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VALMIINA MATKAAN!

MATKAILUVAUNU    CaraOne  /  CaraTwo  /  CaraOne   ICE 



LOMASI ON KALLISARVOINEN!
LÖYDÄ UUSIA NÄKÖKULMIA.



WEINSBERG tekee lomastasi elämyksen, matkalle lähdöstä aina kotiinpaluhetkeen 
asti. Se on seuralaisesi seikkailuissa – yksilöllisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi suunniteltu.
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

4 

12
CaraOne NEW

Lomalla löydät uusia puolia itsestä-

si ja maaailmasta. Matkaillessasi 

WEINSBERG CUV:llä tai matkailu-

autolla jaamme innostuksesi aiheet 

kanssasi ja olemme mukana  asti to-

teuttamassa toiveitasi. Voit aistia sen 

jokaisena lomasi päivänä. 

Tule osaksi 

PÄÄKIRJOITUS 

Lomasi on 
kallisarvoinen!
Löydä uusia näkökulmia.

Kirjoitamme yhdessä 
matkailun historiaa!

#teamWEINSBERG:iä

UUTTA

Kotisi lomalla 
CaraOne on valmis matkaan. Sen 
loistava tilanjako, kattava varustelu ja 
loppuun asti harkitut yksityiskohdat 
takaavat jo käsitteeksi muodostuneen 
WEINSBERG-laadun.   

www.weinsberg.com/caraone

Faktat
Pohjaratkaisuja:  11
Perhe:  6
Nukkumapaikkoja:  jopa 7
Pituus:  5,93 m - 7,61 m
Maks. kuormitus- 
mahdollisuus:   160 - 300 kg

M ATKAILUVAUNU
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Ympärivuotinen matkailuvaunu 
Lämmitä tai viilennä – homma toimii 
aina. Kattavan varustuksensa ansiosta 
kokovuotinen matkailuvaunu CaraOne 
[ICE] on ylivoimainen hinta-laatuvoit-
taja segmentissään.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Faktat
Pohjaratkaisuja:  2
Perhe:  1
Nukkumapaikkoja:  jopa 8
Pituus:  9,37 m 
Maks. kuormitus- 
mahdollisuus:  170 - 560 kg

Faktat
Pohjaratkaisuja:  4
Perhe:  2
Nukkumapaikkoja:  jopa 7
Pituus:  5,91 m - 7,23 m
Maks. kuormitus- 
mahdollisuus:  200 - 220 kg

Uniikkia designia
Viimeistellyn muotoilunsa, eri-
nomaisen toiminnallisuutensa ja 
verrattoman hinta-laatusuhteensa 
ansiosta CaraTwo on uniikki tuote 
matkailuvaunujen joukossa. Lujan, 
mutta kevyen rakenteen ansiosta tätä 
”höyhensarjalaista” voidaan vetää 
erittäin dynaamisesti teillä, siihen ei 
tarvita XXL- kokoluokan vetoautoa.

www.weinsberg.com/caratwo
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Näkymiä työhön 
Weinsbergillä.

Mikä tekee WEINSBERGistä 

niin erityisen? Ehdottomastii 

tiimimme intohimo! Monet 

WEINSBERGin työntekijöistä 

ovat intohimoisia matkai-

luajoneuvon käyttäjiä. Siksi 

tiedämme, mikä matkalla 

on tärkeintä. Testataamme 

matkailuautomme läpiko-

taisin. Haluamme huoleh-

tia siitä, että tunnet olosi 

miellyttäväksi kaikkialla ja 

kaikissa olosuhteissa.

Asuntovaunu pätevyys

Lisätietoja 
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

ERITYISTÄ
Kaikki  

kankaat ovat
Öko-Tex 

100
-sertifioituja

Valinnaisena Active 
Line -kangasverhoilu. 
Hengittävä, antibakteeri-
nen, ihoystävällinen
ja Ökotex-sertifioitu. 

Helppohoitoinen ja kestävä.  
Tahrasuojausverhoilu hylkii
punaviiniä, ruokaa ym.

Loistava materiaali 
matkailu-unelmia 
toteuttamiseen.

Verhoilumateriaalit muodostavat suuren 
osan ilmapiiristä. WEINSBERGillä niiden 
työstö tehdään omassa tehtaassa. Lop-
putulos on erittäin laadukas, mutta sen 

lisäksi niissä on vielä sitä jotain..

Florian Hopp,  tuotepäällikkö
42 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2015 lähtien 

Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 
 Ainutlaatuinen sisustusmuotoilu

EvoPore-HRC-patjat. 
Täydellistä nukkumismukavuutta ergonomi-
sen mukautumisen ja optimaalisen tuuletuk-
sen ansiosta. 

COZY HOME -paketit.  
Ole kuin kotonasi. Pidätkö 
värikkäämmistä vai hillityistä 
sävyistä?  – COZY HOME 
antaa vapauden valita.   
>>sivu 59

U-ryhmä kutsuu sinua ottamaan mukavan  
lepoasennon! Tämän ryhmän alalaatikoissa, sängyn  
alatilassa sekä vaunun takagaragessa on runsaasti  
säilytystilaa matkatavaroille.
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Tarkallen sopiva työstö.  
Millimetrin murto-osalla istuva tulp-
patekniikka takaa tukevan kalusteiden 
rakenteen.

Täysmetalliset kahvat kääntölukituk-
sella. Ne näyttävät hyvältä ja kestävät
pitkään. Erittäin ekologista.

Soft-Close-toiminto. Kaasuvaimenti-
mien ansiosta laatikot ja kalusteiden ovet 
sulkeutuvat pehmeästi ja hiljaa. 

