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VALGET ER ENKELT.

CAMPINGVOGNER CaraOne / CaraTwo / CaraOne ICE
www.weinsberg.com

DET ER DIN FERIE!
OPPLEV NOE NYTT.

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

EDITORIAL

Det er din ferie!
Opplev noe
nytt.

C A M P I N GVO G N
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CaraOne

NY

Du er „hjemme“ når du er ute på
veien. Du oppdager nye sider ved
deg selv og din WEINSBERG.
Uansett om du kjører med en
CaraOne, en CaraTwo eller en
CaraOne [ICE]: Vi deler din lidenskap
og følger opp med gjennomtenkte
detaljer. Det vil du merke hver
dag i ferien.
Bli en del av

#teamWEINSBERG
Sammen skriver vi
reisehistorier!
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Hjemmet ditt på ferie
Med en CaraOne er det bare å kjøre i
vei. Genial planløsning, masse utstyr
og gjennomtenkte detaljer. Her kan
man stole på topp komfort i kvalitet
fra WEINSBERG.
www.weinsberg.com/caraone

Fakta
Planløsninger:
Modeller:
Soveplasser:
Lengde:
Maks. laste
kapasitet:

11
6
Inntil 7
5,93 m - 7,61 m
160 - 300 kg

28

42

Helårsvogn
Her føler du deg alltid vel, uansett
om du holder hodet varmt eller
kaldt. Med det omfattende standardutstyret er helårsvognen CaraOne
[ICE] en klar vinner i sin klasse når
det gjelder forholdet mellom pris og
kvalitet.

Et unikum med sans
for detaljer
Med den tøffe designen, de
flotte funksjonene og det utrolige
forholdet mellom pris og kvalitet,
er CaraTwo et ekte unikum blant
campingvogner. Fordi den er bygd
helt i lettkonstruksjon veier den lite
og har dynamiske kjøreegenskaper
på veien. Man trenger ingen ekstra
stor bil for å trekke denne vognen.

CaraOne [ ICE ]

www.weinsberg.com/caraone-ice

Fakta
Planløsninger:
Modeller:
Soveplasser:
Lengde:
Maks. laste
kapasitet:

CaraTwo

www.weinsberg.com/caratwo
2
1
Inntil 8
9,37 m
170 - 560 kg

Fakta
Planløsninger:
Modeller:
Soveplasser:
Lengde:
Maks. laste
kapasitet:

4
2
Inntil 7
5,91 m - 7,23 m
200 - 220 kg
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CaraView

ESIELT
SP

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

Alle
møbelstoffer er

Øko-Tex
100sertifisert

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz

Behagelig stoff for
den perfekte reisen!

Camping
„i fokus!“.
Innblikk i
arbeidet hos
WEINSBERG.

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

COZY HOME-pakker.
Føl deg som hjemme. Flotte
farger – med COZY HOME er
du safe! >>Side 59

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 betyr
i praksis. Campingvognene
våre testes på alle måter
og vi vil være sikre på at du
føler deg

Det er bare å nyte det komfortable salongområdet i
campingvognen. Mange praktiske oppbevaringsløsninger
uansett planløsning!

mest mulig fornøyd og
komfortabel.

EvoPore-HRC-madrasser.
Topp sovekomfort med ergonomisk
tilpasninger og perfekt ventilasjon.
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Campingvogner – kunnskap i fokus!

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

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

Michal Flöring, snekker
37 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Solide møbler bygd som egne enheter

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

Håndtak i massivt metall med vippelukking. Ser bra ut og tåler å bli brukt
mye.

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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WEINSBERG samarbeider bare med de beste
leverandørene. Spesielt når det gjelder
campingvogner er kjørekomforten
utslagsgivende. Derfor bruker vi bare
AL-KO-understell som har de beste
egenskapene.

Motstandsdyktige overflater.
Utviklet for å tåle aktivt bruk.

