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PÅVÄG

HALVINTEGRERAD
CaraCompact / CaraLoft / CaraSuite

MED ALKOV
CaraHome

HELINTEGRERAD
CaraCore

DIN SEMESTER!
UPPTÄCK NYA SIDOR.

Med WEINSBERG blir varje ögonblick av din semester en upplevelse. Från avresa till hemfärd följer den med
dig på alla äventyr – perfekt anpassad efter just dina önskemål och behov.
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HALVINTEGRERAD

CaraCompact

34

HALVINTEGRERAD

CaraLoft

NY

HALVINTEGRERAD

CaraSuite

NY

Den nätta och smidiga halvintegrerade i van-klassen.

Den halvintegrerade med störst
lastutrymme.

Den halvintegrerade med uppfällbar säng och högst ståhöjd.

Optimal kördynamik på alla vägar är en
självklarhet för CaraCompact. På insidan
erbjuder den ovanligt mycket plats, fiffiga
detaljer och flexibla lösningar.
En flott följeslagare.

Med 2,15 meter i takhöjd i hela fordonet och
enorm. Pacitet är den nya CaraLoft som en
riktig mobil loftvåning. Denna suveräna halvintegrerade husbil erbjuder gott om plats för
fantastiska semesterupplevelser. Den passar
perfekt för par och övertygar med en unik
känsla av rymd.
Ett generöst tilltaget allround-fordon.

Med fantastisk takhöjd och praktisk
uppfällbar säng erbjuder CaraSuite gott
om plats för fina semesterupplevelser.
De många sovplatsmöjligheterna och den
mysiga känslan gör den till ett perfekt
familje- eller flergenerationsfordon.
En bekväm storhet.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/caraloft
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MED ALKOV

CaraHome

82

HELINTEGRERAD

CaraCore

Den familjeanpassade alkovhusbilen med extra plats på höjden.

Den helintegrerade med oslagbar
utrustning och kansla.

Med sin alkov och genomtänkta uppdelning erbjuder CaraHome stor plats för
härliga semesterupplevelser. Beroende
på planlösning kan den inrymma mellan 4
och 6 sovplatser.
Mobilt familjeparadis.

En skicklig kombination av nytta och design.
Denna husbil andas dynamik och kvalitet.
100 % wow-känsla, 100 % WEINSBERG-DNA.
Stilmedveten trendsättare.

www.weinsberg.com/carahome
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www.weinsberg.com/caracore

www.weinsberg.com/carasuite

HÄLSNINGAR FRÅN REDAKTIONEN

Din semester!
Upptäck nya sidor.
Utomhus är du som hemma, under resan upptäcker du nya sidor hos
dig och din WEINSBERG. Oavsett om du reser med en av våra helintegrerade, halvintegrerade eller alkovhusbilar: Vi delar din passion
och finns med dig med genomtänkta detaljer. Och det känner du
varje semesterdag.
Bli en del av

#teamWEINSBERG
Tillsammans skriver vi
resehistoria!

CaraView
Lär känna din
personlig dröm
fordon ännu bättre.

Configurator
Med fordonskonfiguratorn kan
du sätta ihop din individuella
WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Golvplan
finder
Guider dig med specifika
frågor till rätt fordon.
layoutfinder.weinsberg.com

Insiderkunskap
Ytterligare detaljerad
information om de olika
områdena i ditt önskade fordon.
weinsberg.com

Alla specifikationer inkluderar delvis extrafunktioner som finns tillgängliga mot extra kostnad.
Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med
din WEINSBERG återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha.
Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordons- och utrustningsfunktionerna kan skilja
sig åt. Vissa fordons- och utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på dem. Var därför noga med att få information
från din återförsäljare om fordonets och utrustningens specifika egenskaper innan du gör ett köp.
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Vad gör vårahusbilar
så speciella?
Summan av många
detaljer.

Lättskött och tålig.
Den fläckskyddande klädseln står emot rödvin,
tomatsås & co.

WEINSBERG DNA. Låter mäktigt, och är det också. Tack
vare våra medarbetares passion och erfarenhet (många
av dem är själva stora campingentusiaster) vet vi vad som
krävs “där ute“. Hos WEINSBERG hittar du därför
husbilskompetens från minsta skruv till de stora
förvaringsutrymmena. Husbilskompetens går inte alltid att
se. Men känns vid varje resa.

SSTE DU
VI Alla ?

tyger är

Oeko-Tex
100
certifierade

Komfort & hälsa
Textilier är viktiga inredningsinslag. Hos
WEINSBERG är de inte bara av hög kvalitet och
perfekt bearbetade, utan erbjuder också det
lilla extra vad gäller design.

Active-Line-klädsel som tillval.
Med andningsegens aper, skonsamma
mot huden, antibakteriella och
Ökotex-certifierade.
Florian Hopp, produktchef
43 år, på WEINSBERG sedan 2015
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Unik interiördesign
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Husbils-DNA

EvoPore-HRC-madrasser.
Fullständig sovkomfort tack vare ergonomisk
anpassning och optimal ventilation.

Sova, vila, drömma.
Som man bäddar får man ligga. Hos WEINSBERG gör du det på kvalitativa ribbottnar
som ingår som standard. Det borgar för
bästa stabilitet och utmärkt ventilation. På
med EvoPore-madrassen och godnatt!

600MF - Enkelt.
Fäll upp ribbotten
och utnyttja
förvaringsutrymmet
därunder.

Genomtänkt värmesystem. Möjliggör en
optimal värmefördelning i fordonet och ett
behagligt rumsklimat.

Vattenburen ALDE-golvvärme. Skapar
ett behagligt rumsklimat i hela fordonet.
För att du ska trivas lika bra som hemma!

Nästan som ett
eget rum.
Med textildraperiet skapas snabbt en
tillflyktsort. För även på den mest
harmoniska resa kan man ju vilja ha en
stund för sig själv.

Isolerglas för sidofönster och -dörr
i förarhytten med förbättrad ljud- och
värmeisolering.
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Gångjärn i rostfritt stål.
Robusta och långlivade för
många års intensiv användning.

Soft-Close-funktion. Tack vare högkvalitativa
gastryckdämpare stänger lådor och möbeldörrar mjukt
och tyst.

Handtag helt i metall med
tippspärr. Ser bra ut och tål
intensiv användning.

CPL-belagda ytor. Utvecklade för
att tåla intensiv användning..

Här passar allt ihop.
Som snickare gör det mig stolt att
vi på WEINSBERG självklart jobbar
med påkostade och fullskaliga
möblemang och pluggteknik med
perfekt passform.

Michal Flöring, snickare
38 år, på WEINSBERG sedan 2016
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Perfekt byggprecision
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Husbils-DNA

Perfekt byggprecision.
Hög kvalitet som ger glädje i många år.

Pluggar med precision.
Ger en särskilt stabil
m
 öbelkonstruktion.

Hög standard. Både vad gäller bearbetning
och design lägger vi största vikt vid kvalitet.
Det märks exempelvis i köksmöblerna med
tvärgående ådring.

Möblemang och
k valitet
Fullskaligt möblemang inklusive
bakre vägg. I varje WEINSBERG finns
ett utslagsgivande kvalitetskriterium:
hantverk, lång livslängd och glädje
under många år.

Möbler med spotlights. Den kvalitativa inredningen
med stämningsfull belysning skapar en mysig atmosfär.
Modern design. Den snygga
materialmixen av läder, metall och trä
drar blickarna till sig.

Förvaring och ytor i garaget. De genomtänkta och
högkvalitativa möblerna sträcker sig genom hela fordonet.
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Vetande möter kunnande.
När de olika komponenterna ska sammanfogas och varje detalj är viktig krävs stor
kunskap, skicklighet och hantverkskunnande.

Fiat-chassin. Optimal kördynamik plus större säkerhet tack vare beprövad teknik och chassin med särskilt
stor vridstyvhet.

Martin Moutelik, produktionsmedarbetare
31 år, på WEINSBERG sedan 2017
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Unik TVT-konstruktion.

Tålight high-strength-GFK-tak. Taket med en
nästan tre gånger större glasfiberandel än hos vanliga GFK-tak tål hagel och står emot alla väder.

Stabil aluminiumprofil-list, som binder ihop sidoväggar, främre
och bakre väggar och taket med varandra.
Långlivad TVT-konstruktion.
Aluminium och isoleringsmaterial med förstärkningar av
polyuretan gör att fordonet tål
väder och vind.

Tåliga ytor för att motstå intensiv användning.
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Husbils-DNA

Perfekt fordonsteknik &
lång livslängd.
Säkerhet är vårt mål. Vi vill att de framtida
ägarna till våra husbilar alltid ska känna
sig trygga i fordonet. Och det under väldigt
många år.

Matthias Weishäupl, produktionsmedarbetare
24 år, på WEINSBERG sedan 2017
Favorit-WEINSBERG-detalj:
De nya, perfekt utformade takkåporna i LFI-teknik

Takkåpor i LFI-teknik.
• Lättare än GFK
• Maskinellt tillverkade
• UV-tåliga
• Direktintegrerad isolering
• Enkla att reparera
• Varje del perfekt

Hjulhusbeklädnad. Fästelementen syns inte utifrån,
de sömlösa övergångarna borgar för stabilitet och lång
livslängd.

EPP-isolering. Hightech-materialet ger bästa
skydd och reducerar ljuden vid körning.

Tidlös exteriördesign.
Kvalitativ dekor och estetisk design håller
stilen i många år.
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USB-ladduttag. Praktisk laddningsstation för
smartphone, kamera etc.