Michal Flöring, puuseppä
37 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Pitkäikäinen korin rakenne 

Lujuus ja lämpimyys. 
Jokaisessa WEINSBERGissä on ratkaiseva
kriteeri: Tinkimättömyys. 

Kaikki sopii  
yhteen.

Puuseppänä olen ylpeä siitä, että 
me WEINSBERGillä käytämme lujia 

rakenteita ja tarkalleen sopivaa 
kalusteiden tulppatekniikkaa.

Takaa tuuletettuvat kalusteet.
Ratkaisevan tärkeää tasaisen lämmön
ja terveellisen huoneilman kannalta. 
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Lasikuitukatto. Lasikuitulujitetusta muovista 
valmistettu katto kestää säänvaihtelua. 

Eristys XPS-vaahdolla. Matkailuvaunumme on suojattu
pakkaselta, tuulelta ja tuiskulta.  (CaraOne [ICE])

Täydellinen ajoneuvorakenne. Tarkkuus suunnitte-
lussa ja mitoituksessa sekä runsas tietotaito tekevät 
siitä mahdollisen.

Kestävät pintamateriaalit on.  
Kehitetty kestämään intensiivistä 
käyttöä. 

Martin Moutelik, tuotantotyöntekijä 
30 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017 

Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  
Lasikuitukatto

WEINSBERG tekee yhteistyötä ainoastaan 
parhaiden alihankkijoiden kanssa. 

Matkailuvaunussa vedettävyys on tärkeää. 
Siksi käytämme yksinomaan AL-KO-alustoja, 

joissa on parhaat ominaisuudet.

Asuntovaunu pätevyys
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Truma-iNet-järjestelmä. 
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen 
avulla ja ilmoittaa jäljellä olevan kaasumäärän.  
>>sivu 60

USB-latauspistorasia. 
Käytännöllinen lataus-
sema älypuhelimelle, 
kameralle ja muille 
elektronsille laitteille.

Valaisevia argumentteja.
Leiriytyessä tulee olla mukavaa. Siksi kiinnitämme suunnittelussa 
erityistä huomiota kaikkiin yksityiskohtiin, Jotka vaikuttavat mat-

kan laadukkuuteen. LED-valaistus tallissa ja ulkona sisäänkäyntio-
ven yläpuolella ovat yksi lukemattomista esimerkeistä.

Keskeisellä paikalla oleva LED-käyttölaite. Veden taso ja akun lataustila aina 
selvästi näkyvissä.

Michael Gründinger, tuotekehittelijä 
34 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Keskeisellä paikalla oleva LED-käyttölaite

Lämmitysjär-
jestelmät

Kaasunsyöttö



  TUTKIMUS-
MATKOILLA.

  WEINSBERG.          KAIKKIEN 
LOMAHETKIEN SUMMA.

 MATKUSTUSHALU 
    ON IHMISELLE
   LUONTAISTA.



SAAVU, PURA MATKATA-
VARAT, RENTOUDU.

#TEAM 
 WEINSBERG



CaraOne
Kotisi lomalla
Laadukkaiden matkailuvaunujen mallisarja, 
jossa  11 pohjapiirrosta.



Hiekkalinnojen rakentamista, pallopelejä leirintäalueella, uintia, 
snorklausta ja jännittäviä retkiä. Sellaisia ovat lapsuuteni perhelo-
mat muistoissani. Haluamme tarjota Livialle ja Marlenelle samoja 
ihania elämyksiä. Siksi valitsimme CaraOnen, joka on suunniteltu 

erityisesti perheiden tarpeisiin. CaraOne on hieno todiste siitä, 
ettei hyvän ja hinnaltaan edullisen tarvitse olla ristiriidassa keske-

nään. Kohti Istrian niemimaata!

   JA MEREN TAIKAA  
  AURINGON, JÄÄTELÖN   



CaraOne14 

Jo matka itsessään oli rentouttava, CaraOnen lipuessa perässä. 
Tiedän, että lomasta tulee todella mahtava, tapahtumarikas ja aito 

yhdessä perheen kanssa. Perille saavuttuamme vedämme hetken 
henkeä ja ruokailemme.

  ON SITÄ PARASTAI  
  LOMA LÄHEISIMPIEN KANSSA  
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Erilaisten pohjaratkaisujen 
ansiosta jokaiselle löytyy 

mieleinen malli.

Kotisi lomalla
CaraOne on valmis matkaan. Sen loistava tilanjako, kattava varustelu 
ja loppuun asti harkitut yksityiskohdat takaavat jo käsitteeksi muo-
dostuneen WEINSBERG-laadun.  

4 – 7 makuupaikkaa

Maks. kuormitusmahdollisuus: 
160 – 300 kg

Kokonaispituus: 
593 – 761 cm



CaraOne16 

Tutustu

AL-KO-alusta  
pitkittäisohjausakselilla 

(vakiona)

Uusi asunto-osan 
TREND-ovi on saa-
tavana 60 cm:n ja 
70 cm:n levyisenä.

Perheenisänä peräänkuulutan turvallisuutta ja 
CaraOnen helppo käsiteltävyys huokuu sitä. 

Leirintäalueelle saavuttuamme voimme aloittaa 
välittömän rentoutumisen ja edessä olevasta 

lomasta iloitsemisen.

Panoraamaikkunasta kauniit näkymät taivaanrantaan  
390 PUH -mallissa.

  ENSI HETKESTÄ ALKAEN  
  LOMAN TUNTUA  
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Nokkapyörävaaka on 
avuksi tasapainoisessa 

kuormauksessa.

Huomiota herättävä. Uusi takapuskuri on merkillepantavan tyylikäs.

