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VALGET ER ENKELT

CUV/BYBOBILER
CaraBus / CaraTour

HALVINTEGRERT
CaraCompact / CaraLoft / CaraSuite

ALKOVE
CaraHome

HELINTEGRERT
CaraCore
www.weinsberg.com

LA DET VÆRE DIN FERIE!
OPPLEV NOE NYTT.

Med en WEINSBERG blir hvert øyeblikk av ferien til en opplevelse. Helt fra du drar hjemmefra
til du kommer hjem følger den deg på alle eventyr – perfekt utstyrt og dekker alle dine behov.

CUV

BOBIL
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50

CUV

CaraBus

Topp på alle veier
CaraBus er kompakt utvendig, men
kjempemessig når det gjelder utstyr
og komfort. Som CUV er den klar for
eventyr, både i smale gater og krappe
svinger. Det er de multifunksjonelle
elementene som gjør forskjellen.
www.weinsberg.com/carabus
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CUV

CaraTour

4

HALVINTEGRERT

NY

CaraCompact

86

HALVINTEGRERT
CaraSuite

En god følgesvenn
Snerten kjøredynamikk på alle veier er
ikke noe problem for en CaraCompact.
Innvendig er det usedvanlig mye plass
til alt man trenger for at reisen skal
bli helt spesiell. Det skyldes perfekte
konstruksjoner, smarte detaljer og
fleksible løsninger.

Praktisk størrelse
Konstruksjonen gjør at CaraSuite
har hele 15 centimeter mer høyde.
Det får den til å se ekstra romslig ut
innvendig. Om dagen er senkesengen
(standard) hevet, om kvelden trylles
den frem igjen for at alle skal ha en
koselig soveplass.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/carasuite
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HALVINTEGRERT
CaraLoft

Kjør på!
Er romslig, men trenger ikke mye
plass. Som CUV mestrer CaraTour
trange veier uten problemer. Med
gjennomtenkte detaljer innvendig
viser den hva den duger til når det
gjelder teknikk og design.

En ekte allrounder
CaraLoft overbeviser med masse
oppbevaringsplass, gjennomtenkte
detaljer og høy kjøredynamikk også
på ujevnt underlag. Det er den perfekte bobilen for alle som vil ha det
kompakt, men komfortabelt.

www.weinsberg.com/caratour

www.weinsberg.com/caraloft

ALKOVE

CaraHome

Mobilt hjem
Med alkoven og den gjennomtenkte
oppdelingen har CaraHome nok plass
til flotte reiseopplevelser. Beroende
på valg av planløsninger har den
mellom 4 og 6 soveplasser.
www.weinsberg.com/carahome
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HELINTEGRERT

EDITORIAL

NY

CaraCore

Det er din ferie!
OPPLEV NOE NYTT.
Du er „hjemme“ når du er ute på
veien. Du oppdager nye sider ved

Moderne trendsetter
En stilbevisst trendsetter som
elsker oppmerksomhet og som
synes på veien. Den vet å kombinere
det praktiske med design. Den har
dynamikk og kvalitet i blodet. 100 %
på plass, 100 % WEINSBERG DNA
www.weinsberg.com/caracore

deg selv og din WEINSBERG. Uansett om du kjører med en av våre
CUV-er eller en av våre bobiler: Vi
deler din lidenskap og følger opp
med gjennomtenkte detaljer. Dette
vil du merke hver dag i ferien.
Bli en del av

#teamWEINSBERG
Sammen skriver vi
reisehistorier!
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Hva er det som gjør
våre CUV-er så spesielle? Innblikk i arbeidet
hos WEINSBERG.

WEINSBERG-DNA. Det høres storslagent ut. Det er
det også. Den som fremdeles bygger varebiler, er ikke
oppdatert. Derfor bygger vi CUV-er. I alle CUV-er finner
du en blanding av lidenskap, erfaring og presisjon. Det
samme gjelder for medarbeiderne våre. De gjør alt for
at alle detaljer skal være perfekte. Det betyr daglig
perfeksjonisme. Det utføres jevnlige tester „on the road“,
noe vi mener er avgjørende for et godt resultat.

ESIELT
SP

Alle møbelstoffer er

Active Linemøbelstoff (ekstrautstyr).
Antibakterielt, hudvennlig
stoff som puster og er
Øko-Tex-sertifisert.

Øko-Tex

100-sertifisert

Stefan Kreuz, produktmanager
49 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Praktisk plasserte hyller og touch-LED belysning!

Benken i sittegruppen. De nye
seteputene har komfortfunksjon
og mer sittedybde.

Geniale løsninger!
Stoffet på sideveggene puster og kan både absorbere
og avgi fuktighet. Sammenlignet med andre modeller
dannes det derfor minimalt med kondens om vinteren
eller når du lager mat med lukket vindu. Det er ikke
bare genialt, det ser også fantastisk ut!
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CUV kompetanse

152 cm liggeflate i planløsning med tverrseng. Den
største liggeflaten på CUV-området
med ergonomisk madrass.

Skinnesystem.
Overskapene våre har
et gjennomgående
skinnesystem for mer
torsjonsstivhet.

Håndtak i massivt
metall med vippelukking. Robuste og
lett håndterlige.

Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Møbler bygd som separate
enheter med bakvegg. Gjør
at møblene varer lenge og at
det ikke samler seg kondens på
mellom innervegg og skap.

Michal Flöring, snekker
37 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Møbler bygd som separate enheter

Runde profiler. Ekstra utviklet for å
skape mer plass og redusere faren for å
skade seg på kantene.

Spare plass for å skape mer plass.
Oppvarmingskonsept. For at varmen
skal fordeles bedre i
bilen, er varmeanlegget plassert sentralt
under sittegruppen.

I en CUV er det aller viktigste at konstruksjonen fungerer. Med detaljer
som jevnt gulv, festekroker som standard og sengebunner som kan slås
sammen, er denne CUV-en konstruert for aktive feriedager. Resultatet er
en kompakt bil med masse plass.
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USB-ladekontakt.
Praktisk ladestasjon for smarttelefoner,
kamera etc.

Det er teknikken vi
satser på!
Vi vil at kundene våre skal få en perfekt reiseopplevelse. Derfor velger vi våre partnere med
omhu. Vi bruker bare produkter som har greid
å overbevise oss. Truma-iNet-systemet er et
eksempel på dette. Kvaliteten taler for seg selv.
Med den praktiske appen kan man styre varmeanlegget og kontrollere gassbeholdningen.

LED-belysning. Strømsparende LED-belysning i hele bilen, delvis med touch-funksjon.

Gassforsyning

Oppvarming

Michael Gründinger,
produktutvikler
34 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra
WEINSBERG:
Sentralt plassert LEDbetjeningsdel.

Sentralt plassert LED-betjeningsdel.
Oversikt over vann nivå og strømforsyning.
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CUV kompetanse

Truma-iNet-system.
Styr varmeanlegget eller kontroller gassbeholdningen
med app, uansett hvor du måtte befinne deg. >>Side 140

Perfekt kjøretøykonstruksjon.
For at man skal være obs på hver minste detalj når
man setter sammen de forskjellige elementene, må
man ha kunnskap, ferdigheter og være en god håndverker. Det er CUV-kompetanse!

Matthias Weishäupl, produksjonsmedarbeider
23 år, hos WEINSBERG siden 2017
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Enestående sandwichkonstruksjon i gulvet

Ferskvannstank omgitt av varmluft.
Vanntanken på 105 l er plassbesparende integrert
i sideveggen over hjulbrønnen og frigjør plass i
lasterommet.

Robust og motstandsdyktig.
HPL-plater sørger for at bord og
benker tåler det meste.
Sandwichkonstruksjon.
Gulvet består av flere lag og har integrert isolering. Det har 367%
mer bæreflate og sørger for mer stabilitet og 69 % mer isolering.
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EN WEINSBERG
-TAKLER ALLE

VEIER.

I FERIEN ER

AVSTANDER UBETYDELIGE,
VI KJØRER PÅ!

HVERDAG,

HVA ER DET?

VI ER ALLE EN DEL AV

#TEAMWEINSBERG.
BLI MED DU OGSÅ!

DEN PERFEKTE

DRØMMEFERIEN!

SAMMEN PÅ FERIE!
TUREN BLIR TIL ETTERSOM VI KJØRER…
Det er første gang vi er på langtur med CUV-en. Vi har gledet
oss lenge og har vært utrolig spente. På åtte dager kjører vi
gjennom Tyskland. Fra Freyung i sørøst til Köln i vest, og så
videre til øya Sylt i Nordsjøen. CaraBus er perfekt på en sånn
tur. Man kan egentlig kjøre like fort som med en personbil, og
det er en stor fordel. Særlig når det dreier seg om 1 300 km og
man lengter etter havet!

CaraBus
Topp på alle typer veier
En CUV med moderne design.

I GODT

SELSKAP

BY, LAND, HAV…
MULIGHETENE ER MANGE!

Bilen er full når vi starter reisen mot havet. Syklene er med,
trygt plassert i sykkelstativet. Her ved Nordsjøen er det
nemlig supre forhold for sykling!
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CaraBus

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

Med tre forskjellige karosserilengder finner alle den
riktige modellen.

2 – 5 soveplasser
540 MQ

600 MQ / K / ME
600 DQ

600 MQH

630 ME
630 MEG

Topp på alle veier
CaraBus er kompakt utvendig, men kjempemessig når det gjelder utstyr og komfort. Som CUV er
den klar for eventyr, både i smale gater og krappe svinger. Det er de multifunksjonelle elementene
som gjør forskjellen.

4 sitteplasser
8 planløsninger
Lengde totalt: 541 – 636 cm
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Oppdage

Rettlinjet og
gjennomtenkt design.
Innvendig og utvendig.
Praktiske og komfortable løsninger.

Stylingpakkene 1 og 2 (ekstrautstyr) byr på alt ditt hjerte
måtte begjære av design, både aluminiumsfelger og stilige
lakk- og interiørkonsepter.

