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JOUW VAKANTIE!
ONTDEK NIEUWE KANTEN.



Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie tot een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot de 
terugkeer is hij jouw begeleider bij elk avontuur – perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.
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 HALFINTEGRAAL
 CaraLoft

 HALFINTEGRAAL
 CaraCompact

 HALFINTEGRAAL
 CaraSuite

De integraal met soevereine 
uitrusting en duidelijke  
aanwezigheid.
Hij combineert handig gebruik met  
design. Dynamiek en hoge kwaliteit  
zitten in zijn bloed. 100% sterke  
uitstraling, 100% WEINSBERG DNA.   
Stijlbewuste trendsetter.

www.weinsberg.com/caracore

De gezinsvriendelijke alkoof 
met heel veel ruimte. 
Met zijn alkoof en de doordachte indeling 
biedt de CaraHome voldoende ruimte 
voor mooie reiservaringen. Afhankelijk 
van de indeling is hij geschikt voor 
maximaal 6 personen.
Mobile family home.

www.weinsberg.com/carahome

De halfintegraal met hefbed  
en de grootste stahoogte. 
Dankzij zijn geniale hoogte en 
het praktische hefbed biedt de 
CaraSuite veel ruimte voor geweldige 
vakantiebelevenissen. De vele 
slaapmogelijkheden en de gezellige 
sfeer maken het een ideaal voertuig 
voor gezinnen of meerdere generaties. 
Een comfortabel zeer formaat.

www.weinsberg.com/carasuite

De wendbare en slanke  
halfintegraal van de VAN klasse. 
De CaraCompact heeft de beste 
rijdynamiek op iedere weg . Het interieur 
biedt uitzonderlijk veel ruimte, slimme 
details en flexibele oplossingen. 
Een vlotte begeleider.

www.weinsberg.com/caracompact

De halfintegraal met het  
grootste laadvermogen.
Deze soevereine halfintegraal biedt veel 
ruimte voor geweldige vakantie ervaringen.  
Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe  
normen stelt op het gebied van  
laadvermogen en ruimtelijk bewustzijn. 
Een royale allrounder.

www.weinsberg.com/caraloft

 ALKOOF
 CaraHome

 INTEGRAAL
 CaraCore
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Buiten ben je thuis, onderweg ontdek je nieuwe kanten van  

jezelf en jouw WEINSBERG. Ongeacht of je met een onze semi- 

geïntegreerde, alkoof of volledig geïntegreerdeonderweg bent:  

wij delen jouw passie en begeleiden je met doordachte details.  

En dat merk je elke dag van je vakantie.

Wordt onderdeel van  

EDITORIAL 

Jouw vakantie!
Ontdek nieuwe dingen.

Samen schrijven we  
reisverslagen!

#teamWEINSBERG

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

CaraView

Leer jouw persoon-
lijke droomauto nog 
beter kennen.

Plattegrond 
zoeker

Met de voertuigconfigurator 
kan je jouw individuele 
WEINSBERG samenstellen.
layoutfinder.weinsberg.com

Voorkennis

Aanvullende gedetailleerde informatie 
over de verschillende gebieden in het 
door jou gewenste voertuig.
weinsberg.com

Met de voertuigconfigurator 
kan je jouw eigen WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com

Configurator
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Wat maakt onze  
campers speciaal?  
De som van de  
vele details.

WEINSBERG DNA. Klinkt krachtig, en dat is het ook.  

Dankzij de passie en ervaring van onze medewerkers  

(velen van hen zelf enthousiaste kampeerders) weten we 

wat belangrijk is „out there“. Daarom zitten de WEINSBERG 

competenties zowel in de kleinste schroef als in de grote 

opbergruimte. De competenties van een camper zijn niet 

altijd zichtbaar. Maar het wel is op elke reis merkbaar.

EvoPore-HRC-matrassen.  
Volwaardig slaapcomfort dankzij ergonomische 
aanpassing en optimale ventilatie.

Onderhoudsvriendelijk en robuust. 
De vuilafstotende coating trotseert zelfs
rode wijn, spaghettisaus en dergelijke.

Florian Hopp, productmanager
43 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG

Het meest geliefde WEINSBERG detail: 
het unieke interieurdesign

Optionele Active Line stoffen 
bekleding. Ademend,  

antibacterieel, huidvriendelijk
en Ökotex-gecertificeerd.

BIJZONDERHEIDAlle  
stoffen zijn 

Oeko-Tex 
100

gecertificeerd

Comfort & gezondheid
Stoffen dragen in belangrijke mate bij aan de 

sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze niet alleen 
van hoge kwaliteit en perfect verwerkt, maar 

blinken ook uit als het gaat om design.
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Slapen, rusten, dromen. 
Een goed bed is belangrijk. Bij WEINSBERG 

uitsluitend hoogwaardige lattenbodems 
standaard. Deze garanderen de beste  

stabiliteit en een uitstekende ventilatie. 
EvoPore matras erop en dan goed slapen!

Bijna alsof je een  
eigen kamer hebt.

Met de ruimte-afscheidingen van 
textiel wordt snel een plek gecreëerd 
om je even terug te kunnen trekken. 

Immers, zelfs op de meest  
harmonieuze reis wil je soms een  

uurtje voor jezelf hebben.

ALDE warmwater vloerverwarming.  
Zorgt voor een aangenaam ruimteklimaat in  
het hele voertuig. Voel je net zo goed als thuis!

600 MF – Eenvoudig de 
lattenbodem opklappen 
om bij de opbergruimte 
daaronder te komen.

Geisoleerde zij- en deurramen  
van de cabine met verbeterde  

geluids- en warmte-isolatie.

Uitgekiend verwarmingsconcept.  
Zorgt voor een optimale warmteverdeling in 
het voertuig en een aangenaam woonruimte 
klimaat.
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Precies passende verwerking. 
Hoge kwaliteit die u jarenlang 

plezier zal geven.

Volledig metalen hand-
grepen met basculesluiting. 
Zien er goed uit en zijn bestand 
tegen een stootje, voor hoge 
bruikbaarheid.

Roestvrijstalen  
scharnieren. 
Robuust en duurzaam voor 
vele jaren intensief gebruik.

Soft close functie. Dankzij hoogwaardige 
gasdrukdempers sluiten laden en 
meubeldeuren zacht en stil.

Michael Flöring, meubelmaker
38 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
duurzame volkorpus bouwwijze

CPL-gecoate oppervlakken.
Ontworpen voor intensief gebruik. 

Hier komt alles  
bij elkaar.

Als meubelmaker in hart en 
nieren ben ik er trots op dat we bij 
WEINSBERG als vanzelfsprekend 

met luxueuze volcorpus bouwwijze 
en perfect passende deuvelverbin-

dingen werken.

Nauwkeurige deuvelverbindingen. 
Zorgen voor een bijzonder  

stevige meubelbouw.
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Hoge standaard.  Wij hechten veel waarde 
aan kwaliteit in zowel de verwerking als het 
ontwerp. Dit is bijvoorbeeld te zien in het 
keukenmeubilair met dwarsliggers.

Opslagruimte en rekken in de garage achterin.  
De doordachte en hoogwaardige meubelbouw vind je in 
het hele voetuig terug.

Meubelbouw & kwaliteit
Volcorpus bouwwijze inclusief  

achterwanden. In elke WEINSBERG  
zit een doorslaggevend  

kwaliteitscriterium: handwerk,  
duurzaam en langdurig plezier.

Meubilair met sfeerverlichting. Hoogwaardige 
binnenhuisarchitectuur met sfeervolle verlichting 
zorgt voor een aangename atmosfeer.

Modern design. De vakkundige  
materiaalmix van leer, metaal en 
hout is een echte blikvanger. 
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Slijtvaste oppervlakken.  
Ontwikkeld om intensief  

gebruik te doorstaan.

Stevige aluminium profielstrip die de zijwanden,  
voor-en achterwand en het dak met elkaar verbindt. 

Martin Moutelik, productiemedewerker 
31 jaar, sinds 2017 werkzaam bij WEINSBERG  

Mooiste WEINSBERG detail:  
de unieke TVT-opbouw

Robuust high strength GFK-dak.  
Het dak, met bijna drie keer zoveel glasvezel  

als standaard GFK, is hagelbestendig en  
trotseert alle weersomstandigheden.

FIAT-chassis. De beste rijdynamiek plus meer  
veiligheid dankzij de beproefde technologie en een 
bijzonder torsiebestendig chassis.

Kennis ontmoet  
vaardigheid.

Om bij de montage van de verschillende 
elementen op elk detail te kunnen letten, is 
veel kennis, kunde en vakmanschap vereist.

Duurzame TVT-constructie. 
Aluminium en isolatiematerialen 
met polyurethaanversterkingen 
maken het voertuig  
weerbestendig.
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Stevige aluminium profielstrip die de zijwanden,  
voor-en achterwand en het dak met elkaar verbindt. 

Tijdloos exterieur design. 
De hoogwaardige bestickering en het  
esthetisch design zien er zelfs na  
vele jaren nog goed uit.

Dakopbouw in  
LFI-technologie.
• lichter dan GFK
• Machinaal vervaardigd
• UV-bestendig
• Isolatie direct geïntegreerd
• Gemakkelijk te repareren
• Elk onderdeel is perfect

Matthias Weishäupl, productiemedewerker  
24 jaar,  sinds 2017 werkzaam bij WEINSBERG

Mooiste WEINSBERG detail:
de nieuwe, perfect ontworpen dakopbouw in LFI-technologie

Fender bekledingen. Van buiten niet zichtbaar  
bevestigt, de naadloze overgangen garanderen  
robuustheid en duurzaamheid. 

Geïsoleerd met EPP. Dit hightech  
materiaal biedt de beste bescherming  
en vermindert rijgeluiden.

Perfecte voertuigconstructie  
& duurzaamheid.

Wij kiezen voor veiligheid. Tenslotte moeten
de toekomstige bezitters zich

 altijd veilig voelen in onze campers.
Vele jaren lang.
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Voor vrijetijdsvoertuigen van 
het merk WEINSBERG geven 
wij u, in het kader van onze  
op het moment van levering 
van het voertuig geldende  
garantievoorwaarden, naast 
uw wettelijke garantie, een 
10 jaar durende garantie op 
de door ons vervaardigde 
carrosserie.