Martin Moutelik, produksjonsmedarbeider
30 år, hos WEINSBERG siden 2017
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
GFK-taket

GFK-tak. Taket er av glassfiberforsterkede
materialer og tåler hagl og alle typer vær.

Isolering med XPS-skum. Da er campingvognene våre beskyttet
mot vær og vind. (CaraOne [ICE])

Perfekte konstruksjoner. Presisjon og
masse kunnskap gjør det mulig.
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Campingvogner – kunnskap i fokus!

Michael Gründinger, Produktutvikler
34 år, hos WEINSBERG siden 2016
Min yndlingsdetalj fra WEINSBERG:
Sentralt plassert LED-betjeningspanel

USB-ladekontakt.
Praktisk lading for
smarttelefon, kamera
etc.

Gassforsyning

Oppvarming

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

Truma-iNet-system.
Styr varmeanlegget eller kontroler gass
beholdningen med appen, uansett hvor du måtte
befinne deg. >>Side 60

Innlysende argumenter.
Når man er på campingtur, vil man ha det koselig. Når vi planlegger utviklingen av vognene, husker vi på de små detaljene som gjør
campinglivet så mye mer behagelig. LED-belysning i garasjen og
over inngangsdøren er bare ett av mange eksempler.
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WEINSBERG.
SUMMEN AV ALLE

FERIEOPPLEVELSER.
ALLTID PÅ

OPPDAGELSESREISE.

HVOR DE GODE

FERIEOPPLEVELSENE

SKAPES.

KOMME FREM, PAKKE UT,

KOBLE AV.

#TEAM

WEINSBERG

CaraOne
Hjemmet ditt på ferie
Familievogner med 11 planløsninger

LYKKEN ER SOL,
GOD MAT OG FAMILIE
Bygge sandslott, spille ball på campingplassen, svømme, snorkle
og dra på tur. Slik husker jeg barndommens familieferier. Nå vil vi
skape like fine opplevelser for Livia og Marlene. Derfor har vi kjøpt
CaraOne, som er konstruert spesielt med tanke på familiers behov.
For meg er denne vognen også et bevis på at det går ann å forene
kvalitet og pris. Nå drar vi på tur!

FERIE FOR LITEN
OG FOR STOR

Ikke noe stress på vei til valgt destinasjon. CaraOne er lett å manøvrere
gjennom Europa. Jeg føler at det kommer til å bli en herlig tur. Full av
opplevelser med hele familien. Når vi kommer frem, er det tid for litt
god mat.
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CaraOne

Forskjellige lengder
og bredder

390 QD / PUH / 400 LK

420 QD

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

4 – 7 soveplasser

540 EUH

550 UK / QDK

Hjemmet ditt på ferie
Med en CaraOne er det bare å kjøre i vei. Genial planløsning, masse
utstyr og gjennomtenkte detaljer. Her kan man stole på topp komfort
og kvalitet fra WEINSBERG.

Lengde totalt:
593 – 761 cm
Maks. ekstra last:
160 – 300 kg
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Oppdage

AL-KO-understell
med styreaksel
(standard!)

Med 390 PUH får du en stor panoramafrontrute.

Den nye
bodelsdøren
TREND får du i 60
og 70 cm bredde.

16

CaraOne

FERIEFØLELSE
FRA FØRSTE STUND
Som familiefar setter jeg pris på at det er trygt å kjøre.
Men fordi CaraOne er så enkel å ha med å gjøre, kan
jeg også snart lene meg tilbake og glede meg til fine
feriedager.

Belastningsindikatoren
hjelper oss når vi
laster vognen.

Markant. Den nye holderen til baklysene gir et markant og stilig utseende.

CaraView

Baklysene er et skikkelig blikkfang.

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz
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Bo
Lorem
ipsum

EN, TO, TRE...
SMIIIIL!

Sittegruppen i 450 FU har hesteskoform. Den har plass til hele familien, og kan med et par håndgrep
gjøres om til en dobbeltseng.