Sol, strand og bølgeskvulp … I dag skal vi kjøre over til Sylt med ferga. Mens andre
sitter i bilen og venter, kan vi slappe av litt i sengen og sjekke e-post eller ta en
liten høneblund. Er ikke vår CaraBus stilig?
Den har til og med aluminiumsfelger, det er litt av en luksus!

16

CaraBus

MED STIL, SJARM
OG VANNKANNE

Høydepunktet i MQH:
Easy slide-seng som gir to
ekstra soveplasser.
Som 630 MQH har
CaraBus enda mer ståhøyde
og en fantastisk romfølelse.

Selv om den er kompakt bygd, har CaraBus med ekstra høyt tak en romfølelse som en bobil.

CaraView

INSIDERINFORMASJON

Mer informasjon:
weinsberg.com/
carabus-hochdach
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Styrke

CaraBus tar seg alltid bra ut, uansett hvor den står eller kjører.

Det er detaljene som
gjør forskjellen.

1

2

1. Hele interiøret er i utførelse
Effekt alm.
2. Kontrastene i sølv setter prikken
over i-en.
3. Det klassiske freshe interiøret er
ikke til å ta feil av.
3
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CaraBus

4

4. Elegante motiver i kobber-antrasitt
utvendig.

Praktisk vegghylle

ON THE
ROAD AGAIN…
Vi kjører videre. Men først må vi pakke
sammen alt vi har med oss – og det er ikke
lite! Til og med campingstoler og bord har
vi fått plass til. Det vi liker aller best med
CaraBus, er de lyse og trivelige møblene og
de fine detaljene.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:

Ved behov kan overskapet fjernes, slik at det blir plass til
en 24’’ LED-TV fra TV-pakken (ekstrautstyr).

weinsberg.com/
cuv-kompetenz

Stigtrinnet kan kjøres ut elektrisk og gir mer komfort når
du går ut og inn.

Kombinerte rullegardiner av høy kvalitet sørger for beskyttelse
mot innsyn og insekter.

Betjeningsdelen CP-Plus styrer alt innvendig, fra klima til varmtvann.

PAPARAZZIER
OVERALT!
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Sittegruppe og matlaging

Kompakt konstruksjon og nydelige linjer i stylingpakken, bestikkskuff som standard. Kjøkkendelen i CaraBus
oppfyller alle ønsker.

OVERSKYET MEN MED UTSIKT
TIL GOD MATOPPLEVELSE
Pastaen vår er best og vannet koker fortere enn på
platen hjemme. I CaraBus har vi jo automatisk tenning og
gassbluss! Sittegruppen med uttrekkbart bord er kjempepraktisk og gir oss god plass.

Lag mat med stil.

20 CaraBus

Praktisk konstruert, romslige skap. Kjøkkeninnredningen er super!

Kan trekkes ut og utvides.
Comfort-Entry-bordet gir
mer bordflate uten en
forstyrrende bordstøtte.

LED-spotter – delvis med touch-funksjon –
sørger for en behagelig atmosfære.

Harmonisk møbeldesign med
avrundede kanter og myke linjer.

Utløp for varmeanlegg under reposet med belysning.
Originale Captainchairs fra Fiat som kan svinges for mer sosialt
samvær (ekstrautstyr).

21

Soverom

22

CaraBus

Nydelige overflater i tre og stoff på veggene som gir en koselig atmosfære.

EN REN
NYTELSE!
Vi pleier ikke å legge oss tidlig. Derfor er nettene våre i CaraBus ganske korte. Men behagelige
er de! Sengen i CaraBus 600 passer perfekt til
oss to. Christoph er jo ikke akkurat liten, men
med sine 1,85 meter har han plass nok. Vår CaraBus er perfekt når man vil trekke seg tilbake fra
verden og nyte naturen!

Standard: Behagelig LED-belysning av høy kvalitet.

600 MQH: Her er det ikke bare utsikten som imponerer:
Sove med stil i Easy Slide-seng med stoffer og tre av høy kvalitet.

Køye-dobbeltseng på tvers

Dobbeltseng på tvers

Gjennomtenkte detaljer som det store panoramavinduet i front er prikken over i-en.

Enkeltseng på langs

Easy Slide-seng

23

Baderom

AV OG TIL MÅ MAN
FRESHE SEG OPP LITT.
Heldigvis har baderommet
i CaraBus god belysning, og
hyllene har plass til alle de
kosmetiske produktene mine.

Praktisk uttrekkbart bord
over skapet.

24

CaraBus

Badet kombinerer rettlinjet stil med gjennomtenkte funksjoner som vegghyller og ekstra
oppbevaringsplass under servanten.

1
2

4

3
1

2

3

4

1. Hyller som er integrert i veggen,
er et blikkfang og gir praktisk
oppbevaringsplass.
2. LED-skinnen er et visuelt og
funksjonelt høydepunkt og fås som
ekstrautstyr.
3. Den lave kanten på dusjkaret gir
høy komfort og mer sikkerhet.
4. Intelligent funksjon: Magnetisk
dusjforheng for mer plass.
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VIL MAN OPPLEVE NOE STORT,
MÅ MAN HA STORE PLANER.
Vi har som regel store planer. Denne ferien er intet unntak.
Fire land på åtte dager, utallige kilometer og mange
severdige stopp på reiseruten. Da trenger man det riktige
kjøretøyet. Men CaraTour er ikke bare et fremkomstmiddel,
den er mer som et familiemedlem. Sportslig og rask kjører
den like flott i svinger som på trange veier, og den har plass
til alt man trenger på langtur. Denne CUV-en er med andre
ord som skapt for våre planer.

CaraTour
Kjør på!

En CUV med moderne
og kompakt design.

UENDELIG MANGE SVINGER,
UENDELIGE MANGE INNTRYKK.

Det er ikke bare Denise og jeg som ser frem til nye eventyr. Det gjør
også vår kjære Ivy, som gleder seg til litt avveksling fra den vanlige
lufteturen. De første timene flyr av gårde. Det er ikke rart når man
sitter i en CaraTour! Autobahn, stigninger eller svinger, den mestrer alt.

28 CaraTour

Kjøredynamikken
er nesten som i
en personbil.

2 – 5 soveplasser
540 MQ

600 MQ / K / ME
600 DQ

600 MQH

630 ME
630 MEG

Kjør på!
Er romslig, men trenger ikke mye plass. Som CUV mestrer CaraTour trange veier uten problemer.
Med gjennomtenkte detaljer innvendig viser den hva den duger til når det gjelder teknikk og design.

4 sitteplasser
8 planløsninger
Lengde totalt: 541 – 636 cm
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Oppdage
Motoren i CaraTour er fantastisk! Kraftig, sparsommelig og
ytelsessterk overbeviser den i alle kjøresituasjoner. Vi har
aldri opplevd maken, og stemningen er på topp! Vi elsker også
oppbevaringsplassen og at det er så enkelt å laste alt inn og ut.
Det er vanskelig å ikke skryte masse av denne bilen...

Godt synlig med LED-kjørelysene (fås som ekstrautstyr i stylingpakken).

SLIK SER EN FORNØYD
SJÅFØR UT.
2,3 l
Multijet
120 PS

Et blikkfang utvendig – også takket være de nye 17" aluminiumsfelgene fra Weinsberg.

30 CaraTour

2,3 l
Multijet
140 PS

2,3 l
Multijet
160 PS

2,3 l
Multijet
180 PS

Masse plass bak:
935 liter lastevolum.

103 cm

70 cm

Sengen kan raskt gjøres om til en passasje, med ekstra
oppbevaringsplass.

Når bakdøra er åpen, blir du i ett med naturen. Da er det ingenting som står mellom deg de gode opplevelsene.
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Styrke

Tar svingen med glans. Slik er det moro å kjøre.

Moderne og
avslappet. Gjennomført ned til
minste detalj.

1

2

1. Møblene i Mali Akazie ser innbydende ut.
2. Kontrastene i antrasitt er et stilig
blikkfang.

3
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CaraTour

4

3. Hele interiøret gir et moderne og
avslappet inntrykk.
4. Sportslig eksteriør i sølv-antrasitt.

TROSSE VÆRET,
ELLER KJØRE FRA DET.
Snart spiller været oss et puss, og vi bestemmer oss
for å legge om ruten. Det er ikke noe problem, vi kan
jo kjøre overalt med CaraTour. Men selv om vi skulle
trosse været, har vi det fint. På en dag med tåke og
regn koser vi oss inne i det lyse oppholdsrommet med
den behagelige belysningen. Det gjelder også for Ivy,
som ikke har lyst til å bli våt på labbene.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
cuv-kompetenz

Det moderne head-up displayet sørger for enda mer sikkerhet. Når
alle relevante opplysninger befinner seg direkte i synsfeltet, er
øynene alltid rettet mot veien. Fås som ekstrautstyr i mediepakken.

Takrenne med LED-lys over skyvedøra.

Atmosfærelys i oppholdsrom og bad.

fra

2 ekstra USB-ladekontakter.

STRØM N
PAKKE
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Sittegruppe og matlaging

Putene på benken i sittegruppen er meget behagelige. De originale dreibare kapteinsetene med armlener fås i Fiat-pakken.

Fra 2 til 4 – setene kan
stilles inn etter behov.

34

CaraTour

FØRST FROKOST,
SÅ UT PÅ EVENTYR.

Vi synes det er viktig å kose oss, spesielt når man spiser.
Den behagelige sittegruppen, det fine kjøkkenet og den
store romfølelsen gjør det lett å koble av. Etterpå kan vi
for alvor starte dagen.

Kjøkkenbenken med delt glasslokk gir masse plass til å lage mat.

Det er bra å røre på
seg, og det er det god
plass til mellom
kjøkkeninnredningen
og sittegruppen.

56 cm

Energieffektivt kjøleskap på 95 liter med fryseboks på 12,8 liter.

Romslig takskap
med softclose-funksjon.

Praktisk oppdelte skuffer med bestikkskuff
som standard.
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Soverom

CUV-er fra WEINSBERG har den største liggeflaten i sin klasse.

14
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CaraView
194 cm

85 cm

85 cm

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:

Strekk deg ut: I dobbeltsengen på tvers eller
enkeltsengene på langs.
36 CaraTour

weinsberg.com/
cuv-kompetenz

INTERESSANT BÅDE FOR
TO- OG FIRBENTE.

