktioliesi.
83-litrainen kompressorijääkaappi. Ja sähköinen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä, joka takaa miellyttävän sisälämpötilan
myös kesällä – tässä pohjaratkaisussa 390 QD.
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RUOKAILURYHMÄ

NUOREKKAASTI TIEN
PÄÄLLÄ.
PELKISTETYN
TYYLIKÄS SISUSTUS
JA MUKAVUUS
SAMASSA PAKETISSA.

Yksinkertaisesti nerokas. elkistetty sisustus? Kyllä,
kiitos. Mukavuudesta tinkien? Ehdottomasti ei! CaraCito on
myös monipuolisuudeltaan ja valinnanmahdollisuuksiltaan
aivan omaa luokkaansa. Sisätiloissa on nykyaikainen ilme.
Pelkistetty, hienostunut ja suoralinjainen, kahvattomilla
push-to-open-kalusteovilla.

RUOKAILURYHMÄ.
MUKAVA
KESKIPISTE.

PYÖREÄ ISTUINRYHMÄ.
KAIKKI KOOLLA
MUKAVASTI.

450 FU – Pöytää kiertävä istuinryhmä tuo mukavuutta, yläkaapit kätevää säilytystilaa.
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CaraCito

RUOANLAITTO

KOMPAKTI KEITTIÖ.
MIELLYTTÄVÄ
YMPÄRISTÖ TAKAA
ONNISTUMISEN.

INDUKTIOLIESI.
KOKKAA KUIN
KOTONA.

390 QD – Keittiö sopii kauniisti tilakonseptiin.

Parhaat ainekset matkakeittiöön. Miten nuorekas
asuminen näkyy asuntovaunun keittiössä? CaraCitossa
suurena joustavuutena, sillä se pitää sisällään lähes
kaiken. Oli kyseessä sitten suuri tai pieni ruoanlaittoalue,
sinulla on varaa valita. Induktioliesi tuo kotoa tuttua
käyttömukavuutta.

Valitessasi
kaasupaketin
voit kokata
perinteisellä
2-liekkisellä
kaasuliedellä.

SIVUKEITTIÖ.
TILAVA
KLASSIKKO.
470 QDK – Nauti ruoanlaitosta tyylikkään kompaktissa keittiössä vakiovarusteisiin kuuluvien tehokkaiden LED-valojen loisteessa.
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NUKKUMINEN
PITKITTÄISET
ERILLISVUOTEET.
PALJON TILAA
HEITTÄYTYÄ
PITKÄKSEEN.
Mukavat erillisvuoteet
tarjoavat hyvät unet
vakiovarusteisiin kuuluvien
EvoPore-HRC-patjojen ansiosta.
Tässä pohjaratkaisussa 470 EU.

Nuku paremmin. Saattaa olla epätavallista hintatietoisen
asuntovaunun kohdalla, mutta meillä valinnan mahdollisuus koskee
myös makuualuetta.
Se on saatavissa erillisvuoteilla ja parivuoteilla, ranskalaisella
vuoteella tai myös lisäkerrossängyillä perheitä varten. Kaikki ratkaisut
ovat luonnollisesti erityisen mukavia ja viihtyisiä.

2-KERROKSINEN
KERROSSÄNKY.
OMA PAIKKA PERHEEN
PIENILLE MATKUSTAJILLE.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
LOKOISAN TILAVA.
Poikittaisessa parivuoteessa on tilaa heittäytyä
pitkäkseen – tässä pohjaratkaisussa 390 QD.

RANSKALAINEN
VUODE.
TYYLIKÄS JA
TILAA SÄÄSTÄVÄ.

470 QDK – Kerrossänky tuo kaksi
lisänukkumapaikkaa.
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CaraCito

450 FU – Ranskalaisen vuoteen suurella makuualalla on
mukava loikoilla.

YLLÄPIDÄ

Loppuun asti ajateltu. Rajallisen
tilan optimaalinen hyödyntäminen
edellyttää aiempaa kokemusta
asiasta ja paneutumista suunnittelun
yksityiskohtiin. Juuri se näkyy CaraCiton
kylpyhuoneessa. Se on selkeä ja avara,
ja varustettu poikkeuksellisen hienoilla
ominaisuuksilla. Toisin sanoen: kaikkea
muuta kuin tavallinen.

PITKITTÄINEN KYLPYHUONE.
AINUTLAATUISTA TILAN
TUNTUA.
450 FU – Todella kätevä. Suihkun ja
WC:n sisältävä kylpyhuone on erillään
kulmapesualtaasta.

TAKAOSAN
KYLPYHUONE.
KAIKKI
KESKEISELLÄ
PAIKALLA.
500 QDK – Lukuisissa säilytyskaapeissa on tilaa
kaikelle, mitä matkalla tarvitaan.

Suorakulmainen pesuallas hyödyntää
tilan optimaalisesti – tässä
pohjaratkaisussa 450 FU.

KOMPAKTI
KYLPYHUONE.
YLLÄTTÄVÄN HIENOJA
YKSITYISKOHTIA.
470 QDK – Pesualtaan voi tuoda esiin tarvittaessa ja
piilottaa kasetti-WC:n yläpuolelle.
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
CaraOne.

Paljon säilytystilaa. Monille
matkatavaroille U:n muotoisen
ruokailuryhmän alla.

Kaasun sulkuventtiilit
helpossa paikassa.
Asennettu ylempään
aterinlaatikkoon.

AES-toiminnolla
varustettu
jääkaappi.
Pohjaratkaisusta
riippuen 98 tai 133
litraa.

HPL-pinnoitettu keittiön takaseinä.
Kestävä pinta ja älykkäästi sijoitetut lokerot
(pohjaratkaisusta riippuen).

Asuinosan TRENDovet. Saatavissa
pohjaratkaisusta
riippuen 60 cm ja
70 cm levyisinä.

Nostovuode vakiona. Kätevästä
nostovuoteesta saa lisää makuupaikkoja.

Nostovuoteella varustetut pohjaratkaisut.
Ei kyyristelyä 13 cm lisäkorkeuden ansiosta
(390 PUH / 540 EUH).
EvoPore-HRCpatjat.
Takaavat parhaat
unet.

Erikoisuutena on monikäyttöinen kerrossänky. Yhdessä
lisävarusteena saatavan autotalliläpän kanssa voit
muuttaa sen suureksi autotalliksi (550 QDK).

Raikasvesisäiliö.
Kätevästi
erillisvuoteiden alla.

Tyylikäs WEINSBERGvedin. Tyylikkään
modernit ja kestävät
vetimet.

Sisätilojen laadukas
vaikutelma. Verratonta
asumismukavuutta.

30

Ammattitaito asuntovaunujen valmistuksessa

Esiin vedettävä sälepohja. Tee kahdesta
erillisvuoteesta yksi suuri makuutila.

KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
CaraCito.

Induktioliesi. Kotoa tuttua helppokäyttöisyyttä.

Vakiona lämmitystoiminnolla
varustettu ilmastointilaite.
Täydellisen miellyttävä lämpötila
koko ajoneuvossa.

Vetimettömät kalusteovet.
Pelkistettyä ja hienostunutta.

LED-valaistus vakiona.
Energiatehokas ja kaunis.

Jopa 133 litran
jääkaappi.
Riittävästi
tilaa perheen
matkaeväille.

Säilytystilaa ranskalaisen
vuoteen alla. Säilytystilaan pääsee
käsiksi niin sisä- kuin ulkopuolelta.

Lisävarusteena saatava kaasupaketti. Mahdollistaa haluttaessa myös
lämmityksen kaasulla sekä tavallisen kaasukeittimen käytön.

Sivuilla olevat äärivalot
ja näyttävä WEINSBERGtakavaloteline. Tekevät vaunun
siirtelystä turvallista.

Litiumioniakku.
Suurempi kapasiteetti, ja
kokonaispaino vain 12 kg (lisävaruste).

One Night Stand.
Sähkölaitteiden
omavarainen käyttö
vähintään yhden yön
yli (lisävaruste).*
Kaksinkertaiset
avattavat ikkunat.
Parantavat eristystä.

*Ota huomioon, että akun mahdollinen käyttöaika lataussykliä
kohden riippuu eri tekijöistä, kuten käytössä olevien laitteiden
lukumäärästä ja sähkönkulutuksesta, akun iästä, jne. ja on niiden
vuoksi rajallinen. Vähimmäiskäyttöaikaa yhtä lataussykliä kohden ei
siksi voida taata..

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

POHJARATKAISUT.
CaraOne.

390 QD

390 PUH

Pieni ja ketterä
vaunu
kevyille
vetoautoille.

Panoraamakeittiöllä
ja huippunäkymillä
varustettu tilaihme.

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• 4 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Panoraamakeittiö
• Pyöreä istuinryhmä
• Nostovuode vakiona
• 4 makuupaikkaa

400 LK

420 QD

450 FU

Perheille suunniteltu
kompakti pohjaratkaisu jopa 5 makuupaikalla.

Keittiössä
paljon säilytystilaa
nautiskelijoille.

Mukava
rentoutumiskeidas.

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• 4 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Ranskalainen vuode
• Pyöreä istuinryhmä
• 4 makuupaikkaa

480 EU

480 QDK

500 FDK

Mukavan tilava.

Klassikkopohjaratkaisu erinomaisella
tilankäytöllä.

Tyylikäs ja
perheystävällinen.

VAHVUUDET:
• Pohjaratkaisu lapsiperheille – 2-kerroksinen
kerrossänky
• Pitkittäinen ruokailuryhmä
• Jopa 5 makuupaikkaa

Sopii

PERHEILLE

VAHVUUDET:
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Pyöreä istuinryhmä
• 4 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• Pohjaratkaisu lapsiperheille – 2-kerroksinen
kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Ranskalainen vuode
• Ruokailuryhmä
• Pohjaratkaisu
lapsiperheille
– 2-kerroksinen
kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa

540 EUH

550 UK

550 QDK

Muuntautumiskykyinen
mukana kulkeva
loma-asunto.