Tyylikkäät takavalot ovat todellinen katseenvangitsija.

Lisätietoja 
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA



Lorem ipsum

CaraOne18 

Asuminen

Pyöreä istuinryhmä 
voidaan helposti 

muuttaa kahden hengen 
makuupaikaksi.

450 FU -mallin pyöreä istuinryhmä ei ole ainoastaan ilo silmälle –  se tarjoaa myös reilusti tilaa koko perheelle ja 
voidaan muuntaa parivuoteeksi käden käänteessä.

  TILANNEKUVA!  
  YKSI, KAKSI, KOLME...  
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Lisätietoja 
osoitteesta: 

weinsberg.com/caraone

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Pöytä pois,  
vuode paikoilleen!

Meidän ”olohuoneessamme” on sitä jotakin. 
Kaikelle on tilaa, sohvien kauniit sisustuskankaat 
ovat laadukkaita. Ruokailuryhmässä kaikki tunte-
vat olonsa kotoisaksi. Perheen dynamiikka toimii, 

kaikilla on hauskaa.

Avara tila 480 QDK:ssa. Ruokailuryhmää voidaan käyttää myös 
183 cm pitkänä nukkumapaikkana. 

Laadukkaat ja kestävät tyynyt ja kankaat

Kätevät säilytyslokerot

  TILANNEKUVA!  
  YKSI, KAKSI, KOLME...  



CaraOne20 

Ruoanlaitto

480 QDK: Kalusteet henkivät kaunista design-kieltä. Jämäköiden  
WEINSBERG-kalustekahvojen kanssa syntyy arvokas ilmapiiri.

Elegantti ruostumaton 
teräsallas

Laadukas 3-liekkinen liesi

   RAKKAILLE VAIN  
  PARASTA  
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

Tilaa ja ilmettä: yläkaappi, jossa paljon  
säilytystilaa ja moderni muotoilu.

Jokaiselle 
pohjapiirrokselle oma 

keittiönsä.  
Jokaisella kokilla 
omat reseptinsä.

Kohokohta: 
Panoraamakeittiö 

390 PUH -mallissa – 
paljon tilaa ja ihana 

näköala.

Jääkaappi: pohjapiirroksesta 
riippuen 106 l, 133 l, tai 177 l saa-
tavana vakiona. (CaraOne [ICE])

Tilaa ja ilmettä: yläkaappi, jossa paljon säilytystilaa ja moderni muotoilu.

   RAKKAILLE VAIN  
  PARASTA  

Suuressa CaraOne-keittiössä voimme laittaa ruokaa 
lähes kuin kotona, joka on nautinnollista. Pian grilla-
taan kyljykset, makkarat, perunat ja salaatin valmis-

telemme sisällä, ja sitten onkin jo tulenteon aika.
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Durch die praktische Bauweise und die 
durchdachte Anordnung der Schränke 
bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
zum Kochen.

CaraOne22 

70 cm209 cm 190 cm

120 cm

Nukkuminen

540 EUH: Mukavat yksittäisvuoteet takaavat nukkumamukavuuden vakiovarusteena olevien EvoPore HRC -patjojen avulla.

Kaikki nostovuoteella varustetut 
pohjapiirrokset tarjoavat 2,09 m:n 

sisätilan korkeuden, eli siis jopa 13 cm 
ylimääräistä seisontatilaa!
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Mukava parivuode 480 QDK -mallissa.

Parivuode 450 FU:ssa. Vuoteen alla on säilytystila.

Tilaa koko perheelle: 480 QDK:ssa kerrosvuode on 
valinnaisena saatavana myös 3-kerroksisena.

Livia petaa juuri kerrosvuodetta. Marlene hyppelee alemmalla 
vuoteella iloisena ympäriinsä. Livia katsoo alaspäin ja kehoit-

taa: ”Rauhoitu nyt edes lomalla vähän!”

Poikittainen 
parivuode

2-kerroksinen 
vuode

3-kerroksinen 
vuode

Parivuode Pitkittäiset 
erillisvuoteet

Ylös nostettava 
vuode

Monipuolista – 
vuodeversiomme 
ovat mahtavia!

   YLHÄÄLLÄ JA ALHAALLA  
  VIIHTYISYYTTÄ   



CaraOne24 CaraOne24 

Kylpyhuone 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

Kylpyhuone

Hieno illallinen tyylikkäässä ravintolassa 
kuuluu perheemme traditioihin. Tilavassa 

kylpyhuoneessa on kaikki mitä tarvitaan, jotta 
voimme laittautua ennen ravintolaan menoa 

tilanteen vaatimalla tavalla.

Avara, modernisti suunniteltu kylpyhuone, jossa on paljon 
säilytyslokeroita, 480 QDK -mallissa.

Kylpyhuoneratkaisumme - Toiminnallisesti suunniteltu

  KAUNISTAUDU TÄHTIEN TAPAAN.  
  PUHDASTA KYLPY-YLELLISYYTTÄ. 
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Kylpyhuone  
450 FU / 500 FDK

Kylpyhuone 390 QD

Paljon liikkumavapautta ja runsaasti säilytysmahdollisuuksia 
390 QD:ssa.

Kylpyhuone ja pesuallas on erotettu toisistaan 
450 FU ja 500 FDK -malleissa 

1. Käytännöllinen suihkuverho, 
joka ei liimaudu vartaloon, kiitos 
älykkään ratkaisun.

2. Keraaminen Dometicin 
kasetti-WC 

3. Suorakulmaisesti  
muotoiltu pesuallas



CaraOne26 
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VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

6. EvoPoreHRC-patjat - optimaalista nukkumismukavuutta.

7. 13 cm lisää sisätilan korkeutta. Myös pitkät henkilöt voivat 
seistä ongelmitta uudessa CaraOnessa (390 PUH / 540 EUH)

8. 17” WEINSBERG-alumiinivanteet kiiltävän mustana tai 
antrasiitin värisenä.