Centralt placerad LED-styrning.
En snabb blick räcker för att kontrollera
vattennivå och elektronikförsörjning.

Fordonsteknik & f örsörjning
Vi vill att våra kunder ska få den ultimata
reseupplevelsen. Därför är vi mycket noggranna
när vi väljer våra partner och använder bara det
som vi verkligen tror på. BWT-vattenfiltret för
hygieniskt rent vatten är ett sådant exempel.
Du kan läsa mer på sidan 108.

Pioneer Navgate Evo. Med 7"-multitouchdisplay och 3-årig kartuppdatering.

Gasförsörjning

Värmesystem

För husvagnar, husbilar, CUV:
er av WEINSBERG ger vi dig
en 10-årig täthetsgaranti
på karosseriet, utöver din
lagstadgade garanti, inom
ramen för våra garantivillkor.

Head-Up-Display. Den inbyggda Head-up-displayen
bidrar till ännu större säkerhet. Alla viktiga uppgifter
direkt inom synhåll så att du alltid kan hålla ögonen
på vägen.
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Husbils-DNA

Truma-iNet-system.
Reglera enkelt värmen via en app var du än befinner
dig eller kontrollera gasnivån som tillval. >>Sidan 108

Stödben bak. Ger extra stabilitet
och mindre vibrationer när fordonetstår stilla.

Utdragbart gasflaskställ som tillval.
Gör det extra enkelt att byta ut gasflaskorna.

Easy-Travel-box. All försörjningsteknik centralt
på samma ställe. Genom den inbyggda luckan i
sidoväggen kommer du snabbt och enkelt åt alla
viktiga komponenter.

Michael Gründinger, produktutvecklare
35 år, på WEINSBERG sedan 2016
Favorit-WEINSBERG-detalj:
Användarkomforten i den centralt
placerade LED-styrningen.

Laddningsbooster. Snabb och effektiv laddnin
av batteriet när motorn är igång.

Upplysande argument.
Det ska vara trevligt att campa. I vår planering är vi därför
noggranna med stora och små detaljer som gör campinglivet
enklare. LED-belysning i garaget och ovanför ytterdörren är
bara ett av många exempel.

13

FÖLJ DITT HJÄRTA.
OCH IBLAND ÄVEN GPS:EN.

Vår definition av en romantisk semester? Ge oss av tillsammans, stanna där vi har lust och bara njuta av omgivningen!
En orsak till att jag och Felix passar så bra ihop är vår reslust
och spontaneitet. Att tumma på komfort och trevligt boende
är dock inget som kommer på fråga. I CaraCompact har vi den
perfekta följeslagaren för våra upptäcktsresor.
Det är inga problem att rymma alla våra favoritgrejer, sen en
puss och frågan: ”Är du redo?” ”Då åker vi!”

CaraCompact

Den nätta och smidiga halvintegrerade i van-klassen.
Optimal kördynamik på alla vägar är en självklarhet för CaraCompact.
På insidan erbjuder den ovanligt mycket plats, fiffiga detaljer och
flexibla lösningar. En flott följeslagare.

THIS IS THE BEGINNING
OF SOMETHING TRULY BEAUTIFUL

Oavsett var vi stannar trivs vi superbra. Vi har ju faktiskt allting med oss som behövs för att vara lycklig. Campingstolar
och fällbord, god mat och bra läsning. Kläder för alla väder
och humör. Och såklart varandras sällskap.
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CaraCompact

205 cm

220 cm

Plats som i en halvintegrerad, smidig tack vare van-klassen.

Kompakt med wow-känsla. CaraCompact har smidigheten från van-klassen, men utrymme som i en riktig halvintegrerad husbil. Kompakt på
utsidan, men inuti finns plats för allt som gör campinglivet trevligt. Fantastisk förvaring möter praktisk vardagslyx – vad kan man mer begära?

upp till 2 sovplatser

upp till 4 sittplatser
med s äkerhetsbälte

De 3 viktigaste detaljerna:
• smal konstruktion för sparsam fordonsbredd
• lättmanövrerat och dynamiskt chassi
• topputrustade och flexibla planlösningar

2 planlösningar

under 3500 kg
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Upptäcka

Personbilsinspirerade
linjer för optimal
aerodynamik.

Takluckans aerodynamiska linjer minimerar vindsus och maxar estetiken.

Med tillvals-stylingpaketen lyfts de nätta linjerna
fram ännu mer – här på 600MF.

SMIDIG UTANPÅ,
RYMLIG INUTI

Det är inte svårt att ställa om till CaraCompact från den
lilla smidiga bil vi är vana vid. CaraCompact är riktigt
trevlig att manövrera samtidigt som det finns gott om
plats på insidan.
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CaraCompact

Smala vägar är inga
problem för CaraCompact.
Genom sin smala
konstruktion är den
extra smidig och har låg
förbrukning.

Typiskt van-klassen: välputsad aerodynamik, litet luftmotstånd och lågt cw-värde.

Snitsig. Bakljushållare med komplett-LED-bakljus – här på 600 MEG.
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Styrkor

ON TOP OF THE WORLD
VI ÄGER VÄGEN

Smala och äventyrliga vägar klarar vi
enkelt utan att fundera särskilt mycket.
CaraCompact tar varje kurva med lätthet, vi
har aldrig känslan av att vara ute på hal is.
Vi fortsätter framåt dit näsan styr.

Tack vare den inbyggda headupdisplayen kan föraren behålla
blicken där den hör hemma. På
vägen. Finns som tillval i
mediapaketet.

CaraView
Insiderkunskap
Läs mer på:
weinsberg.com/
motorhome-competence

Hjul
Stötdämpare

Hjulspindel
Krängningshämmarstag
Krängningshämmare
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CaraCompact

Med krängningshämmare på fram- och bakaxel blir resan behaglig och bekväm.
Därmed klarar CaraCompact även mindre vägar lekande lätt.

Tillräckligt med förvaring för alla reseattiraljer.

600 MEG – Vardagsrumskänsla i bakänden tack vare den generösa takhöjden.

600 MF – Sängen i bakänden imponerar med sin bredd.

Utrymme som i en halvintegrerad husbil, kördynamik som
i en CUV.
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Sova

600 MF – mysig sovplats i den franska sängen. Panorama-takfönstret på 130 x 45 cm finns som tillval.

600 MF – gott om plats ur alla vinklar.
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CaraCompact

Snygga läderdetaljer vid den franska sängen.

600 MF – enkelt. Fäll upp ribbotten
och utnyttja förvaringsutrymmet
därunder.

82 cm

82 cm

196 cm

Med rullbäddsfunktionen förvandlas två
enkelsängar till en stor
sovplatsyta.

CaraView Insiderkunskap
Du hittar mer information om våra
olika tak på:
sida 102 eller online på:
weinsberg.com/motorhome-variants

600 MEG – De 201 cm långa och 82 cm breda enkelsängarna kan förlängas tack vare utdragbart tillval.
Extrasäng kan också omvandlas till en dubbelsäng.

DEN BÄSTA PLATSEN
ÄR I SÄNGEN!
Mysig, inbjudande, och – framför allt – stor.
Sängen är så mycket mer än en sovplats,
den används också för att läsa, skriva och
lyssna på musik. Eller bara vila och slappna
av en stund.

Behaglig LED-belysning under
den tygbeklädda takhyllan.
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Dinett

matlagning

Vilket rumskoncept. Tack vare signaturinredningen i köksskåpen,
träet med tvärgående ådring och de enhetliga möbelövergångarna
som kännetecknar varje WEINSBERG, här i 600 MEG.

Bordsförlängningen skapar tillräckligt med
plats för en rejäl måltid.

MYS VID
FIKABORDET!
Vid det stora bordet i den trevliga dinetten är det lätt
att njuta av maten. Ett levande ljus gör fikastunden extra
mysig. Även vår trogna reskamrat, kaktusen, får plats på
bordet.
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CaraCompact

Här ryms allt du behöver: Slim–
Tower-kylskåp på 142 liter.

Kök med utfällbar skiva för extra
arbetsyta.

Går inte att ta miste på: De exklusiva WEINSBERG–
handtagen skapar en snygg stil.

Så mycket plats
skapar rörelseglädje.

Vrid på förar– och passagerarsätena som Captainchair-stolar och få två extra platser vid bordet, här i 600 MEG.
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Badrum

ALLTID FRÄSCH
Det gör så gott att vara mitt i naturen. Men även
att få ställa sig i duschen på kvällen. Jag vill gärna
vara förberedd på allt och älskar därför de många
förvaringsfacken ombord. Från myggmedel till
nagellacksborttagare och tre olika solkrämer, här
får allt sin fasta plats.

Badrum i 600 MF

1

2

1. Genomtänkt badrum i 600 MF.
Toaletten och duschen är separerade från
tvättstället.
2. Thetford-bänktoaletten och duschen kan
avskiljas från varandra med en duschvägg.

1

Stäng dörren och vattnet
stannar i duschen.
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CaraCompact

2

3

Badrum i 600 MEG

3
4
2

1

1. Allt som behövs för en uppfräschning
samlat i samma rum. Med praktisk
duschvägg.
2. Optimal sittkomfort tack vare vridbar
Dometic-kasettoalett i keramik.

1

3. LED-belysningen smälter stilfullt in
i designen.
4. Det platssparande tvättstället kan
skjutas fram och tillbaka efter behov.

