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JOUW VAKANTIE!
ONTDEK NIEUWE KANTEN.



Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie tot een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot de te-
rugkeer is hij jouw begeleider bij elk avontuur - perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Buiten ben je thuis, onderweg ontdek 

je nieuwe kanten van jezelf en jouw 

WEINSBERG. Ongeacht of je met een 

CaraOne, CaraTwo of CaraOne [ICE] 

onderweg bent:  

wij delen jouw passie en begeleiden  

je met doordachte details. En dat 

merk je elke dag van je vakantie.

Maak deel uit van 

REDACTIONEEL 

Jouw vakantie!
Ontdek nieuwe 
kanten.

Samen schrijven we  
reisverslagen!

#teamWEINSBERG

Jouw vakantieverblijf 
De CaraOne wil maar een ding: 
wegrijden. Met zijn geniale indeling, 
omvangrijke uitrusting en doordachte 
details kun je hierbij rekenen op het 
volledige comfort in WEINSBERG- 
kwaliteit. 

www.weinsberg.com/caraone

Feiten
Indelingen: 11
Gezin: 6
Slaapplaatsen: max. 7
Lengte: 5,93 m - 7,61 m
Max. laad- 
vermogen:  160 - 300 kg

CAR AVANS

NIEUW
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Vier seizoenen caravan 
Verwarmen en cool blijven - gega-
randeerd altijd een weldadig gevoel. 
Met de meest royale standaard-
uitrusting heeft de vier seizoenen 
caravan CaraOne [ICE] duidelijk de 
beste prijs-prestatieverhouding in 
zijn klasse.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Feiten
Indelingen: 2
Gezin: 1
Slaapplaatsen: max. 8
Lengte:  9,37 m 
Max. laad- 
vermogen: 170 - 560 kg

Feiten
Indelingen: 4
Gezin: 2
Slaapplaatsen: max. 7
Lengte:  5,91 m - 7,23 m
Max. laad- 
vermogen:  200 - 220 kg

Unicum met liefde voor design
Met zijn volmaakt gevormde design, 
de hoge functionaliteit en de on-
geëvenaarde prijs-prestatieverhou-
ding is de CaraTwo een echt unicum 
onder de caravans. Dankzij de 
consequente lichte bouwwijze kan 
deze lichtgewicht zeer dynamisch 
door de straten worden getrokken - 
ook zonder XXL-locomotief.

www.weinsberg.com/caratwo
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Aan niets anders 
kunnen denken  
dan aan kamperen. 
Een kijkje bij de 
werkzaamheden 
van WEINSBERG. 

Wat een WEINSBERG zo

speciaal maakt? Heel dui-

delijk, de passie van onze 

teams! Veel medewerkers 

bij WEINSBERG zijn zelf 

enthousiaste kampeerders. 

daarom weten wij wat er 

”daarbuiten” belangrijk is. 

Onze caravans worden gron-

dig getest. Tenslotte willen 

wij ervoor zorgen dat jij je 

overal en onder alle omstan-

digheden gewoon geweldig 

voelt.

Optionele Active Line 
stoffen bekleding. 
Ademend, antibacterieel, 
huidvriendelijk en Öko-
tex-gecertificeerd.

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

Goede stof 
voor droomreizen.

Stoffering draagt in belangrijke mate bij 
aan de sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze 
niet alleen hoogwaardig en perfect af-

gewerkt, maar hebben ze ook dat beetje 
extra wat betreft design.

Florian Hopp, productmanager
42 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde 
WEINSBERG-detail: 
Uniek interieurdesign

BIJZONDERHEIDAlle
stoffen zijn

Oeko-Tex 
100

gecertificeerd

EvoPore-HRC-matrassen. 
Volledig slaapcomfort door ergonomische 
aanpassing en optimale ventilatie.

Cozy Home pakketten.  
Voel je thuis. Kleur bekennen 
of je discreet op de achter-
grond houden - met COZY 
kies jij hoe je wilt decoreren.  
>>Pagina 59

Caravans Competenties

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

De zitgroep geeft een uitnodigend thuisgevoel.  
Onder het bed, de garage achterin of de dinette, overal  
zijn ruimtes voor bagage en andere spullen.



7 

Op maat gemaakte afwerking.  
Nauwkeurige deuvelverbindingen 
zorgen voor een bijzonder stevige 
meubelbouw.

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

Soft close functie. Dankzij hoogwaardige
gasdrukdempers sluiten laden en meubel-
deuren zacht en stil. 

Michal Flöring, meubelmaker
37 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde 
WEINSBERG-detail:

Duurzame volkorpus bouwwijze

Volkorpus bouwwijze inclusief achterwanden. 
In elke WEINSBERG zit een doorslaggevend
kwaliteitscriterium: handwerk. 

Meubels met achterventilatie.
Doorslaggevend voor een aangenaam
en gezond binnenklimaat.

Hier past  
alles bij elkaar.

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

met luxueuze massieve bouwwijze 
en nauwkeurige deuvelverbindingen 

werken.
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GFK-dak. Het dak van glasvezelversterkt kunststof
is hagelresistent en trotseert alle weersomstandigheden.