Sittegruppen kan raskt
gjøres om til en
dobbeltseng.
18

CaraOne

Praktiske hylleløsninger
Er ikke stuen vår koselig? Plass nok til alle og
møbelstoff av høy kvalitet. Om kvelden er det
fort gjort å rydde opp. Jentene tøyser og tuller.
Man ser at de føler seg vel i sittegruppen. Monika
og jeg vil også være med!

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caraone

Det er romslig i en 480 QDK. Sittegruppen kan også brukes som soveplass med en
lengde på 183 cm.

Vekk med bordet, på
med madrassen!

Slitesterke møbelstoffer av høy kvalitet

19

Matlaging

480 QDK: De jevne overgangene mellom møblene taler et tydelig designspråk. Sammen
med de eksklusive møbelhåndtakene fra WEINSBERG gir det et stilig helhetsinntrykk.

Elegant oppvaskkum i rustfritt stål

20 CaraOne

Koketopp med 3 bluss av høy kvalitet.

Ren glede: Takskap med masse oppbevaringsplass i moderne design.

Kjøleskap: Fåes med 106 l, 133 l
(inkl. AES) eller 177 l (inkl. AES),
avhengig av planløsning.
(CaraOne [ICE])

Kjøkkenet overbeviser med mange gjennomtenkte
detaljer, f.eks. soft close-skuffer.

Hver kokk har sin
egen oppskrift. Hver
planløsning har sitt
eget kjøkken.
420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

480 QDK
540 EUH

KUN DET BESTE
FOR MINE KJÆRE!
I det store CaraOne-kjøkkenet kan vi lage mat som
hjemme, og det nyter vi i fullt ut. Men selvfølgelig vil
vi også grille! Vi forbereder koteletter, pølser,
poteter og salat inne i vognen, så fyrer vi opp grillen.

550 UK

550 QDK

Høydepunktet:
Panoramakjøkkenet
i 390 PUH – masse
plass og flott
utsikt.
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Sove

540 EUH: Koselige enkeltsenger overbeviser med topp sovekomfort takket være EvoPore HRC-madrasser (standard).

Alle planløsninger med senkeseng har
2,09 m høyde innvendig og dermed
hele 13 cm ekstra ståhøyde!

209 cm

Durch die praktische Bauweise und die
durchdachte Anordnung der Schränke
Hver cm er
utnyttet
og detBewegungsfreiheit
er fortsatt
bleibt
genügend
plass til åzum
oppholde
seg i vognen.
Kochen.
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CaraHome
CaraOne

70 cm

120 cm

190 cm

ØVERST ELLER NEDERST:
KOSELIG UANSETT
Livia legger på sengetøy i overkøyen. I mens hopper Marlene
rundt i underkøyen. Livia titter ned og ler: „Kan du ikke være
stille i ferien i det minste!“ Marlene klatrer opp til
storesøster, og så tuller og tøyser de videre.

Plass til hele familien: Køyesengen i 480 QDK
kan også fåes med 3 køyer.

Behagelig dobbeltseng i 480 QDK.

Mange muligheter –
sengeløsningene våre
passer for alle!
Dobbeltseng
på tvers

Køyeseng
for 2

Fransk seng i 450 FU.

Køyeseng
for 3

Fransk
seng

Enkeltsenger
på langs

Senkeseng

Oppbevaringsplass under sengen.
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Baderom

LUKSUS PÅ BADET.
STYLET SOM EN STJERNE.
En bedre middag på fin restaurant er
tradisjon i familien vår. På det romslige badet
har vi alt vi trenger for å fikse oss i stand
før vi går ut.

Romslig, moderne baderom med mange hyller i 480 QDK.
Funksjonelt og gjennomtenkt – ren velvære.

Baderom i 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

Masse rom og plass til ting og tang i 390 QD.