Kohokohdat

1. Jääkaappi AES-toiminnolla,  joka 
valitsee jääkaapille oikean virtalähteen.

2. Asunto-osan TREND-ovi. Saatavana 
pohjapiirroksesta riippuen 60 cm:n ja 70 cm:n 
leveyksinä.

3. LED -tunnelmavalaistus, jonka ansios-
ta asuintila suorastaan säteilee. 

4. Modernia sisustussuunnittelua, 
vertaansa vailla olevaa asuinmukavuutta 
keulasta perään asti.

5. Nostovuode vakiovarusteena. 
Ensimmäistä kertaa nostovuoteella olevat 
pohjaratkaisut: 390 PUH ja 540 EUH. 

  VUONNA UUDELLEEN!  
  TULEMME ENSI  
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390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi. Verhoilukankaat

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

Monipuolisuus

NOSTOVUODE

NOSTOVUODE

UUTTA

UUTTA

  VUONNA UUDELLEEN!  



CaraHome28 

CaraOne [ICE]
Ympärivuotinen matkailuvaunu
Neljän vuodenajan tuote uskomattomalla 
hinta-laatu-suhteella
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Koira mukana? Kyllä. Mies mukana? Kyllä. Talvi täällä? Ei vielä ihan, 
mutta luultavasti pian. Miten hyvänsä, CaraOne [ICE] -asuntovaun-
umme ansiosta olemme varustautuneet kaikkeen, se on rakennettu 
ympärivuotiseen käyttöön. Suuntaamme tällä kertaa Etelä-Saksan 
metsäalueille turistisesongin ulkopuolella. Täällä Markus ja minä 

voimme nauttia kirpeän raikkaasta ilmasta ja Alpha pääsee toteut-
tamaan liikkumisviettiänsä.

  MENOSSA MUKANA  
  IHMISEN PARAS YSTÄVÄ  



CaraOne [ICE]30 

Haluamme antaa luonnon vaikuttaa meihin mahdollisimman läheisesti. 
Routa narskuu kenkiemme alla pitkillä patikkaretkillä, koko jäätynyt luon-

to näyttää pysähtyneen. Juuri tästä me haaveilimme!

  KARVAKUONO JA ME   
  METSÄ,  
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740 UDF / UWF

Valmiina jokaiseen vuodenaikaan erinomaisen eristyksen, sen mukanaan tuoman 
talvenkestävyyden ja kattavan varustelun ansiosta.

4 – 8 makuupaikkaa

Maks. kuormitusmahdollisuus: 
170 – 560 kg

Kokonaispituus: 
937 cm

Ympärivuotinen matkailuvaunu 
Lämmitä tai viilennä – homma toimii aina. Kattavan varustuksensa ansiosta kokovuotinen matkailuvaunu 
CaraOne [ICE] on ylivoimainen hinta-laatuvoittaja segmentissään.



CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 

Näkyvää: elegantti sisäverhoilu.  XPS-vaahtoeriste takaa parhaan eristyksen ja miellyttän huoneilman. 

CaraOnen näkymä

Tutustu

Hyvin suunniteltu kaasupullokotelo 
kaasupullojen helppoa käsittelyä 

varten.
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Lisävarusteena saatava talvitelttapaketti laajentaa asuintilaa reilusti.

Täydellisesti eristetty,  
parhaiten tiivistetty.

Huomaamme jo pystyttäessämme, kuinka hyvin etuteltta pitää 
kylmän ulkopuolella. Meillä on käden käänteessä ylimääräinen, 
lämmitetty asuintila. Jo ensimmäisellä aamukahvilla voimme 

olla ”verannalla”, lähellä luontoa.  TALVEN KESKELLÄ  
  VIIHTYISÄ KOTI  



CaraOne [ICE]34 CaraOne [ICE]34 

Rentoa mukavuutta 740 UWF:ssä: kaksoissohva, sivutaso integroidulla 49” Smart-TV:llä ja sähköisellä takkatulella.

Asuminen

Takaa tuuletetut kalusteet aikaansaavat 
erinomaisen ilmankierron.

Tasainen lattialämpö ALDE-lämmin-
vesilattialämmityksen,  ja tuulete-
tun kenkävarastolokeron ansiosta. 

Neljän vuodenajan 
huippuominaisuudet 
loppuun harkittujen 

yksityiskohtien ansiosta.
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740 UDF: Paljon tilaa koko perheelle ja tarvittaessa ruokailuryhmän saa pedattua vuoteeksi.

Ruokailuryhmän päälliset ovat kestäviä ja helppohoitoisia.Szechuan-kangasversio

Iltaisin kengät asetetaan tuuletettuun kenkälaatikkoon ja aloitetaan illan-
vietto sohvalla takkatulen äärellä. Alpha etsii mukavan asennon jalkojemme 
juurella lämmitetyllä lattialla ja me loikoilemme nautiskellen ja avaamme 

television. Ulkona raivoaa myrsky, mutta sisällä olo on miellyttävä ja raukea.  KULLAN KALLIS...  
   OMA KOTI   



CaraOne [ICE]36 

Pyöreä istuinryhmä voidaan 
helposti muuttaa kahden 
hengen makuupaikaksi.

Molemmat pohjaratkaisut on varustettu avaralla pyöreällä istuinryhmällä, johon mahtuu koko perhe ja joka tarjoaa runsaasti 
säilytysmahdollisuuksia.