Som man reder, så ligger man, og på det koselige «soverommet» vårt ligger vi så godt
at vi ikke har noen hast med å stå opp. På den kjempestore sengen er det mer enn nok
plass til å strekke seg skikkelig ut. Det er til og med plass til Ivy.

Alt ligger klart i hyllen over sengen.

Alt på plass: LED-belysning med
touch-funksjon.
I den koselige sengen bak kan du trekke deg tilbake og slappe av.

Sittegruppen kan raskt
gjøres om til seng.
Genial funksjon.
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Baderom

MORGENTOALETT
UTENDØRS.
Mens jeg unner meg en lang
dusj, står Denise ute foran bilen
og bruker vinduet som speil
mens hun fletter håret. Vinduer
uten innsyn kan være praktiske
på så mange måter!

Topp design. Rullegardinen forsvinner bak kanten når den ikke trengs.

Forfriskende romkonsept. Dreibart toalett med
elektrisk pumpe og stilig
dusjkar med sklibeskyttelse
(sanddyne).

38 CaraTour

Under benken
skjuler det seg
masse oppbevaringsplass.

2

4

3
1

2
1

1. En smart detalj: Lett tilgjengelig rom
for toalettpapir.
2. Hyller som er integrert i veggen gir
moderne design.
3. Avrundet og lett å vedlikeholde: Servantbord fra vegg til vegg.
4. Sprudlende. Hvis du har vindu (ekstrautstyr), kan kranen også brukes som utedusj.

3

4
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

VI ER STOLTE
AV VÅRE SMÅ
1. Kjøkkeninnredning.
Runde former.
1

2

2. Største liggeflate i sin klasse.
Med 152 cm bredde har du nok plass til å
kose deg. Bare planløsninger (600 MQ /
MQH / DQ)
3. Softclose-funksjon.
I alle takskap for mer komfort.
4. Møbler i Effect Alm.
Klassisk fresh design i CaraBus.

3

4

5

6

5. Temperert gulvsone.
Gir atmosfærelys og varme føtter.

7

6. Justerbare seter. Alltid behagelig, uansett om du kjører
eller sitter.
7. 105 l ferskvannstank. Slank konstruksjon rett over hjulbrønnen gir ekstra oppbevaringsplass.
8. TV-pakke 21". Med antennesystemet Oyster for spennende
TV-kvelder.

40 CaraTour

8

9. Kokong-effekt.
Stofftrekk på sideveggene.
10. Easy entry-bord. Lett å komme til, uten
et forstyrrende bordbein.
11. Moderne head-up display. Alle
opplysninger er i synsfeltet, og blikket er
rettet mot veien.
10

9

13

12

12. Møbler i Mali Akasie. Moderne, avslappet stil i CaraTour.
11

13. Comfort Spa-Bad. Det magnetiske
dusjforhenget er virkelig praktisk!
14. Stort volum bak. Et lastevolum på
935 l. Da har du plass til all bagasjen. Bare
planløsningene 600 MQ / DQ.
15. Ladeforsterker. Raskere og mer effektiv
lading av bodelsbatteriene mens motoren går.

15

PLASS TIL Å LIGGE ØVERST,
PLASS TIL Å LAGRE NEDERST.
14
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Mange muligheter

T I L PA S S E T
alle dine behov.

540 MQ

600 MQ

600 DQ

Møbelstoffer
600 K

ALU

TURIN

600 MQH

600 ME

630 ME

630 MEG

ACTIVE ROCK*

SZECHUAN*
* Fås mot pristillegg
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CUV

FER GRÅ
(METALLIC)

C U V- L A K K FA RG E R
for enda mer stil.

HVIT
(ENSFARGET)

IMPERIALBLÅ
(ENSFARGET)

LINE BLÅ
(ENSFARGET)

CAMPOVOLO GRÅ
(ENSFARGET)

TIZIANRØD
(ENSFARGET)

GYLLENHVIT
(METALLIC)

PROFONDO RØD
(METALLIC)

ALUMINIUM-GRÅ
(METALLIC)

LAGO BLÅ
(METALLIC)

SVART
(METALLIC)

* Fargeavvik kan forekomme
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Bobil på hjernen.
Innblikk i arbeidet
hos WEINSBERG.

Hva er det som gjør en WEINSBERG så spesiell? Det er
helt klart lidenskapen vi jobber med. Mange av medarbeiderne hos WEINSBERG er selv ihuga campere. Derfor
vet vi hva det kommer ann på i praksis. Bobilene våre
testes på alle måter og vi vil være sikre på at du føler
deg mest mulig fornøyd og komfortabel.

Lettstelte og robuste.
En beskyttende impregnering hjelper
mot rødvinsflekker, spagettisaus o.l.

ESIELT
SP

Alle møbelstoffer er

Øko-Tex

100-sertifisert

Behalgelige møbelstoffer
for den perfekte reisen!
Møbelstoffet bidrar til en god atmosfære. Hos WEINSBERG er møbelstoffene
ikke bare av høy kvalitet og perfekt
tilpasset, de har også det lille ekstra når
det gjelder design.

Active Line-møbelstoff (ekstrautstyr). Antibakterielt, allergivennlig stoff
som puster og er Øko-Tex-sertifisert.
Florian Hopp, produktmanager
42 år, hos WEINSBERG siden 2015
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Tidsriktig interiørdesign

EvoPore-HRC-madrasser.
Topp sovekomfort med ergonomisk
tilpassing og perfekt ventilasjon.
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Bobil kompentanse

Soft-Close-funksjon.
Takket være gassdempere lukker skuffer
og dører seg mykt og stille.

Møbler bygd som egne enheter, inklusive
bakvegger. I alle biler fra WEINSBERG finner du
håndarbeide av høy kvalitet.

Michal Flöring, snekker
37 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Møbler bygd som separate enheter

Her passer
alt sammen.
Nøyaktig bearbeiding.
Presist tilpassede foringer
sørger for at møblene er
ekstra stabile.

Håndtak i massivt metall med vippelukking.
Robuste og lett håndterlige.

Jeg er snekker, og jeg er stolt av at
vi hos WEINSBERG bruker møbler
bygd som egne enheter med presist tilpassede foringer.

Møbler med luftlommer.
Utslagsgivende for et behagelig
og sunt inneklima.
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Isolert med EPP. Dette høyteknologiske materialet gir topp beskyttelse
og demper støyen fra kjøringen.

GFK-tak. Taket er av glassfiberforsterket plast,
tåler hagl og alle typer vær.

Det lille ekstra. Skruer er ikke synlig utenfra,
og de jevne overgangene garanterer at
konstruksjonen er robust og holder lenge.

Martin Moutelik, produksjonsmedarbeider
30 år, hos WEINSBERG siden 2017
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Tidsriktig interiørdesign

Sikkerhet i fokus!
Vi satser på sikkerheten. Våre
fremtidige bobil eiere skal i mange
år føle seg trygge på veien.
Motstandsdyktige overlater.
Utviklet for å tåle intensiv bruk.

46 Bobil kompentanse

Michael Gründinger, produktutvikler
34 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Den intelligent plasserte USB-ladekontakten

USB-ladekontakt.
Praktisk ladestasjon for
smarttelefon, kamera etc.
Gassforsyning

Oppvarming

Sentralt plassert LED-betjeningsdel.
Oversikt over vann nivå og strømforsyning.

Truma-iNet-System.
Styr varmeanlegget eller kontroller gassbeholdningen med app, uansett hvor du måtte befinne deg.
>>Side 140

Innlysende argumenter.
Når man er på tur, vil man ha det koselig. Når vi planlegger
utviklingen av bilene, husker vi på de små detaljene som gjør
bobil-livet så mye mer behagelig. LED-belysning i garasjen
og over inngangsdøren er bare ett av mange eksempler.
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DELT GLEDE ER

DOBBELT
SÅ

STOR GLEDE.

WEINSBERG.
SUMMEN AV ALLE

FERIEOPPLEVELSER.
PLASS NOK

48

TIL ALT OG
ALLE.

LYKKEFØLELSE

«ALL-INCLUSIVE».

#TEAM

WEINSBERG
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FØLG HJERTET. MEN AV OG
TIL OGSÅ NAVIGASJONEN.

Vår definisjon av en romantisk ferie? Dra på tur sammen,
stoppe der vi liker oss og bare nyte omgivelsene. En grunn til
at Felix og jeg passer så godt sammen, er at vi begge er glad i
å reise og er spontane. Men det betyr ikke at vi vil gi avkall på
komfort og hjemmehygge! I CaraCompact har vi den perfekte
følgesvennen på oppdagelsesreisene våre.
Vi bare pakker sammen yndlingssakene våre, ser hverandre inn
i øynene, har alltid tid til et kyss: „Er du klar?“ Kom igjen!

CaraCompact
En sprek følgesvenn

En velutstyrt halvintegrert i VAN klassen.

DETTE ER STARTEN
PÅ EN FANTASTISK FERIEOPPLEVELSE!

Vi føler oss som plommen i egget uansett hvor vi stopper. Og vi har da også med alt vi trenger. Campingstoler og campingbord, god mat og drikke, godt lesestoff.
Klær til all slags vær og til alle anledninger. Men det
viktigste er at vi er sammen.
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CaraCompact

205 cm

220 cm

Plass som i en halvintegrert,
snerten som alle i van-klassen.

2 soveplasser

600 MF / MEG
En sprek følgesvenn.
Snerten kjøredynamikk på alle veier er ikke noe problem for en CaraCompact. Innvendig er det usedvanlig mye plass til alt man trenger for at reisen skal bli helt spesiell. Det skyldes perfekte konstruksjoner, smarte detaljer og fleksible løsninger.

4 sitteplasser
2 planløsninger
Lengde totalt: 675 cm
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Oppdage

Perfekte linjer!

Den aerodynamiske utformingen av taket gir minimalt med
støy fra vinden.

Stylingpakkene (ekstrautstyr) fremhever
den slanke linjen ytterligere.