Baderom i 390 QD

3
1
2

1. Praktisk dusjforheng som
ikke klistrer seg til kroppen.
2. Dometic kassettoalett i
keramikk
3. Stor flott servant
1

2

3

I 450 FU og 500 FDK WC/dusj og servant adskilt fra hverandre.

Baderom i
450 FU / 500 FDK
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

VI KOMMER
TILBAKE NESTE ÅR!
1. Kjøleskap med AES-funksjon. Velger
alltid perfekt strømkilde for kjøleskapet.
1

2

2. Bodelsdør TREND. Alt etter planløsning
med en bredde på 60 eller 70 cm.
3. Oppgradert belysning. Med LED er
oppholdsrommet badet i lys.
4. Topp moderne interiørdesign. Topp
komfort i hele vognen.
5. Senkeseng som standard. Først nå får
du senkeseng i planløsningene 390 PUH og
540 EUH.

3

4

5

6

7

6. EvoPoreHR-madrasser. For best mulig sovekomfort.
7. 13 cm mer høyde innvendig. Selv høye mennesker kan stå
oppreist i den nye CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)
8. 17‘‘ WEINSBERG aluminiumfelger. Stilig lakkert i antrasitt
eller helpolert svart glans.

26 CaraOne

8

Mange muligheter

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

390 PUH

390 QD

400 LK

Møbelstoffer
420 QD

NY

OCEAN
BLOOM

MED
SENKESENG
480 EU

450 FU

480 QDK

500 FDK

ALU
DUSK

LEMON
FOREST

550 UK

540 EUH

550 QDK

NY
ACTIVE WATER
STONE
NAVY*

MED
SENKESENG

27

CaraOne [ICE]
Helårsvognen

Godt utstyrt, selv for kalde
høstkvelder.

28

CaraHome

ALLE ER MED
PÅ TUR!
Er hunden med? Ja. Er mannen med? Ja. Har vinteren kommet?
Nei, men det er ikke lenge til. Med CaraOne [ICE] er vi uansett godt
rustet, det er jo en helårsvogn. Nå drar vi opp i skogen, utenfor
sesongen. Her kan Markus og jeg nyte roen og den friske
høstluften, og Alpha kan endelig få rast fra seg.

29

BARE SKOGEN,
BIKKJA OG OSS

Når vi er helt uforstyrret, kan vi la inntrykkene fra naturen synke i ro og
fred. På de lange turene våre knaser rimet under føttene. Naturen står
stille. Akkurat slik vi hadde forestilt oss det!

30 CaraOne [ ICE ]

Klar for alle årstider, godt isolert og med nyttig utstyr.
Takler all slags vintervær.

4 – 8 soveplasser
740 UDF / UWF
Helårsvogn
Her føler du deg alltid vel, uansett om du holder hodet varmt eller kaldt. Med det omfattende standardutstyret er helårsvognen CaraOne [ICE] en klar vinner i sin klasse når det gjelder forholdet mellom pris og kvalitet.

Lengde totalt:
937 cm
Maks. ekstra last:
170 – 560 kg
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Oppdage

Optimalisert gasskasse for
best mulig håndtering.
CaraOne sett forfra

Utseende: Elegante glatte aluminiumsplater. Topp isolering: XPS-skumisoleringen holder kulden ute og
gir et behagelig inneklima.
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CaraOne [ ICE ]

Perfekt
isolert.

Vinterteltpakken (ekstrautstyr) gir et ekstra utendørs oppholdsrom.

VÅRT KOSELIGE HJEM
I VINTERHALVÅRET

Allerede når vi setter opp forteltet, merker vi hvor
godt det isolerer. Nå har vi et ekstra oppvarmet
oppholdsrom. Vi kan nærmest sitte ute i naturen og
ta morgenkaffen, uten å fryse. Naturen står stille.
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Bo

Avslappet komfort i 740 UWF: Dobbeltsofa, TV-benk med integrert 49" Smart TV og elektrisk peis.