Isolatie met XPS-schuim. Zo zijn onze caravans beschermd tegen 
weer en wind. (CaraOne [ICE])

Perfecte voertuigopbouw. Precisie, exact  
perspectief en veel knowhow maken het mogelijk.

Slijtvaste oppervlakken. Ontwikkeld 
om intensief gebruik te doorstaan.

Caravans Competenties

Martin Moutelik, productontwikkelaar 
30 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde 
WEINSBERG-detail:   

GFK-dak

WEINSBERG werkt uitsluitend samen met de 
beste leveranciers. Met name bij caravans is het 
rijcomfort doorslaggevend. Daarom gebruiken 

wij uitsluitend AL-KO chassis, die over de beste 
koersvastheid beschikken.
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Truma-iNet-systeem. 
Eenvoudig vanaf elke plaats de verwarming via app  
bedienen of optioneel de gasvoorraad controleren.  
>>Pagina 60

USB-oplaad-
wandcontact. 
Praktisch oplaadstation 
voor smartphone, came-
ra en dergelijke.

Overtuigende argumenten.
Bij het kamperen moet het behaaglijk zijn. Daarom letten wij bij 
de planning op grote en kleine details, die het camperleven zo 

veel aangenamer maken. LED-verlichting in de garage en boven de 
ingangsdeur buiten is slechts een voorbeeld van velen.

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel. Waterstand en elektrische voorzi-
eningen altijd perfect in zicht.

Michael Gründinger, productiemedewerker 
34 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde 
WEINSBERG-detail: 

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel

Verwarmings-
systemen

Gasvoorziening



	  WEINSBERG. 	 DE	OPTELSOM	VAN ALLE 
VAKANTIEMOMENTEN.

	  	ALTIJD	OP 
 ONTDEKKINGSREIS.

	  REISLUST 
	  	  ZIT	IN	DE
	  	 FAMILIE.



	  	ALTIJD	OP 
 ONTDEKKINGSREIS.

AANKOMEN,	UITPAKKEN,  
	 	 	  	  RELAXEN.

#TEAM 
 WEINSBERG



CaraOne
Jouw vakantieverblijf
De gezinscaravan met 11 indelingen.



Zandkastelen maken, spelen op de camping, zwemmen, snorkelen 
en spannende uitstapjes. Zo herinner ik mij de gezinsvakanties 
uit mijn kindertijd. Voor Livia en Marlene wil ik net zulke mooie 

belevenissen creëren. Daarom hebben wij de CaraOne gekocht, die 
speciaal op de behoeften van gezinnen is afgestemd. En voor mij is 

het een bewijs dat goed en gunstig heel goed samengaan.  
Op naar Istrië!

  ZEE EN IJS  
  TIJD VOOR ZON,  



CaraOne14 

  DAAR HOU IK VAN  
  VAKANTIE MET AANHANGER,  

De reis ernaartoe is al heerlijk ontspannen. De CaraOne laat zich goed 
door de straten manoeuvreren. Ik weet zeker dat dit een geweldige vakan-
tie wordt. Vol belevenissen, echt en met het hele gezin. Op de plaats van 
bestemming aangekomen, eerst maar eens bijkomen en een hapje eten.
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Altijd passend dankzij  
de verschillende opbouw

lengtes en breedtes

Jouw vakantieverblijf
De CaraOne wil maar een ding: wegrijden. Met zijn geniale indeling,  
omvangrijke uitrusting en doordachte details kun je hierbij rekenen  
op het volledige comfort in WEINSBERG-kwaliteit. 

4 – 7 slaapplaatsen

Max. laadvermogen: 
160 – 300 kg

Totale lengte: 
593 – 761 cm



CaraOne16 

Panoramaraam voor mooi uitzicht tot hoog in de hemel 
bij de 390 PUH.

Ontdekken

  VANAF HET ALLEREERSTE MOMENT  
  VAKANTIEGEVOEL  

De veiligheid bij het rijden weet ik als hoofd van het 
gezin bijzonder te waarderen. Door de aangename  
handeling van de CaraOne bij de aankomst op de 

camping kan ook ik al gauw achteroverleunen en me 
verheugen op de tijd die komen gaat. 

ALKO onderstel met  
langsdrageras  

(standaard)

De nieuwe opbouw
deur TREND is in 
een breedte van  
60 cm en 70 cm 

verkrijgbaar.
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De stijlvolle achterlichten zijn een echte blikvanger.

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Markant. De nieuwe achterbumper zorgt voor een markante look.

De kogeldrukmeter 
helpt bij het inladen.



Lorem ipsum

CaraOne18 

  FOTO!  
  EEN, TWEE, DRIE...  

De ronde zitgroep laat 
zich snel in een tweeper

soonsbed veranderen.

De ronde zitgroep in de 450 FU is niet alleen optisch een blikvanger, maar zij biedt ook voldoende ruimte voor het hele gezin en kan  
desgewenst in een handomdraai tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd.