2

4
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

UTSEENDET KAN
MAN INTE KLAGA PÅ!
1

2

Highlights

1. Rullgardin. Det generösa takfönstret
släpper in dagsljus, när solen skiner
förstarkt hjälper rullgardinen till.
2. Utfällbar arbetsyta. Den praktiska ex
raskivan ger en till uppställningsyta.
3. Komfort-instegsdörrar som standard.
Med personbilsinspirerad stängning,
dubbeltätning och 2 utfällbara klädkrokar.
4

3

5

4. Golvbelysning. Den effektiva spotlight-belysningen är inbyggd i trappsteget.
5. Sängtrappsteg. Inuti finns extra förvaringsutrymme.
6. Extra förvaring i 600 MF under den franska sängen. Gaslådan är monterad i
klädskåpet utan att förvaringsutrymme går förlorat.
Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan variera beroende på planlösningen.
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CaraCompact

6

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

600 MEG

ÄVEN
VERSIONEN
EDITION
[PEPPER] ÄR
TILLGÄNGLIG

600 MF

ÄVEN
VERSIONEN
EDITION
[PEPPER] ÄR
TILLGÄNGLIG

T YG E R
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

MALABAR*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

CaraView

Konfigurator

*Finns på extra kost

efter smak.

Konfigurera CaraCompact nu på: configurator.weinsberg.com
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SÄTT LITE
PEPPER
PÅ
LIVET!

Nu finns CaraCompact i den kryddiga specialmodellen
.
Med omfattande utrustning och design med karaktär. Till ett pris
som ger unikt mycket husbil för pengarna.

esterbilder med CaraSkicka dina personliga sem
] till oss eller tagga
Compact EDITION [PEPPER
tagram och
dina bästa ögonblick på Ins
mWEINSBERG.
bli på så sätt en del av #tea
#editionpepper

#teamWEINSBERG

89

11

17

Slitstark: Den exklusiva Active-Line-klädseln
MALABAR i konstläder-tygkombination med
särskild dekorsöm.

Drar blickarna till sig: De snygga WEINSBERG 17"-aluminiumfälgarna.
16

Praktiskt: Integrerad LED-belysning i avsatsen.
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Genomtänkt: Fack och väggskåp med exklusiva WEINSBERG-handtag
ger mycket förvaringsutrymme.

Stilfullt: Kopparfärgade signaturdetaljer från WEINSBERG.

Ca ra Vi ew

Stor bio: 24" LED TV ingår som standard i
TV-paketet.

Ins ide rku ns ka p

nde utrustningen
Du hittar hela den omfatta
[PEPPER] på:
N
TIO
EDI
act
mp
aCo
Car
i
pper
-pe
weinsberg.com/edition

81

19

Bli en del av vårt
community.
@weinsberg_official
#teamWEINSBERG

#editionpepper

CaraLoft

Den halvintegrerade med störst lastutrymme.
Med 2,15 meter i takhöjd i hela fordonet och enorm. Pacitet är den nya CaraLoft
som en riktig mobil loftvåning. Denna suveräna halvintegrerade husbil erbjuder
gott om plats för fantastiska semesterupplevelser. Den passar perfekt för par
och övertygar med en unik känsla av rymd.
Ett generöst tilltaget allround-fordon.

PÅ JAKT EFTER DEN
PERFEKTA RISOTTON
Äntligen ledigt, äntligen ut i naturen igen! Anne och jag har
länge sett fram emot ett par dagars avslappning. Vår plan: Med
CaraLoft till sjön Ammersee och foten av Alperna. Det är inte så
långt och därmed perfekt för en liten helgtripp. Utomhus passar
jag även på att samla inspiration till min nyaZ Med 2,15 meter i
takhöjd i hela fordonet och enorm lastka- outdoor-kokbok.

ALLT BÖRJAR MED
MACKOR OCH KAFFE.

Som kock har jag vissa krav på semestermaten, både vad gäller frukosten och när vi reser runt med husbilen. Men först behöver jag ett par
stärkande koppar. Det går snabbt tack vare gasspisen med 3 plattor.
Efter bara ett par minuter har vi den perfekta starten på dagen!
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CaraLoft

Med 2,15 m ståhöjd erbjuder CaraLoft en unik
känsla av rymd.

294 cm

215 cm

Med sin enastående känsla av rymd är CaraLoft den perfekta reskamraten för alla som vill resa bekvämt och med gott om plats. Den erbjuder
otroligt mycket lastutrymme för alla slags semesterattiraljer och en
rad genomtänkta detaljer. Den sportiga kördynamiken gör frihetskänslan total – semestermöjligheterna vet inga gränser.

upp till 4 sovplatser

upp till 5 sittplatser med
s äkerhetsbälte

De 3 viktigaste detaljerna:
• Enorm lastkapacitet
• Genomgående 2,15 meter i takhöjd
• Generöst garage i bakänden

3 planlösningar

under 3500 kg
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Upptäcka
1. Avtappningskran för färskvattentank
2. Avtappningskran för spillvattentank
4

5

4. Skyddad elförsörjning

2
1

3

I Easy-Travel-boxen är alla
anslutningar samlade
c entralt på samma ställe.
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CaraLoft

3. Tillgång till frostvaktsventil

Drar blickarna till sig. Här syns den genomgående sidoväggsdekoren
i kombination med tillvalsdörren PREMIUM – på en 600 MF.

5. BWT-vattenfiltersystem 			
Läs mer på >>Sidan 108.

Med påfyllda koffeinnivåer är vi
redo för nya äventyr. Första infallet:
Utforska omgivningen. I snygg stil på
våra longboards. De ryms enkelt bredvid alla matlagningsgrejer, ca pingbordet och all annan sportutrustning.

Perfekt utsikt från förarhytten – och smarta
förvaringsfack därunder.

IN MED GREJERNA!
HÄR FINNS ALLTID PLATS.

Snygga är de, bakljushållarna med komplett-LED-ljus – här på 650 ME.
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Styrkor

REDO FÖR
NÄSTA ETAPP
Vad vi gillar särskilt mycket med CaraLoft?
De suveräna förvaringsutrymmena! Med bara
några få handgrepp har vi allt som behövs för
en dagstur. Vi vill ta ut oss ordentligt innan vi
slappnar av på kvällen. Även träningsfantaster
vill bo bra!

Fiffiga gömmor. Bland annat ovanför hytten och under
kylskåpet finns extra plats för reseattiraljer – här på 650 ME.

Det rymliga garaget är perfekt
för sportutrustning och semesterattiraljer. De inbyggda
sidofacken skapar ordning och
reda. Och ännu mer förvaringsyta! Den låga lastkanten
gör lastningen enkel och
bekväm – här på 650 ME.
110 cm 650 ME
80 cm 600 MF /
650 MF

10 cm
40 cm

Spara krafterna till
träningen. Inga problem med den enkla
urlastningen.
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CaraLoft

PÅ HÖG HÖJD
En unik känsla av rymd och gott om
plats för att sträcka på sig.

CaraLoft har en takhöjd på 2,15 meter i hela fordonet – här i 650 ME.
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Sova

CaraView
Insiderkunskap
Du hittar mer information
om våra sängvarianter på
sidan 102 eller online på
weinsberg.com/
motorhome-variants

1

2

1. Förvaringsutrymmena i takskåpet är
lättillgängliga.
2. 650 MF – tillgänglig på in- och utsidan,
här förvaringen under sängen.

EvoPoreHRC-madrassen
borgar för hälsosam sömn,
och det som standard.
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CaraLoft

650 MF – i denna planlösning lockar den franska sängen.

ÄVEN UTOMHUSFANTASTER
BEHÖVER SÖMN!

Anne och jag är slutkörda, men lyckliga.
Tillsammans gör vi det bekvämt för oss i
den mysiga sängen. Jag är verkligen glad
att vi har så bra madrasser: Friluftslivet är
fantastiskt, men utan en god natts sömn
blir jag en grymtande Yeti.

650 ME – en blir två. Med tillvalsutvidgningen av sängen blir de två
enkelsängarna snabbt till en enda stor sovplatsyta.

650 ME – större komfort. Garderoben under sängen.

Gott om plats även i takskåpen.
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Dinett

Matlagning

650 ME – den välbalanserade rumsplaneringen inbjuder till matlagning och
gemenskap. Lådorna med Soft-Close-funktion ger extra användarkomfort.

CaraLoft erbjuder gott om
plats även i dinetten och
köket.

Gasspisen med 3 plattor och glaslock inbjuder
till matlagning tillsammans med diskhon i rostfritt stål.
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CaraLoft

Tillgänglig i 600 MF
och 650 ME.

650 ME – snygg och praktisk. Samspelet mellan förvaring och den nya WEINSBERG-signaturinredningen.

650 MF – med de vridbara Fiat-originalsätena
i Captainchair-utförande skapas en trevlig
sittgrupp (tillgängliga i Fiat-paketet).

KÖKSSPELEN
ÄR IGÅNG

650 MF – matlagning
med stor rörelsefrihet.

På dagens meny: Något rejält från campingköket. På gasspisen med 3 plattor lyckas risotton
med saltimbocca galant. Belysningen är toppen
både i köket och dinetten – man äter ju faktiskt
också med ögonen.
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Badrum

1

3

2

1

Badrum i 600 MF / 650 MF

1. I spegelskåpet finns gott om plats
för hygienartiklar.
2. Det generöst tilltagna tvättstället
passar in i designen.
3. Tack vare duschrummet de luxe
förblir resten av badrummet torrt.
3

Det är roligare att göra
sig klar när man har lite
svängrum!
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CaraLoft

2

ALLT INOM
RÄCKHÅLL!