Med gjennomtenkte
detaljer, tilpasset for
4 årstider.
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CaraOne [ ICE ]

Luftlommer bak alle møblene
gir god luftsirkulasjon.

Med vannbåren gulvvarme og
oppvarming fra ALDE og ventilert skoskap holder du deg
god og varm.

UT PÅ TUR
ALDRI SUR!

Møbelstoff Szechuan

Om kvelden tørker skoene seg i skoskapet mens vi koser oss foran peisen.
Alpha er kjempefornøyd med varmen i gulvet, vi lener oss godt tilbake i
sofaen og slår på TV-en. Ute brygger det opp til storm.
Inne er det lunt og trivelig.

Møbelstoffene til sittegruppen er slitesterke og lettstelte.

740 UDF: God plass til hele familien, og ved behov kan sittegruppen gjøres om til en ekstra soveplass.
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Bo og matlaging

Begge planløsningene er utstyrt med en romslig sittegruppe i hesteskoform. Den har plass til hele familien og gir mange muligheter for
oppbevaringsplass.

Møbelstoffer man
føler seg vel med.

Sittegruppen kan lett
gjøres om til en soveplass
for to personer.

36 CaraOne [ ICE ]

HVOR GÅR TUREN
NESTE GANG?

Mens vi spiser frokost i den koselige sittegruppen,
nyter vi den flotte utsikten som de store vinduene byr på.
Oppholdsrom, soverom og baderom er så bra inndelt at vi
føler oss som i et feriehus.

Kjempestor kjøkkendel, koketopp med 3 bluss, oppvaskkum i rustfritt stål og masse
oppbevaringsplass.

Alle detaljer stemmer: Innfelte hyller

Kjøkken som
i et hus og
masse plass i
kjøleskapet.

Romslig kjøleskap med 177 liter og AES-funksjon.
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Sove

740 UDF er utstyrt med køyeseng.

ALLE KOSER
SEG
I vinterresidensen vår finner alle
sin yndlingsplass. Alpha drømmer
om den neste turen, jeg om en
varm dusj. Disse drømmene
kan realiseres i CaraOne [ICE]!

I soverommet sørger en fransk seng for søte drømmer. Den har også hyller og oppbevaringsplass
over hodedelen og under madrassen.

38 CaraOne [ ICE ]

Baderom

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caraone-ice

Komfort er standard:

1

1. Perfekt plassutnyttelse med
ekstra skap over WC.
2. Integrert vannbåren gulvvarme
fra ALDE.
3. Vannbåren varme fra ALDE
også til oppvarming, dusj og
håndkletørker.

2

3

I det store badet med masse oppbevaringsplass og praktiske detaljer føler man seg vel.
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Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

KVALITET TIL Å STOLE PÅ.
OGSÅ I DÅRLIG VÆR.
1. Stilige vegglamper. Det lille ekstra som
gir en koselig stuefølelse.
2. Markiselist og XPS-skum. Kvalitet til å
stole på, også i dårlig vær.
1

2

3. Dobbeltsofa i kunstskinn. Med fotstøtte, justerbar rygglene og plass til drikke og
snacks. Sjekk ut planløsning 740 UWF.
4. 49" TV. Nedsenkbar LED-TV sørger for
koselige kvelder.
5. Bodelsdør STYLE PLUS. 60 cm bred,
med integrert vindu og avfallskurv.

3

4

5

6

7

6. Romslig, lett tilgjengelig hekkgarasje. Der er det plass til
alt familien trenger. (740 UDF)
7. Elektrisk peis. For romantiske stunder og en helt spesiell
atmosfære. (740 UWF)
8. Tandemaksel for mer kjørekomfort. For at vognen skal
kjøre bedre også ved tøffere veiforhold.