Wonen
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Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caraone

CaraView
INSIDE INFORMATIE

  FOTO!  
  EEN, TWEE, DRIE...  

Onze ‚woonkamer‘ heeft het één en ander te 
bieden. Iedereen heeft een plek, de bekleding is 
uiterst hoogwaardig en ’s avonds is alles weer 
snel opgeruimd. In de dinette voelen de meiden 
zich duidelijk prettig en ze zijn voortdurend aan 
het dollen. Monika en ik vinden dat niet alleen 

leuk, maar we doen zelf net zo hard mee. 

Royale ruimte in de 480 QDK. De dinette kan ook als slaapmogelijkheid met een  
lengte van 183 cm worden gebruikt.

Hoogwaardige en slijtvaste bekledingsstoffen

Elegante doelmatige opbergvakken.

Tafel weg,  
matras erop!



CaraOne20 

Koken

480 QDK: De homogene meubelovergangen spreken een krachtige designtaal. In combinatie 
met de exclusieve WEINSBERG meubelgrepen ontstaat er een imponerende ambiance.

Elegante roestvrijstalen spoelbak Hoogwaardig 3-pits fornuis
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

Ons highlight: de  
panoramakeuken  
in de 390 PUH –  

veel ruimte en een 
geweldig uitzicht.

Koelkast: afhankelijk van de 
indeling met 106 liter, 133 liter 
(incl. AES) of 177 liter (incl. AES) 
standaard verkrijgbaar.

Ruimte en inhoud: Plafondkast met veel opbergruimte en modern design.

  VOOR MIJN DIERBAREN ALLEEN HET  

In de grote CaraOne keuken kunnen we bijna net als 
thuis koken, waarvan we heel erg genieten. Een keer 

grillen hoort er natuurlijk ook bij. Karbonades, worstjes, 
aardappels en salade bereiden wij binnen voor, daarna 

kan het vuur worden gemaakt.

De keuken overtuigt met talrijke doordachte details, 
bijv. soft close laden.

Elke kok zijn  
eigen recept.  

Elke indeling zijn 
eigen keuken.

  ALLERBESTE. ZOWEL INDOOR ALS OUTDOOR  
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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

Slapen

540 EUH: comfortabele eenpersoonsbedden overtuigen met het allerbeste slaapcomfort dankzij de standaard EvoPore HRC matrassen.

Alle hefbed indelingen bieden met 
een interieurhoogte van 2,09 m wel  

13 cm extra stahoogte!
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  GEWOON GEZELLIG  
  ZOWEL BOVEN ALS ONDER:  

Livia verschoont net in het bovenste stapelbed haar beddengoed. 
Marlene is ondertussen wild op het onderste bed aan het rond-
springen. Livia kijkt naar onderen en lacht: ”Hou je toch in ieder 

geval in de vakantie eens een beetje rustig!” Dan klautert de 
jongste al naar boven en het gegiechel begint weer opnieuw.

Comfortabel tweepersoonsbed in de 480 QDK.
Ruimte voor het hele gezin: het stapelbed in de 480 QDK is 
optioneel ook met 3 etages verkrijgbaar.

Tweepersoons 
dwarsbed

2-etage  
stapelbed

3-etage  
stapelbed

Frans  
bed

Eenpersoons 
lengtebedden

Hefbed

Frans bed in de 450 FU. Onder het bed bevindt zich opbergruimte. 

Veelzijdig  onze 
bedvarianten zijn 

als een droom!



CaraOne24 CaraOne24 

Badkamer

  MAKEN NET ZOALS DE STERREN.  
  PURE BADLUXE. ZICH MOOI 

Een heerlijk diner in een chique restaurant 
hoort bij de familietraditie. In de ruime bad-
kamer hebben mijn mooie dames en ik alles 
wat we nodig hebben om ons naar behoren 

daarvoor klaar te maken.

Royaal, modern vormgegeven badkamer met veel opbergvakken in de 480 QDK.

Functioneel doordacht - onze badkameroplossing.

Badkammer in de  
400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK
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Veel bewegingsvrijheid en veel opbergmogelijkheden in de 390 QD. 

Badkamer en wastafel zijn in de 450 FU en de 500 FDK  
ruimtelijk van elkaar gescheiden.

1. Praktisch douchegordijn, dat 
dankzij intelligente techniek niet 
aan het lichaam blijft plakken.

2. Dometic keramisch casset-
tetoilet 

3. Wastafel in rechthoekig 
design

Badkammer in de  
450 FU / 500 FDK

Badkammer in  
de 390 QD
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OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Koelkast met AES-functie. Deze kiest 
altijd de perfecte krachtbron voor de koelkast.

2. Opbouwdeur TREND. Afhankelijk van 
de indeling in een breedte van 60 en 70 cm 
verkrijgbaar.

3. Nieuwe sfeerverlichting. Dankzij LED 
straalt de woonruimte in een helder licht. 

4. Compleet modern interieurdesign. 
Voor ongeëvenaard wooncomfort van de 
voor- tot de achterkant.

5. Standaard met hefbed. Voor het  
eerst beschikken de indelingen 390 PUH  
en 540 EUH over een hefbed. 

6. EvoPore HRC-matrassen. Voor optimaal slaapcomfort. 

7. 13 cm meer interieurhoogte. Zelfs lange mensen kunnen 
zonder problemen in de nieuwe CaraOne staan. 

