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DIN FERIE!
DU BESTEMMER VEIEN.



WEINSBERG gjør hvert eneste øyeblikk av ferien din til en opplevelse. Den er en utmerket følgesvenn helt fra
du kjører hjemmefra, og til du kommer hjem igjen. Den er perfekt tilpasset dine individuelle ønsker og behov.



8266

5014 34
 DELINTEGRERT

 CaraLoft
 DELINTEGRERT

 CaraCompact
 DELINTEGRERT

 CaraSuite

Moderne, helintegrert bobil 
med topp utstyrspakke!
Den kombinerer det praktiske med det 
nyttige, og den har fokus på kvalitet og 
dynamikk. 
En ny generasjon bobil med elegante 
linjer.

www.weinsberg.com/caracore

Familievennlig alkove 
- godt med plass!
Med alkove og gjennomtenkt inndeling 
byr CaraHome på rikelig plass for gode 
turopplevelser. Alt etter planløsning er 
det soveplasser for 4 til 6 personer.

www.weinsberg.com/carahome

Delintegrert med senkeseng 
og god ståplass.
Med genial takhøyde og praktisk sen-
keseng byr CaraSuite på masse plass 
for fantastiske ferieopplevelser. Alle 
soveplassene og den hyggelige 
atmosfæren gjør den til en ideell 
familie- eller flergenerasjonsbil.

www.weinsberg.com/carasuite

Smidig og slank delintegrert 
modell i Van-klassen.
Beste kjøredynamikk på alle veier er en 
selvfølge med CaraCompact. Når det 
gjelder interiøret, byr den på usedvanlig 
god plass, smarte detaljer og fleksible 
løsninger. 
En flott følgesvenn.

www.weinsberg.com/caracompact

Delintegrert med godt med 
lastevolum. 
Med 2,15 m gjennomgående takhøyde og 
enorm lasteplass er den nye CaraLoft virkelig 
et loft på hjul. Den suverene delintegrerte 
modellen byr på god plass for fantastiske 
ferieopplevelser. Konseptet gjør den til et 
ideelt kjøretøy for par, og overbeviser med 
fremragende romfølelse. 
En generøs allrounder.

www.weinsberg.com/caraloft

 ALKOVE
 CaraHome

 ALKOVE
 CaraCore

NY NY
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CaraView

Bli kjent med alle
detaljene og
mulighetene.

Planløsninger

Guider deg med spesifikke 
spørsmål til riktig kjøretøy. 

layoutfinder.weinsberg.com

Innsidekunskap

Ytterligere detaljert informasjon 
om de forskjellige mulighetene i 
ønsket kjøretøy.
weinsberg.com

Med bilkonfiguratoren kan 
du sette sammen din egen 
WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

Du føler deg hjemme utendørs, og på turer oppdager du nye sider 

både ved deg selv og WEINSBERG-modellen din. Det spiller ingen 

rolle om du reiser med vår delintegrerte, alkove eller helintegrerte: 

Vi deler din begeistring og følger deg med gjennomtenkte detaljer. 

Det merker du hver eneste dag av ferien din. 

Bli med i  

GENERELT 

Din ferie!
Du bestemmer veien.

Vi skriver reisehistorie 
sammen!

#teamWEINSBERG

Alle spesifikasjoner inkluderer delvis ekstrafunksjoner tilgjengelig mot ekstra kostnad.
Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor 
at du snakker med WEINSBERG -forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. 
kombinasjonen av antall voksne/barn. Uforpliktende representasjon: Illustrasjonene i layouteksemplene er ikke-bindende skjematiske fremstillinger. De faktiske 
kjøretøy- og utstyrsfunksjonene kan variere. Noen kjøretøy- og utstyrskarakteristikker er ikke garantert av illustrasjonene og kan derfor ikke forventes å være 
basert på dem. Sørg derfor for å få informasjon fra forhandleren din om kjøretøyets og utstyrets spesifikke egenskaper før du gjør en bestilling.
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Hva er det som gjør 
våre bobiler spesielle? 
Det er summen 
av mange detaljer.