Mukana kulkeva
kaksio.

Perheystävällinen
säilytystilaihme.

VAHVUUDET:
• Pyöreä istuinryhmä
• Pohjaratkaisu
lapsiperheille
– 2-kerroksinen
kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• Pohjaratkaisu lapsiperheille – 2-/3-kerroksinen kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa
• Takatalli

VAHVUUDET:
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Pyöreä istuinryhmä
• Nostovuode vakiona
• 6 makuupaikkaa

NOSTOVUODE
vakiona
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Sopii

PERHEILLE

NOSTOVUODE
vakiona

Sopii

PERHEILLE

Sopii

PERHEILLE

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT / VERHOILUKANKAAT

POHJARATKAISUT.
CaraCito.

390 QD

450 FU

Toiminnallinen
matkakumppani
erinomaisella
käsiteltävyydellä.

Tyylikäs ja kotoisa.

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• 4 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Ranskalainen vuode
• Pyöreä istuinryhmä
• 4 makuupaikkaa

470 EU

470 QDK

500 QDK

Kotoisa pakkaus
erillisvuoteilla.

Kodikas perhepesä.

Kuuden henkilön
lomakeidas.

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• Pohjaratkaisu
lapsiperheille
– 2-kerroksinen
kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Poikittainen parivuode
• Ruokailuryhmä
• Pohjaratkaisu
lapsiperheille
– 2-kerroksinen
kerrossänky
• Jopa 7 makuupaikkaa

VAHVUUDET:
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Pyöreä istuinryhmä
• 4 makuupaikkaa

VERHOILUKANKAAT.
KESTÄVYYTTÄ JA
HELPPOHOITOISUUTTA.

CaraOne

CaraCito

VAKIOVARUSTE

VAKIOVARUSTE

FOREST

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUA

DUSK

Sopii

PERHEILLE

Sopii

PERHEILLE

BLUE STONE

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUA

STONE WATER

BLOOM

YKSILÖLLINEN
ASUNTOVAUNUNI

SPARKLING VELVET

SWEET CHESTNUT

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraBus
KLASSISESTI MUOTOILTU
CAMEPR VAN.
Mutkikkaat keskikaupungin kadut tai leveät rantapromenadit:
CaraBus vie sinut juuri sinne, minne lomallasi kaipaat. Se on
tilavampi kuin kompakti ulkomuoto antaa odottaa, ja vakuuttaa
hienostuneella ulkomuodollaan.

CaraBus
KOHOKOHDAT
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CaraBus

•
•
•
•

Saatavissa Fordiin ja Fiatiin
• Muunneltava takatila suurella tavaratilalla
Jopa 7 makuupaikkaa
• Kattokorotuksella ja nostovuoteella
4 arustettua istuinpaikkaa
varustettu pohjaratkaisu
8 pohjaratkaisua alle 3500 kg • Erinomainen sisäilma ja viihtyisät sisätilat

> Scan me

MYÖS
NOSTOKATOLLA.

ARKI,
MITÄ SE
ON?
Daniela & Christoph. Olemme ensimmäistä kertaa
oikein kunnolla liikkeellä Campre Van-retkeilyautolla,
täynnä odotuksen iloa ja vähän jännit- tyneinäkin.
Kahdeksan päivän roadtrippimme johtaa Freyungista
Kölnin kautta Syltin saarelle. CaraBus on siihen
täydellinen – sillä voi ajaa käytännössä samaa vauhtia
kuin henkilöautolla, mikä on 1300 km:n matkalla
luonnollisesti etu.

KAUPUNKI,
MAASEUTU.
MERI.
AUTOLLA JA
PYÖRÄLLÄ.
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VAHVUUDET

CaraBus

TYYLIÄ
KAIKILLE
TEILLE.

LOMALLE
TYYLIKKÄÄSTI
JA MUKAVASTI.
Lisävarusteena saatavat
Styling-paketit 1 ja 2
tarjoavat kaiken, mitä
tyylikkäistä ratkaisuista
pitävä voi kaivata,
alumiinivanteista aina
loppuun asti harkittuun
väri- ja sisustusmaailmaan asti –
tässä 630 ME-mallissa.

Sulavalinjainen ja hienostunut.
Vaikuttavan monipuolinen tyylitaituri seuraa
sinua kaikkialle. Kattokorotus, MQH-katto
tai nostokatto – juuri sinun unelmalomasi
tarpeiden mukaan. Ketterältä ja tilavalta
CaraBusilta löytyy aina sopiva ratkaisu.

CaraBus
3300 - 3500 kg
Sallittu kokonaispaino
541 - 636 cm
Pituus (min. / maks.)
205 cm / 187 cm
Leveys (ulko / sisä)

MQH-KATTO.
AINUTLAATUINEN
ASUMISKONSEPTI.

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Korkeus (ulko / sisä)

600 MQH tarjoaa entistä enemmän seisomakorkeutta ja mahtavan tilantunteen.

PALJON TILAA
MATKUSTAMISEEN
JA NUKKUMISEEN.
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet
voidaan kääntää käden käänteessä.
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CaraBus

600 DQ – Näyttää hyvältä myös korkealla katolla varustetulla pohjaratkaisulla, ja
parvisängyn ansiosta sisätilat kätkevät sisäänsä 4 täysimittaista makuupaikkaa.

VIIHTYISYYTTÄ
HUOKUVAT SISÄTILAT.

KLASSISEN
RAIKAS
TUNNELMA
SISÄTILOISSA.
Tarvittaessa yläkaapin elementti voidaan poistaa, jolloin se tekee tilaa lisävarusteena saatavaan
TV-pakettiin kuuluvalle 24-tuumaiselle Smart TV-televisiolle – tässä pohjaratkaisu 540 MQ.
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VAHVUUDET

CaraBus

15 CM
LISÄÄ
HUONEKORKEUTTA.
205 cm
sisäkorkeuden
ansiosta
pidempikin
mahtuu
kulkemaan
suorassa.

CaraBus

FORD

VALMIINA
MATKAAN.
Ketteryys takaa täyden
ajonautinnon. Kompakti CaraBus
Ford on kotonaan kaikilla teillä, ja
kätkee sisälleen yllättävän paljon
tilaa. Sisäkorkeus on suuri, joten
sisällä ei tarvitse varoa päätään, ja
uskomattoman kantavuuden ansiosta
voit pakata mukaan kaiken, mitä
lomallasi tarvitset.

FORD

3500 kg
Sallittu kokonaispaino
553 - 599 cm
Pituus (min. / maks.)
206 cm / 187 cm
Leveys (ulko / sisä)
298 cm / 205 cm
Korkeus (ulko / sisä)

600 MQ
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ERITYISEN MUKAVAT
ISTUIMET.

VALTAVASTI
SÄILYTYSTILAA.

Suuntasitpa lyhyille tai pitkille matkoille, CaraBus Fordissa kaikki
istuvat mukavasti.

935 litran säilytystilojen ansiosta kaikki
lomalla tarvittava mahtuu mukaan.

CaraBus

VALOISA
AVARA
TILA.

Hienostunut tilaratkaisu. Suoralinjainen keittiö ja eteen sijoitettu jääkaappi luovat
avoimen tilan – tässä 600 MQ Fordissa.
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RUOKAILURYHMÄ

TYYLIKÄS
KATTAUS TIEN
PÄÄLLÄ.

EASYENTRYPÖYTÄ.
Suuri pöytäpinta-ala
ilman häiritsevää jalkaa.

Suoralinjainen ja loppuun asti ajateltu. Kompakti rakenne,
kaunis linjaus ja yksityiskohdat, kuten ruokailuvälinelaatikko
vakiovarusteena. CaraBusin keittiö- ja ruokailualue ei jätä mitään
toivomisen varaan. Käännettävien kuljettajan ja etu- matkustajan
istuimien ansiosta kahden hengen ruokailuryhmä muuttuu nopeasti
neljän hengen ruokailuryhmäksi.

NEROKKAAT
RATKAISUT
RENTOIHIN
HETKIIN.
Valinnainen mukavuustoiminto: istuinryhmän säädettävät pehmusteet tekevät
matkanteosta entistä mukavampaa – tässä pohjaratkaisussa540 MQ.
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CaraBus

EINFACH
UMZUBAUEN
FÜR NOCH
MEHR PLATZ.

RUOANLAITTO

NÄPPÄRÄ
TILAIHME
NAUTISKELIJOILLE.
Yhdenmukainen pehmeälinjainen kalustedesign
– tässä pohjaratkaisu 630 ME.

Seinäkaapit ruostumattomasta
teräksestä valmistetuilla saranoilla.

ENERGIATEHOKAS
JÄÄKAAPPI.
Kätevillä tilanjakajilla varustetussa laatikossa on
paljon tilaa – tässä pohjaratkaisu 630 ME.

Ja integroitu pakastelokero
(jopa 150 l).
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NUKKUMINEN

PITKITTÄISET
ERILLISVUOTEET.
RIITTÄVÄSTI TILAA
HEITTÄYTYÄ PITKÄKSEEN.
Avaa takaovet ja nauti luonnon läheisyydestä
– tässä pohjaratkaisu 630 ME.