8. 17“ WEINSBERG aluminium velgen. Erg mooi in  
antraciet gelakt of glanzend zwart gepolijst.

Highlights

  KOMEN WE ZEKER TERUG!  
  VOLGEND JAAR  



27 

390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

  KOMEN WE ZEKER TERUG!  

AFGESTEMD
op jouw eisen.

MET 
HEFBED

MET 
HEFBED

Bekledingsstoffen

Gevarieerd

NIEUW

NIEUW

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER
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CaraOne [ICE]
Vier seizoenen caravan
De vier seizoenen alleskunner met 
de beste prijs-prestatieverhouding 
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Hond aanwezig? Check. Man aanwezig? Check. Winter aanwezig? 
Nog niet helemaal, maar het duurt vermoedelijk niet meer lang. 
Hoe dan ook, met onze CaraOne ICE zijn wij goed uitgerust, hij 

is tenslotte een vier seizoenen caravan. Buiten het hoofdseizoen 
rijden wij dit keer richting het Beierse Woud. Hier kunnen Markus en 
ik genieten van ijzig koude lucht en rust en onze Alpha kan zich hier 

naar hartenlust uitleven.

  KAMPEERDER EN ZIJN HOND  
  DE BESTE VRIEND VAN DE  



CaraOne [ICE]30 

Helemaal ongestoord kunnen wij de indrukken van de natuur nog inten-
siever op ons in laten werken. Tijdens uitgebreide wandeltochten knerpt 

het rijp onder onze schoenen, de bevroren natuur lijkt stil te staan. Dat is 
precies zoals wij het ons hadden voorgesteld!

  DE VIERVOETER EN WIJ TWEEËN  
  ALLEEN HET BOS,  
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740 UDF / UWF

Klaar voor elk seizoen dankzij de uitstekende isolatie, extreme  
winterbestendigheid en flexibele uitrusting.

Vier seizoenen caravan 
Verwarmen en cool blijven - gegarandeerd altijd een weldadig gevoel. Met de meest royale standaarduitrus-
ting heeft de vier seizoenen caravan CaraOne [ICE] duidelijk de beste prijs-prestatieverhouding in zijn klasse.

4 – 8 Slaapplaatsen

Max. laadvermogen: 
170 – 560 kg

Totale lengte: 
937 cm



CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 

Geoptimaliseerde gaskast 
voor optimale hantering.

Zichtbaar: Elegante uitvoering in glad plaatwerk. Merkbaar: de XPS-schuimisolatie zorgt voor isolatie en 
een aangenaam binnenklimaat. 

CaraOne vooraanzicht

Ontdekken
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Perfect  
geïsoleerd.

  THUIS IN DE KOU  
  ONS KNUSSE  

Hoe goed de voortent isoleert merken we al bij hem opzetten. 
In een handomdraai hebben we een extra, verwarmde woon-
ruimte. Al bij de eerste koffie ‚s morgens kunnen we één zijn 

met de natuur zonder te hoeven bibberen. Tijdens uitgebreide 
wandeltochten knerpt het rijp onder onze schoenen, de bevroren 

natuur lijkt stil te staan.

Het optioneel verkrijgbare wintertent pakket breidt de woonruimte uit met een wintervaste buitenruimte.



CaraOne [ICE]34 CaraOne [ICE]34 

Het hele jaar door te 
gebruiken dankzij de 
doordachte details.

Ontspannen comfort in de 740 UWF: dubbele bank, sideboard met geïntegreerde 49” smart tv en electrisch haardvuur.

Wonen

Compleet geventileerde meubelen zorgen 
voor een uitstekende luchtcirculatie.

Geen koude voeten - dankzij de 
ALDE warmwatervloerverwarming, 
warmwaterverwarming en het  
geventileerde schoenenopbergvak. 
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’s Nachts rusten de stappers in het geventileerde schoenenvak en wij op 
de bank voor de haard. Alpha gaat lekker aan onze voeten liggen op de ver-

warmde vloer en wij leunen behaaglijk achterover en zetten de televisie aan. 
Buiten nadert er een ijzige storm. Binnen breidt zich een weldadig gevoel uit.  TIKT, TIKT HET NERGENS  

   ZOALS HET KLOKJE THUIS   

740 UDF: veel ruimte voor het hele gezin en desgewenst is de dinette te veranderen in een extra slaapplaats.

De bekleding van de dinette is slijtvast en onderhoudsarm.Bekledingsvariant Szechuan



CaraOne [ICE]36 

De ronde zitgroep laat zich 
eenvoudig ombouwen tot 

een slaapgelegenheid voor 
twee personen.

Wonen en koken

Beide indelingen zijn uitgerust met een royale ronde zitgroep, die veel opbergmogelijkheden biedt en waaraan het hele gezin een plekje 
vindt. 