Laadukkaat istuintyynyt 
ja verhoilumateriaalit voi 
aistia.

Asuminen ja ruoanlaitto
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Keittiö kuten 
kotona ja 

runsaasti tilaa 
jääkaapissa. 

Tilava 177 litran jääkaappi AES-toiminnolla.

Rakkaudesta yksityiskohtiin: upotetut säilytyslokerot

Valtava keittiöalue, jossa 3-liekkinen liesi, rst- tiskiallas ja runsaasti säilytystilaa

Aamiaisella saadaan nauttia suuresta ikkunasta avautu-
vasta mahtavasta näkymästä. Asumiseen, nukkumiseen ja 

peseytymiseen suunniteltujen tilojen  ansiosta  
CaraOne [ICE] tuntuu lähes lomahuvilalta.  KEVÄÄLLÄ?  

  MIHIN SUUNTAAMME  



CaraOne [ICE]38 

740 UDF on varustettu kerrosvuoteella.

Takaosassa parivuode takaa makeat unet. Vuoteen ala- ja yläpuolella on juhlavat säilytystilat.

Avarassa talvimajapaikassamme 
jokaisella on oma lempipaikka. Alpha 

uneksii seuraavasta retkestä, minä 
lämpimästä suihkusta. Unelmien 

toteuttaminen on  
CaraOne [ICE] -mallissa helppoa!

Nukkuminen

  MUKAVAKSI  
  TEHKÄÄ OLONNE  
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Avarassa kylpyhuoneessa, jossa on runsaasti säilytysmahdollisuuksia ja käytännöllisiä yksityiskohtia, 
tuntee olonsa heti mukavaksi.

1. Nokkelaa tilankäyttöä WC:n 
yläpuolella sijaitsevien ylimäärä-
isten säilytyslokeroiden ansiosta.

2. Integroitu ALDE-vesikeskuslat-
tialämmitys.

3. ALDE-vesikeskuslämmitys, 
suihkusisustus ja pyyhkeenkui-
vausteline.

Mukavuus vakiona:

Lisätietoja 
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
caraone-ice

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Kylpyhuone
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1. Kauniit seinävalaisimet. Kotoisa 
olohuonetunnelmassa on sitä jotain.

2. Markiisilista ja XPS-vaahto. Tasais-
ta lämpöä kovimmillakin talvikeleillä.

3. 740 UWF-pohjaratkaisussa on nah-
kasohva, joka on varustettu jalkaosalla, 
säädettävällä selkänojalla ja laskualueella 
juomia ja herkkuja varten.

4. Upotettavan 49-tuumaisen LED-
TV:n ansiosta kotioloja vastaava tv:n 
katselunautinto. 

5. Asunto-osan STYLE PLUS -ovi 
leveänä, integroidulla ikkunalla ja jätesan-
golla.

6. 740 UDF-pohjaratkaisussa on tilava takatalli, johon 
pääsee helposti käsiksi. Siellä on tilaa kaikelle, mitä perhe tarvitsee.

7. Sähköinen takkatuli aikaansaattaa romanttisia hetkiä ja 
ihanan ilmapiirin.

8. Teliakselisto lisää ajomukavuutta. Tandemakseli takaa 
hyvän ja tasaisen vedettävyyden myös epätasaisella tiellä.

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

Kohokohdat

  SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ  
  LAATUA, JOHON VOI LUOTTAA  
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TURIN

Verhoilukankaat

SZECHUAN

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.

PERHEPOHJARATKAISU RENTOUTUMISPOHJARATKAISU

Monipuolisuus

  LAATUA, JOHON VOI LUOTTAA  



Ystäväni Niki on fitness-intoilija ja hän haluaa hyviä kuvia 
uudelle verkkosivulleen. Hyvä, ne hän tulee saamaan. Tämän 
kuvaussession erityispiirre on se, että matkailuvaunu toimi 
liikkuvana studiona keskellä metsää, sillä Niki halusi kuvat 

otettavan luonnon helmassa. Olemme liikkeellä ajoneuvolla, 
joka sopii tähän loistavasti. Tyylikäs ja mutkaton, CaraTwo.

  ELÄ LAADUKKAASTI:  
  TYYLIÄ SILLE, JOKA TYYLIÄ ARVOSTAA  



CaraTwo
Uniikkia designia
Styling-asuntovaunu erilaisine  
värikonsepteineen.
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Tuskin olemme vielä perillä, kun Niki suorittaa jo ensimmäiset 
treeninsä vaunua henkilöautosta irrotettaessa. Tätä tilaisuutta en jätä 

käyttämättä, vaan otan välineeni esiin ja aloitan heti kuvaukset.  
CaraTwo:n suuren säilytystilan ansiosta olisimme voineet ottaa  

mukaan vielä paljon enemmänkin rekvisiittaa. No, ehkäpä ensi kerralla.

  HYVÄT MOTIIVIT  
  MEILLÄ ON  
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500 QDK450 FU390 QD / 400 LK

Hillittyä ja eleganttia kolmessa värikon-
septissa: CURRY YELLOW, ICE WATER ja 

ATZEKA GREY.

4 – 7 makuupaikkaa

Uniikkia designia
Viimeistellyn muotoilunsa, erinomaisen toiminnallisuutensa ja verrattoman hinta-laatusuhteensa ansiosta 
CaraTwo on uniikki tuote matkailuvaunujen joukossa. Lujan, mutta kevyen rakenteen ansiosta tätä ”höyhens-
arjalaista” voidaan vetää erittäin dynaamisesti teillä, siihen ei tarvita XXL- kokoluokan vetoautoa.