Miellyttävä tunnelma. Kauniit pinnat, puu ja hengittävä
kangasverhoilu sivuseinissä sekä loppuun asti ajateltu
valaistus aikaan- saavat vertaansa vailla olevaa viihtyisyyttä.
Täydellisen harmoninen tunnelma.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
KAUNIITA PINTOJA,
VALTAVASTI TILAA.
Takaosan suureen vuoteeseen voi vetäytyä mukavasti ja
rennosti – tässä pohjaratkaisu 540 MQ.
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CaraBus

TILAA
YLÖSPÄIN.
PARVISÄNKY.
600 MQH. Lisävarusteena myös
parvisän- gyllä: mitä olisi Camper
Van-retkeilyauto ilman käytännöllisiä
ratkaisuja?

YLLÄPIDÄ
SUORALINJAISTA
TYYLIKKYYTTÄ
JA MUKAVUUTTA
FIATISSA.

TARKKAAN MIETITYT
TOIMINNOT.
Käännettävä laskutaso ja sen alla säilytyslokero
– tässä pohjaratkaisu 630 ME.

SAUMATON
LED-RATA.
Seinään integroidut lokerot kiinnittävät katseet
ja tarjoavat käytännöllisen säilytystilan – tässä
pohjaratkaisu 630 ME.

Katseita keräävänä ja
toiminnallisena kohokohtana
saatavana lisävarusteena
Voltage-paketissa.

Yksinkertaisesti kätevä. Kylpyhuone on tyyliltään suoralinjainen
ja siinä on tarkkaan mietittyjä toimintoja. Seinäsäilytyslokerot,
lisäsäilytystila kaapeissa ja koko tilan levyinen pesuallas tekevät
peseytymisestä pienessä tilassa suuren nautinnon.

600 MQ Ford

MATALA KULKU
SUIHKUUN.
Lisää turvallisuutta märissä tiloissa.

SUORALINJAISTA
TYYLIKKYYTTÄ
JA MUKAVUUTTA
FORDISSA.
Vielä enemmän säilytystilaa kätevässä yläkaapissa
ergonomisen pesualtaan yläpuolella 600 MQ Fordissa.
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CaraTour
MODERNIN RENNOSTI
MUOTOILTU CAMPER VAN.
CaraTour on rennon urheilullinen. Erinomaisella ajodynamiikallaan WEINSBERG Camper Van tekee jokaisesta matkasta elämyksen ja se on aina valmis uusiin seikkailuihin. Käyttöä varten
suunnitellut ainut-laatuiset pohjaratkaisut tarjoavat runsaasti
tilaa ja vakuuttavat monilla nerokkailla yksityiskohdilla.

CaraTour
HIGHLIGHTS
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CaraTour

•
•
•
•

Saatavissa Fordiin ja Fiatiin
• Luokkansa suurin makuuala
Jopa 7 makuupaikkaa
• Erinomainen ajodynamiikka
Enintään 4 varustettua istuinpaikkaa • Näyttävä urheilullinen muotokieli
8 pohjaratkaisua alle 3500 kg

> Scan me

MYÖS
NOSTOKATOLLA

XXX / XXX
VIHDOIN IHAN
KUNNOLLA
ULKONA.
Sven & Philipp. Me suuntaamme
talvella Alpeille. Vapaalaskijoina ja
matkailuautoilijoina rakastamme
kaarteita niin rinteessä kuin tiellä.
Siihen tarvitaan sopiva ajoneuvo.
CaraTour on paljon enemmän kuin
pelkkä ajoneuvo. Se on urheilullinen
ja nopea, ja se on kuin kotonaan
mutkikkailla teillä.

SPORTTISESTI
LIIKKEELLÄ. NIIN
TIEN PÄÄLLÄ KUIN
RINTEESSÄ.
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VAHVUUDET
MQH-KATTO.
URHEILULLINEN TYYLI
JA SUURET
SISÄTILAT.

CaraTour

RENNOSTI
TIEN PÄÄLLÄ.
Heti valmis Camper Van. Hyppää kyytiin, kiinnitä turvavyö ja lähde matkaan:
vapaudesta ja lomasta nauttiminen ei ole
koskaan ollut näin helppoa kuin WEINSBERG
Cara-Tourin kanssa. Käytännöllisessä Camper Van-retkeilyautossa on kaikki tarvittava
houkuttelevaan hintaan.

CaraBus 600 MQH
tarjoaa entistä enemmän seisomakorkeutta ja mahtavan
tilantunteen.

CaraTour
3300 - 3500 kg
Sallittu kokonaispaino
541 - 636 cm
Pituus (min. / maks.)
205 cm / 187 cm
Leveys (ulko / sisä)
258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Korkeus (ulko / sisä)

540 MQ

935 LITRAN
KUORMAUSTILAVUUS.
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CaraTour

PANORAAMAIKKUNA.
Skarppi-ilmeinen kestosuosikki suuntaa
eteenpäin. Nyt saatavana myös Weinsberg Panoramic ikkuna- kattoikkunalla
– tässä pohjaratkaisu 600 MQ.

AJATON
HARMAA HUOKUU
TYYLIKKYYTTÄ.
Moderni ulkonäkö ja äärimmäisen kestävät. CaraTourin kalusteet ovat CPLpinnoitteen ansiosta uskomattoman kestäviä – tässä pohjaratkaisu 600 MQ.
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VAHVUUDET

KATSEIDEN
KÄÄNTÄJÄ
VAKUUTTAVALLA SISÄKORKEUDELLA.
Sisäkorkeus 205 cm
koko ajoneuvossa –
urheilullisuudesta
tinkimättä.

CaraTour

FORD

VALMIINA
MATKAAN.
Erinomainen ajodynamiikka
yhdistettynä valtaviin säilytystiloihin. Tarvitsetko paljon
tilaa retkillesi? CaraTour Ford on
valmiina seik-kailuihin. Tilava ja
kuitenkin urheilullinen.

CaraTour

FORD

3500 kg
Sallittu kokonaispaino
553 - 599 cm
Pituus (min. / maks.)
206 cm / 187 cm
Leveys (ulko / sisä)
298 cm / 205 cm
Korkeus (ulko / sisä)

600 MQ Ford

KAIKKI SELKEÄSTI
SILMIEN EDESSÄ.
Ergonominen mittaristo ja lisävarusteena saatava Infotainmentjärjestelmä mukaan lukien 8 tuuman kosketusnäyttö,
navigointijärjestelmä ja älykkäät avustinjärjestelmät.
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CaraTour

TURVALLISESTI
TIEN PÄÄLLÄ.
Mukava alusta ja älykkäät avustinjärjestelmät takaavat miellyttävän matkan.

AVARUUTTA.
Keittiöstä takaosaan jatkuvat yläkaapit tuovat ainutlaatuista tilantuntua ja valoa.
Harkittu yksityiskohta: jääkaappiin pääsee käsiksi niin sisä- kuin ulkopuolelta.
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RUOKAILURYHMÄ

RIITTÄVÄSTI
TILAA RUOKAILURYH-MÄN JA KEITTIÖN VÄLILLÄ.
Tilakonsepti tuo paljon
tilaa ruuanlaittoon ja kattaukseen – tässä pohjaratkaisussa 600 MQ.

24''
SMART
TV.

MUKAVA
SELKÄNOJA.
Muunneltava. Lisävarusteena saatava jaettava takaistuin
säädettävillä selkänojilla – tässä pohjaratkaisussa 600 ME.
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CaraTour

HELPPO
SYÖTTÖTAULUKKO.
Häiritsemättä pöydän jalkaa.

RUOANLAITTO
Taitettavalla työtason jatko-osalla varustetussa
keittiössä on paljon tilaa ruoanlaittoa varten –
tässä pohjaratkaisussa 600 MQ.

AVARA KATTOKAAPPI
ÄÄNETTÖMÄLLÄ
SOFT-CLOSE-SULKEUTUMISTOIMINNOLLA.

RUOKAILUVÄLINELOKERO KÄYTÄNNÖLLISILLÄ TILANJAKAJILLA.

SÄHKÖINEN
SYTYTYS.
Rento tyyli. CaraTour erottuu luokas-saan edukseen selkeillä
ja moderneilla sisätiloillaan. Mukava ruokailuryhmä ja tunnelmavalaistuksella varustettu korkealaatuinen keittiö takaavat
ren-non matkatunnelman.

ANTRASIITIN HARMAA
NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ METALLINHARMAAN RINNALLA.
Energiatehokas 95 litran jääkaappi ja jaettu lasikansi tekevät kokkaamisesta keittiössä nautinnon – tässä pohjaratkaisu 600 MQ.

51

NUKKUMINEN

PITKITTÄINEN ERILLISVUODE.
HEITTÄYDY PITKÄKSEEN.
Pitkittäisissä erillisvuoteissa on tilaa ojentautua –
tässä pohjaratkaisu 600 ME.

ENEMMÄN
MUKAVUUTTA.
VAATEKAAPPI
JÄÄKAAPIN
ALLA.

Kokoaan suurempi makuuala. CaraTour panostaa moderniin ilmeeseen sekä sel-keään käytännöllisyyteen ja säilytystiloihin. Suuri makuuala ja helppohoitoinen kangas takaavat
rennot hetket. Päätä itse, miten haluat nukkua.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
TEHOKKAAN MONIKÄYTTÖINEN.
Suuren takavuoteeseen kelpaa heittäytyä pitkäkseen,
ja sen makuualan pituutta voi jatkaa yli 200 cm:iin –
tässä pohjaratkaisussa 600 MQ Ford.
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CaraTour

TILAA YLÖSPÄIN.
PARVISÄNKY.
600 DQ. Mitä olisi Camper Van-retkeilyauto ilman käytännöllisiä ratkaisuja?

YLLÄPIDÄ

TYYLIKÄS
LOOK.
MODERNI
MUOTOILU
FIATISSA.

Suoralinjaisten hyllyjen takana on paljon säilytystilaa.
Ikkunan kaihdin katoaa suojuksen taakse, kun sitä ei
tarvita – tässä pohjaratkaisu 600 MQ.