Kussens en bekleding 
om je behaaglijk te 
voelen. 
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Keuken zoals in 
een landhuis en 
heel veel ruimte 
in de koelkast. 

Enorme keuken met 3-pits fornuis, roestvrijstalen spoelbak en veel opbergruimte.

Ruime 177 liter koelkast met AES-functie.

Liefde voor detail: verzonken opbergvakken

Bij het ontbijt in de gezellige dinette genieten we van 
het sensationele uitzicht uit het grote raam. Met de 

goed ingedeelde ruimtes om te wonen, te slapen en je op 
te frissen geeft ons de CaraOne [ICE] het gevoel in een 

vakantiehuisje te zijn.
  IN HET VOORJAAR NAAR TOE?  

  EN WAAR GAAN WE  



CaraOne [ICE]38 

Slapen

In onze royale winterresidentie 
heeft iedereen zijn eigen favoriete 

plek. Alpha droomt van het volgende 
uitstapje, ik van een warme douche. 

Met de CaraOne [ICE] is het heel 
gemakkelijk om deze dromen waar 

te maken!

  GEZELLIG MAKEN  
  LATEN WE HET  

De 740 UDF is uitgerust met een stapelbed.

Achterin zorgt een Frans bed, met opbergvakken en opbergruimte boven het hoofdgedeelte en 
onder de matras, voor heerlijke dromen.
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2 3

1

In de royale badkamer met veel opbergmogelijkheden en praktische details voel je je direct prettig.

1. beste benutting van de ruimte 
door extra opbergvakken boven 
het toilet.

2. Een geïntegreerde ALDE 
warmwatervloerverwarming is 
van de partij.

3. De ALDE warmwaterverwar-
ming incl. douche-uitbouw en 
handdoekdroger is eveneens 
ingebouwd.

Standaard comfort:

Badkamer

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caraone-ice

CaraView
INSIDE INFORMATIE
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1. Fraaie wandlampen. Gezellige, huis-
elijke sfeer door dat bepaalde iets.

2. Luifelrail en XPS-schuim. Kwaliteit, 
waar je in weer en wind van op aan kunt.

3. Dubbele sofa in lederlook. Met voeten- 
steun, verstelbare rugleuning en mogelijkheid 
voor het neerzetten van drankjes en snacks. 
Alleen in de indeling 740 UWF.

4. De 49“ LED-TV met TV lift zorgt voor 
behaaglijke avondjes met z‘n tweetjes.

5. Opbouwdeur STYLE PLUS. Met een 
breedte van 60 cm met geïntegreerd raam en 
afvalemmer.

6. Royale, goed toegankelijke achtergarage. Hierin is ruimte 
voor alles wat het gezin nodig heeft. Alleen in de indeling 740 UDF.

7. Elektrisch haardvuur. Voor romantische momenten en een 
bijzondere ambiance. Alleen in de indeling 740 UWF.

8. Tandemas voor meer rijcomfort. Voor een prettiger rijcom-
fort ook over kuilen en oneffen wegen.

OVERTUIGT
met doordachte details.

Highlights

  WIND VAN OP AAN KUNT.  
  KWALITEIT, WAAR JE IN WEER EN  



740 UDF 740 UWF
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TURIN

Gevarieerd

  KWALITEIT, WAAR JE IN WEER EN  

RELAX
INDELING

DE

GEZINS
INDELING

DE

SZECHUAN

AFGESTEMD
op jouw eisen. Bekledingsstoffen



Mijn maat en fitnessfreak Niki heeft goede foto‘s nodig voor 
zijn nieuwe website. Goed, die kan hij krijgen. Het bijzondere 

aan deze fotoshoot: met de caravan als mobiele studio zoeven 
wij naar het midden van het bos. Want waar komt een massieve 
spierbundel nou beter tot zijn recht dan in de natuur. Zomaar 
met een caravan rijden zou natuurlijk veel te saai zijn, daarom 

zijn we met een caravan onderweg dat echt bij ons past.  
Stijlvol, ongecompliceerd en een beetje anders.  

De CaraTwo weet hoe het hoort.

  LEEF LIEVER OPVALLEND:  
  STIJL WIE STIJL TOEBEHOORT  



CaraTwo
Unicum met liefde voor design
De stijlvolle caravan met verschillende  
geniale kleurconcepten.
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Nauwelijks op de plaats van bestemming aangekomen, ondergaat 
grapjas Niki direct zijn eerste training bij het afkoppelen van de 

caravan. Die kans laat ik mij niet ontgaan, ik pak mijn uitrusting uit en 
reeds zijn de eerste kiekjes gemaakt. Door de oneindig grote opberg
ruimte hadden wij in de CaraTwo nog wel drie keer zoveel uitrusting 

mee kunnen nemen. Nou ja, de volgende keer dan maar...