Kokonaispituus: 
591 – 723 cm

Maks. kuormitusmahdollisuus: 
200 – 220 kg
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Dynaamista tyyliä täällä: ICE WATER

WEINSBERG-ovi

Tutustu

  SITTEN RENTOUTUMISTA.  
  KOVAA TYÖSKENTELYÄ,  

CaraTwon leveä ovi oli sekoittaa suunnitelmani. Olin 
suunnitellut ottvani kuvia, joissa jättiläisen olisi kuljettava 

sisään ja ulos sivuttain, mutta sitä ei tarvittukaan. Seuraava 
kuvaus saa kuitenkin hikihelmet kohoamaan hänen 

otsalleen, niin kyllä minullekin. Sitten onkin vuorossa  
rentoutumista vaunun edustalla.



47 47 

Kaasupullokoteloon on helppo pääsy ja siellä on runsaasti säilytystilaa.

Tyylikäs takapuskuri takavaloilla korostaa harmonista kokonaisilmettä.

Kaasupullokotelo on hyvin 
suunnitellun ergonominen 

ja tilaa säästävä.

Dynaamista tyyliä täällä: ICE WATER

Lisätietoja  
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA
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500 QDK 390 QD 400 LK
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Asuminen

Tilaa jopa neljälle henkilölle 500 QDK:n avarassa ruokailuryhmässä ICE WATER.

Monipuolinen 
ruokailuryhmä. 

Ruokailuryhmän koko 
ja muoto vaihtelee 

pohjaratkaisun mukaan.

  HYVÄLTÄ!  
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172 cm

13
9 

cm

11
6 

cm

450 FU

Pyöreä istuinryhmä tarjoaa runsaasti tilaa viihtyvyydelle, yläpuoliset kattokaapit puolestaan säilytystilaa.

Ei tyyliä ilman laatua. Istuintyynyjen kankaat ovat  
laadukkaita ja kestäviä.

Katsomme rennossa ruokailuryhmässä en-
simmäiset kuvat läpi. Tässä kohtaa nautitaan 

kunnon donitsit proteiinipirtelöiden sijaan. 

Tilaa viihtyvyydelle 
runsain mitoin!

  HYVÄLTÄ!  
  NÄYTTÄÄ TODELLA  
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142 litran 
(sisältäen AES)
jääkaappi sarja 
500 QDK -mal-

lisaa.

106 litran 
jääkaappi 

sarjat 390 QD, 
400 LK, 450 FU- 

malleissa

Ruoanlaittoa tyylikkäästi ihanan kompaktissa, tehokkaalla LED-valaistuksella varustetussa  
keittiöryhmässä. Tehokas liesituuletin kullu varustukseen. 

Keittiössä on tyyliä ja tilaa. Siellä 
voi valmaistaa monenlaista ruokaa, 
mutta tässä vaiheessa on paussin 
paikka keitämme kunnon kahvit. 

  KIITOS.  
  YKSI KAHVI,  

Ruoanlaitto
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Kolme faktaa keittiöstä: 3-liekkinen liesi, 
pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja reilusti 
säilytystilaa.

Ainutlaatuinen linjaus ja luja rakenne.  
Laadukkaat vetimet täydentävät ilmeen.

  TARKASSA JÄRJESTYKSESSÄ.  
  KAIKKI KEITTIÖTARVIKKEET KAAPISSA  
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weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

Nukkuminen

Lisätietoja 
osoitteesta: 

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Parivuode ja CURRY YELLOW -ilme 450FU:ssa.

Seinäpaneeli korostuu kauniisti 
valaistuksen ansiosta.

Helppoa! Käännä sälepohja ylös, käytä sen alla 
olevaa säilytystilaa.
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IstuinryhmäRuokailuryhmä

Takaosan valtava vuode on monikäyttöinen. Sen saa 
muutettua esimerkiksi neuvottelutilaksi. Pidetään ideariihi 

uusien ajatusten äärellä.

Istuen vai maaten?  
Pääasia että mukavasti!

500 QDK - Kerrosvuode.
Poikittainen kaksoisvuode kompaktissa 
500 QDK -pohjaratkaisussa.

Käytännöllistä: Ruokailuryhmä voidaan muuttaa 
ylimääräiseksi nukkumapaikaksi.

Mukavasti. U-muotoinen istuinryhmä muuntuu 
parivuoteeksi.

  MEININKI.  
  LOUNGE  
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Kylpyhuone

 Kylpyhuone 450 FU

Kaunista ja toimivaa. 450FU:ssa kylpyhuone suihkulla ja WC:llä on erillään puisesta  
pesupöydästä ja kulmapesualtaasta. 

1. Valinnaisesti saatava  
suihkulisäosa.

2. Vakiona: Keraaminen  
Dometic-kasetti-WC
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Kompakti ja täydellinen. 500 QDK:ssa kaikki valmiudet, mitä peseytymisessä tarvitaan.

390 QD:n todellinen koko paljastuu  
säilytysmahdollisuuksia  
tarkasteltaessa.

Töiden jälkeen on aika peseytyä 
hienostuneessa kylpyhuoneessa.

  PUOLI RUOKAA.  
  PUHTAUS ON  
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1. LED-valaistus. Tehokas LED-valaistus 
integroituna keittiön liesituulettimeen. 

2. Kallistuslista. Kaikki käsillä avarissa 
hyllyissä tukevien, muodoltaan kauniiden 
listojen avulla. 

3. Peili ja koukut. Upea juttu! Loppuun 
harkitut design ja käytännön ominaisuudet, 
kuten peili ja sen yhteydessä olevat koukut 
tekevät CaraTwosta uniikin.