Nerokas tilakonsepti. Kylpyhuoneessa yh-distyvät moderni
ilme ja älykkäät toiminnot, kuten sähköpumpulla varustettu
käännettävä kasetti-WC tai koko tilan levyinen, helppohoi-toisella pinnalla varustettu pesuallas.

HELPPOHOITOINEN
PESUALLAS.
Vesihanaa voi käyttää
lisäva-rusteena olevan
ikkunan kautta myös
ulkosuihkuna.

Suihkualtaan peite
tuo lisää tilaa.

KÄYTÄNNÖLLINEN
YKSITYISKOHTA –
JA HELPPO KÄYTTÄÄ.

TÄYSVARUSTELTU KYLPYHUONE.

RENTOUTTAVA
PESEYTYMISHETKI
FORDISSA.
Laadukas yhdistelmäkaihdin suojaa hyönteisiltä ja uteliailta
katseilta – tässä pohjaratkaisu 600 MQ Ford.
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INTOHIMOINEN MONILAHJAKKUUS.
CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] erillisellä takatallilla.
Valtavan tavaratilan ja täysimittaisen asunto-osan
yhdistelmä on täydellinen ratkaisu seikkailunjanoisille.
> Scan me

[OUTLAW]
KOHOKOHDAT

• Nukkumapaikkoja jopa 5
• 4 turvavyöllä kiinnitettyä istuinta
• Erillinen, täysin varustettu olohuone

• Saatavana CaraBusina ja CaraTourina
• Suljettu autotalli takana
• Lentokiskot sis. kiinnityssilmukat

XXX / XXX
Korjaamo ja koti tien päällä.
Se kuljettaa sinut arkisin töihin ja
viikonloppuisin minne ikinä haluat.

Tilaa pyörällesi ja mukava
asunto-osa.
[OUTLAW] tarjoaa sinulle
molemmat.

ON MUKANA
KAIKESSA MITÄ
TEET.

[OUTLAW] on maailman ensimmäinen sarjavalmisteinen camper van,
joka on jo tehtaalla varustettu täydellisesti ajokkisi kuljettamista
varten. Öisin kaikki välineet ovat turvassa lukitussa takatallissa,
päivisin OUTLAW vie sinut turvallisesti ja nopeasti seuraavaan
elämykseen!

Tilaa jopa 4 polkupyörälle.
Halusitpa lähteä lenkille tai tutustua
ympäristöön, ei muuta kuin menoksi.

Takatallissa ajoneuvosi kulkee kätevästi ja
turvallisesti mukana, valmiina
uuteen kilpailuun.
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAA
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.

Valinnainen
panoraamaikkuna
(edessä). Sisätilojen avara
tilantuntu.

Jopa 102 litran makean veden säiliö.
Ohut muotoilu suoraan pyöräkotelon
yläpuolella lisää säilytystilaa.

Sadekouru, jossa on
himmennettävä
LED valaistus
miellyttävä
ilmapiiri.

Integroiva head-up-näyttö.
Kaikki tiedot ovat näkyvissä ja
katseesi pysyy tiessä.

Latauksen tehostin. Nopeampi
ja tehokkaampi lataus
moottorin ollessa käynnissä.

Lämpötilaohjattu
alusta ja ympäristön
valaistus.

Vankka ja kestävä. CPL-pinnat
varmistavat, että pöytä ja työtaso
kestävät lähes mitä tahansa.

Easy-Slide-vuode. Rullakiskojen avulla saat
sängyn korkealle katolle hetkessä.

Easy-Space-muunnos.
Ainutlaatuinen tilan tuntu ilman
ahtautta vuonna siirtyminen
ohjaamoon.

Helppo syöttötaulukko.
Häiritsemättä pöydän
jalkaa.
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Camper Vans

Viehättävä
sisäänkäyntialue.
(valinnaisesti myös
saatavana nahkaverhoilulla)

Suuri takatilavuus.
Sisältää jopa 935 litran kuormatilavuuden
(600 MQ / DQ).

TRUMA iNet X -järjestelmän ja LEDohjauspaneelin avulla ajoneuvon sähköjä
ja lämmitystä voidaan ohjata keskitetysti.
Lisäksi sinulla on aina silmällä vedenkorkeus.

Kotelovaikutus.
Sivuseinien
kangasverhoilu
lisää mukavuutta.

LED-pisteet.
Energiaa säästävä,
tunnelmallinen
valaistus.

KOHOKOHDAT

ComfortSpa-kylpyamme. Magneettisen
suihkuverhon ansiosta.

Kirkas lasi Konepelti.
Lisää valoa sisätiloissa.

Valaistu Takana
autotallit, joissa
on LED. Paljon
valoa takatallissa.

Innovatiivinen hyönteisverkko-ovi. Optimaalinen
suojaus sisätiloissa.

24'' Smart TV. Voit
katsella televisiota
kuin kotonasi Internet-yhteyden avulla.

Leveä sähköisesti ulosvedettävä askelma. Lisää mukavuutta
sisään ja ulos noustessa.

Täysmetalliset
kahvat, joissa on
kallistuslukko.
Selkeä muotoilu ja
ehdottoman vankka.

Säilytyslokerot
takatallissa. Täällä voit
säilyttää kaiken,
mitä tarvitset
seuraavaa päivää
varten.

Täydellinen GRPkorkea katto.
Pitkä käyttöikä,
helppohoitoisuus
ja optimaaliset
eristysarvot erityisen
kaksikuorisen GRPrakenteen ansiosta.

Helppo pääsy ajoneuvon
sähköjärjestelmiin. Tilaa säästävä
asennus pyöräkotelon yläpuolelle.

Makuualueen
ikkuna. Hyttysverkko ja pimennysverho
sisältyvät hintaan.

Metalliset saranat. Vankka ja
kestävä monen vuoden intensiiviseen käyttöön.

Lentokiskot, sis. kiinnityssilmukat. Paras kuorman kiinnitys.

Lukittava autotallin
takaovi. Autotalli ja asuintila on erotettu toisistaan
täysin turvallisesti.

Pistorasiat takana.
Virta syötetään 230 V
SCHUKO-pistorasiasta ja
valinnaisen jännitepaketin
USB-pistorasiasta.

Suihku taivasalla. Takatallissa on
lämpimän ja kylmän veden liitäntä
ulkosuihkulle (lisävaruste).

Ole omavarainen
pidempään. Helposti
saatavilla olevan
runkoakun ansiosta
(saatavana myös
lisävarusteena
litiumioniakku).

Mainittu pakkauksen sisältö on esimerkillinen tälle sarjalle. Yksittäisten kohteiden ominaisuudet paketin sisällä voivat vaihdella pohjapiirustuksen mukaan.
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MONIPUOLISUUS / LAKAT

VÄRIMAAILMA.
LISÄÄ TYYLIÄ.

VALKOINEN
(UNI)

FIAT
CAMPOVOLO GREY* (SPECIAL SOLID)

BLACK* (METALLIVÄRI)

FER GREY* (METALLIVÄRI)

LANZAROTE GREY* (SPECIAL SOLID)

SILVER
(ALUMINIUM GREY)* (METALLIVÄRI)

ARTENSE GREY* (METALLIVÄRI)

FORD
FROST WHITE (UNI)
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Camper Vans

GREY MATTER* (UNI)

MAGNETIC GREY* (METALLIC)

*Värivaihtelut mahdollisia. Saatavilla lisämaksusta.

MONIPUOLISUUS / VERHOILUKANKAAT
XXX / XXX

VERHOILUK ANKAAT.
MAKUSI MUKAAN.
VAKIOVARUSTE FIAT

VAKIOVARUSTE FORD

CaraBus

CaraBus Ford

CaraTour

CaraTour Ford

TURIN

KOCAELI

SAATAVANA LISÄMAKSUSTA
CaraBus

CaraTour

CaraTour

FIFTY SHADES
(tekonahka)

ACTIVE ROCK
CaraBus

CaraBus

CaraTour

SZECHUAN

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUA
CaraBus

CaraTour

ALU
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MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
VIRITETTY
SINULLE TARPEET.

540 MQ

600 MQ

Näppärä malli
dynaamisilla
mitoilla.

Allround-malli
klassisella
pohjaratkaisulla.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
• keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,41 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

600 DQ

600 K

600 MQH

Kattokorotuksella
varustettu, muuntautumiskykyinen.

Kuljetuskapasiteetilla varustettu
moniosaaja.

Urheilullinen
tyyliniekka sopii
myös perheille.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen parivuode
• Nostovuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen kerrosparivuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 7 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen parivuode
• Easy-Slide-vuode
MQH-katossa
• Kokonaispituus 5,99 m
• 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

600 ME

630 ME

630 MEG

Kompakti pakkaus
erillisvuoteilla.

Tilava
rentoutumiskeidas.

Moniosaaja
kuljetustarpeisiin
ja yöpymiseen.

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Kokonaispituus 6,36 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäinen parivuode
• Erillinen takatalli
• Kokonaispituus 6,36 m
• Jopa 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

*Lisävarusteena saatava nostokatto tuo 2 lisämakuupaikkaa
Lisätietoa hinnastossa tai osoitteessa: weinsberg.com/catalogues-price-lists
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Camper Vans

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

550 MQ FORD
Urheilullinen
hyvin harkitulla
mukavuudella.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,53 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

600 MQ FORD
Pienikokoinen
poikittaisella
sängyllä.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Poikittainen parivuode
• Kokonaispituus 5,99 m
• Jopa 5 makuupaikkaa*
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

YKSILÖLLINEN
CAMPER VAN

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraCompact
KETTERÄ PUOLIINTEGROITU.
CaraCompactissa yhdistyvät van-luokan ketteryys ja puoli-integroidun
matkailuauton tilat. Se on ulkomitoiltaan kapealinjainen, mutta sisältä
suuri. Valittavissa on kaksi erilaista alustaa. Johtotähden viitoittamaa
mukavuutta tai erityistä urheilullisuutta – CaraCompact on todellinen
WEINSBERG: huolella suunniteltu, huippuvarusteltu ja ehdottoman
käytännöllinen.