WEINSBERG DNA. Høres flott ut, og det er det også. 

Takket være erfaringene til våre dedikerte medarbeidere 

(mange av dem er selv ivrige campere), vet vi hva som er 

viktig „der ute“. Derfor finner du også WEINSBERG bobil-

kompetanse både i den minste skrue og i det store oppbeva-

ringsrommet. Bobilkompetanse er ikke alltid synlig. 

Men den merkes på hver eneste reise.

EvoPore-HRC-madrasser. 
Komfortabel søvn med ergonomisk tilpassing 
og optimal ventilasjon. 

Lettstelt og robust.  
Flekkbeskyttelsesbelegg som trosser rødvin, 
spaghettisaus osv.

Florian Hopp, Produktmanager
43 år, hos WEINSBERG siden 2015

Beste WEINSBERG-detalj:  
Enestående interiørdesign

Valgfritt Active-Line 
møbelstoff. Pustende, 

antibakteriell, hudvennlig, og 
Oeko-Tex-sertifisert. 

SPESIALITETAlle
stofftrekk er

Oeko-Tex 
100

sertifisert

Komfort og helse
Møbelstoffene sørger for en hyggelig atmos-
fære. Hos WEINSBERG er møbelstoffene ikke 
bare av ypperste kvalitet og perfekt bearbei-

det, de har også en perfekt design.

6 Bobil-DNA



Sove, hvile, drømme. 
Som man reder, så ligger man. 

Hos WEINSBERG kun på sengebunner av 
høy kvalitet. Dette garanterer topp stabilitet 

og perfekt ventilasjon. EvoPore madrass 
oppå, og god natt!

Nesten som et 
eget rom.

Med romdelerne i stoff kan du raskt 
skape et sted å trekke deg tilbake. Selv 
på den mest harmoniske ferien trenger 

man av og til litt tid for seg selv.

ALDE-vannbåren gulvvarme. Gir et behagelig inneklima i 
hele kjøretøyet. Føl deg like vel som hjemme!

600 MF – Easy. 
Løft opp sengebunnen
og bruk plassen under.

Isolerende glass. I førerhusets 
sidevindu og -dør med forbedret lyd- og 

varmeisolering.

Smart oppvarmingskonsept.
Gir optimal fordeling av varmen i kjøretøyet, 
og skaper et behagelig inneklima.
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Perfekt tilpassedekomponenter. 
God kvalitet som du vil ha glede av lenge.

Håndtak i massivt metall 
med vippelås. Tar seg godt ut, 
er slitesterke og holder lenge.

Hengsler i rustfritt 
stål.
Robuste og med lang 
levetid for mange år med 
intensiv bruk.

Soft-close-funksjon. Med høykvalitets gas-
strykkdemper som lukker skuffer og møbeldø-
rer mykt og stille. 

Michal Flöring, snekker
38 år, hos WEINSBERG siden 2016 

Beste WEINSBERG-detalj: 
Perfekt tilpassede komponenter 

Overflater med CPL-belegg. 
Utviklet for å tåle intensiv bruk. 

Her passer alt 
sammen.

Som fullblods snekker er jeg stolt 
over at vi hos WEINSBERG ser på 

det som en selvfølge å arbeide 
med kompliserte metoder som 
omfatter hele bobilen, og med 

nøyaktig dyvelteknologi.

Nøyaktig dyvelteknologi. 
Sørger for ekstra stabile møbler.

8 Bobil-DNA



Høy standard. Vi legger stor vekt på kvali-
tet når det gjelder bearbeiding og design. 

Oppbevaringsplass og hyller i hekkgarasjen.  
Gjennomtenkt møbelkonstruksjon fra front til hekk.

Møbelkonstruksjon 
og kvalitet

Helintegrerte møbler inklusive 
bakvegger. I hver WEINSBERG-modell 

finner du ett utslagsgivende kvali-
tetskriterium: Håndlagede produkter, 

lang levetid og varig glede.