SNERTEN UTVENDIG,
ELEGANT INNVENDIG
Selv om vi er vant til å kjøre en mindre bil,
er det ikke vanskelig å gå over til en
CaraCompact. Den er lett å styre, selv om
den har masse plass innvendig.
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CaraCompact

Trange veier er ikke noe
problem for CaraCompact. Med det smale
karosseriet er den spesielt bevegelig og har
et lavt forbruk.

Typisk van-klasse: Strømlinjeformet aerodynamikk, lav
luftmotstand og lav CW-verdi.

Strømlinjeformet med moderne LED baklys.

55

Styrke

ON THE TOP OF THE WORLD,
JEG ER STØRST

Smale veier uten fast dekke tar vi på strak
arm. CaraCompact ligger godt i svingene,
vi føler oss alltid trygge, og vi kjører
videre, akkurat dit vi vil.

Med det moderne head-up
displayet er blikket til føreren der det hører hjemme:
På veien. Fås som ekstrautstyr i mediepakken.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

56 CaraCompact

Med bak- og forakselstabilisator er det ikke noe problem å kjøre på veier uten fast dekke.

Nok oppbevaringsplass til alt vi trenger på reisen.

Sengen bak overbeviser med stor bredde.
Romfølelse er fantastisk på grunn av høy takhøyde.

Plass som i en
halvintegrert,
kjøreopplevelse som
en CUV.
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Soverom

Koselig soveplass i den franske sengen i 600 MF. Panoramatakvinduet på 130 x 45 cm er ekstrautstyr.

God romfølelse fra alle synsvinkler.

58 CaraCompact

Stilig design på den franske sengen.

To kan
bli til én.
82 cm

82 cm

196 cm

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caracompact

De 201 cm lange og 82 cm brede enkeltsengene kan ved hjelp av uttrekkssengen også
gjøres om til en dobbeltseng.

DET ER FINEST
I SENGA!
Koselig, forlokkende og ikke minst stor!
Denne senga er mye mer enn bare et sted
å sove. Her kan man også lese, høre på
musikk og skrive. Eller bare slappe av og
nyte stillheten!

Behagelig LED-belysning under
takhyllen som er trukket med stoff.
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Sittegruppe og matlaging

For et romkonsept! Signaturelementet i kjøkkenskapet, det fine tverrmønsteret i treet og de pene overgangene mellom møblene viser oss
at vi har med en WEINSBERG å gjøre.

Førersetet og passasjersetet foran er Captainchairs som kan vendes slik at du kan sitte ved
bordet sammen med de andre.

SÅ SØTT!
Kaffepause ved det store bordet i den koselige sittegruppen. Vi har ikke bare nok kaffe og kaker, vi har også tent
et lys som gjør det ekstra hjemmekoselig, og selvfølgelig
er kaktusen vår med.

60 CaraCompact

Her er det masse plass –
SlimTower kjøleskap med 142 liter.

Kjøkken med klaff som forlenger
kjøkkenbenken.

Ikke til å ta feil av: De eksklusive håndtakene
fra WEINSBERG får kjøkkenet til å se stilig ut.

Når man har så mye
plass, er det fint å
røre litt på seg.

Når bordet er trukket ut, er det plass til et godt måltid.
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Baderom

ALLTID FRESH
Det gjør så godt å være midt i naturen! Men
det gjør også godt med en dusj. Jeg liker å være
forberedt på alt. Derfor elsker jeg alle hyllene på
badet. Myggmiddel her, neglelakkfjerner der, tre
forskjellige solkremer – alt har sin faste plass.

Badet i 600 MF

1

2

1. Gjennomtenkt konsept i 600 MF. Toalett
og dusj er adskilt fra servanten.
2. Toalettet og dusjen kan skilles fra hverandre med en dusjvegg.
1

Lukk døra, og vannet
holder seg i dusjen.

62 CaraCompact

2

3

Badet i 600 MEG

3
4
2

1

1. Alt man trenger for en oppfriskning, og det i ett rom! Med praktisk
dusjvegg.

1

2. Dometic keramisk toalett med
elektrisk pumpe for topp sittekomfort.
3. Halogenbelysningen føyer seg
perfekt inn i designen.
4. Den plassbesparende servanten kan
skyves til side etter behov.

2

4
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

DET SER IKKE
VERST UT!

1

2

Highlights

1. Solskjerming. Det store takvinduet gir
masse dagslys. Når solen blir for sterk, kan
du benytte blendingsgardinen.
2. Bordklaff. Klaffen som forlenger
kjøkkenbenken gir mer plass til å legge fra
seg ting.
3. Karosseridør KOMFORT. Med
praktisk lukkesystem, dobbelt tetning
og 2 kroker.

4

3

5

4. Mer oppbevaringsplass i 600 MF
under den franske senga. Gasskassen
er nå innebygd i klesskapet, uten at oppbevaringsplass går tapt.

6

5. Trinn til sengen. Under i trinnet finner du ekstra oppbevaringsplass.
6. Gulvbelysning. De effektive spottene lyser opp fotrommet.
7. Slank konstruksjon. Derfor kan CaraCompact kjøre på
smale veier.

64 CaraCompact

7

Mange muligheter

T I L PA S S E T

Møbelstoffer

alle dine behov.

600 MEG

600 MF
EDITION ]
R
[PEPPEativ
Altern

EDITION ]
R
[PEPPEativ
Altern

TURIN

BLOOM

DUSK

NY
PLANLØSNINGER

FOREST

STONE WATER
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Nytt dynamisk
design utvendig.

LA EN
PEPPER
BLI EN DEL AV
LIVET DITT!

Skaff deg en CaraCompact som hot spesialmodell
.
Med omfattende utstyr og karakteristisk design. Enestående forhold mellom
pris og ytelse!

Et blikkfang fra alle synsvinkler –
det nye taket.

Eksklusivt møbelstoff MALABAR i slitesterkt imitert
skinn / stoffkombinasjoner. Spesiell pyntesøm.

Et ekte blikkfang: De stilige WEINSBERG 17"-aluminiumsfelgene.

Integrert LED-belysning

Hyller og takskap med de eksklusive
WEINSBERG-håndtakene gir masse
oppbevaringsplass.

Det kobberfargede WEINSBERG-signaturelementet.

CaraView

TV-pakke med 24" LED-TV

[PEPPER] utstyrspakke med
harmonisk avstemte detaljer.

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/edition-pepper

.
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CaraLoft
Autentisk allrounder

Den halvintegrerte med størst mulig ekstra
plass og mange gjennomtenkte detaljer.

DEN PERFKETE STEMNINGEN

PÅ TUR!
Endelig en pause, endelig ut på tur! Anne og
jeg har gledet oss lenge til et par avslappende dager. Planen vår er en tur til Alpene med
CaraLoft. Og kanskje kan jeg få noen ideer til
den nye kokeboken min på veien?

MAN MÅ TA SEG TID
TIL LITT GOD MAT!

Som kokk serverer jeg selvfølgelig ikke hva som helst, heller ikke til
frokost. Det gjelder også i bobilen. Men først trenger jeg kaffe, og
den trenger jeg ikke å vente lenge på! Vi har jo koketopp med
3 bluss. Etter knappe tre minutter er jeg klar til å starte på dagen!

72

CaraLoft

Den
halvintegrerte med
størst mulig ekstra last

2 – 4 soveplasser

550 MG

600 MF

650 MEG / MF

Autentisk allrounder
CaraLoft overbeviser med masse oppbevaringsplass, gjennomtenkte detaljer og høy kjøredynamikk også
på ujevnt underlag. Det er den perfekte bobilen for alle som vil ha det kompakt, men komfortabelt.

4 sitteplasser
4 planløsninger
Lengde totalt: 597 – 699 cm
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Oppdage
1. Ferskvannstank
4

2. Gråvannstank
3. Frostventil
3

2
1

Easy-Travel Box:
Alle tilkoblinger på
ett sentralt sted

74

CaraLoft

Ekte blikkfang: WEINSBERG-felgene (ekstrautstyr)

4. Strøminntak

Med nok koffein innabords er vi klar
for nye eventyr. Først vil vi se oss litt
rundt. Selvfølgelig med stil, på hvert
vårt longboard. Det er god plass til
dem ved siden av campingbordet,
idrettsutstyret og alt vi har med til
matlagingen.

Flott utsikt fra førerhuset –
og intelligent plasserte hyller over.

GODT MED PLASS!
VÅRT ROMSLIGE VIDUNDER.

Stilig: Moderne LED baklys.
Praktisk: Med THULE-sykkelstativ er også syklene med på lasset.
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Fordeler

NESTE ETAPPE
Dette stigtrinnet er praktisk, også
når man skal knyte skolisser. Nå skal vi bare
få syklene ned, så setter vi i gang. Vi vil ta
oss skikkelig ut før vi nyter en avslappende
kveld i bilen. Selv sportsidioter
vil ha bokomfort!

Smarte oppbevaringsrom for mer komfort.
Under senga og under kjøleskapet har du ekstra plass til ting og tang.

110 cm 550 MG /
650 MEG
80 cm 600 MF /
650 MF
10 cm
40 cm

Spare kreftene til
sport og trim. Det går
greit når det er så enkelt å få alt ut.

76

CaraLoft

Den romslige bakre garasjen er perfekt til idrettsutstyr etc. De integrerte sidehyllene gjør det lett å holde orden. Og du har enda mer oppbevaringsplass! Den lave
lastekanten gjør det enkelt å pakke bilen.

Solskjerming i tre forskjellige lengder: Markisen (ekstrautstyr) gir svalende skygge.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

1

2

1. Insektdøra holder plageåndene ute.
2. Det moderne head-up displayet
sørger for enda mer sikkerhet. Når alle
relevante opplysninger befinner seg
direkte i synsfeltet, er øynene alltid
rettet mot veien. Fås som ekstrautstyr i
mediepakken.
3. Oppvarming og ventilasjon av oppholdsrommet kan styres med Truma
iNet-betjeningsdelen.