  IN HET BOS ONZE SPIERBALLEN TONEN  
  WIJ HEBBEN GOEDE VOORNEMENS:  
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500 QDK450 FU390 QD / 400 LK

Unicum met liefde voor design
Met zijn volmaakt gevormde design, de hoge functionaliteit en de ongeëvenaarde prijs-prestatieverhouding 
is de CaraTwo een echt unicum onder de caravans. Dankzij de consequente lichte bouwwijze kan deze licht-
gewicht zeer dynamisch door de straten worden getrokken - ook zonder XXL-locomotief.

Gereduceerd en elegant in 3 kleurconcep-
ten: CURRY YELLOW, ICE WATER EN  

ATZTEKA GREY.

Totale lengte: 
591 – 723 cm

Max. laadvermogen:  
200 – 220 kg

4 – 7 slaapplaatsen
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Ontdekken

  FLINK AAN HET CHILLEN.  
  HARD AAN HET WERK,  

De brede deur van de CaraTwo zet voor mij een streep  
door de rekening. Ik had me al op de foto‘s verheugd hoe de 

reus er zijwaarts in en uit zou moeten stappen, maar hij blijft 
cool. In plaats daarvan lopen hem bij de volgende fotoshoot 
de zweetdruppels over het gezicht. En bij mij ook. Een paar 
dan. Oké, echt veel. Daarna staat er eerst intensief chillen 

voor de caravan op het programma.

Dynamisch in elke stijl - hier: ICE WATER

WEINSBERG-deuren
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CaraView
INSIDE INFORMATIE

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

Eenvoudige toegang en veel opbergruimte in de geoptimaliseerde gaskast.

De chique achterbumper, die geheel is voorzien achterlichten, accentueren het consistente totaalbeeld.

De gaskast is geoptimaliseerd 
en bijzonder ergonomisch  

en ruimtebesparend.
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500 QDK 390 QD 400 LK

166 cm
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Wonen

Variatie in de dinette. 
Afhankelijk van de  

indeling varieert de 
vorm van de dinette.

Ruimte voor tot wel vier personen in de royale dinette van de 500 QDK, bijvoorbeeld in het kleurconcept ICE WATER.
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172 cm

13
9 

cm

11
6 

cm

450 FU

  IEDER GEVAL DE WOONRUIMTE.  
  ZIET ER GEWELDIG UIT, IN 

In de nonchalante dinette bekijken we de 
eerste foto‘s. Hierbij nemen we vette donuts in 
plaats van proteïne shakes. Kruimels en vette 
vingers zijn strikt verboden achter de laptop, 

maar wanneer ze op de geweldig vormgegeven 
stoelen belanden, blijf ik rustig. Het gaat hier 

tenslotte om onderhoudsvriendelijke, slijtvaste 
stoffen bekleding.

Ruimte voor ge-
zelligheid? Lengte 

keer breedte!

De ronde zitgroep biedt veel ruimte voor gezelligheid, de plafondkasten daarboven bieden veel opbergmogelijkheden.

Geen stijl zonder kwaliteit. De bekledingsstoffen zijn 
hoogwaardig en slijtvast.
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  EVEN EEN KOPJE KOFFIE NEMEN.  
  KOOKCURSUS VOOR COFFEÏNEJUNKS:  

De keuken heeft stijl. De keuken 
heeft ruimte. In de keuken kun je 

zeker, op de een of andere manier 
koken. Wij koken ook. Maar alleen 
één ding. Koffie. Zonder mijn koffie
zetapparaat was ik geen 10 meter 
gaan rijden. Want één ding gaat 
echt niet, een fotoshoot zonder 

cafeïne.

Koken

Koelkast 
142 l  

(inkl. AES)  
standaard in 

500 QDK

Koelkast  
106 l 

standaard in 
390 QD,  

400 LK, 450 FU

Stijlvol koken in het heerlijk compacte keukenblok met efficiënte LED-verlichting. Een moderne 
keukenbaldakijn mag bij een dergelijke stijlvolle caravan niet ontbreken. 
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Drie argumenten uit de keuken: 3-pits fornuis, 
soft close lade en heel veel opbergruimte.

  NAUWKEURIG GESORTEERD.  
  ALLE KOPJES IN DE KAST,  

Unieke belijning, hoogwaardige scharnieren  
en de ranke bouwwijze ronden de look af.
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Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Slapen

Frans bed en CURRY YELLOW look in de 450 FU.

Het wandpaneel komt door de  
verlichting bijzonder goed tot zijn recht.

Easy. De lattenbodem omhoog klappen en de 
opbergruimte eronder benutten.
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Wij komen hier niet om veel te slapen, het lichteffect in 
de ochtend mag je je niet laten ontgaan. Het enorme bed 

achterin heeft sowieso nog andere kwaliteiten. Als  
vergaderruimte is hij bijvoorbeeld fantastisch. Wie wil  

er nu altijd alleen maar zitten, wanneer je nieuwe  
ideeën bedenkt.  NIET ZO BREED.  

  MAAK JE EENS  

500 QDK - stapelbed met 2 ligvlakken. Tweepersoons dwarsbed in de 500 QDK indeling.

Praktisch: de dinette wordt tot extra slaapplaats. Comfortabel. De U-vormige zitgroep wordt tot 
tweepersoonsbed.