Det är skönt att svalka sig i bäcken, men vill man
också tvätta sig där? Nej, tack! Då unnar jag mig
hellre en varm dusch. Det är ju precis vad man vill ha
efter ett hårt träningspass. Tvål, tandborste och så
vidare finns snabbt inom räckhåll i spegelskåpet. Men
innan dess ger jag Anne företräde.

Badrum i 650 ME.

1

Badrum i 650 ME

2

1

1. Låg ingång till duschkaret för extra
komfort.
2. Flexibelt och flyttbart tvättställ i
kompaktbadrummet.

2
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

INGET INSPIRERAR SÅ
SOM NATUREN.
1. Flyttbart tvättställ.
Kan placeras ovanför duschen eller
toaletten efter behov.

1

2

2. KOMFORT-instegsdörrar med
insektsskydd. Håller plågoandar ute.
3. Centralt placerad manöverpanel.
Med CP-plus och den nya LED-styrningen kan du styra elektronik och värme
centralt. Dessutom kan du hålla koll på
vattennivån i tanken.
4. 215 cm ståhöjd. Ger en unik känsla av
rymd i husbilen.

3

4

5

6

6. Förvaring i garaget med enhandsmanövrering. I de
inbyggda facken finns ännu mer förvaringsyta.
7. Ny LFI-takkåpa. Markant design och robust kvalitet.
8. Stämningsfull belysning. Skapar en mysig känsla i husbilen.
Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan
variera beroende på planlösningen.
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CaraLoft

8

5. Praktiska kökslösningar. Med generös diskho av rostfritt stål, HPL-väggskiva
och robust arbetsyta. Här är det roligt att
laga mat!

7

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

600 MF

650 MF

650 ME

T YG E R
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES*

CaraView

Konfigurator

*Finns på extra kost

efter smak.

Konfigurera CaraLoft nu på: configurator.weinsberg.com
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VI ÅKER VART
VI VILL
Vissa åker på ö-luff, vi åker på vägkryssning! Vi cruisar fram med
vår CaraSuite och kan på så sätt åka precis vart vi vill. Vår vägkryssare är perfekt eftersom vi till och med har skilda rum för barn och
föräldrar och även rymmer våra leksaker. Det är toppen!

CaraSuite

Den halvintegrerade med uppfällbar
säng och högst ståhöjd.

Med fantastisk takhöjd och praktisk uppfällbar säng erbjuder CaraSuite gott
om plats för fina semesterupplevelser. De många sovplatsmöjligheterna och
den mysiga känslan gör den till ett perfekt familje- eller flergenerationsfordon.
En bekväm storhet.

DET ÄR HÄFTIGT
ATT CRUISA FRAM

Jag vill ut i vildmarken, min brorsa vill till
PLAYMOBIL-parken och pappa vill absolut
visa oss bergen och sjöarna. Mamma vill
bara följa med. Hur ska vi hinna allt på en
semester? Inga problem! Med en CaraSuite
är allt möjligt, säger pappa.
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CaraSuite

Med den uppfällbara sängen som
standard är CaraSuite det perfekta
familje- eller flergenerationsfordonet.
190 cm

130 cm

215 cm
294 cm

Med den mysiga uppfällbara sängen är CaraSuite som gjord för en
härlig familjesemester. På dagarna är den tryggt uppfälld, på kvällarna
trollas den enkelt fram. Gott om plats och en imponerande takhöjd ger
resekomfort för stor och liten.

upp till 6 sovplatser

upp till 5 sittplatser med
säkerhetsbälte

De 3 viktigaste detaljerna:
• Uppfällbar säng som standard
• 2,15 m ståhöjd
• Kompakt 2+2-husbil

3 planlösningar

under 3500 kg
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Upptäcka
2,5 m 3 utrymme. Då
ryms till och med en cykel

650 MG

Med 3 olika garage att välja på ger de olika planlösningarna
gott om plats för reseattiraljer.

Det snygga utförandet i stylingpaket II imponerar med lättmetallfälgar, svart kylargrill och
spoilerläpp i aluminiumstil – här på 650 MG.
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CaraSuite

Utifrån kan man knappt tro att en uppfällbar säng och 2,15 m takhöjd döljer sig därinne.

Gott om plats för
f antastiska semesterupplevelser.

KLÄTTRING FÖRBJUDEN!
SÄGER PAPPA

Peter och jag skulle vilja busa runt i sängen, men på dagarna är den
uppfälld under taket. Varför då?
Vår CaraSuite är också tillräckligt hög för att pappa inte ska slå
huvudet i taket. Han kunde ju åtminstone låta oss klättra lite på fönsterhandtaget...

Helt klart en typisk WEINSBERG – den karakteristiska designen kommer också från bakljushållarna med
komplett-LED-bakljus, här på 650 MF. Som tillval finns en cykelhållare från THULE för upp till 4 cyklar.

55

Styrkor

NEDFÄLLBAR KOMFORT
Den syns knappt på dagen, men på kvällen
trollas myshörnan fram.

CaraView
Insiderkunskap
Läs mer på:
weinsberg.com/
motorhome-competence

1

2

3

1. Fint bearbetad panel under den
uppfällda sängen.
2. Inbyggda LED-spotlights vid den
uppfällda sängen.
3. I de stora takskåpen finns gott om
förvaringsyta.
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CaraSuite

Det är lätt att trivas i CaraSuite tack vare den fantastiska takhöjden, den generöst
tilltagna dinetten och de stilfulla linjerna – här i 650 MF.

Med den praktiska nedfällbara
sängen skapas extra
sovplatser.

Superpraktiskt: Fäll bara
ner den uppfällda sängen
och vips har du en till mysig
sovplatsyta.

Med 60 cm höjd finns
det tillräckligt med
plats för att sova och
sitta upp i den uppfällbara sängen.

Även om jag aldrig skulle erkänna det är min
lillebrorsa ibland helt OK. Det är mysigt att
titta på serier tillsammans uppe i vår dubbelsäng. Mamma och pappa lämnar oss också i
fred – den öppna badrumsdörren stänger till
gången och skapar två separata rum till vår
familj. Då kan vi tjuvspela lite också...

Säkerhetsnät som fallskydd i den bakre sängen.

VÅRT
EGET RUM
Touch-LED-spotlights.
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Sova

700 ME – två stora enkelsängar som med en rullbäddsfunktion kan slås ihop till en
dubbelsäng. EvoPore HRC-madrasserna finns som standard överallt ombord.

CaraView
Insiderkunskap
Du hittar mer information
om våra sängvarianter på:
sidan 102 eller online på
weinsberg.com/
motorhome-variants

700 ME – förvaring med skjutdörrar
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CaraSuite

Takskåp med kvalitativa gångjärn.

ÄNTLIGEN ALLT
VI BEHÖVER
I CaraSuite fick jag ta med alla leksaker
som jag ville utan att någon sa att resväskan var för full. Det är super! Min Lego
Boost-robot kan köra över hela sängen och
det finns inga jobbiga springor där den kör
fast

650 MG

650 MG – den tvärställda dubbelsängen utnyttjar hela fordonsbredden och inbjuder
till avslappning.

650 MF

700 ME

Bara i CaraSuite finns
möjlighet att välja mellan tre olika sovplatsytor och sängvarianter i
bakänden.

650 MF – fransk säng med extra förvaring.
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Dinett

Matlagning

Den magnifika kökslösningen i CaraSuite ger gott om plats för matlagning och förberedelser, här i 650 MF.

Piazza del CaraSuite:
enastående rumsbredd mellan köksblock och kylskåp.

97 cm

Praktiskt: Gasspis med 3 plattor
och diskho i rostfritt stål i köket.

60 CaraSuite

STÅ INTE BARA DÄR,
HJÄLP TILL ISTÄLLET!

Varför står lillebrorsan bara där som ett fån utan att också hjälpa
till? Vi ryms ju båda två i köket! Men han hänger på kanten och gör
ingenting... öppna kylen, ta fram kastrullerna, hacka grönsakerna,
fixa pastan, det är bara att sätta igång! Pappa står bakom mig på vår
”piazza” (som han kallar utrymmet mellan köket och matplatsen) och
håller ett öga på oss.

Det snyggt designade överskåpet med sina många förvaringsmöjligheter är en riktig höjdpunkt i det kompakta köket.

Kylskåpet på 145 l erbjuder plats för allt
som en familj behöver på semestern.

Med den längsgående soffan
ryms upp till 6 personer i
dinetten.

Genom att vrida tillvalssätena Fiat-Captainchair blir dinetten en mysig träffpunkt, här i 650 MF.
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Badrum

2

3

1. Dusch och toalett med tvättställ är
åtskilda från varandra. På så vis kan de
användas av två olika personer samtidigt.
2. - 3. Med täckdelen för duschkaret uppstår
extra boyta. Den låga ingången är extra
komfortabel.
4. Rymlig dusch med praktisk duschvägg.

1

Badrum i 650 MG
/ 700 ME

2

1
3
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CaraSuite

4

4

1

1. Ett kombinerat badrum finns i
planlösning 650 MF. Dometic-kasettoaletten ingår som standard i alla
modeller.

Badrum i 650 MF

2

2. Praktiska vägg- och takhållare för
duschmunstycket är monterade som
standard.
1

2

SKOJA GÄRNA,
MEN SLUTA SKVÄTTA

Allt är blött! Så går det när man
delar badrum med sin brorsa. Nästa gång ska jag borsta tänderna
i duschen, för där kan jag stänga
dörren om mig. I badrummet finns
många fack, så alla grejer jag
behöver finns nära till hands...