Møbler med stemningsfull belysning. 
Kvalitetsinteriør med stemningsfull belysning 
skaper en hyggelig atmosfære. 

Moderne design. Materialmiks i skinn, metall og tre 
er litt av et blikkfang. 
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Motstandsdyktige overflater.  
Utviklet for å tåle intensiv bruk. 

Stabil aluminiumsprofillist, som kobler sammen sideveggen, 
baugveggen, hekkveggen og taket. 

Martin Moutelik, produksjonsmedarbeider 
31 år, hos WEINSBERG siden 2017 

Beste WEINSBERG-detalj:  
Enestående TVT-konstruksjon.

Robust, Sterkt Glassfiberforsterket 
Kunnstofftak (GFK). 

Taket har en nesten tre ganger så høy glassfibe-
randel som et standard glassfiberforsterket tak, er 

haglresistent og trosser vær og vind. 

FIAT-Chassis. Utmerket kjøredynamikk og enda mer 
sikkerhet med pålitelig teknolog og et chassis som er 
ekstra sikret mot vridning.

Viten møter kunnskap.
Med masser av kunnskap, håndlag og hånd-

verkskunst passer vi på at hver minste detalj 
stemmer når vi setter sammen de ulike 

elementene.

Robust TVT-konstruksjon.  
Aluminium og isolasjonsma-
terialer med forsterkning i 
polyuretan gjør bilen værbe-
standig.

10 Bobil-DNA



Stabil aluminiumsprofillist, som kobler sammen sideveggen, 
baugveggen, hekkveggen og taket. 

Takluker 
i LFI-teknologi.

• Lettere enn GFK
• Utarbeidet med maskin
• UV-bestandig
• Direkte integrert isolering
• Enkel å reparere
• Hver del er perfekt utformet

Matthias Weishäupl, produksjonsmedarbeider 
24 år, hos WEINSBERG siden 2017

Beste WEINSBERG-detalj: 
Den nye perfekt utformede takbeskyttelsen in LFI-teknologi

Fenderpanel. Festet er ikke synlig utenfra, de trådløse 
overgangene garanterer robusthet og lang levetid. 

Isolert med EPP. Høyteknologimaterialet 
gir topp beskyttelse og reduserer kjørestøy.

Perfekt konstruksjon som 
gir lang levetid.

Vi satser på sikkerhet. Vårt mål er at de 
fremtidige eierne alltid skal føle seg sikre i 

bobilene våre. Og det i mange, mange år.

Tidløs utvendig design. 
Folier av høy kvalitet og med estetisk design 
som ikke ser gamle ut selv etter mange år. 11



Bobiler, CUV og campingvo-
gner av merket WEINSBERG 
har 10 års tetthetsgaranti på 
bodelen over hele Europa 
og for øvrig henvises det til 
WEINSBERG produktgaranti 
bestemmelsene.

USB-ladekontakt. Praktisk lader 
for smarttelefon, kamera o.a.

Head-up-display. Det integrerte head-up-displayet 
sørger for enda mer sikkerhet. Du får alle relevante 
data rett i synsfeltet mens du holder blikket på veien.

Sentralt plassert LED-betjeningsenhet.
Et blikk er nok til å kontrollere både 
vannivået og strømforsyningen

Pioneer Navgate Evo. Med 7" flerpunkts-
berøringsskjerm og 3-års kortoppdatering.

Bilteknikk og utstyr
Vi vil at kundene våre skal få optimale reise-
opplevelser. Derfor er vi ekstra nøye når vi 

velger partnere, og vi bruker bare produkter 
som overbeviser oss hundre prosent. BWT 

vannfilter for hygienisk rent vann er et 
eksempel på dette. Du finner mer informas-

jon om dette på side 108.