4. Lujitemuovinen katto. Kestävä ja 
likaa hylkivä.

5. Uusi kaasupullokotelo. Optimoitu 
kaasupullokotelo tarjoaa riittävästi tilaa 
jopa kahdelle kaasupullolle.

6. Valoisa. Viihtyisä miellyttävän valaistuksen ansiosta.

7. Tyynyt. Koriste- ja nukkumatyynyt on tarkoitettu rentoutu-
miseen ja lekotteluun.

8. AL-KO-alusta pitkittäisakselilla. Optimaalista vakautta 
ja turvallisuutta myös epätasaisella ajotiellä. 

Kohokodat

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

  HARJOITUKSEN HELPOIN OSA  
  KUORMAAMINEN ON  
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

Monipuolisuus

Verhoilukankaat

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER

SUUNNITELTU
täyttämään sinun vaatimuksesi.
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Varustelu

TREND WEINSBERG STYLE PLUS

NAUTINNON SISÄLTÖ 
WEINSBERG-matkailuvaunujen ovet monine toimintoineen

VARUSTELU CaraOne 
TREND 

CaraTwo 
WEINSBERG 

CaraOne [ICE] 
STYLE PLUS 

ikkunalla, ml. pimennys •

Monikertalukitus •

Oven kaksoistiiviste • • •

2 vaatekoukkua, kiinteä • • •

Jäteastia •

Kiiper-verkko •

Uusi avain ja uudet ulkokahvat 
sekä -lukot asunto-osan oviin ja 

huoltoluukkuihin.

Laskosverho ikkunassa Jäteastia

Kiiper-verkko tuo käytän-
nöllistä säilytystilaa oveen

Asunto-osan TREND-ovi 
saatavana myös 700 mm 
leveänä

Monipuolisuus

UUTTA

UUTTA
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SAATAVANA 

JOKAISEEN 

WEINSBERGiin 

LISÄVARUSTEENA

UUDET WEINSBERG-ALUMIINIVANTEET 
 ovat osa ylellistä WEINSBERG-designia

1. Antrasiitin väriset lakatut  
17” alumiinivanteet ml. Renkaat,  
ylellistä WEINSBERG-designia  
(235/60R17)

2. Mustat 17” alumiinivanteet ml. Renkaat, 
ylellistä WEINSBERG-designia  
(235/60R17)

MUSTA / ALUMIINIANTRASIITTI LAKATTU

Paketissa: 2 koristetyynyä, 2 vuodetyynyä, 2 huopaa ja pöytäliina.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME -DESIGNPAKETIT. 
Valitse värikkäämpi tai hillitympi sisustus –  

COZY HOME antaa vapauden valita.

UUTTA
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ÄLYKKÄÄT LAITTEET,  
MAKSIMAALINEN MUKAVUUS

Vesisuodatinjärjestelmä ”BWT - BESTCAMP“

Kätevä vedensuodatin vaihdettavalla suodatuskalvolla, joka vastaa 
kaikkiin hygieniavaatimuksiin. Poistaa mikro-organismit vedestä 
erittäin tehokkaasti. BWT bestcampin avulla voidaan valmistaa 
hygieenisesti moitteetonta vettä ilman kemikaaleja. Suurtehoiset 
BWT bestcamp -suodatinjärjestelmät ovat saatavana WEINSBER-
Gin matkailuvaunuihin ympäri maailmaa jälleenmyyjiltämme. Suo-
datinpatruunan säännöllinen vaihtaminen 6 kuukauden välein takaa 
parhaan veden laadun ja turvallisen vedensyötön.

8 mm:n ”John Guest” - vesihuolto pistoke-
liitännällä, eritttäin helppo asennus ilman 
työkaluja.

*Komponentit saatavana lisävarusteena

Truma-iNet-järjestelmä:   
lämmitys ja kaasun määrän ilmaisin 

sovelluksen avulla*  

Kätevän Truma-iNet-järjestelmän sekä Truma-sovelluksen avulla 
voit hallita ja ohjata liikkuvan kotisi lämmitystä ja ilmastointi-
laitetta mistä tahansa. Kuinka paljon kaasua on vielä matkassa? 
Digitaalinen kaasun täyttömäärän mittauslaite ilmoittaa sen 
sinulle älypuhelimeesi tai tabletillesi.

VELOCATE-GPS-seuranta:   
Lisää turvallisuutta WEINSBERGiisi*

Innovatiivinen Velocaten GPS-paikannusjärjestelmä mahdollistaa 
intuitiivisen sovellusohjauksen ja Silent-Alarm-tilan ansiosta mat-
kailuajoneuvosi löytämisen varkauden sattuessa. Järjestelmä antaa 
vahvan signaalin jopa 3 kuukauden ajan ilman virtaliitäntää.

UUTTA

UUTTA

LämmitysjärjestelmätKaasunsyöttö
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Tisch Accordeon
611/199 5

2

3

4

1

5

Vetovaunu
51 011

1. Juomapullo 800 ml Classic Sport, ruostumatonta terästä.
Helppo puhdistaa. Mitat: 7x 25 cm, paino: 256 g.

2. Retkeilytuoli alumiinipyöröputkesta, 8 asentoon säädettävä, 76 
cm korkea selkänoja. Kuormitus kork.: 100 kg, runko: alumiinia

Retkeilytuoli Aspen651/022

83,95 €

Juomapullo 800 ml

651/023

31,40 €

86,95 €
Retkeilypöytä 

Accordeon
651/021

146,00 €
Neljä korvamukia 
651/024

20,90 €

KAIKKEA SITÄ,  MIKÄ TEKEE  
LOM ASTASI MIELLY T TÄVÄ MM ÄN

Weinsberg on saavuttanut suuren suosion käyttäjiensä keskuudessa. Syyt ovat selvät: 
se on perheystävällinen, hyvin varusteltu ja hinnaltaan edellinen. Lisätietoja WEINS-

BERG-kauppiaaltasi tai online osoitteessa www.weinsberg.fi.