> Scan me

KUUMA
ERIKOISMALLIT

CaraCompact
KOHOKOHDAT
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CaraCompact

• Saatavissa Fiatin ja Mercedes-Benzin
• 4 pohjaratkaisua alle 3500 kg
alustalla
• Kapea
• Jopa 4 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa • Erinomainen ajodynamiikka

TAUON
PAIKKA
SIELLÄ, MISSÄ
HALUAMME.
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.

PUOLI-INTEGROIDUN
TILAT, VAN-LUOKAN
KETTERYYS.
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VAHVUUDET

640 MEG Suite (MB)

MERCEDEKSEN
LUKSUSSVIITTI
NELJÄLLE.
Perheloma omassa sviitissä! Kaksi viihtyisää
vuodetta, paljon tilaa ja fiksuja yksityiskohtia.
CaraCompactSuite MB 640 MEG on ihanteellinen
ajoneuvo neljälle henkilölle vakiovarusteena
olevan alaslaskettavan sängyn ansiosta.

640 MEG Suite (MB)
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
698 cm
Pituus (min. / max.)
230 cm / 212 cm
Leveys (ulko / sisä)
284 cm / 200 cm
Korkeus (ulko / sisä)

640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER]
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ERITTÄIN
KÄYTÄNNÖLLINEN.

KAUNISTA
LINJAKKUUTTA.

Nostovuoteen voi laskea helposti alas
mukavaksi lisämakuutilaksi.

Aerodynaamisesti muotoillun kattokuvun
alle kätkeytyy tilaa säästävä nostovuode.

CaraCompact

TODELLINEN
SVIITTI
TIEN PÄÄLLÄ.

640 MEGSuite (MB) – Nostovuode sopii kauniisti tilakonseptiin. Ylös nostettuna sitä tuskin
huomaa, ja mukavalle ruokailuryhmälle on runsaasti tilaa.
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VAHVUUDET

640 MEG (MB)

VAN-LUOKAN
TILAVIN
MATKAILUAUTO.
Täysin uusi ratkaisu: CaraCompact 640
MEG (MB) -pohjaratkaisun ainutlaatuinen
tilantuntu on luokassaan lyömätön.
Täydellinen ajoneuvo 2–3 henkilölle, jotka
arvostavat avaruutta ja Mercedes-Benzin
laatua.

640 MEG (MB)
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
692 cm
Pituus (min. / maks.)
230 cm / 212 cm
Leveys (ulko / sisä)
275 cm / 200 cm
Korkeus (ulko / sisä)

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]

ERINOMAINEN
NÄKYVYYS.
Huippuvarustellussa ohjaamossa näkyvyys on erinomainen ja
käytettävissä ovat nykyaikaisimmat ajo- ja avustinjärjestelmät.
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CaraCompact

LEVEÄ
SILUETTI,
KOMEA
ULKONÄKÖ.

PREMIUM
ELÄMÄN
TUNNE.

CaraCompact 640 MEG (MB) -pohjaratkaisussa on runsaasti tilaa niin ruuanlaittoon kuin rentoutumiseen.
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RUOKAILURYHMÄ

MUKAVASTI
TILAA.
212 cm:n sisäleveyden ansiosta
CaraCompactin Mercedesmallit ovat luokkansa leveimpiä
van-luokan matkailuautoja.
Sen tuntee ja näkee erityisen
suurissa sisätiloissa – tässä
pohjaratkaisu 640 MEGSuite
(MB) EDITION [PEPPER].

DOLCE VITA
KOHTAA DOLCE
GUSTON.

YKSITYISKOHTIA
TYYLILLÄ.
Pöytälevy voidaan laajentaa tai taittaa kokoon tilan säästämiseksi hetkessä. Innovatiivinen penkkikonsepti, jossa on
viisto penkki, helpottaa sisään- ja ulospääsyä – tässä pohjaratkaisussa 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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CaraCompact

RUOANLAITTO

RUNSAASTI
TILAA.

Suurista laatikoista löydät
riittävästi tilaa ruoanlaittovälineille
ja XXL-jääkaappi toimittaa koko
koko perheelle tuoretta ruoka – tässä
pohjaratkaisussa 640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER].

142 L JÄÄKAAPPI,
JOSSA ON AESTOIMINTO.

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.

TILAVA KEITTIÖ
TEKEE
RUOANLAITOSTA
KIVAA.

NIIN KOMPAKTI
VOI A
TÄYSIMITTAINEN
KEITTIÖ VOI OLLA.
Kompakti voi olla myös tilava ja tilava voi olla kompakti. Sen todistaa taitettavalla työtason
jatkeella varustettu keittiö – tässä pohjaratkaisu 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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NUKKUMINEN
PITKITTÄISET ERILLISVUOTEET.
MUKAVUUTTA KOKO PITUUDELTA.
Lisävarusteena saatavalla, esiin
vedettävällä rullavuoteella voit
muuttaa 200 cm pitkät ja 82 cm leveät
erillisvuoteet helposti parivuoteeksi –
tässä pohjaratkaisu 640 MEG (MB).

ENEMMÄN
KUIN VAIN
MAKUUPAIKKA.

Mukavia lepohetkiä. Kutsuva, mukava ja erityisen tilava.
CaraCompact (MB) -matkailuauton makuutila takaa rentouttavat
yöt. Kirkkaasta kattokuvusta voi ihastella tähtitaivasta.

PAIKKA VUONNA AURINKO:
KOKOONTAITETTAVA SÄNKY.
640 MEGSuite (MB). Kattoikkunan ansiosta voit nauttia
parhaista näkymistä ja miellyttävästä nukkumisilmastosta
mukavassa kokoontaitettavassa vuoteessa.
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CaraCompact

HELPPO
KUIN
KAKKU
JOHDANTO.

YLLÄPIDÄ
TYYLIKÄS
MUOTOILU.

Dometic-kasetti-WC.

Täydellinen yhdistelmä tyylikkyyttä
ja käytettävyyttä. CaraCompact 640
MEG (MB) -pohjaratkaisun kylpyhuone,
miten pieneen tilaan mahtuu suuren
luokan mukavuutta. Nerokkaat
yksityiskohdat, selkeät linjat ja tyylikäs
valaistus kutsuvat miellyttäviin
peseytymishetkiin.

KOMPAKTI
RATKAISU.

ERINOMAINEN
TILASUUNNITTELU.
Kaikki virkistäytymiseen tarvittava yhdessä tilassa. Kätevä suihkuseinä ja
tunnelmallinen LED-valaistus – tässä pohjaratkaisussa 640 MEG (MB).

Tilaa säästävää
pesuallasta voi siirtää
tarpeen mukaan.
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VAHVUUDET

600 MEG / MF

VAUHDIKAS
SEURALAINEN.
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 GFKkatto tekevät siitä ihanteellisen seuralaisen
aktiivisille tutkimusmatkailijoille.

600 MEG / MF
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
675 cm
Pituus (min. / maks.)
220 cm / 205 cm
Leveys (ulko / sisä)
280 cm / 200 cm
Korkeus (ulko / sisä)

600 MF EDITION [PEPPER]

TYYPILLISTÄ
VANLUOKKAA.
Tyylikkään aerodynaaminen,
pieni ilmanvastus ja
alhainen CW-arvo.

600 MEG EDITION [PEPPER]
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CaraCompact

KETTERÄ
LIIKKEILTÄÄN,
SISÄLLÄ
PALJON TILAA.

Runsaan säilytystilan ja valoisan ilmapiirin ansiosta ruoanlaitto matkalla
on todella hauskaa – tässä pohjaratkaisussa 600 MEG EDITION [PEPPER].
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RUOKAILURYHMÄE

RUOANLAITTO

TÄYDELLINEN
NAUTISKELIJOILLE.

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

142 LITRAN
SLIMTOWERJÄÄKAAPPI.

TAITETTAVALLA TYÖTASON
JATKO-OSALLA
VARUSTETTU KEITTIÖ.
Käytännöllinen, yhdellä kädellä käytettävä
jatke luo lisää työtilaa.
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CaraCompact

NUKKUMINEN
RANSKALAINEN VUODE.
LOKOISIIN UNIIN.

ERILLISVUOTEET.
TILAA OJENTAUTUA.

600 MF EDITION [PEPPER]

600 MEG

YLLÄPIDÄ

OVET KIINNI
JA VESI PYSYY
SUIHKUTILASSA.

PITKITTÄINEN
KYLPYHUONE.
PESUALLAS ON
OVEN EDESSÄ.
KOMPAKTI
KYLPYHUONE.
SUIHKU, WC JA
PESUALLAS
SAMASSA TILASSA.
600 MF – WC-istuin ja suihku ovat
erillään pesualtaasta.

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

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.

Sänkytaso. Kätkee sisäänsä lisää säilytystilaa.

Koko sivuseinien pituudelta jatkuvat helmat. Aerodynaaminen
muotoilu vähentää tuulen ääniä ja näyttää tyylikkäältä.

Dynaaminen ja urheilullinen ilme.
Todellinen katseenvangitsija myös
ulkopuolelta.

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

Kattokuvun avattava ikkuna.
Pimennysverholla ja hyönteissuojalla varustettu suuri ikkuna
saa valon tulvimaan sisätiloihin.