Truma-iNet-System. 
Med appen kan du enkelt styre varmen eller kontrol-
lere gassreservene fra der du er. >>Side 108

Varmesystemer

Gassforsyning

12 Bobil-DNA



Michael Gründinger, 
Produktutvikler 

35 år, hos WEINSBERG siden 2016 
Beste WEINSBERG-detalj: 

Brukerkomfort med sentralt plassert 
LED-kontrollpanel.

Easy-Travel-boks. Hele forsyningsteknikken 
sentralt på ett sted. Via den integrerte luken i 
sideveggen har du enkel og rask tilgang til alle 
viktige elementer. Ladebooster. Rask og effektiv lading av batteriet 

i bodelen mens motoren er i gang.

Støtteben bak. Gir ekstra 
stabilitet og mindre vibrasjoner 
når kjøretøyet står stille.

Uttrekkbar gassboks som ekstrautstyr. 
Gjør det enkelt å skifte gassbeholderne.

Logiske argumenter.
Det skal være koselig å campe. Når vi planlegger, sørger 
vi derfor for store og små detaljer som gjør campinglivet 
så mye mer behagelig. LED-belysning i garasjen og over 

ytterdøren er kun ett eksempel på dette.
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Vår definisjon på romantisk ferie? Reise sammen, stanse der vi 
vil og bare nyte omgivelsene! En av grunnene til at Felix og jeg 

passer så godt sammen, er at vi liker å reise og er spontane. 
Men vi er ikke interessert i å gi avkall på komfort og hyggelig 

inneområde. Med CaraCompact har vi funnet den perfekte 
følgesvenn til opplevelsesreisene våre. 

Yndlingssakene våre er raskt pakket inn, og det blir alltid tid til 
et kyss – så ser vi på hverandre: „Er du klar?“ Kom igjen!

  FØLG HJERTET DITT  
  OG NOEN GANGER OGSÅ GPSEN.  



CaraCompact
Smidig og slank delintegrert modell i Van-klassen.

Beste kjøredynamikk på alle veier er en selvfølge med 
CaraCompact. Når det gjelder interiøret, byr den på usedvanlig

god plass, smarte detaljer og fleksible løsninger. 
En flott følgesvenn.



Samme hvor vi stanser, så har vi det bra. Vi har jo virkelig alt 
vi trenger for å være fornøyde. Campingstoler og -bord, mat 
og drikke og godt lesestoff. Klær til allslags vær og enhver 

anledning. Og vi har hverandre.

  FANTASTISK FERIEOPPLEVELSE!  
  DETTE ER STARTEN PÅ EN  

CaraCompact16



Plass som i en delintegrert, og 
smidig, siden den er i Van-klassen.

De 3 viktigste detaljene:
• smal modell for liten bilbredde
• smidig og dynamisk chassis
• fleksible planløsninger med topp utstyr

opptil 2 soveplasser
opptil 4 sitteplasser 
med sikkerhetsbelte under 3500 kg

Kompakt, men litt av et under. CaraCompakt kombinerer smidigheten til 
Van-klassen med plasstilbudet til en ekte delintegrert. Utvendig er den 
kompakt, men innvendig byr den på god plass for alt som gjør campingli-
vet så flott. Svært praktisk med mye oppbevaringsplass, hva mer kan du 
ønske deg?

220 cm205 cm

2 planløsninger

17



Stylingpakkene, som fås som ekstrautstyr, understreker 
den slanke utformingen ytterligere – her i 600 MF.

Automotiv linje 
for optimal 

aerodynamikk.

Vanligvis kjører vi vår lille, raske bil, så det er det ikke 
vanskelig å venne seg til CaraCompact. Den er enkel å 

styre, samtidig som den har nok av plass inni.  

  Se

Den aerodynamiske utformingen på taket minimerer vindstøy, 
og tar seg utrolig bra ut.

  MEGA INNVENDIG  
  SMIDIG UTVENDIG,  

18 CaraCompact



Typisk Van-klasse: stilig aerodynamikk, lav luftmotstand og lav strømningsmotstand.