3

4

4. Toalett tanken er separat og lett
tilgjengelig.

77

Soverom

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caraloft

1

2

1. Takskapene er lett tilgjengelige.
2. Oppbevaringsplass under sengen som
kan åpnes både innen- og utenfra

EvoPoreHRC-madrassen
gir deg en god natts
søvn – Selvfølgelig
standardutstyr!
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CaraLoft

Oh la la! Planløsningen i 650MF har fransk seng.

AKTIVE FRILUFTSMENNESKER

TRENGER OGSÅ SØVN.

Anne og jeg er slitne, men lykkelige. Nå koser vi
oss i den behagelige sengen. Jammen er det bra
at vi har gode madrasser! Friluftsliv er supert,
men hvis jeg ikke får nok søvn, blir jeg ikke lett å
ha med å gjøre...

I 550 MEG står dobbeltsengen på tvers og har full størrelse, til tross for den korte planløsningen.
I planløsningen 650MEG sover man hver for seg,
men man er ikke alene.

Ekstra soveplass. Sittegruppen kan gjøres om til en ekstraseng.

Masse plass i takskapene også.
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Sittegruppe og matlaging

Det balanserte romkonseptet innbyr både til
matlaging og avslapping.

Når det gjelder sitte gruppe og kjøkkenet viser
CaraLoft hvor stor den er.

Klart man får lyst til å lage mat når man har
koketopp med 3 bluss og glasslokk! Oppvaskkummen i rustfritt stål må til pers etterpå.

80 CaraLoft

Behagelig belysning: Takskapene over sittegruppen med LED-spotter.

Ekstra sitteplass på den langsgående benken i 650 MF.
Med de originale dreibare Captainchairs fra Fiat
får du en koselig sittegruppe (fås i Fiat-pakken).

KLAR FOR
MATLAGING
I dag står det italiensk mat på menyen.
På koketoppen med 3 bluss er det ikke
noe problem å trylle frem saltimbocca
med risotto. Belysningen er topp, både på
kjøkkenet og i sittegruppen. Maten ser så
nydelig ut at vi får vann i munnen!

Bordet kan forlenges,
svinges og brukes som
ekstra arbeidsplass på
kjøkkenet.
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Baderom

1

3

2

1

Baderommet i 600 MF / 650 MF

1. I speilskapet i 600 MF og 650 MF
er det god plass til hygieneartikler.
2. Den store servanten føyer seg godt
inn i designen.
3. Takket være dusjdøra holder resten
av badet seg tørt.
3

Når man har god plass,
blir tiden på badet ekte
kvalitetstid!

82 CaraLoft

2

FRILUFTSLIV
OG DUSJ

Det er herlig med en dukkert i bekken, men det
holder ikke i lengden. Da tar jeg meg heller en varm
dusj. Det trenger man etter en aktiv dag. Såpe,
tannbørste og sånt står klart i speilskapet. Men Anne
skal få dusje først.

Baderommet i 650 MEG

1

2

1. Kompakt baderom med skyvbar servant i
550 MG og 650 MEG.
2. Lav dusjkant for mer komfort.

1
2

PÅ BADET ER DET VIKTIG MED,
OPPBEVARINGSPLASS.
83

Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

NATUREN ER
MIN INSPIRASJON.

1

2

1. Svingbar servant.
Plasseres over dusj eller toalett, alt etter
behov.
2. Bodelsdør KOMFORT med praktisk
lukkesystem og 2 kroker.
3. Kjøkkenbenk med klaff. Gir ekstra
plass.
4. Lett tilgjengelige betjeningselementer. For Dometic keramisk toalett med
elektrisk pumpe.
5. Oppvaskkum i rustfritt stål.
Stor nok til dype kjeler.

3

4

5

6

7

6. Oppbevaringsplass i garasjen.
De integrerte hyllene gir enda mer plass til bagasje.
7. USB-ladekontakt. For opplading av mobil, nettbrett etc.
8. Møbelstoffer. Slik blir det ekstra koselig.

84 CaraLoft

8

Mange muligheter

T I L PA S S E T
alle dine behov.

550 MG

Møbelstoffer
600 MF

TURIN

OCEAN

650 MEG

650 MF
ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Fås mot pristillegg
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LA TUREN GÅ HVOR
DERE VIL
Andre bedriver øyhopping, vi tar et vei-cruise!
Med CaraSuite cruiser vi av gårde, akkurat dit vi vil. Denne bobilen
er perfekt for oss, fordi vi har adskilte soverom til foreldre og barn,
og nok plass til alle lekene. Perfekt match!

CaraSuite
Praktisk størrelse.
Den halvintegrerte med senkeseng
og størst ståhøyde.

ON THE ROAD AGAIN

Jeg vil ut i skogen, broren min vil til
PLAYMOBIL FunPark, og pappa vil fiske. Mamma vil bare være med. Hvordan skal vi få plass
til alt dette i én ferie? Det er lett! Pappa sier
at det er plass til alt i en CaraSuite.

88 CaraSuite

Med inntil 2,10 m ståhøyde har CaraSuite
den største høyden i sin klasse.

294 cm

279 cm

4 – 6 soveplasser

650 MF / MG

700 ME / MX

Praktisk størrelse
Konstruksjonen gjør at CaraSuite har hele 15 centimeter mer høyde. Det får den til å se ekstra romslig ut innvendig. Om dagen er senkesengen (standard) hevet, om kvelden trylles den frem igjen for at
alle skal ha en koselig soveplass.

4 sitteplasser
4 planløsninger
Lengde totalt: 699 – 741 cm
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Oppdage

2,5 m 3 plass. Det er nok
for en sykkel eller tre.

650 MG

4 typer garasjer, alt etter planløsning, gir masse plass til reiseutstyr.

Stylingpakke 2 imponerer med stilig tak og design.

90 CaraSuite

CaraSuite har den største takhøyden blant bobiler, fra front til hekk.

Senkesengen er
standard og skjules
under taket.

FORBUDT Å TURNE!
SIER PAPPA

Peter og jeg har mega lyst til å leke i senkesengen om
dagen, men da gjemmer de den bort oppe under taket.
Hvorfor det? CaraSuite er jo så stor at pappa kan stå
i midten uten å skalle i taket. Vi kunne da få lov til å
henge litt etter vinduet i det minste …

En typisk WEINSBERG tvers gjennom. Moderne LED lys er med på å gi den sin karakteristiske design.

91

Styrke

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

Avhengig av planløsning:
inntil
17
Skap

inntil
17
Hyller

1

2

3

1. Kvalitetspanel under senkesengen.
2. Senkesengen har integrerte
LED-spotter.
3. De store takskapene gir nok oppbevaringsplass.

92 CaraSuite

Den store ståhøyden, den romslige sittegruppen og
de flotte linjene gjør at man føler seg vel i en CaraSuite.

Med den praktiske senkesengen får man ekstra soveplasser.

Noen ganger er lillebroren min faktisk ikke
så verst. For eksempel når vi ser på serier
sammen i dobbeltsenga vår. Mamma og pappa
holder på med sitt. Når døra til badet er åpen,
lukkes gangen slik at vi har to adskilte rom.
Da merker de heller ikke at vi spiller litt etter
at vi har lagt oss …

Kjempepraktisk: Bare senk ned senkesengen, så har du en stor og koselig seng.

Med en høyde på
60 cm gir senkesengen nok plass til å
sove eller sitte.

190 cm
130 cm

Sikkerhetsnett som beskytter deg mot å falle ut av sengen.

210 cm

VÅRT
EGET ROM
LED-spotter med touch funksjon.
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Soverom

700 ME: To romslige enkeltsenger som kan bli til en dobbeltseng ved
hjelp av uttrekksmodulen. EvoPore HRC-madrassene er standard.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

Oppbevaringsplass med skyvedør i 700ME.

94 CaraSuite

Takskap med hengsler av høy kvalitet.

ENDELIG HAR VI
FÅTT MED ALT

I CaraSuite får jeg ta med så mange leker jeg vil. Ingen sier at det ikke er
plass i kofferten. Det er supert! Lego Boost-roboten min kan kjøre over
hele senga uten å sette seg fast i noen sprekker. Peter får lov til å kjøre
med racerbilen sin, bare han ikke forstyrrer roboten min.

Dobbeltseng på
tvers i 650 MG.

Fransk seng med ekstra oppbevaringsplass i 650 MF.

Bare i CaraSuite
kan du velge mellom
fire forskjellige sengeløsninger.
600 MG

600 MF

700 ME

700 MX

Seng bak i 700 MX.
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Sittegruppe og matlaging

Det enestående kjøkkenkonseptet gir mye mer plass til å lage mat.

Piazza del CaraSuite:
Enestående bredde mellom
kjøkkeninnredning og
kjøleskap.

97 cm

Praktisk: Koketopp med 3 bluss og oppvaskkum i rustfritt stål på kjøkkenet.

96 CaraSuite

IKKE STÅ DER OG GLO,
HJELP MEG!

Hvorfor står han bare der og henger, i stedet for å hjelpe til? Kjøkkenet er stort nok for to! Bare henge over benken og late seg … Kom
igjen, du kan åpne kjøleskapet, finne en kjele, skjære opp grønnsaker
eller sette over pastavannet! Pappa står bak meg på plassen mellom
kjøkkenet og sittegruppa og passer på.

Takskapet med stilig design og masse plass
er et høydepunkt i det kompakte kjøkkenet.

Kjøleskapet med 145 l
er prikken over i-en.

På grunn av benken på langs,
får inntil 6 personer plass i
sittegruppen.

Når man vender Captainchairs fra Fiat (ekstrautstyr), kan alle være med.
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Baderom
Baderommet i 650 MG /
700 ME / 700 MX

2

3

1
4

1

1. Dusjen er adskilt fra WC og servant slik at to personer kan bruke de
samtidig.

3

2. Hvis man legger lokket på dusjkaret,
får man ekstra plass til andre ting.
3. Lav kant på dusjkaret gjør det lett å
gå inn i dusjen.
4. Badet i CaraSuite har et praktisk
speilskap og mange hyller.

4

98 CaraSuite

2

1

1. I planløsningen 650 MF finner du et
kombinert bad. Dometic keramisk toalett med elektrisk pumpe er standard i
alle modeller.