63

Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

PAPPA FIXAR
MATEN IDAG
1. Belysning. Den indirekta belysningen
på lådorna skapar ett varmt intryck.

1

2

2. Exteriördekor i hög kvalitet. För
lång livslängd och en snygg stil.
3. Uppfällbar säng med säkerhetsnät.
Möjliggör extra sovplatser och är säker
på båda sidorna tack vare fallskyddet.
4. Enastående takhöjd. Det är lätt att
trivas med en takhöjd på 2,15 meter.
5. Förvaringsfack i läder. Lättillgänglig
förvaring i snyggt läderutförande.

3

4

5

6

6. Easy-Travel-Box. Enkel tillgång till alla serviceanslutningar i Easy-Travel-boxen och till BWT-vattenfiltret.
7. Garage. Det rymliga garaget i bakänden med
e nhandsmanövrering gör resan extra bekväm.
8. Magnifik rumsplanering. Ger tillräckligt med plats för
hela familjen.
Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan 	
variera beroende på planlösningen.
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CaraSuite

8

7

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

650 MF

650 MG

700 ME

T YG E R
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES*

CaraView

Konfigurator

Konfigurera CaraSuite nu på: configurator.weinsberg.com

*Finns på extra kost

efter smak.
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VI FYRA PÅ TIDSRESA MED HUSBILEN
FÖR ATT KNACKA PÅ STENAR
– LÅTER INTE HELT NORMALT? JUST DÄRFÖR!
Vår CaraHome som tidsmaskin/expeditionsbil har allt vi behöver
på vår upptäcktsresa. Med Sarah, Tobias och Paula ger jag mig av
till Altmühltal i Bayern. Som stensamlare och fossilletare är vi nu
på plats i paradiset, där ”urfågeln” Archeaeopteryx en gång levde.
Sarah är egentligen bara måttligt intresserad av stenar, men hon
älskar hur våra upptäcktsfärder svetsar samman familjen. Och
hon älskar att vara ”on tour” – hon blir snabbt uttråkad av att
bara vara på samma ställe.

CaraHome

Den familjeanpassade alkovhusbilen
med extra plats på höjden.
Med sin alkov och genomtänkta uppdelning erbjuder CaraHome stor
plats för härliga semesterupplevelser. Beroende på planlösning kan den
inrymma mellan 4 och 6 sovplatser.
Mobilt familjeparadis.

JAG HADE VISST RÄTT!
STENBROTTET ÄR EN HIT!

Sarah trodde inte att det var möjligt, men barnen tycker verkligen att det är roligt
att bearbeta de mjuka stenlagren med hammare och mejsel.
Bara att ta oss till ”utgrävningsplatsen” var ett riktigt äventyr. Som tur är har vi
valt backkamera som extrautrustning, det gör parkeringen nästan okomplicerad.

68 CaraHome

Gott om plats i din
C ara-Home.
75 cm
110 cm
200 cm

235 cm
140 cm

70 cm

Föreställ dig att aldrig mer behöva boka ett rum. Föreställ dig att ha
en rymlig semesterlägenhet överallt i världen. Föreställ dig att alltid
ha boendet med dig. Upptäck den familjeanpassade alkovhusbilen med
extra plats på höjden.

upp till 6 sovplatser

upp till 6 sittplatser med
säkerhetsbälte

De 3 viktigaste detaljerna:
• stor dubbelsäng i fronten
• enormt mycket förvaringsutrymme
• två avskiljbara sovdelar

3 planlösningar

under 3500 kg
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Upptäcka

Takfönstret i alkoven garanterar friskluft i sovdelen och ser
snyggt ut utifrån.

Perfekt tillval:
hopfällbar säng i alkoven
för ännu mera plats.

Med Fiat-stylingpaketet som
tillval reser du garanterat med
stil – här på 550 MG.

OCH VEM FÅR ÄRAN ATT
PACKA IN ALLA GREJER IGEN?
Min fru oroar sig för packningen, men vår CaraHome har
ett enormt garage i bakänden. Där ryms alla de skatter
vi hittat. Väl inpackade och fastsurrade så att ingenting
halkar omkring. Vår husbilstidsmaskin är utan tvekan
urhäftig, superpraktisk och ofantligt rymlig!
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CaraHome

550 MG
2,13 m 3

600 DKG
2,26 m 3

700 DG
3,45 m 3

Rymligt garage:
här ryms till och
med en cykel.

WEINSBERG erbjuder mycket förvaringsutrymme i det bakre garaget – här på 600 DKG.
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Styrkor

CaraView
Insiderkunskap
Läs mer på:
weinsberg.com/
carahome

1

2

3

1. Lättillgänglig förvaring vid alkovsängen.
2. Extra förvaring och klädstång under
den tvärställda sängen – här i 550 MG.
3. Det inbyggda klädskåpet erbjuder
mycket plats – här i 600 DKG
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CaraHome

Alkoven och takluckan med myggfönster och mörkläggningsgardin ger en enastående
känsla av rymd och stort ljusinsläpp – här i 600 DKG.

MYSIG VILOPLATS
FÖR VETGIRIGA FORSKARE.
Sällan har jag sett våra barn så harmoniska: Med varsin
bok i handen tar de det lugnt i alkoven. Med en bok!!
Deras mobiler ligger nämligen precis på laddning i de
två extra USB-uttagen. Dessutom finns det tillräckligt
med plats i alkoven, så att de inte behöver bråka om
vem som är i vägen för vem.

Alkov.
Mysig sovplats med värme som
tillval. Med stort ljusinsläpp dagtid
och briljant belysning nattetid.

I dubbelsängen på ”första våningen” kurar vi ner oss
ordentligt. Det är nästan som om vi hade ett rum
bara för oss själva.
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Sova

I den stora dubbelsängen borgar den lätta EvoPore-HRC-standardmadrassen för en god
och vilsam sömn – här i 550 MG.
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CaraHome

JAG ÄR JU INTE
ENS TRÖTT ÄN!
Att få barnen att somna är ett riktigt
hästjobb. Skönt att de sover var och en
för sig i våningssängen där bak... Paula får
ligga uppe och läsa längre på kvällarna,
då är det toppen med sänglampan som kan
ställas in individuellt! Och om Tobias inte slutar
reta Paula från underslafen så bygger jag imorgon
om dinetten till en säng åt honom!

I en handvändning blir dinetten till en extra sovplats.

2
2

550 MG

2

1
1

1-2

600 DKG

2
2

1-2

Här finns sovplats
för upp till
6 personer.

700 DG

600 DKG – våningssängen inklusive säkerhetsnät
som standard är perfekt för barn. Särskilt fiffigt är att
garaget även är tillgängligt inifrån i denna modell.

600 DKG – på olika våningar istället för bredvid
varandra i våningssängen.
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Dinett

Matlagning

Tåliga textilier och trevlig sittkomfort för avslappnad gemenskap.
Förutom allt annat erbjuder dinetten i 600 DKG och 700 DG 4 sittplatser med säkerhetsbälte.

Flexibel till stor:
Varje planlösning
har sin egen dinett.
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CaraHome

150 cm

145 cm

165 cm

550 MG

600 DKG

700 DG

Stämningsfull belysning: Den behagliga ljussättningen skapar rätt
atmosfär. Den utfällbara extraskivan skapar tillräckligt med plats för
att laga mat tillsammans – här i 700 DG.

Jag är så glad att vår CaraHome har en gasspis med tre plattor
– här lagar jag enkelt mat till alla samtidigt. Även Tobias vill
vara med på ett hörn! Lite assistans i köket är inga problem, här
finns gott om plats för två!

ATT LAGA MAT
ÄR MIN GREJ – KOLLA BARA
IN DET STEKTA ÄGGET!

Kylskåp
106 l
standard i 550
MG,
600 DKG, 700 DG

Bakom dessa dörrar finns stor förvaringsyta!

Kökslåda med Softclose-funktion
och praktiska fack.

Kylskåp
177 l
tillval i
600 DKG, 700 DG
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Badrum

Träutförandet ger stil åt badrummet, spegelskåpet erbjuder förvaring
för hygienartiklar man vill ha nära till hands och kasettoaletten Dometic i
keramik som ingår som standard är pricken över i:et.

BARA FÖR ATT MAN LETAR STENAR
BEHÖVER MAN JU INTE
SE UT HUR SOM HELST!
Eleganta håruppsättningar
behövs inte på semestern,
men lite stil skadar inte,
tycker Sarah. Det är tydligt
att hon trivs i badrummet
i CaraHome: Här finns
allt för att återgå till den
”civilserade världen”. Vi
tidsresenärer ser badrummet snarare som en
”dekontamineringskapsel”.
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CaraHome

Här finns allt man
behöver på en
upptäcktsresa!

Badrum / 700 DG

4

Flyttbart tvättställ
för stor
r örelsefrihet.

1

2

3

1

2

3

4

1. Duschmunstycke med behaglig
vattenstråle.
2. Armaturen är lika elegant som
lättskött.
3. NiLåg ingång till duschkaret.
4. Praktisk handdukshängare.
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

DÄR BORTA SKYMTAR
REDAN NÄSTA ÄVENTYR!
1. Rymligt garage med enhandsmanövrering. Tillgängligt genom den yttre luckan
och från bodelen.
1

2

2. Alkov. Alkoven med tillvalsvärme är en
riktig myshörna.
3. Rundade hörn. Ingen risk att slå i de
robusta arbetsytorna.
4. Centralt placerad styrning.
En blick räcker för att kontrollera vattennivå,
elektronikförsörjning och värme.