Stilig. Baklyktholdere med LED-lyskastere – her i 600 MEG.

Smale veier er ikke noe 
problem for CaraCom-
pact. Den smale desi-
gnen gjør den svært 

smidig og sørger for et 
lavt forbruk.

19



Med det integrerte head-up- 
displayet retter bilføreren blikket 

der det skal være.  
På veien. Fås som tilbehør i 

Mediapakken.

Med bak- og forakselstabilisator reiser du komfortabelt og behagelig. 
Selv en gårdsvei er ikke noe problem for CaraCompact.

Grusveier og smale veier tar vi på strak 
arm, uten å tenke lenge etter. CaraCompact 
ligger godt i svingene, vi har aldri følt at det 
har vært nære på. Veien fortsetter fremover.

  Fordeler

  VI ER DE BESTE  
  ON TOP OF THE WORLD  

Støtdemper

Hjul

Stabilisator

Stabilseringsadapter

Tverrstyrestang

Du finner mer 
informasjon på:
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView
Innsidekunskap

20 CaraCompact



600 MEG – Stuefølelse i hekken med god takhøyde.

Nok oppbevaringsplass for alt som trengs på reisen.

God plass som 
i en delintegrert, 

kjøreegenskaper som 
en CUV.

600 MF – Hekksengen overbeviser med god bredde.

21



600 MF - Koselig soveplass i den langsgående dobbeltsengen. Panoramatakvindu på 130 x 45 cm fås som tilbehør.

600 MF – Generøs romfølelse til alle kanter.

Flott skinnkant på den langsgående 
dobbeltsengen.

600 MF – Easy. Løft opp 
sengebunnen og bruk plassen 
under.

  Sove

22 CaraCompact



600 MEG – Med en uttrekkbar seng som fås som ekstrautstyr, kan de 201 cm lange og 82 cm brede 
enkeltsengene gjøres om til en dobbeltseng.

Behagelig LED-belysning under 
den tekstiltrukne takhyllen.

Uttrekksseng- 
funksjonen forvandler 
to enkeltsenger til en 

stor liggeflate.

Koselig, fristende og - svært viktig - stor. 
Sengen vår er mye mer enn et sted å sove - 
her leser vi, hører musikk og skriver. Eller vi 

tar oss en strekk og slapper av.

   ENN I SENGEN?  
  FINNES DET NOE BEDRE STED  

82 cm 82 cm 196 cm

CaraView Innsidekunskap

Du finner mer informasjon om
sengealternativene våre på
side 102 eller online på 
weinsberg.com/motorhome-variants

23



Bordforlengelsen gir nok plass til 
et ypperlig måltid.

Ved det store bordet i den hyggelige dinetten kan du 
kose deg med maten. Med kaffe og kake nyter vi også den 
hjemmekoselige stemningen med stearinlys. Vårt trofaste 

reisefølge, kaktusen, får også plass.

Litt av et romkonsept. Med signaturelementet i kjøkkenskapet, trever-
ket med åretegninger på tvers og de homogene møbelovergangene er 

dette umiskjennelig en WEINSBERG – her i 600 MEG.

  SØT!  
  SKIKKELIG  

  Dinette   Kjøkken

24 CaraCompact



Bilfører og sidemann har captainchair-seter som lett kan dreies så alle kan ta del i samtalen rundt bordet – her i 600 MEG.

Kjøkkenbenken kan forlenges.

Her er det plass til mye - SlimTower 
kjøleskap på 142 liter.

Umiskjennelig: De eksklusive WEINSBERG- 
møbelhåndtakene for stilig design.

Med så god plass er 
det gøy å røre 

på seg.
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1

1
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Det er herlig å være midt i naturen. Men det er 
også deilig å ta en dusj om kvelden. Siden jeg like 
å være forberedt på det meste, er jeg svært glad 
for alle oppbevaringshyllene på badet. Alt har sin 
faste plass, fra myggspray til neglelakkfjerner og 

tre forskjellige solkremer.