USB-aansluiting.  
Praktisch oplaadstation voor  

smartphone, camera en dergelijke.

Head-Up-Display. Het geïntegreerde  head-up 
display zorgt voor nog meer veiligheid. Alle relevante 
gegevens direct in het zicht, zo blijven de ogen altijd 
op de weg gericht. 

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel. 
Het waterniveau en de elektrische  
voorzieningen duidelijk en overzichtelijk.

Pioneer Navgate Evo. Met 7" multi touch 
display en 3-jaarlijkse kaartupdate.

Voertuigtechniek  
& verzorging

Wij streven naar een optimale reiservaring voor 
al onze klanten. Daarom kiezen wij onze  

partners zeer zorgvuldig en gebruiken we 
alleen datgene, waarvan we werkelijk  

overtuigd zijn. Het BWT-waterfilter voor  
hygiënisch schoon water is daar een voorbeeld 

van. Meer informatie vindt u op pagina 108.

Truma-iNet-systeem.
Eenvoudig vanaf elke plaats de verwarming via app 
bedienen of optioneel de gasvoorraad controleren. 
>>Pagina 108

Verwarmings- 
systemen

Gasvoorziening
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Michael Gründinger,  
productontwikkelaar 

35 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG  
Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
Gebruikerscomfort door het centraal 

geplaatste LED-bedieningspaneel.

Easy Travel Box. De complete verzorgings-
techniek centraal op één plaats. De in de  
zijwand geïntegreerde klep zorgt voor een  
snelle en eenvoudige toegang tot alle  
belangrijke elementen. Laadbooster. Sneller en efficiënter laden  

van de opbouwaccu bij draaiende motor.

Krukas steunen achterin. 
Zorgen voor extra stabiliteit en 
minder trillingen wanneer het 
voertuig stilstaat.

Optioneel uittrekbare gasflessenhouder 
Maakt het verwisselen van de gasflessen 
bijzonder eenvoudig.

Overtuigende argumenten.
Tijdens het kamperen moet het behaaglijk zijn. Daarom 

letten wij bij de planning op grote en kleine details,
die het camperleven zo veel aangenamer maken.  

LED-verlichting in de garage en boven de ingangsdeur  
buiten is slechts een  van de vele voorbeeld.
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Onze definitie van een romantische vakantie? Samen vertrek-
ken, blijven staan waar het ons bevalt en gewoon van de omge-
ving genieten! Een reden waarom Felix en ik zo goed bij elkaar 
passen, is onze reislust en spontaniteit. We moeten er niet aan 
denken om daarbij afstand te doen van comfort en behaaglijke 
woonruimte. In de CaraCompact hebben wij de perfecte bond-

genoot voor onze ontdekkingsreizen gevonden.

De vele favoriete spullen zijn snel opgeborgen, het is tijd voor 
een kus en we dan kijken elkaar aan: ”Klaar?“ Starten maar!

  VOLG JE HART.   
  EN  MEESTAL OOK JE NAVIGATIE.  



CaraCompact
De wendbare en slanke halfintegraal van de VAN klasse.
De beste rijdynamiek op elke weg is voor de CaraCompact als van 
zelfsprekend. Het interieur biedt uitzonderlijk veel ruimte, slimme 

details en flexibele oplossingen. Vlotte begeleider.



Ongeacht waar we stoppen, we voelen ons gewoon geweldig. 
Ten slotte hebben we alles bij ons wat we nodig hebben 
om gelukkig te zijn. Campingstoelen en klaptafel, goede 

verzorging en goede lectuur. Kleding voor alle weersomstan-
digheden en voor elk humeur. En vooral elkaar.

  OF SOMETHING TRULY BEAUTIFUL  
  THIS IS THE BEGINNING  

CaraCompact16



Net zo ruim als in een halfintegraal, 
wendbaar dankzij de VAN klasse.

De 3 belangrijkste details:
• smalle opbouw zorgt voor een geringe 

voertuigbreedte
• manoeuvreerbaar en dynamisch chassis
• top uitgeruste en flexibele indelingen

Compact maar krachtig. De CaraCompact combineert de wendbaarheid 
van de VAN klasse met de ruimtel van een echte halfintegraal. Compact 
van buiten, heel veel ruimte van binnen, voor alles wat het leven met een 
camper zo leuk maakt. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik en vele  
ingenieuze opbergruimtes – wat wil je nog meer?

220 cm205 cm

max. 2 slaapplaatsen max. 4 zitplaatsen voorzien 
van gordels 2 indelingen tot 3500 kg
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De optionele stylingpakketten accentueren  
nog eens extra het ranke silhouet – hier op de 600 MF.

Automotive  
belijning voor  

optimale  
aerodynamica.

Hoewel we gewend zijn aan ons kleine karretje, is de 
overstap naar de CaraCompact niet moeilijk voor ons. Hij 
is aangenaam te besturen en tegelijkertijd ontbreekt het 

hem binnenin absoluut niet aan ruimte.

  Ontdekken

De aerodynamische belijning van het dakraam reduceert  
windgeruis en maximaliseert de look.

  VAN BINNEN MEGA  
  VAN BUITEN WENDBAAR,  

18 CaraCompact



Typisch VAN klasse: gestroomlijnde aerodynamica, geringe  
luchtweerstand en lage CW-waarde.

Gestroomlijnd. Achterbumper voorzien van LED-achterlichten – hier op de 600 MEG.

Smalle straatjes zijn 
voor de CaraCompact 
een peulenschil. Door 

zijn smalle opbouw is hij 
bijzonder wendbaar en 

heeft hij een laag  
verbruik.
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Dankzij het geïntegreerde  
head-up display blijft de blik van 

de bestuurder daar waar hij hoort.  
Op de weg. Optioneel in het  

mediapakket verkrijgbaar.

Met de achter- en voorasstabilisator is het  rijden op een normale weg comfortabel en 
aangenaam. Zelfs een onverharde weg is voor de CaraCompact geen probleem.

Onverharde en smalle wegen nemen wij 
met gemak en zonder er over hoeven na te 
denken. De CaraCompact ligt goed in de 

bochten, en wij nooit het gevoel dat het te 
krap kan worden. Daar gaan we weer, zoals 

altijd onze neus achterna.

  Voordelen

  WIJ ZIJN DE GROOTSTEN  
  ON THE TOP OF THE WORLD,  

Wielschokdemper

Wiel

Stabilisator

Stabilisatoradapter

Wishbone

Meer informatie  
vind je hier: 
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView
Van binnen bekijken
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600 MEG – Woonruimte gevoel achterin dankzij  
de royale interieurhoogte.

Genoeg opbergruimte voor alle reisbenodigdheden.

Ruimte als in een  
halfintegraal, rijgevoel  

als in een CUV.

600 MF – Het bed achterin overtuigt met zijn breedte.
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600 MF – Behaaglijke slaapmogelijkheid in het Franse bed . Het panorama dakraam van 130 x 45 cm is optioneel verkrijgbaar.

600 MF – Royaal ruimtelijk gevoel vanuit elke hoek.

Chique leren rand langs het Franse bed.

600 MF – Eenvoudig de  
lattenbodem opklappen  
om bij de opbergruimte  
daaronder te komen.

  Slapen

22 CaraCompact



600 MEG – De 201 cm lange en 82 cm brede eenpersoonsbedden kunnen dankzij  
het uittrekbare rolbed ook worden omgetoverd in een tweepersoonsbed.

Aangename LED-verlichting 
onder het met stof is bekleedde 
plafondrek.

De rolbedfunctie  
maakt van twee  

eenpersoonsbedden 
één groot ligvlak.

Knus, verleidelijk en – heel belangrijk – 
groot. Ons bed is veel meer dan alleen een 
slaapplaats alleen, hier wordt ook gelezen, 

naar muziek geluisterd en geschreven.  
Of wij rekken ons gewoon even lekker  

uit en relaxen.

  DAN IN BED!  
  HET IS NERGENS FIJNER  

82 cm 82 cm 196 cm

CaraView Van binnen bekijken

Meer informatie over onze  
bedvarianten vindt u vanaf  
pagina 102 of online op 
weinsberg.com/motorhome-variants
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Het tafelverlengstuk biedt voldoende ruimte 
voor een uitgebreide maaltijd.

Aan de grote tafel in de gezellige dinette kan er goed 
worden gegeten. Naast een uitgebreide koffietafel  

genieten wij ook van de gezellige sfeer bij kaarslicht. 
Onze trouwe reisgenoot, de cactus, krijgt ook een plekje.

Wat een interieurconcept! Mede dankzij  het kenmerkende element  
in de keukenkast, het hout met nerven overdwars en de homogene  

meubelovergangen. Onmiskenbaar WEINSBERG – hier in de 600 MEG

  IS DAT!  
  HOE LEKKER  

  Dinette   Koken
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Gewoon de captainchair stoelen van de bestuurder en passagier draaien en aan het gebeuren rondom de tafel 
deelnemen – hier in de 600 MEG

Keuken met uitklapbaar  
werkbladverlengstuk.

Daar past behoorlijk wat in - Slim 
Tower koelkast met 142 liter inhoud.

Onmiskenbaar: de exclusieve WEINSBERG  
meubelgrepen zorgen voor een coole look.

Met zoveel ruimte 
is het heerlijk om  

te bewegen.
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Het is gewoon zo heerlijk om midden in de natuur 
te zijn. ’s Avonds onder de douche kunnen staan 

eveneens. Omdat ik altijd graag voorbereid ben op 
alle mogelijke situaties hou ik van de vele opberg-
vakken in de badkamer. Van gel tegen insectenbe-
ten en nagellakremover tot aan drie verschillende 
zonnebrandcrèmes vindt alles hier een vaste plek.

1. Doordacht badkamerconcept in de 600 MF. 
Toilet en douche zijn ruimtelijk van de 
wastafel gescheiden.

2. Thetford banktoilet en douche kunne 
 middels een douchewand van elkaar  
worden gescheiden.

  ALTIJD FRIS BLIJVEN  

Deur dicht en  
het water blijft  

in de douche.