ZitgroepDinette

Zitten of liggen?  
In ieder geval  
comfortabel!
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Badkamer

 Badkamer in de 
450 FU

Mooi en goed. In de 450 FU is de badkamer met douche en toilet gescheiden van de  
hoekwasbak met houten wastafel.

1. Optioneel verkrijgbare  
douche-uitbouw.

2. Standaard: Dometic  
keramisch cassettetoilet
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Voordat de bink in een stinkbom muteert, geef ik hem liever een 
discrete hint naar de heerlijke badkamer. Daar wou hij volgens hem 
toch net naar toe. Ik geloof hem maar gewoon en hoop dat hij gauw 

klaar is, zodat ik ook de geur van hard werken kwijt kan raken.  DE STERKSTE MAN.  
  DAT VELT ZELFS  

Compact en compleet. Bij het opfrissen in de 500 QDK heb je alles wat je nodig hebt.

De 390 QD toont zijn ware grootte bij 
de opbergmogelijkheden.
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1. LED-verlichting. Efficiënte LED-verlich-
ting, geïntegreerd in de moderne keuken-
baldakijn. 

2. Gebogen lijst. Alles binnen handbereik 
in de royale opbergruimten met stevige fraai 
gevormde lijst.

3. Spiegel met haak. Schone zaak! 
Doordachte designfeatures zoals de spiegel 
met toegevoegde haak maken de CaraTwo 
uniek. 

4. GFK-dak. Robuust en duurzaam, ook bij 
slecht weer.

5. Nieuwe kast aan de voorkant. De 
geoptimaliseerde kast aan de voorkant biedt 
voldoende ruimte voor twee gasflessen.

6. Enorm veel licht. Gezellig door de aangename verlichting.

7. Kussens. De decoratieve en slaapkussens hebben maar één 
doel. Je hoofd vrijmaken en relaxen.

8. AL-KO chassis met lengteas. Voor optimale stabiliteit  
en veiligheid ook op oneffen terrein. 

Highlights

  DEEL VAN DE OEFENING  
  INLADEN IS HET EENVOUDIGSTE  

OVERTUIGT
met doordachte details.
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER

AFGESTEMD
op jouw eisen.
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Gevarieerd

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

Opbouwdeur TREND ook in 
700 mm breedte verkrijgbaar

Anti-uitvalnet voor praktische 
opbergruimte in de deur

VuilnisbakRamen met plissé

Nieuwe sleutels, nieuwe handgrepen en 
sloten aan de buitenkant voor opbouw-

deuren en servicekleppen.

TREND WEINSBERG STYLE PLUS

UITRUSTING CaraOne 
TREND 

CaraTwo 
WEINSBERG 

CaraOne [ICE] 
STYLE PLUS 

met raam incl. verduistering •

Meervoudige vergrendeling •

Slagregenafdichting (dubbele afdichting) • • •

2 kledinghaken, vast • • •

Vuilnisbak •

Anti-uitvalnet •

NIEUW

NIEUW

Uitrusting
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1 2

DE NIEUWE WEINSBERG ALUMINIUM VELGEN 
in exclusief WEINSBERG design

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

2. 17" aluminium velgen gepolijst  
in mat zwart, inclusief banden, in exclusief 
WEINSBERG design 
(235/60R17)

GEPOLIJST IN MAT ZWARTANTRACIET GELAKT

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

VOOR ELKE 

WEINSBERG 
OPTIONEEL 

VERKRIJGBAAR

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME DESIGNPAKKET TEN. 
Kleur bekennen of je discreet op de achtergrond houden –  

met COZY HOME kies jij hoe je wilt decoreren.

NIEUW
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Truma-iNet-systeem:    
verwarming en gasvoorraad per app*  

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

VELOCATE GPS-tracker:   
meer veiligheid voor jouw WEINSBERG.

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate ondersteunt 
dankzij de innovatieve app-bediening en stil alarm-modus bij het 
opsporen van de camper en CUV wanneer deze worden gestolen. De 
sterke, zelfvoorzienende gebruiksduur van tot wel 3 maanden zonder 
stroomaansluiting laat geen wens onvervuld.

INTELLIGENTE APPARARATEN, MAXIMAAL COMFORT
Waterfiltersysteem ‚BWT - BESTCAMP‘

Doelmatige waterfilters met ultrafiltratie membraan, dat wat betreft hygië-
ne geen wens onvervuld laat. Verwijdert zeer effectief micro-organismen 
uit het water. Met de BWT bestcamp kan volledig zonder het gebruik van 
chemicaliën hygiënisch onberispelijk water worden geproduceerd. De BWT 
bestcamp hoge capaciteit filtersystemen voor caravans van WEINSBERG 
zijn wereldwijd beschikbaar via gespecialiseerde partners. Want alleen 
wanneer elke 6 maanden de filtersystemen worden vervangen, wordt de 
hoogste waterkwaliteit en een veilige watervoorziening gewaarborgd.

Voor bijzonder eenvoudige installatie 
zonder gereedschap zorgt een 8 mm ‚John 
Guest‘ steekverbinding - met watervoorzi-
ening zelfs zonder vervangend filter. 