40 CaraOne [ ICE ]

8

Mangfold

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

740 UDF

Møbelstoffer

740 UWF

TURIN
SZECHUAN

FAMILIE

PLANLØSNING

RELAX-

PLANLØSNING
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LEV LIVET
MED STIL!
Niki er en god kamerat og en skikkelig treningsfreak. Nå
trenger han bilder til det nye nettstedet sitt. De skal han få!
Nå har vi planlagt en helt spesiell fotosession. Vi kjører inn
i skogen med campingvognen som mobilt studio. Naturen er
perfekt for å iscenesette massiv muskelmasse! Men vi kan ikke
kjøre med en vanlig kjedelig vogn, det er klart. Vi har valgt noe
som virkelig passer til oss. Stilig, ukomplisert og litt utenom
det vanlige. CaraTwo viser vei.

CaraTwo
Et unikum med sans for detaljer
Den stilige campingvognen med forskjellige
geniale fargekombinasjoner.

VI HAR GODE MOTIVER:
NÅ ER DET BARE Å VISE MUSKLER FOR FOTOGRAFEN

Når vi kommer frem, får Niki brukt kreftene sine med én gang.
Mens han kobler vognen fra bilen, pakker jeg ut fotoutstyret og
knipser i vei. CaraTwo har så utrolig mye oppbevaringsplass at vi
kunne tatt med tre ganger så mye utstyr! Det får bli neste gang …

44

CaraTwo

Enkel og elegant i 3 fargekombinasjoner:
CURRY YELLOW, ICE WATER og
ATZEKA GREY.

390 QD / 400 LK

450 FU

500 QDK

Et unikum med sans for detaljer
Med den tøffe designen, de flotte funksjonene og det utrolige forholdet mellom pris og ytelse, er CaraTwo et
ekte unikum blant campingvogner. Fordi den er bygd helt i lettkonstruksjon veier den lite og har dynamiske
egenskaper på veien. Man trenger ingen ekstra stor bil for å trekke denne vognen.

4 – 7 soveplasser
Lengde totalt:
591 – 723 cm
Maks. ekstra last:
200 – 220 kg
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Oppdage

Dynamisk uansett hvilken modell du velger. Her i ICE WATER utførelse.

JOBBE OG SLAPPE AV.
VI KAN GJØRE BEGGE DELER.
Men den brede døren i CaraTwo er en strek i
regningen. Jeg hadde tenkt å ta bilde av Niki som må
gå sidelengs gjennom inn, men han kan gå helt normalt.
Tror det er på tide med litt drikke, så slapper vi av i et par
gode stoler.
WEINSBERG-dør

46 CaraTwo

Enkel tilgang og masse oppbevaringsplass.

Den nye gasskassen er
nå ekstra ergonomisk og
plassbesparende.
De stilige holderne til baklysene understreker helhetsinntrykket.

CaraView

INSIDERINFORMASJON

Mer informasjon:
weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz
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Bo

I den romslige sittegruppen i 500 QDK er det plass til inntil fire personer. Her avbildet med møbelstoffet ICE WATER.

500 QDK

48 CaraTwo

136 cm

120 cm

390 QD

136 cm

168 cm
90 cm

172 cm
96 cm

96 cm

166 cm

400 LK

Mange muligheter
i sittegruppen.
Godt utvalg av
planløsninger!

VOGNA SER SUPER UT.
BILDENE OGSÅ?

Vi setter oss ved bordet og ser på de første
bildene. I dag dropper vi proteinshaken og
tar en kakebit i stedet. Men smuler og fett
må ikke havne på laptopen! Møblene stresser jeg ikke med. Da sier jeg bare noe om
lettstelte, slitesterke møbeltrekk og sånt.

139 cm

Plass nok til å chille?
Lengde ganger
bredde!