Badkamer  
in de 600 MF

  Badkamer

26 CaraCompact
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Badkamer in de 600 MEG

1. Alles wat je nodig hebt om je op te 
frissen wordt in één ruimte gecom-
bineerd. Met praktische douchewand.

2. Optimaal zitcomfort dankzij het 
draaibare keramische Dometic- 
cassettetoilet.

3. De LED-verlichting past  
mooi in het design. 

4. De ruimtebesparende wastafel kan 
naar behoefte heen en weer worden 
geschoven.
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Highlights
1

3 5

2

4

6

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Rollo voorzien van zonwering. Het royale 
dakraam zorgt voor veel daglicht en wanneer 
de zon te fel schijnt biedt de rollo uitkomst.

2. Uitklapbaar werkblad. De uitklapbare 
verlenging van het werkblad creëert extra 
werkruimte.

3. Standaard voorzien van de opbouwdeur 
KOMFORT. Met automotive sluitsysteem, dub-
bele afdichting en 2 inklapbare kledinghaken.

4. Vloerverlichting. De efficiënte spots zijn in de bedtrede geïntegreerd.  

5. Bedtrede. Binnenin zit extra opbergruimte verstopt. 

6. Meer opbergruimte in de 600 MF onder het Franse bed. 
De gasflessenkast is nu zonder verlies aan opbergruimte in de kledingkast geïntegreerd.

  GOED UIT!  
  DAT ZIET ER   

  Highlights

De genoemde pakketinhoud is beschrijvend voor deze modellen.  
Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.
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AFGESTEMD 
op jouw eisen.

Gevarieerd  

Configureer nu jouw CaraCompact onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

FOREST*TURIN

STONE WATER*

MALABAR*

BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY*

*B
es

ch
ik

ba
ar

 te
ge

n 
ex

tr
a 

ko
st

en

600 MEG 600 MF OOK ALS  
EDITION  
[PEPPER]  
VERKRIJGBAAR

STOFFEN
naar smaak.

OOK ALS  
EDITION  
[PEPPER]  
VERKRIJGBAAR
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HAAL EEN  
PEPPER

Koop de CaraCompact als pittig actiemodel 
 . 

Voorzien van omvangrijke uitrusting en krachtig karakteristiek 
design. Met een unieke prijs-prestatieverhouding.

IN JE
 LEVEN!



#teamWEINSBERG
#editionpepper

 89   11   17

Stuur ons je persoonlijke vakantiefoto‘s met de 

CaraCompact EDITION [PEPPER] of tag je beste 

momenten op Instagram en maak deel uit van de 

#teamWEINSBERG.
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Doordacht: De opbergplanken en plafondkasten met de exclusieve 
WEINSBERG handgrepen zorgen voor veel opbergruimte.

Duurzaam: De exclusieve Active-Line  
bekledingsstof MALABAR in kunstleder/stof- 
combinatie en speciale decoratieve bestikking.

Praktisch: Geïntegreerde LED-verlichting  
in de vloerverhoging.

Echte blikvanger: de stijlvolle 17" lichtmetalen velgen van  WEINSBERG.



@weinsberg_offi  cial

#teamWEINSBERG #editionpepper

 81   19

Stijlvol: Het koperkleurige WEINSBERG Signature Element. Grote bioscoop: 24" LED TV standaard in 
het TV-pakket.

Wordt deel van de

Community.

CaraView Van binnen bekijken

De complete royale uitrusting van de 

CaraCompact EDITION [PEPPER] 

vind je onder:
weinsberg.com/edition-pepper



Met een stahoogte van 2,15 m en een enorme laadcapaciteit is de nieuwe  
CaraLoft is een echte loft voor onderweg. De soevereine halfintegraal biedt veel 

ruimte voor geweldige vakantie ervaringen. Zijn concept maakt hem tot het  
ideale voertuig voor koppels en overtuigt met een uitstekend gevoel voor ruimte. 

Een gulle allrounder.

CaraLoft
De halfintegraal met het grootste laadvermogen.



Eindelijk even vrij, eindelijk weer erop uit! Anne en ik verheugen 
ons al lang op een paar dagen ontspanning. Ons plan: in de 

CaraLoft naar de Ammersee en naar het voorland van de Alpen. 
Dat is niet zo ver weg en dus perfect voor een weekendje weg. 
Onderweg doe ik tegelijk een paar ideeën op voor mijn nieuwe 

outdoor kookboek.

  PERFECTE RISOTTO  
  OP ZOEK NAAR DE  



Als kok heb ik zo mijn eisen wat betreft vakantiemaaltijden, al bij 
het ontbijt en ook wanneer we met de camper onderweg zijn. Als 
eerste hebben we een paar opkikkers nodig. Dankzij het 3-pitsfor-
nuis hoeven we daar niet lang op te wachten. Na nauwelijks drie 

minuten is de start van de dag al perfect!

  EERST DE INWENDIGE MENS TE VERSTERKEN  
  GEEN PLANNEN MAKEN ZONDER  

  EN KOFFIE TE DRINKEN.  

CaraLoft36



294 cm 215 cm

Met 2,15 m stahoogte biedt de CaraLoft een 
uniek gevoel van ruimte.

De 3 belangrijke details:
• Groot laadvermogen
• Doorlopende 2,15 meter kamerhoogte
• Ruime achterste garage

Met zijn unieke gevoel van ruimte is de CaraLoft de perfecte begeleider 
voor iedereen die graag ruimtelijk en comfortabel reist. Hij biedt een  
ongelooflijke hoeveelheid opslagruimte voor allerlei soorten vakantie  
uitrusting en heeft veel doordachte details. Door zijn sportieve rijdynamiek 
blijf je altijd onafhankelijk - er zijn geen grenzen aan jouw plezier.

max. 4 slaapplaatsen max. 5  stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen tot 3500 kg
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Een echte blikvanger. De doorlopende zijwandlijsten in combinatie met de 
optioneel verkrijgbare PREMIUM deur – hier op de 600 MF.

1. Aftapkraan voor vers watertank

2. aftapkraan voor afvalwatertank 

3. Toegang tot de vorstbewakingsklep

4. Beschermde stroomvoorziening

5. BWT-waterfiltersysteem Meer 
informatie vind je op >>Pagina 108.

De Easy Travel Box  
combineert alle aansluitingen 

centraal op één plaats.

  Ontdekken

38 CaraLoft



Sterke uitstraling. De achterbumper met LED-achterlichten – hier op de 650 ME.

Geweldig uitzicht vanuit de bestuurderscabine –  
en intelligent geplaatste opbergvakken daarboven.

Voorzien van coffeïne zijn we klaar 
voor nieuwe avonturen. Eerste impuls: 
de omgeving verkennen. In stijl op de 

longboards. Naast alle kookspullen, de 
campingtafel en ettelijke sportattributen 
is daarvoor voldoende ruimte aanwezig.

  ONS OPBERGWONDER.  
  INPAKKEN MAAR!  

39



Slimme en verborgen opberplaatsen. Er is onder andere extra ruimte voor reis-
benodigdheden boven de cockpit en onder de koelkast – hier bij de 650 ME.

Energie bewaren  
voor het sporten. Het 
aangename uitladen 
maakt dit mogelijk.

Wat het fijnst vinden van de CaraLoft? De 
ingenieuze opbergmogelijkheden! Met een paar 

eenvoudige stappen hebben we alles wat we 
nodig hebben voor onze dagtocht. We willen echt 
even doorbikkelen voordat we de avond helemaal 
ontspannen afsluiten. Ook sportfreaks waarderen 

het wooncomfort!

De ruime garage achterin 
is perfect voor sport- en 
vakantie uitrusting. De  
geïntegreerde zijvakken 
zorgen voor overzicht. En 
nog meer opbergruimte! 
De lage laaddrempel maakt 
het inladen aangenaam en 
eenvoudig.

  VOLGENDE ETAPPE  
  OP NAAR DE  

40 cm

10 cm

110 cm 650 ME
80 cm 600 MF / 
 650 MF

  Voordelen

40 CaraLoft



De CaraLoft biedt een doorlopende hoogte van 2,15 meter voor het gehele voertuig – hier bij de 650 ME.

WAT EEN HOOGTE!
Uniek gevoel van ruimte en veel  

plaats om te strekken.
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1. Opbergruimtes in de plafondkast zijn 
gemakkelijk te bereiken.

2. 650 MF – Toegankelijk van binnen en 
van buiten – Opbergruimte onder het bed.

650 MF – In deze plattegrond lokt het Franse bed.

Het EvoPoreHRC matras 
zorgt voor een gezonde 

nachtrust en behoort tot 
de standaard uitrusting.

  Slapen

Meer informatie over  
onze bedvarianten  
vind je op pagina 102  
of online op 
weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Van binnen bekijken
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Anne en ik zijn echt uitgeput, maar heel 
voldaan. Samen nestelen we ons in het 

knusse bed. Ben ik even blij dat we zulke 
goede matrassen hebben. Outdoor is 

geniaal, maar zonder gezonde nachtrust 
verander ik in een brombeer.

650 ME – Van twee  één maken. Dankzij de optionele bedverlenging kunnen de twee 
eenpersoonsbedden in een handomdraai tot een groot ligvlak worden omgevormd.

650 ME – Meer comfort. De kledingkast bevind zich onder het bed. Heel veel ruimte, ook in de plafondkasten.

  HEB SLAAP NODIG!  
  OOK IK, ALS ACTIEVE OUTDOOR FAN,  
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Het 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat alsmede de 
roestvrijstalen spoelbak nodigen uit om te koken.

650 ME – Het uitgebalanceerde ruimteconcept nodigt uit om te koken en te 
vertoeven. De lades met Soft Close functie zorgen voor extra bedieningsgemak.

De CaraLoft heeft ook  
veel ruimte bij de dinette  

en de keuken.

Alleen verkrijgbaar in 
600 MF en 650 ME.

  Dinette   Koken
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650 MF – Met de draaibare originele Fiat captain-
chair stoelen ontstaat een gemoedelijke zitgroep 
(verkrijgbaar in het Fiat-pakket).

650 ME – Esthetisch en functioneel. Het samenspel van opslagruimte en het nieuw ontworpen WEINSBERG Signature Element.

Vandaag op het menu: iets hartigs uit de  
campingkeuken. Op het 3-pitsfornuis kan je 

perfect een Saltimbocca met risotto maken. De 
verlichting is geweldig zowel in de keuken als 
ook in de dinette – tenslotte moet het gerecht 

ook optisch tot zijn recht komen.