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

Asuintilan KOMFORTovet vakiovarusteena.
Auton lukitusjärjestelmä,
kaksinkertainen tiiviste ja
2 taitettavaa vaatekoukkua.
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CaraCompact

Pohjaratkaisussa 650
MF lisää säilytystilaa
ranskalaisen vuoteen alla.
Kaasupullokotelo on sijoitettu
tilaa säästävästi vaatekaappiin.

Kätevä
takatalli.
Paljon tilaa ja
yhdellä kädellä
käytettävissä.

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

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT
VAATIMUKSESI.

600 MEG

600 MF

Ketterä erillisvuoteilla.

Kompakti, tyylikäs.

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

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

640 MEG (MB)
Van-luokan tilavin
matkailuauto.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

640 MEGSuite (MB)
Mercedeksen luksussviitti neljälle.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• 4 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraLoft
PUOLI-INTEGROITU SUURIMMALLA
KANTAVUUDELLA.
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.

CaraLoft
KOHOKOHDAT
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CaraLoft

• Jopa 4 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa
• 3 pohjaratkaisua alle 3500 kg

> Scan me

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

XXX / XXX

VIHDOIN VAPAATA
AIKAA OLLA
KUNNOLLA
ULKONA.
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.

PALJON VARUSTEITA,
PALJON ENERGIAA
JA HYVÄ RUOKAHALU.

CaraLoft
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
645 cm - 699 cm
Pituus (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Leveys (ulko / sisä)
294 cm / 215 cm
Korkeus (ulko / sisä)
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VAHVUUDET

CaraLoft

LINJAKAS
MONITAITURI.
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.

ASUMISUNELMA
PYÖRIEN
PÄÄLLÄ.

AVARA
KOTI TIEN
PÄÄLLÄ.
Ryhdikäs grafiikka ja lisävarusteena saatava PREMIUMovi – tässä pohjaratkaisuna 600 MF.

KAIKKI
MUKAAN!
TODELLINEN
TILAIHME.
Valtava kantavuss.
Säilytystilaa yhdellä kädellä
käytettävässä takatallissa.
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CaraLoft

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

AINUTLAATUISTA
TILAN TUNTUA.

ERITTÄIN
MUKAVA.
CaraLoftin sisäkorkeus on koko ajoneuvossa 215 cm – tässä pohjaratkaisu 650 ME.
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RUOKAILURYHMÄ

HALLITTU
TILAKONSEPTI.
650 ME – Tasapainoinen
tilakonsepti kutsuu kokkaamaan
ja rentoutumaan. Soft-Closetoiminnolla varustetut laatikot
tuovat lisää käyttömukavuutta.

PALJON
TILAA
RUOANLAITTOON.

AUKI
KÄÄNNETTÄVÄ
PÖYDÄN JATKE.
650 MF – Ohjaamon kääntyvät
alkuperäiset Fiatin Captainchairistuimet muodostavat mukavan
istuinryhmän (saatavissa Fiat-paketissa).
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CaraLoft

RUOANLAITTO
Kattokaapit, joissa on korkealaatuiset
ruostumattomasta teräksestä
valmistetut saranat.

133 LITRAN AESTOIMINNOLLA
VARUSTETTU
JÄÄKAAPPI.
Riittävästi tilaa
matkaeväille.

Kaunis ja toimiva. Hallittu säilytystilojen ja
WEINSBERG-elementtien kokonaisuus.

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

RUNSAASTI
TILAA
RUOKATARPEILLE
JA
KEITTIÖVÄLINEILLE.
650 ME – Lasikannellinen 3-liekkinen keitin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas kutsuvat kokkaamaan.
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NUKKUMINEN
PITKITTÄISET
ERILLISVUOTEET.
RIITTÄVÄSTI TILAA
HEITTÄYTYÄ PITKÄKSEEN.
650 ME – Mukavat erillisvuoteet
tarjoavat hyvät unet
vakiovarusteisiin kuuluvien EvoPore-HRC-patjojen ansiosta.

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

Tilava makuualue. CaraLoft tarjoaa modernia muotoilua, valtavia
rentoutumispaikkoja ja helppohoitoisia materiaaleja. Vakiovarusteena
saatavatEvoPoreHRCpatjat takaavat hyvät unet.

RANSKALAINEN VUODE.
NEROKAS RATKAISU
RENTOUTUMISEEN.
650 MF – Ranskalainen vuode on
erityisen hienostunut tilaratkaisu.
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CaraLoft

YLLÄPIDÄ
TAKAOSAN
KYLPYHUONE..
LUKSUSLUOKAN
KYLPYHUONE.
Paljon tilaa
pesualtaan
ympärillä ja
suihkussa – tässä
pohjaratkaisussa
650 MF.

Hygieniatuotteet
mahtuvat hyvin
peilikaappiin.

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

KÄÄNNETTÄVÄ
PESUALLAS.

KOMPAKTI
KYLPYHUONE.
SUORALINJAINEN
JA SELKEÄ.
Kompakti kylpyhuone mahdollistaa optimaalisen tilankäytön –
tässä pohjaratkaisussa 650 ME.

Matala suihkuallas.
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.

LFI-kattokupu. Näyttävää muotoilua ja lujaa laatua.

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

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

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

Asuinosan KOMFORT-ovet hyönteisovilla.
Ötökät pysyvät ulkopuolella.

Pitkittäinen kaasupullokotelo. Helppo
käyttää ja enemmän seisomakorkeutta
sisätiloissa. (650 MF)
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CaraLoft

Laadukkailla jaloteräksisillä saranoilla varustetut
yläkaapit. Paljon säilytystilaa keittiövälineille.

Tunnelmavalaistus.
Luo tunnelmallisen
valaistuksen asuintilaan.

Kaasun sulkuventtiilit
helpossa paikassa.
Asennettu ylempään
aterinlaatikkoon.

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

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT
VAATIMUKSESI.

600 MF

650 MF

Tilaihme ja
rentoutumiskeidas.

Monitaituri
kotoisalla
tunnelmalla.

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

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

650 ME
Paljon tilaa
nautiskelijoille.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• 2 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä
varustettua
istuinpaikkaa

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraSuite
NOSTOVUOTEELLA JA
SUURIMMALLA SISÄKORKEUDELLA
VARUSTETTU PUOLI-INTEGROITU.
CaraSuite tarjoaa täydellisen yhdistelmän matkustusmukavuutta ja
nukkumismukavuutta. Ulkopuolelta se on kauniisti kompakti, mutta sisältä
valtava: puoli-integroitu ajoneuvo, jossa on suurin pääntilan suuruus, innostaa
runsaalla liikkumisvapaudella. Sen monet nukkumismahdollisuudet ja viihtyisä
tunnelma tekevät siitä ihanteellisen perhe- tai monisukupolvisen ajoneuvon.

CaraSuite
KOHOKOHDAT
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CaraSuite

• Jopa 6 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa
• 3 pohjaratkaisua alle 3500 kg

> Scan me

• Nostovuode vakiona
• 2,15 metrin korkeusero
• Kompakti 2+2 matkailuauto

XXX / XXX
CARASUITEEN
MAHTUU
KAIKKI.
Peter, Paul & 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.

IHANTEELLINEN
PERHEEN TAI
USEAMMAN
SUKUPOLVEN
AJONEUVO.

CaraSuite
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
699 - 741 cm
Pituus (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Leveys (ulko / sisä)
294 cm / 215 cm
Korkeus (ulko / sisä)
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VAHVUUDET

CaraSuite

KOOLTAAN
TÄYDELLINEN.
Puoli-integroitu, jossa on kokoontaitettava sänky. 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.

PALJON TILAA
LOMAELÄMYKSILLE.
CaraSuitelle ominaista muotoilua
korostavat entisestään kevytmetallivanteet - tässä kuvassa 700 ME.

VALTAVA TAKATALLI
TUO ENTISTÄ
ENEMMÄN
SÄILYTYSTILAA.
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CaraSuite

JÄTTIMÄINEN
NOSTOVUODE.
EI USKOISI
ULKOA PÄIN.

KÄSIN
KOSKETELTAVAA
MUKAVUUTTA.

TODELLISTA
ASUMISMUKAVUUTTA.
Mahtava sisäkorkeus, suuri ruokailuryhmä ja laadukas muotoilu tekevät
CaraSuitesta huippumukavan – tässä pohjaratkaisu 650 MF.
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RUOKAILURYHMÄ

TILAA JOPA
KUUDELLE
PITKITTÄISEN
SOHVAN
ANSIOSTA.
650 MF – Lisävarusteena saatavien käännettävien
Fiatin Captainchair-istuimien ja pitkittäisen sohvan
ansiosta ruokailuryhmässä on tilaa jopa kuudelle.

Kaunis yläkaappi monipuolisine säilytysmahdollisuuksineen
on kompaktin keittiön kohokohta.
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CaraSuite

TÄYSMETALLISET
KAHVAT, JOISSA ON
KALLISTUSLUKKO.

RUOANLAITTO

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

KÄTEVÄ:
3-LIEKKINEN
KEITIN JA JALOTERÄKSINEN PESUALLAS KEITTIÖSSÄ.

Enemmän tilaa, enemmän säilytysmahdollisuuksia, enemmän
iloa. CaraSuiten vis-a-vis-keittiö on varustettu pitkiä perhematkoja
varten ja siinä onnistuu mitä herkullisempien aterioiden valmistus.
Leveää keittiöryhmää voi käyttää myös kahdestaan – yhdessä
ruoanlaitto on tuplasti hauskempaa.

VIS-À-VIS-KEITTIÖ.
SUURENMOINEN
KEITTIÖKONSEPTI.