116 cm

172 cm

450 FU

Sittegruppen i hesteskoform gir masse plass når du vil ta det helt med ro, og takskapene har plass til alt du vil rydde bort.
Ingen stil uten kvalitet. Møbelstoffene er av høy kvalitet
og veldig slitesterke.
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Matlaging

KURS FOR KOFFEINAVHENGIGE:
INN MED KAPSELEN OG UT MED KAFFEN.
Kjøkkenet er stilig. Kjøkkenet har
plass. Her kan man lage fantastisk
mat. Vi koker bare kaffe. Jeg reiser
ingen steder uten
kaffemaskin. Fotoshooting uten
koffein er umulig.

Kjøleskap
106 l
standard i
390 QD,
400 LK, 450 FU

50 CaraTwo

Kjøleskap
142 l
(inkl. AES)
standard i
500 QDK

Lage mat med stil i den kompakte kjøkkeninnredningen med fantastisk LED-belysning. En moderne
baldakin hører selvfølgelig hjemme i en så stilig vogn.

De enestående linjene, kvalitetshengslene
og den praktiske konstruksjonen, gir mange
oppbevaringsmuligheter.

HER HOLDER ALT
SEG PÅ PLASS

Tre argumenter fra kjøkkenet: Koketopp med 3
bluss, soft-close skuffer og masse oppbevaringsplass.
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Sove

Fransk seng og CURRY YELLOW look i 450 FU.

Belysningen gjør at veggpanelet
kommer ekstra godt til sin rett.

Enkelt. Slå opp sengebunnen og ta i bruk den ekstra oppbevaringsplassen.

CaraView

INSIDERINFORMASJON
Mer informasjon:
weinsberg.com/
caratwo-interieur
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CaraTwo

SE PÅ DE
KULE BILDENE.

Vi sover ikke så mye akkurat. Det er en opplevelse å få med
seg det spesielle lyset om morgenen. Kjempesengen kan
brukes til andre ting enn soving. Den er for eksempel super
som møterom. Det er jo kjedelig å sitte når man bedriver
brainstorming.

500 QDK - Køyeseng med 2 etasjer.

Dobbeltseng i 500 QDK-planløsningen.

Sitte eller ligge?
Samme det, bare det
er behagelig.
Sittegruppen

Praktisk: Sittegruppen blir til en ekstra soveplass.

Sittegruppen

Behagelig. Den hesteskoformede sittegruppen
blir til en dobbeltseng.
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Baderom

Baderom i 450 FU

2

1

1. Dusj (ekstrautstyr).
2. Standard: Dometic
kassettoalett i keramikk

1

2
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CaraTwo

Stilig og funksjonelt. I 450FU er baderommet med dusj og WC adskilt fra hjørneservanten.

DA BLIR SELV
STERKE MENN MYKE.

„Badet er skikkelig stilig“, sier jeg til Niki, som er i ferd med å utvikle
seg fra sportskanon til stinkbombe. „Hadde nettopp tenkt meg dit“,
sier han. Jeg velger å tro på ham og håper at han snart er ferdig, slik
at også jeg kan dusje vekk duften av hardt arbeid.

Det er utrolig hva man får plass til i en
390 QD.

Kompakt og komplett. I 500 QDK har man alt man trenger i et baderom.

55

Høydepunkter

OV E R B E V I S E R

med gjennomtenkte detaljer.

UPROBLEMATISK
MED EKSTRA LAST
1. LED-belysning. Effektiv LED-belysning
integrert i den moderne baldakinen over
kjøkkenet.

1

2

2. Slingrekant. Alt innen rekkevidde i de
romslige og praktiske hyllene, hvor ingenting
faller ut.
3. Praktiske løsninger.. Runde former.
Gjennomtenkte designfunksjoner som speil
med integrerte kroker gjør CaraTwo til et
unikum.
4. GFK-tak. Robust og motstandsdyktig,
også i dårlig vær.
5. Forbedret løsning. Ny og bedre gasskasse gir nok plass til inntil to gassflasker.