650 MF – Veel 
bewegingsvrijheid 

bij het koken.
  KEUKENSPELEN BEGINNEN  

  LAAT DE  
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1. De spiegelkast is een geweldige 
plek om hygiëneproducten in op te 
bergen. 

2. De royale wastafel smelt  
consistent samen met het design. 

3. Dankzij de luxe douchecabine  blijft 
de rest van de badkamer droog. 

Badkamer in de 600 MF / 650 MF

Opfrissen met  
bewegingsvrijheid is  

gewoon leuker!

  Badkamer

46 CaraLoft
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Badkamer in de 650 ME

In het beekje afkoelen is heel leuk, maar om je ook 
daarin te wassen? Nee, bedankt! Dan gun ik mezelf 
liever een warme douche. Dat is na het vele sporten 
precies wat ik wil. Zeep, tandenborstel en dergelijke 
heb ik in de spiegelkast snel voor het grijpen. Maar 

eerst laat ik Anne voorgaan.

1. Lage instap van de douchebak voor 
bijzonder comfort

2. Flexibel verplaatsbare wastafel  
in de compacte badkamer. 

  DE HAND!  
  ALLES BIJ  

Compacte badkamer in de 650 ME
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1. Draaibare wastafel. Naar behoeft te 
positioneren boven de douche of het toilet.

2. Opbouwdeur KOMFORT met insecten-
hordeur. Houdt ongedierte buiten.

3. Centraal gelegen bedieningspaneel. Met 
de CP-Plus en het nieuwe LED-bedienings-
paneel kunnen de elektronica en de verwarming 
aan boord centraal worden geregeld. Bovendien 
zijn de waterstanden altijd in beeld. 

4. 215 cm stahoogte. Zorg voor een uniek 
Interieur ruimtegevoel.

5. Functionele keukenoplossingen.  
Dit wordt gewaarborgd door de royale  
roestvrijstalen spoelbak, HPL-keukenachter-
wanden en het robuuste werkblad.  
Koken is leuk op deze manier!

6. Opbergruimte in de garage achterin met één hand te 
bedienen. De geïntegreerde compartimenten laten nog meer 
ruimte voor de bagage.

7. Nieuw LFI-cabinedak.  Opvallend design en robuuste kwaliteit.

8. Ambienteverlichting.  Zorgt voor een harmonieuze sfeer in 
de woonkamer.

OVERTUIGT
met doordachte details.

  ALS DE NATUUR.  
  NIETS IS ZO INSPIREREND  

  Highlights

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

48 CaraLoft



600 MF 650 MF 650 ME

AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (Imitatieleer)*
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Nu CaraLoft configureren op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

STOFFEN
naar smaak.
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Anderen doen aan island hoppping, wij maken een road cruise!  
Wij cruisen met onze CaraSuite door de omgeving en kunnen zo 
heel eenvoudig overal naartoe rijden waar we maar heen willen. 

Onze cruiser is daarvoor geweldig, omdat we hierin zelfs  
gescheiden ouder- en kinderkamers hebben en er is voldoende 

ruimte voor speelgoed. Het past allemaal!

  WIJ RIJDEN DAARHEEN  
  WAAR WE MAAR WILLEN  



CaraSuite
De halfintegraal met hefbed en de 
grootste stahoogte.

Dankzij de geniale stahoogte en het praktische hefbed biedt de CaraSuite veel 
ruimte voor geweldige vakantiebelevenissen. De vele slaapmogelijkheden en de 
gezellige sfeer maken het een ideaal voertuig voor gezinnen of meer generaties.  

Een comfortabel formaat.



  ROAD CRUISE  
  ECHT COOL ZO‘N  

Ik wil de wildernis in, mijn broer wil naar 
het Playmobil - FunPark en papa wil ons 

absoluut het Ausseerland laten zien. Mama 
wil gewoon alleen maar mee. Hoe past 

dat allemaal in één vakantie? Eitje! ”In een 
CaraSuite past alles”, zegt mijn papa.

CaraSuite52



Met zijn standaard hefbed is de 
CaraSuite het ideale voertuig voor 
gezinnen of meerdere generaties.

De 3 belangrijkste details:
• Standaard hefbed
• 2,15 m stahoogte
• Compacte 2+2 camper

De CaraSuite is met zijn knuffelig hefbed perfect geschikt voor  
geweldige gezinsreizen. Overdag is het veilig opgeborgen, ’s avonds 
wordt het snel tevoorschijn getoverd. Veel ruimte en een opmerkelijke 
stahoogte zorgen voor reiscomfort voor jong en oud.

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

max. 6 slaapplaatsen max. 5  stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen tot 3500 kg
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3 typen garages achterin bieden afhankelijk van de indeling 
veel ruimte voor reisbenodigdheden.

De geweldige optiek van het stylingpakket 2 maakt indruk met het expressieve dakraam en 
de stijlvolle voertuigbestickering – hier op 650 MG.

2,5m3 ruimte. Dat is 
zelfs voldoende voor 

een fiets

650 MG

  Ontdekken

54 CaraSuite



Peter en ik zouden heel graag eens willen ronddollen op ons hefbed, 
maar helaas is die overdag meestal onder het dak opgeborgen.  

Waarom eigenlijk? 

Onze CaraSuite is zo ook hoog genoeg dat papa in het midden zijn 
hoofd niet stoot. Hij zou het  in ieder toch goed moeten vinden dat we 

een paar optrekoefeningen aan de stang van het raam doen...

Rondom een typische WEINSBERG – ook de achterbumper die  is voorzien van LED-achterlichten verleent hem zijn 
karakteristieke design – hier op 650 MF. Optioneel is er een THULE fietsendrager voor maximaal 4 fietsen.

Genoeg ruimte voor 
geweldige vakantie 

ervaringen.

Van buitenaf is het moeilijk te geloven dat er een hefbed en 2,15 stahoogte binnenin is.

  ZEGT PAPA  
  RONDDOLLEN VERBODEN!  
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Door de geweldige stahoogte, de royale dinette en het hoogwaardige lijnenspel  
ontstaat er in de CaraSuite een echt behaaglijke sfeer – hier in de 650 MF.

1. Hoogwaardig afgewerkt paneel  
onder het hefbed.

2.  Het hefbed beschikt over  
geïntegreerde LED-spots.

3. De royale plafondkasten bieden 
voldoende opbergruimte.

  Voordelen

Meer informatie  
vind je hier: 
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView
Van binnen bekijken

COMFORT BIJ HET LATEN ZAKKEN
Nauwelijks merkbaar overdag, ’s avonds  

verschijnt de knuffelgrot.
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Dankzij het handige hefbed 
worden extra slaapplaatsen 
”gewonnen“.

Zeer handig: gewoon het 
hefbed omlaag klappen en je 
hebt een tweede, behaaglijk 
ligvlak gecreëerd.

Met een hoogte van 
60 cm is er in het  
hefbed voldoende 

ruimte om te slapen 
en te zitten.

Touch LED-spotsVeiligheidsnet als bescherming tegen uitvallen uit het bed achterin.

Ik zou het nooit toegeven, maar meestal is mijn 
kleine broerje echt oké. Samen series kijken 
gaat prima bovenin ons tweepersoonsbed.  

En papa en mama laten ons ook met rust –  
de geopende badkamerdeur sluit de gang en 

ons gezin heeft twee gescheiden kamers.  
Zo kunnen we daarna ook stiekem gamen...   EIGEN KAMER  

  ONZE  
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700 ME – Twee royale eenpersoonsbedden, die door de rolbedfunctie tot een  
tweepersoonsbed kunnen worden gecombineerd. De EvoPore HRC matrassen  
worden standaard meegeleverd.

700 ME – Opbergruimte met schuifdeur
Plafondkast met hoogwaardige 
scharnieren.

  Slapen

Meer informatie over 
onze bedvarianten  
vind je op
pagina 102 of online  
op weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Van binnen bekijken
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700 ME650 MG 650 MF

Alleen in de CaraSuite 
kan achterin tussen drie 

slaapmogelijkheden 
en bedsoorten worden 

gekozen.

In de CaraSuite mag ik al het speelgoed 
meenemen dat ik wil, zonder dat ik te ho-
ren krijg: ”daarvoor is er geen ruimte meer 
in de koffer!“ Dat is echt wel super! Mijn 

Lego Boost robot kan over de totale lengte 
van het bed rijden en er zijn geen lastige 

spleten waarin hij blijft liggen.

650 MF – Het Franse bed met extra opbergruimte.

  WAT BELANGRIJK IS  
  EINDELIJK ALLES MEE  

650 MG – Het tweepersoons dwarsbed gebruikt de volledige  
breedte van het voertuig en nodigt uit om te blijven hangen.
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Het geweldige keukenconcept in de CaraSuite biedt veel ruimte voor koken en bediening – hier in de 650 MF.

Piazza del CaraSuite:  
de ruimte tussen het  

keukenblok en de koelkast  
is uniek.

Praktisch: 3-pits fornuis en roestvrijstalen 
spoelbak in de keuken.

97 cm

  Dinette   Koken

60 CaraSuite



De fraai vormgegeven plafondkast met zijn  
veelzijdige opbergmogelijkheden is een blikvanger  
van de compacte keuken. 

De koelkast van 145 l biedt ruimte  
voor alles wat een gezin op vakantie 
nodig heeft.

Dankzij de bank in de lengte 
kunnen maximaal 6 personen 

een plekje vinden in de  
dinette.

Met het omdraaien van de optionele Fiat captainchair stoelen verandert de dinette in een gezellige plek – hier in de 650 MF.

Nee hè, waarom staat mijn kleine broertje nu zo stom te kijken in 
plaats van iets te doen? Onze keuken is groot genoeg voor twee 

personen! Op de bar hangen en niks doen… koelkast opendoen, potten 
eruit halen, groente snijden, macaroni opzetten – kom op, doe wat! 

Papa staat achter mij op onze ‚Piazza‘ (zo noemt hij de plek tussen de 
keuken en de dinette) en houdt de boel in de gaten.

  HELP ME LIEVER!  
  KIJK NIET ZO STOM,  
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1. Douche en toilet met wastafel zijn 
ruimtelijk van elkaar gescheiden zodat deze 
door twee personen tegelijkertijd kunnen 
worden benut.