Baderommet i 650 MF
2

2. Praktiske vegg- og takholdere for
dusjhodet er standard om bord.

1

2

DET ER GREIT Å TULLE LITT,
MEN IKKE SPRUT VANN PÅ MEG!

Klissvåt! Sånn går det når vi er
på badet samtidig. Neste gang
pusser jeg tennene i dusjen, da
kan jeg nemlig lukke igjen døra.
På badet har vi mange hyller,
jeg må bare finne det jeg trenger, så kan jeg sette i gang.
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

NÅ ER DET
PAPPA SIN TUR
1. Belysning. Den indirekte belysningen
på skapene gir en lun atmosfære.

1

2

2. Nye motiver for eksteriøret.
CaraSuite med nytt, elegant utseende.
3. Senkeseng som standard.
Mange ekstra soveplasser.
4. Sikkerhetsnett for sengen bak.
Gir sikkerhet, også for de minste.
5. Hylle i skinn. Lett tilgjengelig oppbevaringsplass i stilig imitert skinn.

3

4

5

6

6. TV-pakke 21,5". Med HD-tuner og
holder i sovedelen kan du slappe av med
en serie. Kan også fås som 24".

7

7. Easy-Travel Box: Alle tilkoblinger på ett sentralt sted.
8. Enestående planløsning. Gir nok plass til hele familien.

100 CaraSuite

8

Mange muligheter

T I L PA S S E T
alle dine behov.

650 MF

Møbelstoffer
650 MG

TURIN

OCEAN

700 ME

700 MX
ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Fås mot pristillegg
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VI FIRE I „TIDSBOBILEN“ VÅR,
PÅ VEI UT FOR Å HUGGE STEIN
– GANSKE SPRØTT
Vår CaraHome har alt vi trenger på oppdagelsesferden vår. Sammen
med Sarah, Tobias og Paula er jeg på vei til Altmühltal i Bayern
i Sør-Tyskland. Vi samler på steiner og fossiler, og her i urfuglen
Archeaeopteryx’ rike er vi i paradis.
Sarah er bare sånn passe interessert i steiner, men hun syns det
er flott hvordan disse oppdagelsesreisene våre sveiser sammen
familien. Hun liker å være på veien, men det blir fort kjedelig å være
lenge på samme sted.

CaraHome
Mobilt hjem

En familievennlig alkovebil
med masse plass.

JEG HADDE RETT!
STEINBRUDDET ER SUPERT!

Sarah kan nesten ikke tro det er sant, men ungene syns faktisk det er
moro å arbeide seg gjennom de myke steinlagene med hammer og meisel.
Bare turen til „utgravningsstedet“ er et eventyr. Heldigvis har vi
ryggekamera som ekstra tilbehør. Det var det Sarah som ville ha. Jeg
har jo aldri problemer med å parkere …

104 CaraHome

Masse plass i
din CaraHome.
75 cm
110 cm

200 cm

235 cm

140 cm

70 cm

4 – 6 soveplasser

550 MG

600 DKG

700 DG

Mobilt hjem
Med alkoven og den gjennomtenkte oppdelingen har CaraHome nok plass til flotte reiseopplevelser.
Alt etter planløsning har den mellom 4 og 6 soveplasser.

4 – 6 sitteplasser
3 planløsninger
Lengde totalt: 597 – 741 cm

105

Oppdage

Takvinduet i alkoven sørger for frisk luft i sovedelen.
Utvendig gir de stilige motivene vind i seilene.

Alternativ: Sammenleggbar seng i alkoven
for enda mer plass.

CaraHome 700 DG

Stylingpakken Peugeot
(ekstrautstyr) garanterer
at du kan reise med stil.

OG HVEM ER DET SOM
MÅ STÅ FOR ALL PAKKINGEN?
Kjære hustru, ikke tenk på det. Vår CaraHome har jo en
stor hekkgarasje. Der kan vi legge alle skattene vi har
gravd frem. Godt pakket og stroppet, slik at alt holder
seg på plass når vi kjører. „Tidsbobilen“ vår er sikkert en
av de aller kuleste, mest praktiske og romslige bobilene!

106 CaraHome

550 MG
2,13 m3

600 DKG
2,26 m3

700 DG
3,45 m3

Romslig garasje:
Her er det til
og med plass
til en sykkel.

De nye baklysene og holderne er praktiske. Det samme gjelder sykkelstativet fra THULE for inntil 3 sykler.

107

Styrke

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
carahome

Avhengig av planløsning:
inntil
14
Skap

inntil
15
Hyller

1

2

3

1. Takskap med hengsler av høy kvalitet.
2. Ekstra oppbevaringsplass i trinnet.
3. Det integrerte klesskapet gir nok plass.

108 CaraHome

Alkovevinduet med myggnetting og blendingsgardin gir flott romfølelse og masse lys.

EN STOR OG KOSELIG HULE HVOR
ALLE OG ENHVER KAN SLAPPE AV.
Det er sjelden de to er så stille og rolige. Nå slapper
de av i alkoven med hver sin bok. Bok!! Mobiltelefonene
lades i de to ekstra USB-stikkontaktene. De har nok
plass i alkoven, slik at det ikke blir noe krangling om
hvem som er i veien for hvem.

Alkove.
Koselig soveplass med mulighet
for oppvarming. Slipper inn masse
lys om dagen, med genial belysning om natten.

Sarah koser seg. Hun elsker
dobbeltsengen i »andre etasje«.

109

Soverom

I den romslige dobbeltsengen gir EvoPore-madrassen (standard) gode netter i 550 MG og 700 DG.

110 CaraHome

MEN JEG ER
IKKE TRØTT!
Det er ikke lett å få ungene til å sovne.
Bra at de ligger hver for seg i køyesengen bak … Paula får lese litt lenger om
kvelden. Da stiller hun inn leselampen
som hun vil og hvis Tobias ikke slutter å
erte Paula der nede i underkøya, bygger vi om
sittegruppen til seng til ham i morra!

Med et par enkle håndgrep blir sittegruppen til en ekstra soveplass.

2
2

550 MG

2

1
1

1-2

600 DKG

2
2

1-2

Inntil 6 personer
kan sove her.

700 DG

Køyesengen i planløsning 600 DKG er perfekt for
barn, inkl. sikkerhetsnett (standard). Ekstra smart:
I denne modellen har man tilgang til hekkgarasjen
innenfra også.

I høyden i stedet for i bredden i køyesengen i 600 DKG.
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Sittegruppe og matlaging

Når vi spiser, står koppene trygt
i holderne – hurra!
Selv om det er lett å tørke av de
robuste stoffene i sittegruppen, trenger
man jo ikke å late som …

Slitesterke møbelstoffer og koselig sittekomfort for avslappet kvalitetstid.

Fra fleksibel til stor:
Hver planløsning har
sin egen sittegruppe.

112 CaraHome

150 cm

145 cm

165 cm

550 MG

600 DKG

700 DG

Elegante og romslige takskap.

Atmosfærelys – det behagelige lyskonseptet sørger for god stemning.
Forlengelsen av kjøkkenbenken gir nok plass til å lage mat sammen.

Jammen er det bra at vi har tre bluss i vår CaraHome. Da kan
jeg lage mat til alle. Junior er også med ved gassblusset. Det
er ikke sant at menn trenger masse plass når de lager mat.
Jeg takler det helt fint i bobilen. Damene i familien tar seg av
grøntforet …

SPEILEGGET BLIR PERFEKT!

Kjøleskap 110 liter
standard i 550
MG, 600 DKG,
700 DG

Masse oppbevaringsplass bak de stilige dørene!

Kjøkkenskuff med softclosefunksjon og praktisk inndeling.

Kjøleskap 190 liter
ekstrautstyr i 600
DKG, 700 DG
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Baderom

Tredekoren på badet ser stilig ut, speilskapet gir plass til ting man må
ha innen rekkevidde og Dometic keramisk toalett er prikken over i-en.

VI MÅ DA IKKE SE UT SOM
OM VI BOR I STEINBRUDDET!
Når man er på familieferie,
trenger man jo ikke akkurat
å sette opp håret, men litt stil
kan ikke skade, syns Sarah. Hun
koser seg på badet i CaraHome.
Her har hun alt hun trenger
for å finne tilbake til den
„siviliserte verden“.

114 CaraHome

Alt man trenger
på oppdagelsesreise!

Baderommet i 700 DG

Skyvbar servant for
mer plass.

4

1

2

3

1

2

3

4

1. Dusjhode med behagelig stråle.
2. Elegant og lettstelt armatur.
3. Lav terskel inn i dusjkaret.
4. Praktisk håndkleholder.
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

KLAR FOR
NESTE EVENTYR
1. Romslig hekkgarasje. Tilgang både via
utvendig luke og innenfra.
1

2

2. Alkove. Alkove har mulighet for oppvarming og er en skikkelig kosekrok.
3. Avrundede kanter. Her er det ikke farlig
å sneie borti.
4. Sentralt plassert betjeningsdel.
Ett blikk er nok, så har du sjekket vannstand,
strømforsyning og oppvarming.

3

4

5

6

5. Ferskvanns- og avløpstanker.
Å rengjøre tankene går som en lek og kan
også gjøres inne i bilen.

7

6. Ergonomiske håndtak. Håndtakene på skap og skuffer
er gode å ta i.
7. Adskilt gasskasse. Isolert fra oppholdsrommet, med
egen tilgang.
8. Easy-Travel Box. Alle tilkoblinger på ett sentralt sted.

116 CaraHome

8

Mange muligheter

T I L PA S S E T
alle dine behov.

550 MG

600 DKG

Møbelstoffer
700 DG

TURIN

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Fås mot pristillegg
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CaraCore
Moderne trendsetter

En helintegrert bobil med tidsriktig og
nødvendig utstyr som er lett synlig på veien.