NIEUW

NIEUW

* Componenten optioneel verkrijgbaar

Verwarmings-
systemen

Gasvoorziening*

Uitrusting
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Tisch Accordeon
611/199 5

2

3

4

1

5

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roestvrij staal. Eenvoudig te 
reinigen. Inhoud 800 ml, afmetingen: 7 x 25 cm, gewicht: 256 g

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

ALLES WAT JE VAKANTIE  
NOG MOOIER M A AKT

Let op: genoemde prijzen zijn Duitse prijzen in euro incl. 19% btw

3. Campingtafel Accordeon 100 x 68 cm van Dukdalf met weerbes-
tendig tafelblad van Sevelit. In hoogte verstelbaar: 57 – 74 cm, Materiaal: 
staal, belastbaar tot: 50 kg.

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofileerde banden en een draag-
kracht van tot wel 75 kg. Afmetingen: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 11,9 kg

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig Resylin. Met antislipsysteem.

WEINSBERG – gezinsvriendelijk, praktijkgericht en voordelig. Net als bij
uw WEINSBERG voertuig, voldoet de WEINSBERG-collectie aan elke eis.
Verkrijgbaar bij uw WEINSBERG-dealer of online via shop.weinsberg.com.

Campingstoel Aspen651/022

79,95 €

Drinkfles 800 ml

651/023

29,90 €

82,90 €
Campingtafel 

Accordeon
651/021

Bolderwagen
51 011

139,00 €
Mokken-set 
651/024

19,90 €
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

U wilt een recreatief voertuig kopen, maar 
wilt graag vooraf testen of deze werkelijk 
bij u past? Dan is het aanbod van RENT 
AND TRAVEL precies de juiste oplossing 
voor u. Zoek uw favoriete indeling gemak-
kelijk online of in het reisbureau. Samen 
met een over heel Duitsland verdeeld 
netwerk van meer dan 150 verhuursta-
tions met meer dan 1650 huurvoertuigen 

en meer dan 360 partnerreisbureaus on-
dersteunt RENT AND TRAVEL u bij uw 
keuze voor het juiste voertuig. Profiteer 
bovendien van het grote dienstenport-
folio zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

EERST TESTEN, DAN KOPEN…

Netwerk van meer dan 150 
verhuurstations met meer  
dan 1650 huurvoertuigen

Online te boeken op  
www.rentandtravel.de of via  
onze 360 partnerreisbureaus

REISLUST ZIT IN DE FAMILIE 
Plezier en veiligheid voor de kleintjes.

Samen belevenissen delen met je dierbaren 
- wat is er nou mooier? Alleen al daarom zijn 
alle indelingen van de WEINSBERG-camper en 
caravans gericht op comfortabel reizen met 
het hele gezin. CaraKids zet hierbij de puntjes 
op de i en oriënteert zich heel bewust op de 
wensen en behoeften van de jongste passa-

giers. Daarvan profiteert tenslotte iedereen: de 
volwassenen genieten van de zekerheid dat hun 
dierbaren aan boord veilig zijn. En de kinderen 
genieten van de mogelijkheden die op hun leef-
tijd zijn afgestemd om hun fantasie en energie 
de vrije loop te laten. Klinkt als heel veel ple-
zier? Dat klopt!

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de

Nu ook in 
het buiten-

land te huur. 

Uitrusting

www.weinsberg.com/carakids
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Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee 
en naar het voorland van de Alpen gebracht, om te 

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

ment. #teamWEINSBERG rocks!

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com

De CaraTwo was onze mobiele 
studio voor een outdoor foto- 

shoot in het Beierse woud. En hij 
was echt geweldig! Ruimte en 
stijl, daar hou ik van. Ik hou er 

natuurlijk ook van om deel uit te 
maken van #teamWEINSBERG.

Als lid van #teamWEINSBERG waren 
we met de CaraTour onderweg in 

Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Italië 
en Slovenië en hebben we van elk 

moment genoten. Wij verheugen ons 
nu al op de volgende keer.

Het #teamWEINSBERG 

schrijft reisverslagen en 

deelt ze met de community. 

Die indrukken kunnen zich 

laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij 

ontdekt tijdens jouw reizen 

met een WEINSBERG? Bij 

#teamWEINSBERG is 

iedereen welkom!

@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook



Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 JandelsbrunnR08116552NLwww.weinsberg.com

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

Bezoek ons op 
social media en in 
onze fanshop!

Onze campers en CUV‘s vind je in onze aparte catalogus!

De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2019). 
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen 
zijn eveneens - ook na afsluiting van de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen 
van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale 
uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand en in 
afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf 
van een voertuig door een merkdealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt 
niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. De illustraties met afmetingen in onze catalogi zijn niet-bindende waarden. 
De vermelde afmetingen zijn slechts benaderde waarden en uitsluitend bedoeld ter algemene informatie; zij vertegenwoordigen geen gegarandeerde maten. 
Voor exacte afmetingen, neem contact op met een van onze erkende WEINSBERG dealers. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.
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