2. - 3. Dankzij de afdekking van de  
douchbak ontstaat er nog meer woonruimte. 
De ingang is bijzonder handig dankzij de 
lage toegang. 

4. Ruime douche met praktisch  
douchescherm.

Badkamer in de   
650 MG / 700 ME

  Badkamer
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Alles is nat! Dat krijg ik ervan 
wanneer ik samen met mijn broer 
de badkamer deel. De volgende 
keer poets ik mijn tanden in de 
douche, daar kan ik namelijk de 
deur dichtdoen. In de badkamer 

zijn veel vakken, daar heb ik alles 
bij de hand, dat doe ik…

1. Een gecombineerde badkamer is 
te vinden in de indeling 650 MF. Het 
Dometic-cassettetoilet is standaard in 
alle modellen ingebouwd.

2. Handige wand- en plafondhouder 
voor de douchekop zijn standaard mee 
aan boord.

Badkamer in de 650 MF

  NATMAKEN NIET  
  DOLLEN OKÉ,  
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OVERTUIGT 
met doordachte details.

1. Verlichting. De indirecte verlichting 
bij de kasten creëert een warme sfeer.

2. Hoogwaardige exterieur  
bestickering. Voor een lange  
levensduur en een stoere uitstraling.

3. Hefbed met veiligheidsnet. Creëert 
meer slaapplaatsen en biedt veiligheid 
aan beide zijden door de valbescherming.

4. Buitengewone stahoogte in  
woongedeelte. Met een hoogte van 
2,15 meter wordt een echte feel good 
sfeer gecreëerd.

5. Opbergschap in leer. Gemakkelijk 
toegankelijke opbergruimte in coole 
lederlook.

6. Easy Travel Box. Eenvoudige toegang tot alle serviceaansluitingen 
van de Easy Travel Box en tot het waterfilter BWT.

7. Garage achterin. De ruime garage achterin met eenhandige 
bediening zorgt voor comfort tijdens de reizen. 

8. Unieke kamerindeling. Biedt genoeg ruimte voor het hele gezin.

  KEER KOKEN  
  NU MAG PAPA OOK EEN  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen.  
Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.
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AFGESTEMD
 op jouw eisen.

Variatie  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (Imitatieleer)*

Configureer CaraSuite nu onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView
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650 MF 650 MG 700 ME

STOFFEN
naar smaak.
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Onze CaraHome, als tijdreis expeditievoertuig, heeft alles wat wij 
voor onze ontdekkingsreis nodig hebben. Met Sarah, Tobias en Paula 
vertrek ik naar het Altmühltal in Beieren. Als liefhebbers van stenen 
en verzamelaar van fossielen zijn wij hier in het land van herkomst 

van de zogenaamde oervogel Archeaeopteryx, in het paradijs. 

Sarah is niet heel erg geïnteresseerd in stenen, maar ze vindt 
het fijn dat onze ontdekkingsreizen ons gezin hechter maken. 
En ze is graag ‚on tour‘ - altijd maar op dezelfde plek blijven 

wordt al gauw saai.

  – NIETWAAR? ABSOLUUT!  

  WIJ MET Z‘N VIEREN ONDERWEG IN EEN TIJDREISCAMPER,  
  OM STENEN TE BIKKEN – EEN BEETJE VREEMD,   



CaraHome
De gezinsvriendelijk alkoof met  
uitzonderlijk veel ruimte.

Met zijn alkoof en de doordachte indeling biedt de CaraHome voldoende  
ruimte voor mooie reiservaringen. Afhankelijk van de indeling biedt hij plek 

voor 4 tot 6 slaapplaatsen. Mobiel gezinsverblijf.



Sarah hield het niet voor mogelijk, maar de kinderen vinden het 
echt leuk om met hamer en beitel de lagen steen te bewerken. 

Alleen de rit naar de ‚opgraving‘ is al een attractie op zich.  
Gelukkig hebben we de achteruitrijcamera als optie, wat het  

parkeren heel eenvoudig maakt.

  HA, IK HAD TOCH GELIJK!  
  DE STEENGROEVE IS HELEMAAL HET EINDE!  

CaraHome68



200 cm

70 cm

235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

Veel ruimte in jouw  
CaraHome.

Stel je voor dat je nooit meer een kamer hoeft te boeken. Stel je voor 
dat je overal ter wereld een ruime vakantiewoning zou hebben. Stel 
je voor dat je altijd je huis bij je had. Ontdek nu de gezinsvriendelijke 
alkoof met heel veel ruimte.

De 3 belangrijkste details:
• groot tweepersoonsbed voorin
• enorm veel opbergruimte
• twee afscheidbare slaapgedeeltes

max. 6 slaapplaatsen max. 6  stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen tot 3500 kg
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Het optionele Fiat stylingpak-
ket garandeert een geweldige 
look en reizen in stijl – hier bij 
de 550 MG.

Mijn lieve vrouw, je moet niet klagen - onze CaraHome 
heeft een enorme garage achterin. Daar bergen wij al 

onze blootgelegde schatten in op. Goed opgeborgen en 
vastgemaakt, zodat er niets kan verschuiven. 

Onze tijdreiscamper is beslist één van de coolste,  
handigste en ruimste ooit!

Het dakraam in de alkoof zorgt voor frisse lucht in het 
slaapgedeelte terwijl hij aan de buitenkant zorgt voor een 
stijlvolle look.

Geweldige optie:  
klapbaar bed in de alkoof 

voor nog meer ruimte.

  EN IK MAG ALLE  
  SPULLEN WEER EEN PLEKJE GEVEN.  

  Ontdekken
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Ruime garage  
achterin: daar  
past zelfs een  

fiets in.

Overtuigt met zijn opvallende achterkant in WEINSBERG optiek en biedt veel 
opbergruimte in de garage achterin – hier bij de 600 DKG.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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De alkoof met dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn biedt een uitzonderlijk 
ruimtelijk gevoel en een atmosfeer met veel lichtinval – hier bij de 600 DKG.

1. Gemakkelijk toegankelijke  
opslagplaatsen vanuit het alkoofbed.

2. Extra opslagruimte inclusief  
kledingstang onder het dwarsbed –  
hier bij de 550 MG.

3. De geïntegreerde kledingkast biedt 
voldoende ruimte – hier bij de 600 DKG.

  Voordelen

Meer informatie  
vind je hier: 
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
Van binnen bekijken
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Het is zelden dat ik onze twee kinderen zo vredig heb 
meegemaakt: beide liggen ze, ieder met een boek in de 
hand, in de alkoof te luieren. Met een boek! De extra 

USB-wandcontacten laden namelijk net hun telefoons 
op. In de alkoof hebben ze ook voldoende ruimte,  
zodat ze geen ruzie hoeven te maken omdat de  

een de ander in de weg zit.

Alkoof.  
Gezellige slaapplaats met  
optionele verwarming. Overdag  
met veel lichtinval, ‘s nachts  
geniaal verlicht.

In het tweepersoonsbed op de ”eerste verdieping“ 
maken we het ons echt comfortabel. Het is bijna 
alsof we een eigen kamer voor onszelf hebben.

  GROTE EN KNUSSE OASE AAN RUST  
  VOOR NIEUWSGIERIGE ONTDEKKERS.  
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Bij het royale tweepersoonsbed zorgt het standaard lichte EvoPore HRC lmatras voor 
een gezonde en behaaglijke nachtrust – hier bij de 550 MG.

  Slapen
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550 MG 700 DG 600 DKG 

Max. 6 personen 
vinden een plekje 

om te slapen.

Om de kinderen te laten slapen, is echt 
een taak op zich. Maar goed dat ze in het 
stapelbed achterin gescheiden liggen...

Paula mag ’s avonds nog wat langer lezen, 
dan is het individueel instelbare bedlampje 

een echt succes! En als Tobias niet stopt met 
het irriteren van Paula, bouw ik morgen de dinette 

om in een bed voor hem alleen!

In een handomdraai wordt de dinette tot een extra slaapplaats.

600 DKG – Het stapelbed incl. standaard veiligheidsnet 
in de indeling 600 DKG is ideaal voor kinderen. Heel slim: 
bij dit model is de toegang tot de garage achterin ook van 
binnenuit mogelijk.

600 DKG – Boven elkaar in plaats van naast  
elkaar in het stapelbed.

  NIET MOE (GAAP)!  
  IK BEN NOG  HELEMAAL 
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550 MG 700 DG 600 DKG

Flexibel tot groot: 
elke indeling heeft 
zijn eigen dinette.

Slijtvaste stoffering en behaaglijk zitcomfort voor ontspannen samenzijn.
De dinette in de 600 DKG en 700 DG  biedt ook 4 zitplaatsen die voorzien zijn van een gordel.

165 cm145 cm150 cm

  Dinette   Koken
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Ben ik even blij dat mijn CaraHome een 3-pitsfornuis heeft –  
zo kook ik gemakkelijk voor iedereen tegelijkertijd. Ook zoonlief 
is helemaal in zijn element achter het gasfornuis. Hoezo hebben 
mannen veel ruimte nodig bij het koken, ik red dat gemakkelijk, 

ook in kleine ruimtes. Voor de sla en dergelijke zijn onze  
dames verantwoordelijk...

Uitgekiende ambienteverlichting – het aangename lichtconcept  
zorgt voor de juiste sfeer. Het werkbladverlengstuk biedt bovendien  
voldoende ruimte om samen te koken – hier bij de 700 DG.

Keukenlade met soft close  
functie en praktische indeling. Open de deuren voor heel veel opbergruimte!

Koelkast 
177 liter 

optioneel voor de 
600 DKG, 700 DG

Koelkast 
106 liter 

standaard 
geleverd voor de 

600 DKG, 700 DG

  KOKEN IS   
  EEN MANNEN DING - OMDAT MIJN  

  SPIEGELEIEREN PERFECT ZIJN!  

PLAFONDKASTEN
Elegant en ruim.
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Een opgestoken kapsel is niet  
nodig in de vakantie, maar een 

beetje stijl moet kunnen, vindt Sarah. 
In de badkamer van onze CaraHome 

voelt ze zich duidelijk prettig: 
hier vindt ze alles voor de entree 
in de ‚geciviliseerde wereld‘. Wij 

tijdreizigers zien de badkamer eerder 
als ‚ontsmettingscapsule‘.