3

4

5

6

5. Färsk- och avloppsvattentank.
Den busenkla rengöringen av färsk- och
avloppsvattentank går även att göra inifrån
fordonet.

7

6. Ergonomiska handtag. Handtagen på lådor och skåp är
mycket greppvänliga.
7. Avskild gaslåda. Nås enkelt via serviceluckan på sidoväggen.
8. Allt har sin plats. Central och lättillgänglig hantering av
färsk-/spillvattentank, vattenfilter, frostventil och elanslutning.
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Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan variera beroende på planlösningen.

8

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

550 MG

600 DKG

700 DG

T YG E R

TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES*

CaraView

Kofigurator

Konfigurera CaraHome nu på: configurator.weinsberg.com

*Finns på extra kost

beroende på din smak.
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VÅRT LIVS RESA.
NORGE, HÄR KOMMER VI!
Vi heter Rudi och Gerlinde och är gamla rävar vad gäller camping.
Ny för oss är dock CaraCore, som vi reser med för första gången i år.
Men den känns helt rätt. Destinationen är vårt favoritresmål
Norge. Helt utan tidspress, och under en årstid när man träffar på
fler lokalbor än turister. Vi startar från Bayern och kör uppåt längs
fjordarna tills vi når Lofoten. Helt i vår egen takt och dessutom
med stil. CaraCore sticker nämligen ut med sin stilsäkra design och
passar perfekt för Skandinavien.

CaraCore

Den helintegrerade med oslagbar
utrustning och kansla.
En skicklig kombination av nytta och design. Denna husbil
andas dynamik och kvalitet. 100 % wow-känsla, 100 %
WEINSBERG-DNA. Stilmedveten trendsättare.

HURRA FÖR EN
AKTIV MYSSEMESTER!

MINDRE

TIDSPRESS BETYDER
MER NJUTNING

.

Det speciella med denna resa är att vi inte har satt någon
exakt tidsgräns. Trivselkänslan är så hög att vi gärna skulle
åka runt för evigt i vår CaraCore. Husbilen är dessutom så
stor att vi har mer än tillräckligt med plats.
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CaraCore

Den första helintegrerade husbilen från
WEINSBERG. Och omedelbart en stilikon.

CaraCore håller gärna låg profil men sticker ut som få. En skicklig kombination av nytta och design. Ett imponerande samspel mellan känsla av
rymd, kvalitativa material och enastående körkomfort.

De 3 viktigaste detaljerna:
• Dynamiskt progressiv design
• Komplett-LED-strålkastare
• Uppfällbar säng som standard

upp till 5 sovplatser

upp till 5 sittplatser med
säkerhetsbälte

3 planlösningar

under 3500 kg
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Upptäcka

Kontraster i svart
och vitt.
Pricken över i: et på
den snygga fronten.

650 MEG – den första WEINSBERG med genomgående
sidoväggsdekor ger ett sportigt och stilsäkert intryck.

Standard.
Instegsdörren KOMFORT
med 700 mm bredd.

86 CaraCore

Finns som tillval: Instegsdörren
EXKLUSIV med bland annat
fönster och ComingHome-belysning.

Trots sin storlek är CaraCore enkel att
manövrera: Mjukt glider den fram på de
ganska ödsliga vägarna och lägger sig smidigt
i kurvorna. I slutet av dagen är vi förvånade
över hur många kilometer vi redan kört.

VACKER HUSBIL I
VACKERT LANDSKAP!

Dynamisk. Svart sidovägsklädsel och elektiskt
steg vid förardörren.

Rena linjer och markant
formspråk
– typiskt WEINSBERG.

Den iögonfallande bakljushållaren med komplett-LED-strålkastare och tillvalsfälgarna
från WEINSBERG i 17" aluminium ger ett dynamiskt intryck – här i 700 MEG.
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Styrkor
Jag kan fortfarande höra vår WEINSBERG-handlares
ord i huvudet. Han talade om en ”helt ny kategori av
fordon”. Hur rätt han hade visar oss CaraCore varje
dag med sina fantastiska kvaliteter.

MED SÄKERHET
I EN KLASS FÖR SIG.

100%

WEINSBERG
DNA

”State of the Art”
från utseende till mervärde
för pengarna.

Komplett-LED-backlampor i WEINSBERGsignaturutförande för effektiv igenkänning och
säkerhet.
Med det utdragbara
gasflaskstället
som tillval blir
hanteringen ytterst
bekväm.
(650 MEG / 700 MEG)

88 CaraCore

Kraftfull belysning, kraftfull design: Komplett-LEDstrålkastarna i cube-utförande.
Med den inbyggda headup-displayen kan föraren hålla blicken på
vägen. Detta fantastiska tillbehör ingår i tillvalsmediapaketet.

Banbrytande design & högsta
precision tack vare modern
LFI-teknik
Synlig och kännbar kvalitet.
LFI-komponenterna är både snygga
och övertygar med högsta bearbetningsprecision. Maximal byggfasthet
garanterar optimal säkerhet.
LFI-takkåpan gör att CaraCore drar
blickarna till sig.

CaraView
Insiderkunskap
Läs mer på:
weinsberg.com/
caracore

Ännu en styrka:
Uppfällbar säng
som standard för
extra resekomfort.
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Dinett

700 MEG. En äkta storhet. Trivselkänslan är slående och understryks av den eleganta tvärgående ådringen på möblerna.

Perfekt
placerad.
27"-LED-skärmen
i tillvalsTV-paketet.

Kvalitativa textilier och behaglig sittkomfort
bidrar till det snygga designkonceptet.

Eleganta överskåp med mycket förvaring,
inbyggd skyddskant, WEINSBERG-möbelhandtag
och luckor med taktil yta.

90 CaraCore

GOTT OM PLATS
FÖR ATT SMIDA PLANER.

Inuti ger CaraCore intrycket av ett enda stort rum, med
öppna blickvinklar utåt. De breda fönstren släpper in
mycket ljus och visar Norge i sin fulla skönhet.

Enorm. Öppna blickvinklar skapar en unik känsla av rymd med en
flytande övergång mellan boendedel och förarhytt – här i 700 MEG.

De ergonomiska och vridbara
sätena smälter med sina konturer
harmoniskt in i inredningen.

Valbar L-formad dinettbänk. Sidobänk och utfällbart säte – här i 650 MF.
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Matlagning
Under alla dessa år av campingliv har vi
aldrig haft så mycket förvaringsutrymme
som nu. Detta utnyttjar vi särskilt intensivt i
köket. För ibland stannar vi också på platser
där vi inte precis har matbutiken runt hörnet.
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CaraCore

REN NJUTNING!
FÖR ÖGON OCH SMAKLÖKAR.

700 MEG – vis-à-vis-pentryt har en snygg stil.

CaraView

Insiderkunskap

Du hittar mer information om
våra köksvarianter på
sidan 104 eller online på
weinsberg.com/motorhome-variants

Helt enkelt perfekt. Gasspis med 3 plattor oc glaslock.

650 MEG – köket med signaturinredning passar perfekt in i rumskonceptet.

Grandios duo.
Olika kökslösningar beroende på
planlösning.

650 MEG

650 MF / 700 MEG

Tysta. Rymliga lådor med soft-close-funktion.

Storslaget. Slim Tower-kylskåp med 142 liters volymkapacitet
och AES-funktion där energislaget väljs automatiskt.
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Sova / Uppfällbara sängen

ETT DRÖMBOENDE PÅ HJUL

Vem skulle kunna ana att en uppfällbar
säng döljer sig här?

94

CaraCore

Den uppfällbara sängen ingår som standard och smälter elegant in i rumskonceptet. När sängen
är uppfälld finns därunder tillräckligt med plats för att utnyttja dinetten – här i 700 MEG.

SOVA UPPE,
ÄTA NERE.
Ytterligare en fördel med CaraCore är den
uppfällbara sängen. Rudi tar gärna en liten
tupplur där mitt på dagen, medan jag dricker
kaffe i dinetten.

När sängen är nedfälld utgör den en mysig sovplats
för två persner – här i 700 MEG.

Massor av utrymme i
rummet med neddragbar
uppfällbara sängen.

180 cm

200 cm

110 cm

???
Påkostad interiör med touch-LED-belysning
även vid den uppfällbara sängen.

Den uppfällbara sängen smälter
perfekt in i rumskonceptet.
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Sova

Bekvämlighetszon. Sovdelen i 650 MEG och 700 MEG med 2 meter långa längsgående enkesängar. Perfekt design in i minsta detalj: Överskåp med exklusiva
WEINSBERG-handtag och soft-touch- LED.

STORA SOVPLATSYTOR
FÖR STORA RESDRÖMMAR.
Den enorma sovplatsytan i bakänden är
inte mindre bekväm. Särskilt mysig är
den på kvällarna tack vare den stilsäkra
belysningen som skapar en behaglig
atmosfär.
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CaraCore

Överskåp med vacker form och stora förvaringsmöjligheter.

Bakänden präglas av
iögonfallande inredningsdetaljer.

Läs-spotlights för optimal belysning i
sovdelen.

Tydligt formspråk även hos de läderbeklädda
sidodetaljerna med tygnät.

650 MF – fransk säng med EvoPoreHRC-madrass och förvaringsutrymme under sängen.

Intelligent lösning. Klädskåpet under
s ängen i 700 MEG.

Smart. Dinetten kan bli en extra sovplats.
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Badrum

700 MEG - stilsäker design med rena linjer i klassens största badrum.

Badrum i 700 MEG / 650 MEG

98 CaraCore

Stäng dörrarna till sov- och boendedelen och vips uppstår ett stort badrum i 700 MEG.