DEN FØRSTE HELINTEGRERTE
BOBILEN FRA WEINSBERG.
Da vi begynte å utvikle CaraCore, la vi listen høyt fra første
stund. Vi ville nemlig skape et mesterstykke som skulle være
prikken over i-en i sortimentet fra WEINSBERG. Selvfølgelig med
topp kvalitet og helt spesielt design. Et imponerende samspill av
romfølelse, kvalitetsmaterialer og en usedvanlig kjørekomfort.
En helintegrert modell med alle fordelene som er typiske for
denne type bobil. Rett og slett „State of the Art“, fra utseende til
forholdet mellom pris og ytelse.

GJENNOMTENKT TIL
MINSTE DETALJ.

CaraCore er summen av masse erfaring og
nøye planlegging. En helintegrert bobil noe
av det mest forseggjorte konstruksjonene
du kan tenke deg. Hos WEINSBERG legger
vi ned mye arbeid og presisjon i detaljene.
Vi lever og ånder for kvalitet, og det setter
kundene våre pris på.

120 CaraCore

Etter en lang og intens utviklingsfase er den første
helintegrerte bobilen fra
WEINSBERG endelig ferdig.
Den er et suverent stilikon.

4–5 Soveplasser

650 MEG

650 MF

700 MEG

Stilbevisst trendsetter.
En stilbevisst trendsetter som elsker oppmerksomhet og som synes på veien. Den vet å kombinere det praktiske med design. Den har dynamikk og kvalitet i blodet. 100 % på plass, 100 % WEINSBERG DNA.

4 sitteplasser
3 planløsninger
Lengde totalt: 699 – 741 cm
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Oppdage

700 mm bred som standard i alle planløsninger: Bodelsdør KOMFORT med
automatisk lukkesystem.
Stilige dekor i svart på hvitt underlag i front

Den første WEINSBERG bobilen med elegante detaljer. I stylingpakken (ekstrautstyr) understreker svarte, skinnende dekorer
de sportslige og stilige detaljene.

Med årene utvikler man en følelse for hvor langt man kan nå. Hvordan man får maksimalt ut av alle komponenter
for så å oppnå akkurat den effekten man ønsker. I CaraCore kommer all vår erfaring til nytte. Når det gjelder
design, har vi lagt listen ekstra høyt: Vi vil at den skal være selvstendig, karakteristisk, synlig og kraftfull. Det ser
man på de rene linjene, de klare kantene og de spennende overflatene. En mobil boligdrøm, typisk WEINSBERG.

122 CaraCore

ET UTSEENDE
SOM IMPONERER.

Dynamisk. Sideveggene har svarte detaljer, førerdøren har elektrisk stigtrinn.
Radiatorgrill og lykterammene i stilig svart høyglans er et
skikkelig blikkfang.

De nye holderne til baklysene med 100% LED teknologi og de
17" aluminiumsfelgene fra WEINSBERG gir et markant og dynamisk design.

CaraView

INSIDERINFORMASJON

Mer informasjon:
weinsberg.com/
caracore-exterieur
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Styrke

100% LED teknologi, en WEINSBERG-signatur for
synlighet og sikkerhet.

EN KLASSE FOR
SEG SELV.
Fordi vi utviklet alt på nytt, hadde
vi sjansen til å gå helt nye veier.
Samtidig hadde vi den beste
kvaliteten av produktdetaljer
å satse på. For oss er CaraCore
egentlig starten på en helt ny
bobilklasse.

Imponerende belysning, imponerende utseende: Frontlys med 100% LED teknologi i Cube-design.
Gasskasseuttrekket (ekstrautstyr) gjør betjeningen
ekstra komfortabel. (650 MEG / 700 MEG)

124 CaraCore

Med det intelligente head-up displayet er blikket
alltid rettet mot veien.

Elegante linjer: Den store panoramafrontruten gir perfekt sikt til alle
kanter og forbedrer sikkerheten på veien.

Standard utstyrt med
senkeseng for ekstra
reisekomfort.

125

Sittegruppe

Ekte glede. Romfølelsen er storartet og understrekes av den elegante strukturen i tremøblene.

Perfekt
plassert. 24"
LED-skjerm i
TV-pakken.

Kvalitetsstoff og behagelig sittekomfort bidrar til
et helhetlig designkonsept.

Elegante takskap med masse plass, håndtak fra
WEINSBERG og dører med robuste overflater.

126 CaraCore

BANEBRYTENDE DESIGN
ER AVHENGIG AV PRESISJON.

Å arbeide med CaraCore var helt spesielt for alle i teamet.
Hver enkelt bidro med 100% av sin kunnskap og kompetanse.
Å vekke denne spektakulære designen til live, trinn for trinn …
En ubeskrivelig følelse!

Førersetene er av høy kvalitet og garanterer topp reisekomfort.

De ergonomiske og
svingbare setene føyer seg
harmonisk inn i interiøret med
sine stilige konturer.

I 700 MEG venter sidebenken og klappsetet
på behagelige måltider og sene kvelder.
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Matlaging
Det helintegrerte karosseriet gir en helt ny romfølelse
i denne klassen. Den åpne atmosfæren leder blikket
mykt gjennom bilen. De jevne overgangene skaper en
helt spesiell opplevelse.

128 CaraCore

EN FANTASTISK
ROMFØLELSE.

Stor. Den enestående romfølelsen oppstår på grunn av det åpne miljøet
med jevne overganger mellom salong og førerhus.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caracore

Storartet. Slim Tower-kjøleskap med
142 liter volum og AES-funksjon som
standard.

Ren og skjær nytelse. Kjøkkeninnredningen viser
hva estetisk betyr.

Stillegående. Romslige skuffer med soft close-funksjon.

Storartet duo.
Forskjellige kjøkkenkonsepter alt
etter planløsning.
650 MEG

700 MEG / 650 MF

Rett og slett perfekt. Koketopp med 3 bluss og glasslokk.

Overbevisende. Det karakteristiske Weinsberg-signaturelementet.
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Soverom

PLASS TIL HELE
FAMILIEN OG LITT TIL
At CaraCore skulle ha en del av
WEINSBERG-verdiene, var helt klart
fra starten av. Det er viktig at en slik
bobil er familievennlig og praktisk. Det
spesielle i CaraCore er at senkesengene
befinner seg over førerhuset og senkes
ned ved behov.

1

2

1. Romslige takskap i ny utførelse.
2. Praktiske LED-spotter der du
trenger det.

130 CaraCore

Senkesengen er standard og føyer seg elegant inn i romkonseptet. Når den er
hevet, er det god plass til å oppholde seg i sittegruppen.

Når senkesengen er kjørt ned, har du en koselig soveplass for to personer.

Masse plass, selv
når senkesengen er
kjørt ned!

???
Eksklusiv atmosfære med touch-LED også ved
senkesengen.

Elegante overskap med masse plass til ting og tang.

131

Sove

Komfortdelen. Soverommet i 650 MEG og 700 MEG med 2 m lange enkeltsenger på langs.
Perfekt design ned til minste detalj: Overskap med eksklusive håndtak fra WEINSBERG
og soft touch-LED.

STORE LIGGEFLATER
FOR STORE REISEDRØMMER.
Sovekomfort er viktig, derfor har vi utstyrt
bilen med over to meter lange senger. At det
skjuler seg en kjempestor hekkgarasje under
sengene, er det vel ingen som skulle tro.

132 CaraCore

Sammenleggbart. Klesskapet
av stoff er ekstrautstyr.

CaraCore er
preget av klare
designelementer.

Vegglamper for perfekt belysning i
soverommet.

Tidsriktig utførelse også i sideelementene
som er trukket med skinn og utstyrt med
stoffnett.

Hold deg i sengen. I den franske sengen i 650MF med EvoPoreHRC-madrasser og oppbevaringsplass under.

Intelligente løsninger for oppbevaring.

Sittegruppen kan gjøres om til en ekstra soveplass.

133

Baderom

Stilig og rettlinjet design i det største baderommet i klassen (700 MEG).

Baderommet i 700 MEG / 650 MEG

134 CaraCore

Lukk dørene til sove- og oppholdsrommet i 700 MEG, så får du et stort baderom.

Romslig dusjområde for maks velvære på
baderommet i 700 MEG.

Speilskap med LED-lamper.

STØRSTE BADEROMMET
I KLASSEN.

På badet er det plassen som er viktigst, derfor har vi
utviklet det største baderommet i klassen for CaraCore.
Det karakteristiske designet er også her konsekvent:
Rettlinjet, klart og enkelt.

Badet i 650 MF

Estetisk nytelse på badet i 650 MF. I tillegg har du masse
plass ved servanten og i dusjen.
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

HVER DETALJ ER ET
EGET LITE MESTERVERK.
1. Lykter med 100 % LED teknologi. Den
nyeste teknologien, den beste sikten og topp
sikkerhet med markant lyssignatur.
1

2

2. Softclose-skuffer. Skuffene lukkes mykt
og stille og gir ekstra komfort.
3. Manuell eller elektrisk blending i
front. Gir privatsfære når du parkerer for
natta.
4. 700 mm bred bodelsdør KOMFORT.
Med automatisk lukkesystem, dobbelt tetning
og klappbare kroker.

3

4

5

6

5. Åpne synsfelt. Den helintegrerte
bodelen gir en flott romfølelse og godt med
oppholdsrom.

7

6. Easy-Travel-Box. Her er alle viktige tilkoblinger samlet sentralt
på ett sted.
7. Elektrisk stigtrinn. For at sjåføren skal komme lett inn i bilen.
8. Det største baderommet i sin klasse. Gir nok plass til
inntil tre personer. (700 MEG)

136 CaraCore

8

Mange muligheter

T I L PA S S E T
alle dine behov.

650 MF

650 MEG

Møbelstoffer
700 MEG

TURIN

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

137

Mange muligheter

E N FO R N Ø Y E L S E .