De houtoptiek slaat een goed figuur in de badkamer, de spiegelkast 
biedt opbergruimte voor snel bereikbare benodigdheden en het 
standaard Dometic keramische cassettetoilet rond het aanbod af.

  ALLEEN OMDAT JIJ STENEN  
  BIKT HOEFT JE VROUW ER TOCH NIET  

  ZO UIT TE ZIEN!  

  Badkamer
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1. Douchekop met aangename  
waterstraal.

2. De armatuur is elegant en  
onderhoudsvriendelijk tegelijk.

3. Lage instap van de douchebak.

4. Handige handdoekenhouder.

Verschuifbare  
wastafel voor veel
bewegingsvrijheid.

Alles erin wat je voor 
een ontdekkingsreis 

nodig hebt!

Badkamer in de 700 DG
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OVERTUIGT 
met doordachte details.

1. Ruime garage achterin met één hand 
te bedienen. Via de buitenklep en vanuit de 
woonruimte toegankelijk.

2. Alkoof. De alkoof met optionele  
verwarming is een echt knus hol. 

3. Afgeronde randen. Aan de robuuste 
werkbladen zul je je beslist niet stoten. 

4. Centraal geplaatst bedieningspaneel.  
Eén blik is genoeg om het waterniveau, de 
elektrische voorzieningen en de verwarming 
te controleren.

5. Vers- en vuilwatertanks. De kinderlijk 
eenvoudige reiniging van de vers- en  
vuilwatertanks is ook van binnenuit het 
voertuig mogelijk.

6. Ergonomische handgrepen. De grepen aan kasten en laden 
zijn ware kunstwerken.

7. Afzonderlijke gaskast. Eenvoudige toegang via de servicedeur 
in de zijwand.

8. Alles op zijn plaats. Centrale en goed bereikbare be-
dieningselementen voor de vers water/grijstank, evenals voor het 
waterfilter, de vorstklep en de stroomaansluiting.

  HET VOLGENDE AVONTUUR  
  HEY, DAARACHTER WACHT AL  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen.  
Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk 
van de indeling.
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

Variatie  

550 MG 600 DKG 700 DG

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (Imitatieleer)*
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Nu CaraHome configureren onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

STOFFEN
naar smaak.
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Wij zijn Rudi en Gerlinde en zijn al oude handen op de camping. 
Nieuw is onze CaraCore, die we dit jaar voor het eerst draaien. Onze 
favoriete bestemming Noorwegen staat op de agenda. Zonder tijds-

limiet, maar in een tijd van het jaar waarin er meer inwoners dan 
toeristen zijn. Vanuit Beieren rijden we langs de fjorden tot aan de 
Lofoten. Volledig volgens ons eigen ritme en met gevoel voor stijl. 

De CaraCore schittert eindelijk met zijn uitstekende design en past 
perfect bij Scandinavië.

  NOORWEGEN, HIER KOMEN WE!  
  DE REIS VAN ONS LEVEN.  



CaraCore
De integraalcamper met soevereine 
uitrusting en presentatie.

Hij combineert handig nut met design. Dynamiek en hoge kwaliteit 
zitten in zijn bloed. 100% sterk uiterlijk, 100% WEINSBERG DNA. 

Stijlbewuste trendsetter.



  ACTIEF COMFORT!  
  EEN TOAST OP  

Het bijzondere aan deze reis: we hebben geen exacte 
tijdslimiet vastgesteld. Vanuit het oogpunt van comfort 

konden we ook voor altijd rondrijden, zo mooi is het in onze 
CaraCore. We hebben ook meer dan genoeg ruimte in het 

ruime voertuig.

 BETEKENT MINDER HECTIEK
GENIETEN.MEER
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De eerste integraal camper van WEINSBERG. 
En onmiddellijk een soeverein stijlicoon.

De 3 belangrijkste details:
• Dynamisch vooruitstrevend ontwerp
• Full-LED koplampen
• Standaard met opklapbed

De CaraCore houdt van understatement en toont dus aanwezigheid. 
Hij combineert vakkundig nut met design. Een indrukwekkend 
samenspel van ruimtelijk bewustzijn, hoogwaardige materialen en 
uitzonderlijk rijcomfort.

max. 5 slaapplaatsen max. 5  stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen tot 3500 kg
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650 MEG – De eerste WEINSBERG met doorlopende 
zijwanden. Ziet er sportief en stijlvol uit.

Standaard  
meegeleverd. 
Opbouwdeur KOMFORT 
met 700 mm breedte.

Accenten in zwart op 
een witte ondergrond 
plaatsen highlights  

op de duidelijk  
vormgegeven voorkant.

Optioneel verkrijgbaar:  
De EXCLUSIVE opbouwdeur 
met o.a. raam- en coming  

home verlichting.

  Ontdekken
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Ondanks zijn omvang is de CaraCore  
gemakkelijk te hanteren, hij glijdt soepel over 

vrij eenzame wegen en ligt soepel in de  
bochten. Aan het eind van de dag zijn we  
verbaasd hoeveel kilometers we hebben 

afgelegd.

Dynamisch. De zijwandschorten met zwarte inzetstukken 
en de bestuurdersdeur met elektrische opstap.

De markante achterbumper is geheel voorzien van ledlampen en de optionele 17" lichtmetalen 
WEINSBERG velgen zorgen voor een dynamisch design – hier bij de 700 MEG.

Duidelijke lijnen en  
opvallende vormentaal 
– typisch WEINSBERG

  PRACHTIG LANDSCHAP!  
  MOOI VOERTUIG IN  
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Ik hoor de woorden van onze WEINSBERG dealer nog 
steeds. Hij sprak over een ”geheel nieuwe categorie 

voertuig“. Dat hij helemaal gelijk had, laat de  
CaraCore met zijn geweldige kwaliteiten ons elke  

dag opnieuw zien.

Volledig in LED uitgevoerde achterverlichting 
met WEINSBERG look voor goede  
herkenbaarheid en veiligheid. Sterk wat betreft verlichting en optiek: de volledig  

in LED uitgevoerde koplampen in Cube design.

 ’State of the Art‘, van het 
uiterlijk tot aan de prijs- 

kwaliteitsverhouding.

De optionele 
uittrekbare 
gasfleshouder 
in de gasflessen-
kast maakt de 
bediening uiterst 
comfortabel. (650 
MEG / 700 MEG)

Met het geïntegreerde head up display blijft de blik van de 
bestuurder op de weg gericht. Deze geweldige feature is 
onderdeel van het optioneel verkrijgbare media pakket.

  KLASSE APART.  
  DEFINITIEF EEN  

  Voordelen

100%
WEINSBERG 

DNA
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Kwaliteit die je ziet en dat voel je. 
De onderdelen van LFI maken indruk 
door optimale eigenschappen zoals 
de hoogste productie precisie. De 
maximale bouwstijfheid garandeert 
de beste veiligheid. Het LFI cabine-
dak maakt de CaraCore ook optisch 
een blikvanger.

Ook dit is een  
statement: 

standaard geleverd 
met hefbed voor 

extra reiscomfort.

Baanbrekend design & hoogste 
precisie dankzij de modernste 

LFI-technologie

Meer informatie  
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
Van binnen bekijken
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700 MEG – Ware grootte. Het ruimtelijke gevoel is absoluut groots en wordt ondersteund door de elegante dwarsnerven van de meubels.

Perfect 
geplaatst. De 
27" LED-TV in 
het optionele 

tv-pakket.

Hoogwaardige bekleding en aangenaam zitcomfort 
dragen bij aan een sfeervol designconcept.

Elegante plafondkasten met veel opbergruimte, 
geïntegreerde vibratierand, de WEINSBERG 
meubelgreep en luiken met tactiel oppervlak.

  Dinette
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Binnen ziet de CaraCore eruit als één grote kamer, met 
een open uitzicht naar buiten. De brede ramen laten veel 
licht binnen en laten ons genieten van Noorwegen in zijn 

volle schoonheid.

Met hun contouren smelten de 
ergonomische en draaibare  

stoelen harmonisch samen met 
het interieur.

Optionele L-vormige dinettebank. De zijbank en de uitklapbare 
zitting wachten op gezellige rondjes – hier bij de 650 MF.

Enorm. Open kijkassen creëren een uniek gevoel van ruimte met een  
vloeiende overgang tussen woongedeelte en bestuurderscabine – hier bij de 700 MEG.

  OM TE PLANNEN.  
  GENOEG RUIMTE  
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In alle jaren die we gekampeerd hebben, 
hebben we nog nooit zoveel opbergruimte 

gehad. De keuken gebruiken we het bijzonder 
veel. We stoppen nog wel eens in gebieden 

waar de volgende supermarkt een paar 
kilometer verderop ligt.

700 MEG – Het keukenblok is een toonbeeld van esthetiek.

  VOOR JE OGEN EN  SMAAKPAPILLEN.  
  PUUR GENIETEN  

  Koken
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650 MEG 650 MF / 700 MEG

Grandioos duo. Verschillende 
keukenconcepten, afhankelijk  

van de indeling.

Grandioos. Slim Tower koelkast met een volume  
van 142 liter en standaard AES-functie, waarbij het  
energietype automatisch wordt geselecteerd.Stil. Ruime laden met Soft Close functie.

Eenvoudigweg perfect. 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat.

650 MEG – Het keukenblok met 
het kenmerkende element past 
perfect in het ruimteconcept.

CaraView Van binnen bekijken

Meer informatie over de  
keukenvarianten vind je op
pagina 104 of online op  
weinsberg.com/motorhome-variants
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Het standaard meegeleverde hefbed past elegant in het interieurconcept. Wanneer het hefbed in de 
hoogste stand is vind je hieronder voldoende ruimte om aan de dinette te zitten – hier bij de 700 MEG.

EEN WOONKAMER OP WIELEN
Wie is het opgevallen dat er hier een  

opklapbed verborgen is? 

  Slapen / Hefbed
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???
Hoogwaardige ambiance met touch  
LED-verlichting ook in het hefbed.

Het verhoogde hefbed past perfect 
in het ruimteconcept.

Wanneer het hefbed is neergelaten ontstaat  er een knusse 
slaapplaats voor twee personen – hier bij de 700 MEG.