Rymlig dusch skapar trivsel i badrummet i 700 MEG.

DET STORA BADRUMMET
TALAR FÖR SIG SJÄLVT.

Spegelskåp med snygga LED-lampor.

Medan jag borstar tänderna nynnar Rudi i duschen. Det
stora badrummet gör att vi båda har tillräckligt med plats.

Badrum i 650 MF

Snygg design i badrummet i 650 MF. Dessutom gott om plats vid tvättstället och i duschen.
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Highlights

ÖV E RT YGA R

med genomtänkta detaljer.

VARJE DETALJ ÄR
ETT EGET LITET MÄSTERVERK.
1. Komplett-LED-strålkastare. Den senaste tekniken, bästa sikten och säkerheten tack
vare den iögonfallande signaturbelysningen.
2. Softclose-lådor. TFantastisk komfort
tack vare mjuk och tyst lådstängning.
1

2

3. Manuell eller elektrisk frontgardin.
Skapar avskildhet för natten på ställplatsen.
4. KOMFORT-instegsdörr med 700 mm
bredd. Med personbilsinspirerad stängningdubbeltätning och utfällbara klädkrokar.
5. Vattenburet ALDE-värmesystem och
vattenburen ALDE-golvvärme som tillval. Ger en behaglig inomhustemperatur och
värmer kalla fötter.				

3

4

5

6

7

6. Easy-Travel-box och BWT-vattenfilter.
Alla viktiga serviceanslutningar centralt samlade på ett ställe och
hygieniskt rent vatten utan kemi.
7. Elektriskt trappsteg. Bekväm instigning för föraren.
8. De högkvalitativa sätena i förarhytten lovar optimal
resekomfort.
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Det nämnda paketinnehållet är exempel .produktavvikelser i ett paket kan variera beroende på planlösningen.

8

Mångfald

A N PA S SA D
efter dina krav.

650 MF

650 MEG

700 MEG

T YG E R
efter smak.

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

CaraView

Konfigurator

Konfigurera CaraCore nu på: configurator.weinsberg.com

*Finns på extra kost

TURIN
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Mångfald / Sängar

SÄNGAR.
SOV SOM DET
PASSAR DIG.

Vakna utvilad varje morgon. På WEINSBERG vet vi hur viktig
god sömn är för semesterupplevelsen. Därför satsar vi på
storlek och komfort i alla sängvarianter och planlösningar.
Tack vare det stora urvalet kan alla hitta en perfekt sovplats.

Tvärställd dubbelsäng
Effektiv och mångsidig. Den bekväma
tvärställda dubbelsängen utnyttjar
hela fordonsbredden. Därmed får du en
särskilt lång sovplatsyta och samtidigt
en fantastisk känsla av rymd.
CaraHome 550 MG / 700 DG
CaraSuite 650 MG

Fransk säng
Lätt välvd. Den franska sängen erbjuder
en särskilt elegant rumslösning. Här
utlovas mysiga nätter. Perfekt är också
den praktiska närheten till badrummet.
CaraCompact
CaraLoft		
CaraSuite		
CaraCore		

Längsgående enkelsängar
Bekvämlighet på både längden och
bredden. En längd på upp till 200 cm
ger mer än tillräckligt med plats för att
sträcka ut sig ordentligt. Om du vill kan
du som tillval omvandla de två enkelsängarna till en stor sovplatsyta.
CaraCompact
CaraLoft
CaraSuite		
CaraCore		
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600 MEG
650 ME
700 ME
650 MEG / 700 MEG

600 MF
600 MF / 650 MF
650 MF
650 MF

Mångfald / Sängar

Alkovsäng
Sovplats på övervåningen. Stegen
leder upp till den bekväma alkovsängen, som är nästan som ett eget rum.
De två uppställbara fönstren och
takluckan ger en behagligt sovklimat.
CaraHome 550 MG / 600 DKG / 700 DG

Uppfällbar säng
Nedfällbar komfort. Den syns knappt på
dagen, men på kvällen trollas myshörnan fram i en handvändning. I uppfällt
tillstånd är denna rymliga sovplats
nästan osynlig och perfekt säkrad med
klickspärrar och säkerhetsremmar..
CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF / 650 MEG / 700 MEG

Våningssäng
På olika våningar istället för bredvid varandra. Våningssängen inklusive säkerhetsnät som standard är
idealisk för barn. En perfekt plats
för de små att dra sig tillbaka till.
CaraHome 600 DKG

Ännu en praktisk detalj:
Dinetterna i bilen kan
snabbt omvandlas till en
extra sovplats.

Du hittar mer information online på: weinsberg.com/motorhome-variants
För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga sovplatser.
Din WEINSBERG återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.
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Mångfald / Kök

KÖK.
RÄTT
BOENDERECEPT
FÖR VAR OCH EN.

Köket är hemmets hjärta – och det gäller såklart även i
husbilen. Tack vare tåliga arbetsytor, gott om plats för
köksredskap och kvalitativa vitvaror blir matlagningen ett
rent nöje.

Kompaktkök
Plats för det viktigaste. I kompaktköket
är kylskåpet inbyggt under köksbänken.
Lådorna går att dra ut helt och gör att
allt är inom räckhåll.
CaraHome 550 MG

Längsgående kök
En rymlig klassiker. I det längsgående
köket är kylskåpet placerat separat
och kan därför vara upp till 177 liter
stort. Här finns särskilt mycket plats
för färska livsmedel och skafferivaror.
CaraCompact 600 MEG / MF
CaraLoft		650 ME
CaraHome		 600 DKG / 700 DG
CaraCore		 650 MEG

Vis-à-vis kök

1

I vis-à-vis-köket befinner sig pentryt bredvid dinetten. Kylskåpet är perfekt placerat
på sidan mittemot.
1. CaraLoft 650 MF
CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF / 700 MEG
2. CaraLoft 600 MF

2
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Du hittar mer information online på: www.weinsberg.com/motorhome-variants

Mångfald / Badrum

BADRUM.
UPPFRISKANDE
R UMSLÖSNINGAR.

I badrummet är det viktigt med svängrum. Här syns den äkta
storheten i de genomtänkta lösningarna. Stora förvaringsutrymmen, tilltalande design och flexibla detaljer gör det lätt
att trivas.

Kompaktbadrum
Kompakt och komplett. Höjdpunkten
i kompaktbadrummet är det flyttbara
tvättstället. Denna praktiska lösning
sparar plats samtidigt som ytan kan
utnyttjas optimalt.
CaraCompact 600 MEG
CaraLoft		 650 ME
CaraHome		 550 MG / 600 DKG / 700 DG
CaraCore		 650 MEG

1

2

Längsgående badrum i bakänden
Allt på en linje. Denna geniala partner
till den franska sängen utnyttjar ytan
optimalt. Därmed uppstår en unik känsla
av rymd i husbilen.
1. CaraLoft 600 MF / 650 MF
CaraSuite 650 MF
CaraCore 650 MF
2. CaraCompact 600 MF

Stort badrum
Den rymligaste badrumslösningen. Tvättställ och toalett är åtskilda från duschen.
När dörren till boendedelen är stängd
uppstår ett stort genomgående badrum.
CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Du hittar mer information online på: www.weinsberg.com/motorhome-variants
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Mångfald / Dörrar

SLÄPP IN SEMESTERN.

WEINSBERG-husbilsdörrar med många funktioner.
KOMFORT

PREMIUM

EXKLUSIV

2

2

2
4

4

Fönster med plissé

Utfällbar klädkrok

4

1

1
1

Paraplyhållare
3

2

Innerlås med indikering

3

3

4

finns i 600 mm och 700 mm bredd (beroende på planlösning)

UTRUSTNING

KOMFORT *

PREMIUM *

EXKLUSIV *

med fönster inkl. mörkläggning

•

•

Flerlåsfunktion

•

•

Slagregnstätning (dubbeltätning)

•

•

•

Personbilsinspirerat stängningssystem

•

•

•

•

•

•

•

Öppningsreglering med gastryckfjäder

•

•

Paraplyfack

•

•

Dolda gångjärn

•

•

Multifunktionsficka

•

•

2 klädkrokar, fasta
2 klädkrokar, utfällbara

•

Centrallås

•

Coming Home-belysning

•
* Standard
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

106 Ausstattung

* Tillval
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

* Tillval
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

Innovativt: Låssystemet med
en nyckel med innermönster
och ytterhandtag och -lås för
instegsdörrar och serviceluckor.

Mångfald / Design

W E I N S B E RG A L UM I N I UM FÄ LGA R .

NY

Iexklusiv WEINSBERG-design.

1

2

Våra 17"-aluminiumfälgar i WEINSBERG-DESIGN är som standard utrustade med högkvalitativa Falken-åretruntdäck, som även fungerar
under vintern i is och snö.
Antracit-lackerade
17''-aluminiumfälgar inkl. däck
i exklusiv WEINSBERG-design
(235/60R17)

Mattsvart-frontpolerade
17''-aluminiumfälgar inkl. däck
i exklusiv WEINSBERG- design
(235/60R17)

•
•
•

M+S / 3PMSF-markering
inget behov av att köpa vinterdäck
inga ytterligare investeringar

Du hittar alla fälg- och däckalternativ online på: configurator.weinsberg.com

FÖR ALLA
WEINSBERG
TILLGÄNGLIGA
TILLVAL

CO Z Y H OM E I N R E D N I N GS PA K E T
– med COZY HOME väljer du stilen

Paketet består av: 2 prydnadskuddar, 2 sovkuddar,
2 filtar och en bordslöpare.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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Mångfald / Teknik

INTELLIGENT
TEKNIK,
MAXIMAL
KOMFORT.