CaraSuiten keittiö tarjoaa paljon tilaa ruoanlaittoon – tässä pohjaratkaisu 650 MF.
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NUKKUMINEN
PITKITTÄISET
ERILLISVUOTEET.
PALJON
TILAA.
700 ME – Kaksi suurta
erillisvuodetta, jotka voi
yhdistää parivuoteeksi
rullasänkytoiminnolla.
EvoPore HRC -patjat
vakiona kaikissa sängyissä.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
KÄYTÄNNÖLLINEN
JA MUKAVA.
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.
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60 CM KORKEUTTA NOSTOVUOTEESSA.
TILAA RIITTÄÄ HYVIN NUKKUMISEEN JA
RENTOUTUMISEEN.

RANSKALAINEN VUODE.
ERITYISEN TYYLIKÄS
TILARATKAISU.

Erittäin käytännöllinen: taita alaslaskettava sänky yksinkertaisesti
alas, niin saat aikaan toisen, viihtyisän makuupaikan.

650 MF – Ranskalainen vuode,
jonka alla säilytystilaa

CaraSuite

YLLÄPIDÄ
TILAVIN KYLPYHUONERATKAISU.
700 ME – Suihku
on sijoitettu
erilleen WC:stä ja
pesualtaasta. Näin
kaksi henkilöä voi
käyttää tiloja samaan
aikaan.
Tilava suihkualue ja
kätevä suihkuseinä.

Suihkualtaan peite
tuo lisää asuintilaa.

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.

TAKAKYLPYAMME.
HÄMMÄSTYTTÄVÄ
LIIKKUMISEN
VAPAUS.
650 MF – Käytännölliset
seinä- ja kattokiinnikkeet
suihkupäätä varten ovat
vakiovarusteena.
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.
Valaistus. Laatikoiden epäsuora valaistus luo
lämpimän tunnelman.

Säilytyslokero nahkaa. Helppokäyttöinen säilytystila
siistissä nahkamaisessa ulkoasussa.

Nostettava sänky turvaverkolla. Luo lisää nukkumatilaa ja tarjoaa
turvallisuutta molemmin puolin putoamissuojan ansiosta.

Poikkeuksellinen huonekorkeus.
Kun korkeus on 2,15 metriä, luodaan
todellinen hyvän olon tunnelma.

Takana autotalli. Tilava
takatalli, jota voi
käyttää yhdellä
kädellä, takaa
matkustusmukavuuden.
Easy-Travel-Box. Helppo pääsy Easy-TravelBoxin kaikkiin huoltoliitäntöihin ja bluuwatervesisuodattimeen.

Ainutlaatuinen
huonejärjestys.
Tarjoaa tarpeeksi
tilaa koko perheelle.
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CaraSuite

Laadukas ulkoseinien
liimaus. Pitkä käyttöikä
ja siisti ulkonäkö.

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

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT
VAATIMUKSESI.

650 MF

650 MG

Perheille suunniteltu
pohjaratkaisu kuudella makuupaikalla.

Tilava
matkakumppani.

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

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

700 ME
Muuntautumiskykyinen ja
perheystävällinen.
VAHVUUS:
• Ruokailuryhmä keskellä
• Pitkittäiset
erillisvuoteet
• Nostovuode vakiona
• 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä
varustettua istuinpaikkaa

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraHome
PERHEYSTÄVÄLLINEN ALKOVIMALLI HUIKEILLA TILOILLA.
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.

CaraHome
KOHOKOHDAT
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CaraHome

• Jopa 6 makuupaikkaa
• Enintään 6 turvavyöllä varustettua
istuinpaikkaa
• 4 pohjarat- kaisu alle 3500 kg

> Scan me

• SUPERLIGHT-tekniikka (650 DG)
• Valtavasti säilytystilaa
• Kaksi erotettavissa olevaa
makuualuetta

XXX / XXX

PERHEEN
LIIKKUVA
KOTI.
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!

Alkovimallille tyypillinen mahtava sisäkorkeus tuo aivan erityistä tilan tuntua – tässä pohjaratkaisu 650 DG.

YLEMPI
KERROS:
RETRIITTIPAIKKA.
Alkovi.
Mukava lämmin
nukkumapaikka.
Päivisin ikkunoista
tulvii valoa, pimeää aikaa varten
tunnelmallinen
valaistus.
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RUOKAILURYHMÄ

RUOANLAITTO

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

TÄÄLLÄ ON
MUKAVA VIETTÄÄ
AIKAA YHDESSÄ.
Miellyttävä valokonsepti huolehtii oikeasta tunnelmasta.
Työtason jatko-osa tuo riittävästi tilaa yhteisiä ruoanlaittohetkiä varten – tässä pohjaratkaisu 650 DG.

100 CaraHome

KEITTIÖN SOFTCLOSE-TOIMINNOLLA.

NUKKUMINEN

YLLÄPIDÄ

Erityisesti lapsille sopiva, vakiona
turvaverkolla varustettu kerrossänky pohjaratkaisussa 600 DKG.

POIKITTAINEN
PARIVUODE.
SUURI
MAKUUALA.

Ruokailuryhmä
muuttuu käden
käänteessä
lisämakuupaikaksi.

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

Avara kulku suihkutilaan.

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

Suihkupää miellyttävällä vesisuihkulla.
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.
Soft-Close-toiminnot. Tilavat laatikot
sulkeutuvat hiljaisesti ja miellyttävästi.

SUPERLIGHT-tekniikka
(650 DG). Tuo lähes 30 %
lisää kantavuutta.

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

Tilava yhdellä kädellä
avattava takatalli. Käynti
ulkoluukusta ja asuintilasta.

Erillinen kaasupullokotelo.
Kätevässä paikassa sivuseinän
huoltoluukun takana.

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

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

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

Kahvattomat pushto-open-kaapit.
Tuovat modernin ja
hienostuneen ilmeen
sisätiloihin.

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

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
TÄYTTÄVÄT
VAATIMUKSESI.

550 MG

600 DKG

Tilaihme perhematkoille.

Mukava ja perheystävällinen.

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

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

650 DG

KANSSA
SUPERLIGHTTEKNIIKKA

Superkevyt kuuden
henkilön koti
suurella kantavuudella.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
• Poikittainen parivuode
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• 6 makuupaikkaa
• 6 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

650 MEG
Nukkumismukavuutta ja suuri
kantavuus.
VAHVUUDET:
• Ruokailuryhmä
keskellä
• Pitkittäiset erillisvuoteet
• Alkovivuode
• Tilava takatalli
• Jopa 5 makuupaikkaa
• 4 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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CaraCore
VARUSTELULTAAN JA
ULKOASULLAAN VAKUUTTAVA
INTEGROITU MATKAILUAUTO.
CaraCore erottuu joukosta edukseen. Käytännöllisyys kohtaa
upean muotoilun. Vaikuttava tilan tunnun, laadukkaiden
materiaalien ja poik- keuksellisen ajomukavuuden yhteissumma.

CaraCore
KOHOKOHDAT
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CaraCore

• Jopa 5 makuupaikkaa
• Enintään 5 turvavyöllä varustettua istuinpaikkaa
• 3 pohjaratkaisua alle 3500 kg

> Scan me

• Dynaaminen muotoilu
• LED-ajovalot
• Nostovuodevakiona

XXX / XXX
KIIREETTÖMYYS
TARKOITTAA
AIKAA NAUTTIA.
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.

CaraCore
3500 kg
Sallittu kokonaispaino
699 cm - 741 cm
Pituus (min. / maks.)
232 cm / 218 cm
Leveys (ulko / sisä)
279 cm / 200 cm
Korkeus (ulko / sisä)
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VAHVUUDET

CaraCore

TYYLITIETOISUUTTA.

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.

100%

WEINSBERGDNA:TA

TOIMINNALLISUUTTA
JA TYYLIÄ.

PANORAAMATUULILASI TAKAA PARHAAN
NÄKYVYYDEN.

TÄYDELLINEN
TARKKUUS
KIITOS MODERNIN
LFI-TEKNOLOGIAN.

Laatua, joka näkyy ja tuntuu. LFI-osat vakuuttavat optimaalisilla
ominaisuuksilla, kuten valmistuksen äärimmäisen tarkalla laadulla.
Maksimaalinen rakenteen lujuus takaa parhaan turvallisuuden.
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CaraCore

VAKIOVARUSTEISIIN
KUULUVA NOSTOVUODE
TUO LISÄÄ MATKUSTUSMUKAVUUTTA.
Vakiovarusteisiin kuuluva nostovuode sopii kauniisti tilakonseptiin. Ylös nostettuna sen alle
jää hyvin tilaa ruokailuryhmän ääressä oleskeluun – tässä pohjaratkaisu 700 MEG.
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RUOKAILURYHMÄ

L:N MUOTOINEN
RUOKAILURYHMÄN SOHVA.
Lisävarusteena L:n
muotoinen ruokailuryhmän
sohva. Sivuttainen sohva ja
taitettava istuin ovat valmiina
mukaviin peli-iltoihin – tässä
pohjaratkaisu 700 MEG.

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

ERGONOMISET
KÄÄNNETTÄVÄT ISTUIMET.
Avoimet näköalat luovat ainutlaatuisen tunnelman ja siirtymä asuintilan ja ohjaamon
välillä on sujuvaa – tässä pohjaratkaisussa – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

108 CaraCore

LAADUKKAAT
KANKAAT JA
MIELLYTTÄVÄT
ISTUIMET.

RUOANLAITTO

KEITTIÖRYHMÄ
HUOKUU
KAUNEUTTA
SISÄLTÄ JA ULKOA.