Een ander voordeel van de CaraCore is het 
hefbed. Rudi gebruikt het graag voor een klein 

middagdutje terwijl ik geniet van een kopje 
koffie in de dinette.

  BENEDEN ETEN.  
  BOVEN SLAPEN,  

110 cm

180 cm
Viel Platz im Raum bei  
heruntergefahrenem 

Hubbett.

200 cm
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Comfortzone. Het slaapgedeelte in de 650 MEG en 700 MEG heeft 2 m lange  
eenpersoons bedden in de lengte. Perfect design tot in het kleinste detail:  
bovenkasten met exclusieve WEINSBERG handgrepen en Soft Touch-LED.

Het enorme slaapgedeelte achterin is 
zeker niet minder comfortabel. Vooral  

’s avonds is het bijzonder gezellig dank-
zij de stijlvolle verlichting, die  

een unieke sfeer creëert.

  GEWELDIGE DROMEN.  
  GROOT LIGVLAK VOOR  

Fraai gevormde bovenkasten  
met royale opbergmogelijkheden.

  Slapen / Vaste bedden
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Leesspots voor optimale verlichting in het 
slaapgedeelte.

Intelligente oplossing. De kledingkast 
bevind zich in 700 MEG onder het bed. 

Duidelijke vormentaal, ook bij de met leer 
beklede zijelementen met stoffen netten.

650 MF – Franse bed met EvoPoreHRC matras en opbergruimte onder het bed.

Slim. Van de dinette kan een extra slaapplaats worden gemaakt.

Het gedeelte achterin 
wordt gekenmerkt door 

krachtige designaccenten.
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Deuren naar het slaap- en woongedeelte sluiten, 
en gelijk ontstaat er in de 700 MEG een grote badkamer.

700 MEG – Stijlvol design met strakke lijnen in de grootste badkamer in zijn klasse.

Badkamer in de 650 MEG / 700 MEG

  Badkamer

98 CaraCore



Pure esthetiek in de badkamer van de 650 MF. Aangevuld  
met veel ruimte aan de wastafel en onder de douche.

Spiegelkast met fraai gevormde LED-lampen.

Terwijl ik mijn tanden poets, staat Rudi onder de douche.  
De ruime badkamer zorgt ervoor dat we allebei genoeg plek 

hebben.

Badkamer in de 650 MF

  BADKAMER.  
  HET GEHEIM VAN DE RUIME  

Ruime douche om je prettig te voelen in  
de badkamer van de 700 MEG.
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OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Geheelin LED uitgevoerde koplampen. 
De nieuwste technologie, het beste zicht en 
veiligheid dankzij de marktante karakteristie-
ke lampen.

2. Soft close schuifladen. Geweldig 
comfortabel door het zacht en stil sluiten 
van de laden.

3. Handmatige of elektrische verduiste-
ring voorin creëert privacy op de staanplaats 
tijdens de nacht.

4. Opbouwdeur KOMFORT met 700 mm 
breedte. Met automotive sluitsysteem, dub-
bele afdichting en inklapbare kledinghaken.

5. Optionele ALDE warmwaterverwar-
ming en ALDE warmwater vloerver-
warming.  Zorgen voor een aangename 
kamertemperatuur en geen koude voeten.
keine kalten Füße.

6. Easy Travel Box en BWT waterfilter.  
Alle belangrijke serviceaansluitingen centraal gecombineerd op één 
plaats en hygiënisch schoon water zonder chemicaliën.

7. Elektrische opstap. Zodat de bestuurder comfortabel in kan stappen.

8. De hoogwaardige cabinestoelen garanderen optimaal 
reiscomfort.

  ELK DETAIL IS EEN KLEIN  
  MEESTERWERK OP ZICH.  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze 
modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen 
variëren afhankelijk van de indeling.100 CaraCore



AFGESTEMD
op jouw eisen.

Variatie  

FOREST*

TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*DUSK* ACTIVE NAVY*
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650 MF 650 MEG 700 MEG

STOFFEN
naar smaak.

Nu CaraCore onder configureren: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView
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Elke ochtend weer fris wakker worden. Bij WEINSBERG we-

ten we hoe belangrijk een goede nachtrust is voor de optima-

le vakantiebeleving. Daarom zijn alle bedvarianten en  inde-

lingen ontworpen met het oog op vrijheid en comfort. Dankzij 

het grote aanbod vindt iedereen zijn perfecte slaapplaats.

BEDDEN.
SLAAP ZOALS 
JE WILT.

  Varianten / Bedden

Dwarsdubbelbed
Efficiënte allrounder. Het comfortabele 
dwarsbed gebruikt de volledige breedte 
van het voertuig voor zichzelf. Zo kunt u 
genieten van een bijzonder lang ligvlak 
en een groot gevoel van ruimte. 

CaraHome 550 MG / 700 DG 
CaraSuite 650 MG

Frans bed 
Het Franse bed biedt een bijzonder 
elegante kameroplossing. Gezellige 
nachten zijn hier voorgeprogrammeerd. 
Uniek is de praktische nabijheid van de 
badkamer.

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

Bedden in de lengte
lang en breed maken. Tot wel 200 cm 
lengte bieden meer dan genoeg ruimte 
om zich lekker uit te rekken. Als je wilt, 
kunnen de twee eenpersoonsbedden 
optioneel omgebouwd worden tot één 
groot ligvlak.

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG / 700 MEG
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Hefbed
Comfortabel laten zakken. Overdag valt 
het nauwelijks op, 's avonds verschi-
jnt de knuffelgrot met één druk op de 
knop. In verhoogde positie is het ruime 
slaapgedeelte bijna onzichtbaar en 
perfect beveiligd met kliksluitingen en 
veiligheidsgordels.

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

Stapelbedden
boven elkaar in plaats van naast 
elkaar. Ideaal voor kinderen is het 
stapelbed met standaard veilig-
heidsnet. Een perfect toevluchtso-
ord voor de kleintjes.

CaraHome 600 DKG

Alkoofbed
Boven slapen. De ladder leidt naar 
het comfortabele alkoofbed, dat bijna 
als je eigen kamer is. De twee opens-
laande ramen en het dakluik zorgen 
voor een aangenaam slaapklimaat.

CaraHome 550 MG / 600 DKG / 700 DG

Ook heel praktisch: de di-
nette in het voertuig kan 
snel worden omgebouwd 

tot een extra slaapplaats.

Varianten / Bedden  

Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/motorhome-variants

Voor individuele modellen moet extra opties worden geselecteerd om het maximale 
mogelijke slaapplaatsen te bereiken. Jouw WEINSBERG dealer adviseert je graag hierover.

103



1

2

1 2

Compacte keuken
Ruimte voor het essentiële. In de com-
pacte keuken is de koelkast geïntegre-
erd in het keukenblok. Alles is snel en 
volledig uittrekbaar in de lades. 

CaraHome 550 MG

Keuken in de lengte
De ruime klassieker.Bij de keuken in 
de lengte wordt de koelkast apart 
 geplaatst en kan dus tot 177 liter 
groot zijn. Vers voedsel en voorra-
den hebben hier een bijzonder veel 
ruimte.

CaraCompact 600 MEG / 600 MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Meer informatie vind je online onder weinsberg.com/motorhome-variants

De keuken is het hart van het huis - en natuurlijk de camper. 

Dankzij de robuuste werkoppervlakken, veel ruimte voor 

keukengerei en hoogwaardige apparatuur is koken echt leuk.

KEUKENS.
VOOR IDEREEN 
HET JUISTE 
WOONCONCEPT.

  Varianten / Keuken

Vis à Vis keuken
In de Vis à Vis keuken bevindt zich de 
kitchenette naast de dinette. Uniek is de 
plaatsing van de koelkast aan de andere 
kant.

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

2. CaraLoft 600 MF
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Compacte badkamer
Compact en compleet. Het hoogtepunt 
van de compacte badkamer is de ver-
schuifbare wastafel. Deze functionele 
oplossing maakt een optimaal gebruik 
van de ruimte mogelijk, zelfs bij een 
plaatsbesparende constructie.

CaraCompact 600 MEG 
CaraLoft  650 ME
CaraHome  550 MG / 600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Ruime badkamer
De meest royale badkameroplossing. 
Wastafel en toilet zijn ruimtelijk 
gescheiden van de douche. Wanneer de 
deur naar het woongedeelte gesloten 
is, ontstaat er een grote doorlopende 
badkamer.

CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Badkamer in de lengte achterin
Alles op één lijn. De ingenieuze partner 
van het Franse bed maakt optimaal 
gebruik van de ruimte. Dit creëert een 
uniek gevoel van ruimte in het voertuig.

1. CaraLoft 600 MF / 650 MF 
 CaraSuite 650 MF 
 CaraCore 650 MF 

2. CaraCompact 600 MF

Meer informatie vind je online onder weinsberg.com/motorhome-variants

In de badkamer draait alles om het thema ruimte. Hier toont 

de ware grootsheid zich in goede en doordachte oplossingen. 

Veel opbergruimte, een aantrekkelijk design en flexibele 

details bieden ruimte om zich goed te voelen.

BADKAMERS.
VERFRISSENDE 
 RUIMTECONCEPTEN.

Varianten / Badkamers  
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

UITRUSTING KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

met raam incl. verduistering • •

Meervoudige vergrendeling • •

Slagregenafdichting (dubbele afdichting) • • •

Automotive sluitsysteem • • •

2 kledinghaken, vast • • 

2 kledinghaken, inklapbaar • • •

Openingsbegrenzer met gasdrukveer • •

Parapluvak • •

Verzonken scharnieren • •

Multifunctionele tas • •

Centrale vergrendeling •

Coming Home verlichting •

OPWEG NA AR HET PLEZIER
De WEINSBERG camperdeuren met veel functies.

met 600 mm en 700 mm breedte verkrijgbaar (indelingsafhankelijk)

Ramen met plissé Uitklapbare kledinghaken.

Interne vergrendeling met 
display

Parapluhouder

* Standaard 
  CaraCompact 
  CaraHome 
  CaraLoft 
  CaraSuite 
  CaraCore

* Optioneel 
  CaraCompact 
  CaraHome 
  CaraLoft 
  CaraSuite 
  CaraCore

* Optioneel 
  CaraCompact 
  CaraHome 
  CaraLoft 
  CaraSuite 
  CaraCore

Innovatief: het één sleutel 
sluitsysteem met ingefreesde 
sleutels en  sloten voor opbouw- 

deuren en servicekleppen.