WEINSBERG-bodelsdører med mange funksjoner.
KOMFORT

PREMIUM

EXKLUSIV

2

2

2

Vindu med plissé

4
4

Klappbare knagger

4

1

1
1

Paraplyholder
3

2

Innvendig sikkerhetslås

3

3

4

Tilgjengelig som 600 mm og 700 mm bred (avhengig av planløsning)

UTSTYR

KOMFORT *

PREMIUM *

EXKLUSIV *

Med vindu inkl. blending

•

•

Flere låser

•

•

Slagregn-tetning (dobbelt tetning)

•

•

•

Automatisk lukkesystem

•

•

•

•

•

•

•

Åpningsmekanisme med gassdemper

•

•

Paraplyrom

•

•

Skjulte hengsler

•

•

Multifunksjonell veske

•

•

2 knagger, faste
2 knagger, klappbare

•

Sentrallås

•

Velkomstlys

•
* Standard
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore
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* Ekstrautstyr
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

* Ekstrautstyr
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

NY

Ny nøkkel som kan slås sammen, nye
utvendige håndtak og låser for
bodelsdører og serviceluker.

D E N Y E A L UM I N I UM S F E LG E N E F R A W E I N S B E RG .
i eksklusiv WEINSBERG-design

1

1. 17" aluminiumsfelger lakkert i antrasitt
inkl. dekk i eksklusiv WEINSBERG-design
(235/60R17)

2

2. 17" aluminiumsfelger helpolert svart
matt, inkl. dekk i eksklusiv WEINSBERGdesign (235/60R17)

NY
LAKKERT I ANTRASITT

HELPOLERT SVART GLANS

CO Z Y H OM E - D E S I G N PA K K E R .
Friske farger eller dus harmoni –
med COZY HOME har du valget.
TSTYR
EKSTRAU E
L
TIL A L

WEINSBE

RG

Pakken inneholder: 2 pynteputer, 2 hodeputer, 2 kosetepper
og en bordløper.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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INTELLIGENTE APPARATER, MAKSIMAL KOMFORT
Vannfiltersystemet BWT – «BESTCAMP»

NY

Praktisk vannfilter med ultrafiltreringsmembran som oppfyller alle
krav når det gjelder hygiene. Fjerner mikroorganismer fra vannet
effektivt. Med BWT bestcamp får du hygienisk vann uten kjemikalier. De effektive filtersystemene fra BWT bestcamp for bobiler og
CUV-er fra WEINSBERG er tilgjengelig over hele verden hos våre
partnere. For bare når du skifter ut filtersystemet etter 6 måneder,
er du garantert topp vannkvalitet og en trygg vannforsyning.

En 8 mm «John Guest» -kobling
muliggjør enkel installering uten verktøy –
og vannforsyning selv hvis du ikke har med
reservefilter.

Truma-iNet-system:
Varmeanlegg og gassbeholdning med app*
Med det praktiske Truma-iNet-systemet inkl. Truma-appen kan du
styre og kontrollere varme- og klimaanlegget i ditt mobile hjem,
uansett hvor du måtte befinne deg. Hvor mye gass er det igjen? Den
digitale gassmåleren melder fra til smarttelefon eller nettbrett.

Gassforsyning

Oppvarming

Pioneer Navgate Evo:*
Navigasjonsystem spesielt for bobiler for 44 land i Europa.
5 600 parkeringsplasser i bobil-atlaset.
Trygg betjening av smarttelefon med talestyring,
7"-multitouch-display

Integrert DAB+-mottaker
Inklusive 3 års kartoppdatering

NYTNTER I

F U N KS J O K E N
K
MEDIEPA

* Tilgjengelig som ekstrautstyr

140

Pioneer head-up-display:*
Det integrerte head-up-displayet sørger for enda mer sikkerhet.
Når alle relevante opplysninger befinner seg direkte i synsfeltet,
er øynene alltid rettet mot veien. Samtidig vil navigasjonsinstruksjonene fra Navgate Evo vises der.

VELOCATE GPS-TRACKER:
Mer sikkerhet for din WEINSBERG.

GA-Actuation e.hit
integrert hekkstativ*:

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate har intuitiv
appstyring og lydløs alarm-modus. Det hjelper deg med å finne
igjen bobilen eller CUV-en hvis den skulle bli stjålet. Systemet
fungerer i inntil 3 måneder uten å være koblet til strøm og
oppfyller alle dine ønsker.

Kan kjøres ut elektrisk. Dette hekkstativet har tilstrekkelig
bærekraft og er ekstremt praktisk i kombinasjon med et avtakbart
tilhengerfeste. Bare trykk på en knapp, så kjører to svingarmer ut.
Når tilbehør-basisen med sammenleggbare LED-baklys er satt på,
er de elektriske komponentene koblet til bobilen.

NY

NY

* Tilgjengelig som ekstrautstyr

A LT S OM GJ Ø R F E R I E N
D I N E N DA B E D R E
WEINSBERG – familievennlig, praktisk og nyttig. Akkurat som et kjøretøy fra WEINSBERG, oppfyller
WEINSBERG-modellene alle krav. Tilgjengelig hos din WEINSBERG-forhandler eller på shop.weinsberg.com.

1

2

3

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport av rustfritt stål. Lett å rengjøre. Innhold 800 ml. Mål: 7 x 25 cm. Vekt: 256 g
Artikkelnr. 651/023 | 29,90 €
2. Campingstol i aluminium, 76 cm høyt rygglene med 8
innstillinger. Tåler inntil: 100 kg. Konstruksjon: Aluminium
Artikkelnr. 651/022 | 79,95 €

4

5

3. Campingbord Accordeon 100 x 68 cm fra Dukdalf med værbestandig sevelit-bordplate. Kan justeres i høyden: 57 - 74 cm.
Material: Stål, tåler inntil: 50 kg.
Artikkelnr. 651/021 | 82,90 €
4. Trillevogn med 10 cm brede profilerte hjul og en bærekraft på
inntil 75 kg. Mål: 131 x 60 x 98 cm. Vekt: 11,9 g
Artikkelnr. 51 011 | 139,00 €
5. Fire kopper med hank av kvalitetsmaterialet resylin. Med anti-skli
Alle priser i euro inkl. 19 % mva.
system. Artikkelnr. 651/024 | 19,90 €
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

EN AVGJØRELSE FOR LIVET

Nå kan du
også leie i
utlandet!

Vil du kjøpe fritidskjøretøy, men har lyst
til å teste om det virkelig passer til deg?
Da kan du benytte deg av tilbudet RENT
AND TRAVEL. Finn grunnrisset du vil ha på
nett eller i et reisebyrå. RENT AND TRAVEL samarbeider med et nett av over 150
utleiestasjoner med over 1 650 leiebiler

og over 360 reisebyråer overalt i Tyskland.
De kan hjelpe deg med å bestemme deg
for riktig bil. Du kan dessuten dra fordel
av mange andre ytelser som ruteforslag
og samarbeidsavtaler med camping- og
parkeringsplasser. Test ferien i praksis!

150 utleiestasjoner med over
1 650 leiebiler.
Kan bestilles på nett på
www.rentandtravel.de eller hos en
av våre 360 reisebyråpartnere.

Se alle våre utleiestasjoner på www.rentandtravel.de

www.weinsberg.com/carakids

REISELYSTEN LIGGER I FAMILIEN.
Moro og trygghet for de små.

Finnes det noe bedre enn å dele opplevelser
med dem man er aller mest glad i? Svaret er
nei, og derfor er alle planløsninger i bobiler og
campingvogner fra WEINSBERG lagd med tanke
på at hele familien skal ha det komfortabelt på
ferie. CaraKids byr på enda litt mer. Den fokuserer
helt bevisst på ønskene og behovene til de yngste
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passasjerene. Det er jo en fordel for alle! De
voksne nyter den gode følelsen av at de søte små
er trygge om bord. Barna elsker de barnevennlige
mulighetene til å få utløp for all sin fantasi og
energi. Høres det fint ut? Det er klart det er!

Sjekk ut:

shop.weinsberg.com

MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
Vi dro bare i vei med CaraCompact. Den kjører
som en drøm, og har så mye plass! Det er
supert å være med i #teamWEINSBERG!

Vi dro bare i vei med CaraCompact. Den kjører som en
drøm, og har så mye plass! Det er supert å være med i
#teamWEINSBERG.

NINA UND FELIX
@halloleben

Som en del av #teamWEINSBERG
var vi på tur i Tyskland, Østerrike,
Sør-Tyrol, Italia og Slovenia, og
vi nøt hvert minutt! Vi gleder oss
allerede til neste gang.

ENRICO KÜHN
@enricokuehn
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Sjekk også ut
årets modellutvalg av
campingvogner fra WEI
NSBERG!

Besøk oss på sosiale
medier og i vår fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Opplysningene om leveringsomfang, mål, vekt og utseende er i samsvar med vår viten da katalogen gikk i trykken (07/2019). Vi forbeholder oss retten til å foreta
endringer av utstyr, tekniske data, serieomfang og priser. Når en kontrakt er inngått, forbeholder vi oss retten til å foreta tekniske endringer av konstruksjonen
hvis disse utgjør et teknisk fremskritt og ikke gir for store ulemper for kunden. Mindre avvik i farge og konstruksjon kan forekomme, også etter at en kontrakt
er inngått, såfremt det er nødvendig på grunn av materialet og ikke gir for store ulemper for kunden (f.eks. fargeavvik på inntil ca. 2,0 dE mellom lakk på metall
og lakk på GFK/kunststoff). Bildene viser til dels ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. De kan også vise utstyr som er prototyper/studier og ikke i samsvar
med standardutstyret. Dette utstyret vil ikke alltid være tilgjengelig som ekstrautstyr. AVVIK I FARGE KAN FOREKOMME AV TRYKKTEKNISKE ÅRSAKER. Du bør
derfor snakke med en forhandler av merket om aktuelle detaljer ved produktserien før du kjøper et kjøretøy. Dekorasjon som er avbildet i katalogen, er ikke del
av leveringsomfanget. Vær også oppmerksom på merknadene i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, mulig ekstra last og toleranse. Kopiering av katalogen
eller deler av den er bare tillatt med skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert GmbH. Illustrasjonene med angitte størrelser, som vist i katalogene våre er ikkebindende eksempler. Størrelsene er bare omtrentlige verdier og er kun ment for generelle illustrasjoner. For eksakt detaljer informasjon, vennligst kontakt en
av våre autoriserte WEINSBERG forhandlere. Med forbehold om trykkfeil og andre feil.

www.weinsberg.com

R08116568NO

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