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

700 MEG

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

SIVUKEITTIÖ.
AJATTOMASSA
KLASSIKOSSA
YHDISTYVÄT
KÄYTÄNNÖLLISYYS
JA TYYLIKKYYS.
650 MEG – Ilmeikkäillä elementeillä varustettu keittiö sopii täydellisesti tilakonseptiin.
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NUKKUMINEN

ERITYISEN
TILAVA.
Pohjaratkaisuiden 650
MEG ja 700 MEG makuualue koostuu 2 metriä
pitkistä pitkittäisistä
erillisvuoteista.

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

RUNSAASTI TILAA
NOSTOVUOTEEN
ANSIOSTA.

HIENOSTUNUT
TILARATKAISU.

Kun nostovuode lasketaan alas, syntyy kotoisa makuupaikka
kahdelle – tässä pohjaratkaisussa 700 MEG.

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

CaraCore

YLLÄPIDÄ

SULJE
ASUINTILAN
OVET, ...

700 MEG

... JA OLET
TILAVASSA
KYLPYHUONEESSA.

Hienoja sisustusyksityiskohtia. CaraCore tyypillinen muotokieli näkyy myös kylpyhuoneessa. Se on
suoralinjainen ja selkeä, ja runsaiden säilytystilojen
ja käytännöllisten yksityiskohtien ansiosta kylpyhuoneessa tuntee olonsa välittömästi mukavaksi.

SUORALINJAINEN
JA SELKEÄ.
KOMPAKTI
KYLPYHUONE.

KYLPYRAUHAA.
KAIKKI ON
KOHDALLAAN.
Pohjaratkaisun 650 MF kaunis kylpyhuone. Lisäksi paljon tilaa
pesualtaan ympärillä ja suihkussa.

650 MEG
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KOHOKOHDAT

KOHOKOHDAT.
VAKUUTTAVAT
HARKITUILLA
YKSITYISKOHDILLA.
Tuulilasin manuaalinen tai sähköinen kaihdin.
Tuo yksityisyyttä yövyttäeesä.

Lisävarusteena saatava ALDE-lämminvesilämmitys ja
lämminvesikiertoinen ALDE-lattialämmitys. Tasaista
lämpöä kovimmissakin pakkasissa.

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

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

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

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

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.
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CaraCore

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

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

MONIPUOLISUUS / POHJARATKAISUT

POHJARATKAISUT.
TÄY T TÄVÄT
VAATIMUKSESI.

650 MF

650 MEG

Kauneutta
ja avaria
tilaratkaisuja.

Hienostunutta
tyyliä ja erityistä
mukavuutta.

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

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

700 MEG

SUPERLIGHTTEKNIIKKA

Tyylikkyyttä ja
vaikuttavat
asuintilat.

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

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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MONIPUOLISUUS / MATKAILUAUTOJEN OVET

OVET.
PALJO INNOVATIIVISIA
TOIMINTOJA.

1

1

2

1

2

4

4

3

Innovatiivinen: Yhden avaimen järjestelmä
sisäura-avaimilla sekä ulkokahvoilla ja
-lukoilla asuinosan oviin ja huoltoluukkuihin.

3

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

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

•

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

1

Taitettava vaatekoukku
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2

Kaihtimilla varustetut ikkunat

Ammattitaito matkailuautojen valmistuksessa

3

Sateenvarjolokero

4

Näytöllä varustettu lukitus
sisäpuolelta

4

DIVERSITÉ XXX
/ DESIGN
/ XXX

VERHOILUKANKAAT.
MAKUSI MUKAAN.
VAKIOVARUSTE

SAATAVANA ILMAN LISÄMAKSUA*

TURIN (VAKIOVARUSTE)*

MALABAR (VAKIOVARUSTE)

STONE WATER

FOREST

BLOOM

DUSK
*Ei saatavissa malliin CaraCompact EDITION [PEPPER].

Vain CaraCompact EDITION [PEPPER].

SAATAVANA LISÄMAKSUSTA*

FIFTY SHADES (Tekonahka)

SZECHUAN

ACTIVE NAVY
*Ei saatavissa malliin CaraCompact EDITION [PEPPER].

YKSILÖLLINEN
MATKAILUAUTONI

Ajoneuvon konfiguraattorilla voit varustella
WEINSBERGajoneuvosi henkilökohtaisten
mieltymystesi mukaan.
configurator.weinsberg.com
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MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

ÄLYKKÄÄT
LAITTEET,
MAKSIMAALINEN MUKAVUUS.

BLUUWATER.

Vedensuodatusjärjestelmä.
Kätevä vesisuodatin ei jätä hygienian suhteen
mitään sattuman varaan. Bluuwater-vedensuodatusjärjestelmän 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
takaa vuodottoman vaihdon. Säännöllinen
vaihto 6 kuukauden välein takaa parhaan
vedenlaadun ja turvallisen vedenjakelun.

MEDIKITARVOSETELI*.
Laadukas
lääkesetti.

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.**

** 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.

PIONEER
NAVIGAATIOLAITTEISTO*.
(AVIC – navigation).

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 + -vastaanotin. Sisältää 3 vuoden karttapäivitykset.

SMART-TV*.

Elokuvateatteri tien päällä.
Katso, mitä haluat ja missä haluat.
Television katselun tulevaisuus tulee nyt
myös WEINSBERGiisi. Lisävarusteena
saatavat TV-paketit sisältävät aina SmartTV: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.
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Varustus

PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
Integroitu Headupnäyttö lisää
turvallisuutta. Kaikki
tärkeät tiedot näkyvät
suoraan näkökentässä,
jolloin kuljettajan
katse pysyy aina tiessä.
Myös Navgate Evon
navigointiohjeet näytetään.
* Osat saatavissa lisävarusteena.

MONIPUOLISUUS / TEKNIIKKA

LUCKY
DOG
CAMPER*.
Lomalle
eläinystävien
kanssa.

Karavaanarielämän parhaita puolia: myös
nelijalkaiset ystävät pääsevät matkalle mukaan.
Muunneltava Lucky Dog Camper tekee koiran kanssa
matkustamisesta erityisen mukavaa. Koiraystävälliset
ratkaisut ovat saatavissa heti mallisarjasta riippuen
moniin WEINSBERG-matkailuautoihin kampanjaan
osallistuvilta jälleenmyyjiltä.

VELOCATE GPS-PAIKANNIN*.
Lisää turvallisuutta
WEINSBERGiisi.

Velocaten innovatiivinen GPS-paikannusjärjestelmä
käyttää intuitiivista sovellusohjausta ja hiljaista hälytystilaa. Varkaustilanteessa Velocate 2.0 voi auttaa löytämään
matkailuautosi. Omavarainen, jopa 3 kuukauden käyttöaika
ilman latauksen tarvetta. GPS-paikanninta voi laajentaa 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.com.

TRUMA iNet X*.

E.HIT*.

Käytännöllinen TRUMA iNet X -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.

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

Tee WEINSBERGistäsi
älykäs koti.

Integroitu
kuljetusteline.

Lämmitysjärjestelmät*

SILWYREADY*.

Rentoon matkustamiseen.
Silwy MAGNETIC SYSTEM tekee lasien liukumisesta, kaatumisesta ja helisemisestä historiaa.
Nerokas magneettijärjestelmä pitää magneettiset lasit kiinni metallisissa alustoissaan tai
erityisesti silwyä varten kehitetyissä metallisissa lisätarvikkeissa. Näin matkustaminen
WEINSBERGillä on ehdottoman turvallista ja rentoa. SilwyREADY-pakettiin kuuluu
monia osia vakiovarusteena. Metalli-nanogeelialustan voi irrottaa, joten sen voi sijoittaa
ajoneuvossa vapaasti. Näppärällä magneettikoukulla voit ripustaa vaatteet tai pyyhkeet juuri
haluamaasi paikkaan. SilwyREADY-paketin sisältämällä etusetelillä voit tilata maksutta
silwy-metallimaton ja -metallilistan. Niissä silwy-lasit pysyvät tukevasti paikoillaan.
Lisätietoja osoitteessa: www.silwy.de/READY

* Osat saatavissa lisävarusteena.

117

MONIPUOLISUUS / VARUSTUS

THULEMARKIISIT*.
ENTISTÄ ENEMMÄN
MUKAVUUTTA.

Aina hyvin suojattu. Laatuvalmistaja Thulen markiisit tekevät lomastasi 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 PCRmateriaalin, yksinkertaisen rakenteen ja tukevuuden ansiosta.

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

COZY HOME
SISUSTUSPAKETTI*.
Sinä päätät.

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

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

JOKAISEEN
WEINSBERG
SAATAVISSA
LISÄVARUSTEENA

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

AQUA
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Varustus

MAGNOLIA

EARTH

AVOCADO

PEACH

STONE

* Osat saatavissa lisävarusteena.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG-Valikoima.

Lisätietoa saat WEINSBERG-jälleenmyyjältä ja
osoitteesta shop.weinsberg.com.

2
3
1

5

6

4

KAIKKEA,
MIKÄ TEKEE
LOMASTASI
ENTISTÄ
IHANAMMAN.

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

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

2. Retkituoli alumiiniputkea. 8
asentoon säädettävä, 76 cm korkea
selkänoja. Enimmäiskuormitus: 100 kg.
Runko: alumiinia. Mitat kokoon taitettuna:
106 x 61 x 10 cm. Tuotenro 651/022

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

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

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

Lisätietoa on osoitteessa: www.frankanafreiko.de

R08118257-FI

VALITSEMINEN
ON
HELPPOA.

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

Configuraattori

Pohjaratkaisuavustin

Jälleenmyyjähaku

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

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

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

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

dealer.weinsberg.com

Seuraa meitä sosiaalisessa
mediassa ja käy
verkkokaupassamme! facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

carablog.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Toimitussisältöä, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä ulkoasua koskevat tiedot vastaavat painohetkellä (07/2022) 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.

www.weinsberg.fi

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