  Varianten / Deuren

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE
Pakket bestaat uit: 2 decoratieve kussens, 2 
slaapkussens, 2 knuffeldekens en een tafelloper.

Antraciet gelakte 
17" lichtmetalen velgen 
inclusief banden 
 in exclusief WEINSBERG design
(235/60R17)

Gepolijst in mat zwart  
17" lichtmetalen velgen 
inclusief banden 
in exclusief WEINSBERG design
(235/60R17)

COZ Y HOME 
DESIGNPAKKET TEN 

– met COZY HOME kies jij hoe 
je wilt  decoreren

OPTIONEEL 
VERKRIJGBAAR

VOOR ELKE 
WEINSBERG

Je kunt alle velg- en bandenopties online vinden op: configurator.weinsberg.com

Onze 17" LICHTMETALEN VELGEN in 
 WEINSBERG DESIGN zijn standaard uitgerust 
met hoogwaardige Falken all season banden, 
waarmee in de winter op ijs en sneeuw kan 
worden gereden.

• M+S / 3PMSF identificatie 
• geen winterbanden meer kopen 
• geen extra investeringen

NIEUW
DE WEINSBERG LICHT-

METALEN VELGEN.
In exclusief WEINSBERG design.

Varianten / Design  
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PIONEER 
HEAD-UP DISPLAY:*  

Het geintegreerde head-up display zorgt 
voor nog meer veiligheid. Alle relevante 
gegevens direct in het zicht, zo blijven 
de ogen altijd op de weg gericht. Ook de 
navigatie-aanwijzingen van Navgate Evo 
worden getoond.

*Optioneel verkrijgbaar

PIONEER NAVGATE EVO:*
Europa-navigatie speciaal voor campers in 44 landen, 5600 camperplaatsen uit de 
camper boordatlas, Veilige smartphonebediening met spraakbesturing, 7"-multi-
touch-display, Geïntegreerde DAB+-ontvanger, Inclusief 3 jaar kaartupdate.

TRUMA INET SYSTEEM:*
verwarming en gasvoorraad 

per app
Met het handige Truma iNet systeem inclusief 
Truma-app kun je de verwarming en airco in je 
mobiele woning vanaf elke plaats bedienen en 
controleren. Hoe veel gas is er nog aan boord? 
De digitale gasniveaumeter toont het je op jouw 
smartphone of tablet. 

INTELLIGENTE 
APPARARATEN, 
MAXIMAAL 
COMFORT.

Doelmatig waterflter met ultra fltratie membraan, dat 
wat betreft hygiëne geen wens onvervuld laat. Verwijdert 
zeer efectief micro-organismen uit het water. Met de 
BWT bestcamp kan, zonder het gebruik van chemicaliën, 
hygiënisch schoon water worden geproduceerd. De BWT 
bestcamp hoogwaardige fltersystemen voor campers van 
WEINSBERG zijn wereldwijd beschikbaar via gespecialise-
erde partners. Want alleen wanneer elke 6 maanden het 
fltersysteem worden vervangen, wordt de hoogste waterk-
waliteit en een veilige watervoorziening gewaarborgd

Voor bijzonder eenvoudige, en gereedschapsloze Instal-
latie zorgt een 8 mm "John Guest" steekverbinding – met 
watertoevoer zelfs zonder een vervangend flter.

WATERFILTERSYSTEEM
„BWT - BESTCAMP“* 

  Varianten / techniek

VerwarmingssystemenGasvoorziening
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VELOCATE GPS-TRACKER:*
meer veiligheid voor jouw WEINSBERG

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roest-
vrij staal. Eenvoudig te reinigen. Inhoud 800 
ml, afmetingen: 7x 25 cm, gewicht: 256 g. /  
Artikel-Nr. 651/023

2. Campingstoel van ronde aluminium buizen, 
8-voudig verstelbare, 76 cm hoge rugleuning, 
belastbaar tot: 100 kg, Frame: aluminium / 
 Artikel-Nr. 651/022

3. Campingtafel Accordeon 100 x 68 cm van 
Dukdalf met weerbestendig tafelblad van Seve-
lit. In hoogte verstelbaar: 57 - 74 cm, Materiaal: 
staal, belastbaar tot: 50 kg. / Artikel-Nr. 651/021

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

Electrisch uitschuifbaar, met een ruim voldoende draagkracht 
en gecombineerd met een afneembare trekhaak. Hierdoor is 
de achterdrager extreem praktisch. Met een druk op de knop 
worden twee zwenkarmen uitgeschoven en zodra het acces-
soire (basis met inklapbare LED-achterlichten) erop wordt 
geschoven, is de elektra direct verbonden met de camper.

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingssysteem van Velocate 
biedt ondersteuning dankzij de intuïtieve app-bediening en 
stille alarmmodus bij het localiseren van campers in geval 
van diefstal. Het positiesignaal werkt maximaal 3 maanden 
zonder dat de accu opgeladen te hoeven worden

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofile-
erde banden en een draagkracht van tot wel 75 
kg. Afmetingen: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 11,9 
kg / Artikel nr. 51 011 

5. Vier mokken met oor  van hoogwaardig 
Resylin. Met antislipsysteem. Artikel-Nr. 
651/024

6. Gasadapterset – bevat alles een om een 
drukregelaar aan te sluiten (G12, Duitsland) 
aan de, op de Europese markt heeft gascilin-
ders nodig.  Art.-Nr. 651/025

E.HIT* 
geïntegreerde achterdrager

ALLES WAT 
JOUW VA-
KANTIE NOG 
MOOIER 
MAAKT.

DE FRANKANA   
WEINSBERG COLLECTIE

verkrijgbaar bij uw 
 WEINSBERG dealer of via 

shop.weinsberg.com. 

Varianten / techniek / shop  

NIEUW

Bovendien is het beslag voorbereid op uitbreiding via optionele sensoren (bijv. deur/raam-
contact). Meer informatie is te vinden op www.velocate.com of www.weinsberg.com

*Optioneel verkrijgbaar
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Nu ook in 
het buiten-
land huren!

DEALER VINDEN
Dealers bij jouw in de buurt

We weten het: Het is niet gemakkelijk om te beslissen 
voor "de ene WEINSBERG"! Onze dealer zoeker helpt 
je bij het vinden van een dealer bij jouw in de buurt. 
Bezoek jouw gewenste model direct ter plaatse en krijg 
gedetailleerd advies.

Dealers vinden op: dealer.weinsberg.com

MEDIKIT VOUCHER:
Bonnen voor een exclusieve 

medicijnenset

Je WEINSBERG-camper bevat nu een voucher voor een MediKit. 
Deze bevat wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de 
apotheek verkrijgbare medicijnen. Die nuttig kunnen zijn bij het 
reizen, waaronder pijnstillers, anti-allergische middelen of tablet-
ten tegen diarree. Dus er wordt altijd goed voor je gezorgd.*

NIEUW

* Een voucher om voor de medicijnenset in te wisselen is bij het voertuig ingesloten. De 
medicijnenset bevat door de apotheek voorgeschreven geneesmiddelen. De voucher kan 
dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op 
www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. ontvangt u ook meer informatie over uw 
MediKit.

U wilt een recreatievoertuig kopen, maar wilt 
vooraf testen of het echt bij u past? Dan is het 
aanbod van RENT AND TRAVEL precies goed 
voor u. Zoek comfortabel online of in een reis-
bureau naar uw favoriete layout. Samen met 
een netwerk van meer dan 170 verhuurstations 
in heel Duitsland met meer dan 1.900 huur-
voertuigen en meer dan 380 partnerreisbure-
aus, ondersteunt RENT AND TRAVEL u in uw 

Beslissing voor het juiste voertuig. U profiteert 
ook van de grote serviceportefeuille, zoals 
routesuggesties en talrijke Samenwerking 
met camping & parcelen. Veel plezier met de 
praktische vakantietest! 

 Op meer dan 170 huurstations meer  
 dan 1.900 huurvoertuigen klaar voor  
 gebruik.

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

Ontdek alle huurstations op  www.rentandtravel.de

CaraView
Gezinswagen of een avontuurlijk voertuig voor twee per-
sonen? Zoek uit welke reisbegeleider perfect voor jou is. 
layoutfinder.weinsberg.com

Indelingen vinder

CaraView Configurator

Ontwerp jouw individuele Camper. Welke indeling en uitrus-
ting je ook kiest, maak er jouw persoonlijke droomauto van. 
configurator.weinsberg.com

  Rondom uw vakantie

EERST PROBEREN DAN KOPEN…
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Het #teamWEINSBERG  

schrijft reisverslagen en deelt ze met de 

community. Die indrukken kunnen zich  
laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij ontdekt tij-

dens jouw reizen met een WEINSBERG? 

Bij #teamWEINSBERG is  
iedereen welkom!

Word onderdeel van 
de Community.

#teamWEINSBERG

We zijn zomaar wat gaan rijden met de CaraCompact.  
Het rijgevoel is ongekend en hetzelfde geld voor de ruimte. 

 Het is gewoon geweldig om deel uit te maken van  
#teamWEINSBERG!

Het is echt leuk om onderdeel van 
#teamWEINSBERG te zijn. Met de geweldige 

CaraCore zijn we naar Noorwegen geweest en daar 
langs de fjorden gereden tot aan de Lofoten. Geen 

gehaast, dus nog meer tijd om te genieten!

Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee en 
naar het voorland van de Alpen gebracht, om te  

sporten en om inspiratie op te doen voor het  
volgende kookboek. Dat de reis mooi was, is een  

understatement. #teamWEINSBERG rockt!

 RUDI & GERLINDE SCHARF 

  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA UND FELIX  

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com



Onze caravans en CUVvind je in onze aparteWEINSBERG catalogussen!

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

Bezoek ons op 
social media en in 
onze fanshop!

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (08/2020). Veranderingen aan 
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur en 
kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE 
tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels 
speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet 
overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. 
Wij adviseren u voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij uw WEINSBERG dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen 
van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen 
zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde 
producteigenschappen weer. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en 
toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. 
Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

www.weinsberg.com Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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