Kaikki hinnat euroina, sis. 24 % ALV:n.

3.  Retkeilypöytä Accordeon 100 x 68 cm Dukdalfilta, sään kestävä 
Sevelit-pöytälevy. korkeussäädettävä: 57–74 cm, materiaali: teräs, 
kuormitus kork.: 50 kg.

4. Vetovaunu, jossa 10 cm leveät, profiloidut pyörät ja jopa 75 kg 
kantokykyä. Mitat: 131 x 60 x 98 cm, paino: 11,9 kg

5. Neljä korvamukia liukumisenestolla.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Varustelu

Vuokraa 
nyt myös 

ulkomailla!

TÄHÄN ON HELPPOA SITOUTUA...

Tutustu kaikkiin vuokrausasemiin osoitteessa www.rentandtravel.de

Haluatko ostaa vapaa-ajanajoneuvon, 
mutta haluaisit ensin testata, onko se 
sinun juttusi? Tällöin tarjoamamme RENT 
AND TRAVEL -palvelu on oikea ratkaisu. 
Etsi haluamasi pohjapiirustus vaivatto-
masti Internetistä tai matkatoimistossa. 
Yhdessä yli 150 vuokrauspisteen ja yli 1650 
vuokra-ajoneuvon sekä yli 360 kumppani-
matkatoimiston kokoisen Saksan laajuisen 

verkon avulla RENT AND TRAVEL tukee 
sinua oikean ajoneuvon valinnassa. Hyödy 
lisäksi suuresta palveluvalikoimastamme, 
kuten reittiehdotuksista ja lukemattomis-
ta yhteistyökumppaneistamme leirintä- 
ja retkeilypaikkojen alalla. Riemukasta 
käytännön lomatestiä!

Yli 1650 vuokra-ajoneuvoa yli 
150:ssä vuokrauspisteessä.

Varattavissa internetistä osoitteesta 
www.rentandtravel.de tai joltain 
360 matkatoimistokumppan-
eistamme.

MATKUSTUSHALU ON 
IHMISELLE LUONTAISTA 

Hauskuutta ja turvallisuutta lapsille.

Yhteisten kokemusten jakaminen rakkaiden 
kanssa – onko mitään ihanampaa? Sen vuoksii 
WEINSBERG-matkailuautojen ja -vaunujen poh-
jaratkaisut on suunniteltu koko perheen mukavaa 
matkustamista silmälläpitäen. CaraKids-paketti 
asettaa vielä pisteen i:n päälle ja rakentuu nuo-

rimpien kanssamatkustajien toiveiden ja tarpei-
den mukaisesti. Siitä hyötyvät siis lopulta kaikki. 
Aikuiset voivat olla varmoja siitä, että heidän kul-
lannuppunsa ovat turvassa. Ja lapset rakastavat 
sitä että heillä on mahdollisuus toteuttaaa mie-
likuvitustaan. Kuulostaako mukavalta? Sitä se on!

www.weinsberg.com/carakids
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@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

CaraLoft vei meidät Ammersee-järvelle ja Alppien 
maastoon, kuntoilemaan ja keräämään inspiraatiota 

seuraavaa keittokirjaa varten. Voimme sydömestämme 
todeta, että matka oli mukava.  
#teamWEINSBERG rokkaa!

CaraTwo toimi upeasti mobiilis-
tudiona outdoor-kuvausreissulla 
Baijerin metsissä! Tilaa ja tyyliä, 
juuri sitä haimmekin. On ilo olla 

osa #teamWEINSBERG:iä

Saatavana osoitteesta 
shop.weinsberg.com

#teamWEINSBERG:n osana olimme 
CaraTourilla Saksassa, Itävallassa, 

Etelä-Tirolissa, Italiassa ja Sloveniassa 
ja nautimme joka hetkestä. Odotamme 

jo innolla seuraavaa kertaa.

#teamWEINSBERG  

kirjoittaa matkakertomuksia 

ja jakaa ne yhteisön kanssa. 

Vaikutelmat ovat näkemisen 

arvoisia! 

Sharing is caring: Mitä kaikkea 

sinä olet kokenut WEINSBER-

Gillä matkustaessasi?  

#teamWEINSBERG toivottaa 

kaikki tervetulleiksi!



Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 JandelsbrunnR08116558FIwww.weinsberg.com

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

Vieraile Social 
Mediassa ja 
Fanshopissamme!

Matkailuautot ja  
CUV:t löydät  erillisestä kuvastostamme!

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana (07/2019). Pidätämme oikeuden muutoksiin 
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen 
puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen teknisen edistyksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin 
väreissä ja ominaisuuksissa - myös sopimuksen solmimisen jälkeen - mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 
dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien maalipintojen maalin välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, 
jotka on toimitettavissa lisämaksusta, tai prototyyppien/tutkimusten varustusominaisuuksia, jotka eivät vastaa sarjan tilaa ja joita ei yksittäin tule olemaan 
saatavana edes erikoisvarusteena. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä siksi vastaavan merkkisopimusjälleenmyyjän kattavia neuvoja 
sarjan ajankohtaisesta tilasta ennen ajoneuvon ostamista. Kuvastossa kuvatut koristeet eivät sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa 
olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia ja toleransseja koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n 
etukäteisellä kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita. Kattavat tiedot Suomen 
vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat jälleenmyyjältäsi.
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