3

4

5

6

7

6. Lyst og fint. Den behagelige belysningen gjør det koselig.
7. Puter. Pynte- og hodeputene har samme funksjon: Får deg
til å slappe av.
8. AL-KO-understell med stabilisator. For perfekt stabilitet og sikkerhet, også på ujevnt underlag.

56 CaraTwo

8

Mangfold

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

390 QD

Møbelstoffer
400 LK

TURIN
ICE
WATER

OCEAN YELLOW
CURRY

450 FU

500 QDK

ALU
AZTEKA
GREY
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Mangfold

E N FO R N Ø Y E L S E

WEINSBERG-bodelsdører med mange funksjoner
TREND

WEINSBERG

STYLE PLUS
Bodelsdøren TREND,
fåes også i 700 mm bredde

1

Kiiper-nett med praktisk
oppbevaringsplass i døren

3

NY
1

Vindu med plissé

3

CaraOne
TREND

CaraTwo
WEINSBERG

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

Med vindu inkl. blending

•

Flere låser

•

Slagregn-tetning (dobbelt tetning)

•

•

•

2 knagger, faste

•

•

•

4

NY

•

Avfallsbøtte
Kiiper-nett

Avfallsbøtte

4

2

UTSTYR

2

•

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

58 Utstyr

DE NYE ALUMINIUMSFELGENE FRA WEINSBERG
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
A
TIL L

RG
WEINSLBLEENE
MODE

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“
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 Campingvogner
fra WEINSBERG fåes 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.

NY

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

VELOCATE GPS-Tracker:
Mer sikkerhet for din WEINSBERG.

Truma-iNet-system:
Varmeanlegg og gassbeholdning med app*

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.

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.

NY
Gassforsyning*

* Komponenter fåes som ekstrautstyr
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Oppvarming

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-produktene alle krav.
Fåes hos din WEINSBERG-forhandler eller på shop.weinsberg.com.

1

29,90 €

800ml
Drikkeflaske
651/023

4

139,00 €

Trillevogn
51 011

79,95 €

2

Campingstol As
pen
651/022

3

82,90 €

Campingbord
Accordeon
651/021

Tisch Accordeon
611/199

19,90 €

5

5

Kopper med
hank sett
651/024

Alle priser i euro inkl. 19 % mva.

1. Drikkeflaske 800ml Classic Sport av rustfritt stål. Lett å rengjøre. Mål: 7 x 25 cm, Vekt: 256 g.
2. Campingstol i aluminium, 76 cm høyt rygglene med 8 innstillinger. Tåler inntil: 100 kg, Konstruksjon: Aluminium.

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.
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 kg.
5. Fire kopper med hank av kvalitetsmaterialet resylin. Med anti-skli system.
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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 planløsningen du vil
ha på nett eller i et reisebyrå. RENT AND
TRAVEL samarbeider med et nett av over
150 utleiestasjoner med over 1 650 leie-

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

150 utleiestasjoner og over
1650 biler tilgjengelig.
Bestill på:
www.rentandtravel.de eller hos en
av våre 360 reisebyråpartnere

Se alle våre utleiestasjoner på www.rentandtravel.de

www.weinsberg.com/carakids

SKAP GODE OG HYGGELIGE
FERIEMINNER!
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

62 Utstyr

bevisst på ønskene og behovene til de yngste 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!

Fåes hos

shop.weinsberg.com

Vi dro til innsjøen Ammersee og videre til Alpene
med CaraLoft for å drive med idrett og samle ideer
til den neste kokeboken. Turen var ikke bare
fin, den var fantastisk!
#teamWEINSBERG ruler!

FABIAN FALLEND

@fabianfallend
CaraTwo var vårt mobile
studio for en utendørs
fotoshoot i skogen. En
perfekt løsning denne
dagen. Det å være med i
#teamWEINSBERG er
heller ikke så verst.

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

ENRICO KÜHN

@enricokuehn
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MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER

Våre bobiler og
CUV-er finner du i
vår separate katalog!

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

R08116559NO

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