ATTENFILTERSYSTEM
„BWT – BESTCAMP“*
Lätthanterade vattenfilter med ultrafiltreringsmembran,
som inte lämnar något övrigt att önska vad gäller hygien.
Avlägsnar mycket effektivt mikroorganismer från vattnet.
Med BWT Bestcamp får du vatten med perfekt hygien
utan kemi. Det högeffektiva BWT Bestcamp-filtersystemet för husbilar från WEINSBERG säljs via officiella
återförsäljare över hela världen. För endast regelbundna
byten av filtersystemet var 6:e månadgaranterar högsta
vattenkvalitet och en säker vattenförsörjning.
För att installationen ska kunna ske särskilt enkelt och
utan verktyg finns den 8 mm stora ”John Guest”-stickkontakten – med vattenförsörjning utan utbytesfilter.

TRUMA-INET-SYSTEM:*
Värme och gasnivå via app
Via det praktiska Truma-iNet-systemet inklusive Truma-appen kan du reglera och kontrollera
värmen i ditt mobila hem var du än befinner
dig. Hur mycket gas har vi kvar? Via det digitala mätinstrumentet för gasfyllnadsnivån får du
direkt besked i din smartphone eller läsplatta.

PIONEER
HEAD-UP-DISPLAY:*

Den inbyggda Head-up-displayen bidrar
till ännu större säkerhet. Alla viktiga uppgifter direkt inom synhåll så att du alltid
kan hålla ögonen på vägen. Även vägbeskrivningen från Navgate Evo visas.

*Komponenter tillgängliga som tillval

108 Husbilskompetens

Gasförsörjning

Värmesystem

PIONEER NAVGATE EVO:*
Vägvisning i Europa speciellt för husbilar i 44 länder, 5 600 ställplatser i databasen
ombord på husbilen. Säker smartphone-manövrering med språkstyrning, 7"-multitouch-display, inbyggd DAB+-mottagare, inklusive 3 års kartuppdatering.

Mångfald / Teknik / Shop

E.HIT*
integrerad hållare:

VELOCATE GPS-TRACKER:*
Mer säkerhet för din WEINSBERG.

Denna hållare för bakänden är extremt praktisk: Elektriskt
utkörbar, med hög bärkraft och möjlighet att kombinera
med en avtagbar dragkrok. Med en knapptryckning körs två
svängarmar ut och så snart du har skjutit på tillbehörsbasen
med infällbara LED-bakljus uppstår en direkt elanslutning till
husbilen.

Det innovativa GPS-lokaliseringssystemet från Velocate
hjälper tack vare intuitiv app-styrning och Silent Alarm-läge
till att återlokalisera husbilen i händelse av stöld. En stor
fördel är att systemet självständigt kan vara igång i upp till 3
månader utan att anslutas till en strömkälla.

*Komponenter tillgängliga som tillval

Dessutom förbereds hårdvaran, utökas via valfria sensorer (t.ex. dörr- / fönsterkontakt)
att bli. För mer information, besök www.velocate.com eller www.weinsberg.se

ALLT FÖR
ATT GÖRA
DIN SEMESTER
ÄNNU
VACKRARE.

FRANKANA WEINSBERG-
KOLLEKTIONEN
finns tillgänglig hos din
WEINSBERG-återförsäljare eller
på shop.weinsberg.com
1

5

2

3

4

6

NY
1. Vattenflaska 800 ml Classic Sport av rostfritt
stål. Lätt att rengöra. Mått: 7 x 25 cm,
Vikt: 256
g. Artikel-nr 651/023

4. Handvagn med 10 cm breda profilerade hjul
och en bärkraft på upp till 75 kg. 		
Mått: 131 x 60 x 98 cm, vikt: 11,9 kg. Artikel-nr 51 011

2. Campingstol av aluminium-rundrör, 8 inställningslägen på 76 cm högt ryggstöd, maxbelastning:
100 kg, ram: aluminium. Förpackningsmått: 107 x 69
x 5 cm / Artikel-nr 651/022

5. Fyra muggar med öra av högkvalitativt
resylin. Med anti-slip-system. Artikel-nr 651/024

3. Campingbord Accordeon från Dukdalf med
vädertålig Sevelit-bordsskiva. Kan höjdjusteras:
57 – 74 cm, mått: 100 x 68 cm, material: stål,
maxbelastning: 50 kg, vikt: 11 kg. 		
Artikel-nr 651/021
All information och priser finns på
www.frankanafreiko.de

6. Gasadapterset – innehåller allt som behövs
för att ansluta en tryckregulator (G12, Tyskland) till
gängse europeiska gasflaskor. Art.-nr 651/025
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NY

MEDIKIT-VÄRDECHECK:
Voucher för ett exklusivt
reseapotek
Din WEINSBERG-husbil innehåller nu också en värdecheck för ett
MediKit. Det innehåller olika apoteksläkemedel som kan vara bra
att ha med sig på resan, bland annat värktabletter, allergitabletter och diarrétabletter. På så vis är du alltid optimalt förberedd.*
* I fordonet finns en värdecheck som kan lösas in i utbyte mot ett reseapotek. Reseapoteket innehåller apotekspliktiga läkemedel. Därför kan värdechecken endast lösas in på
behöriga MediKit-utlämningsapotek på www.medikit.shop. På www.medikit.shop. får du
dessutom mer information om ditt MediKit.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en WEINSBERG-återförsäljare
nära dig
För att du ska kunna uppleva våra husbilar på nära håll
kan du ta hjälp av sökmotorn för återförsäljare och testa
din husbil hos en WEINSBERG-handlare nära dig.

CaraView

Familjevagn eller ett äventyrsbil för två? Ta reda på
vilken resekompis perfekt för dig passar in:
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

Hitta återförsäljare på: dealer.weinsberg.com

Golvplan finder

Konfigurator

Designa din individuella husbilar. För vilken planlösning
och vilken utrustning du bestämmer dig för, gör det till
ditt personliga drömfordon under:
configurator.weinsberg.com

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Hyr även
utomlands!

110 Reseplanering

Du vill köpa ett fritidsfordon, men skulle först
vilja testa om det verkligen passar dig? Då är
erbjudandet från RENT AND TRAVEL alldeles
rätt för dig. Hitta din favoritplanlösning bekvämt på nätet eller hos din resebyrå. Tillsammans med ett nätverk av över 170 uthyrningskontor i hela Tyskland, över 1 800 hyrfordon
och över 380 samarbets-resebyråer hjälper
dig RENT AND TRAVEL att hitta rätt fordon

för dig. Du får dessutom en rad andra fördelar,
såsom förslag på resrutter och ett stort antal
samarbeten med camping- och ställplatser.
Stort nöje vid semestertestet!

På över 170 uthyrningskontor mer
än 1 900 hyrfordon redo.


Boka online på
www.rentandtravel.se eller via våra
380 samarbetsresebyråer.

Hitta alla uthyrningskontor på www.rentandtravel.se

Finns på

shop.weinsberg.com
MARKUS SÄMMER

@thegreatoutdoorsbook
CaraLoft förde oss till sjön Ammersee och foten av
Alperna, där vi njöt av friluftslivet och samlade inspiration till nästa kokbok. Att beskriva resan som bra är en
underdrift. #teamWEINSBERG är oslagbart!

Med CaraCompact gav vi oss av ut på vägarna.
Körglädjen är makalös, platsen likaså. Det känns
fantastiskt att tillhöra #teamWEINSBERG!

NINA UND FELIX

@halloleben

#teamWEINSBERG
Det är härligt att vara en del av #teamWEINSBERG!
Med den förtjusande CaraCore reste vi till Norge och
körde längs fjordarna upp till Lofoten. Utan tidspress
kunde vi verkligen njuta av semes-tern!

RUDI & GERLINDE SCHARF

Bli en del av
Community.
#teamWEINSBERG
delar
skriver reseberättelser och
njutren
En
.
nity
mu
com
t
vår
d
me
a!
följ
att
ning at ha
Sharing is caring: Vad har du
en
upptäckt på dina resor med
na
WEINSBERG? Alla är välkom
G!
BER
INS
WE
#team

R08117022-SE

Du hittar våra husvag
nar
och CUV:ar i våra
separata WEINSBERG-ka
taloger.

Besök oss på
sociala medier och i
vår fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när
broschyren trycks (08/2020). Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Information om leverans, måttangivelser,
viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data,
produktionsplanering och pris. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det
kan anses vara rimligt för kunden. Därutöver reserverar vi oss för mindre färgavvikelser och avvikelser i produktegenskaper om dessa inte går att undvika med
anledning av material. ( t.e.x Färgavvikelser med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast , så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. En del
av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i vissa
fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning. Färgavvikelser är möjliga på grund av tryckteknik. Observera att antalet angivna sovplatser kan
inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din WEINSBERG återförsäljare
angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha. Illustrationerna
med mätningar i våra kataloger är bara icke-bindande exempel. Mätningar är endast ungefärliga värden och fungerar endast som en allmän illustration, de
representerar inte garanterade produktegenskaper. Observera informationen i den aktuella prislistan, särskilt när det gäller vikter, lastningsalternativ och
toleranser. För att göra eventuella ändringar krävs skriftligt medgivande från Knaus Tabbert GmbH i förhand.

www.weinsberg.se

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