1. Gjennomtenkt badekonsept i 600 MF. 
Toalett og dusj er ikke i samme rom som 
vaskeservanten.

2. Thetford benketoalett og dusj kan adskil-
les med en dusjvegg. 

  HOLD DEG FRESH  

Du trenger bare lukke 
døren, og vannet blir 

værende i dusjen.

Bad i 600 MF

  Bad

26 CaraCompact



4

1

3

2

3

2

4

1

Bad i 600 MEG

1. Alt du trenger for å stelle deg, i ett 
rom. Med praktisk dusjvegg.

2. Optimal komfort med dreibart 
Dometic keramikk kassettoalett.

3. LED-belysning i vakker design. 

4. Den plassbesparende vaskeserva-
nten kan skyves frem og tilbake etter 
behov.

27



Highlights
1

3 5

2

4

6

OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

1. Rullegardin. Det store takvinduet 
gir dagslys, og når solen blender, hjel-
per rullegardinen. 

2. Foldbar plate til kjøkkenbenken. 
Den praktiske forlengelsen gir ekstra 
plass til å sette fra seg ting på.

3. Bodelsdør komfort som standard. 
Med automatisk lukkesystem, dobbel 
tetning og 2 foldbare knagger.

4. Gulvbelysning. Effektive spotter integrert i trappen. 

5. Sengetrapp. I det indre finner du mye oppbevaringsplass. 

6. Mer oppbevaringsplass i 600 MF under den langsgående dobbeltsengen. 
Gassbeholderen er montert i klesskapet, uten at det reduserer oppbevaringsplassen.

  SER BRA UT!  
  HVIS IKKE DET  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

28 CaraCompact



TILPASSET
dine behov.

Mangfold  

FOREST*TURIN

STONE WATER*

MALABAR*

BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY*

*F
ås

 m
ot
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ris

til
le

gg

600 MEG 600 MF FÅS OGSÅ 
SOM
EDITION 
[PEPPER]

FÅS OGSÅ 
SOM
EDITION 
[PEPPER]

MØBELSTOFFER
for enhver smak.

Konfigurer CaraCompact nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView
29



LA EN 
PEPPER

BLI EN DEL AV
      LIVET DITT!



#teamWEINSBERG
#editionpepper

 89   11   17

Send oss dine personlige feriebilder med 

CaraCompact EDITION [PEPPER] eller tagg dine 

fineste øyeblikk på Instagram og bli en del av 

#teamWEINSBERG.



 16   24

Gjennomtenkt: Oppbevaringsrom og takskap med eksklusive WEINSBERG 
håndtak gir god oppbevaringsplass.

Slitesterkt: Det eksklusive møbelstoffet 
Active-Line MALABAR i kombinert kunstskinn 
og stoff med spesiell pyntesøm.

Praktisk: Integrert LED-belysning i sokkelen.

Litt av et blikkfang: De stilige WEINSBERG 17" aluminiumsfelgene.



@weinsberg_offi  cial

#teamWEINSBERG #editionpepper

 81   19

Elegant: Det kobberfargede WEINSBERG signaturelementet. Kinofølelse: 24" LED TV følger med i 
TV-pakken som standard.

Bli med i 

fellesskapet.

CaraView Innsidekunnskap

Du finner hele den innholdsrike 

utstyrsserien til 
CaraCompact EDITION [PEPPER] på:

weinsberg.com/edition-pepper



Med 2,15 m gjennomgående takhøyde og enorm lasteplass er den nye CaraLoft 
virkelig et loft på hjul. Den suverene delintegrerte modellen byr på god plass for 
fantastiske ferieopplevelser. Konseptet gjør den til et ideelt kjøretøy for par, og 

overbeviser med fremragende romfølelse.  
En generøs allrounder.

CaraLoft
Delintegrert med godt med lastevolum.



Endelig fri, endelig på tur! Anne og jeg 
har gledet oss lenge til å kunne slappe av noen dager.  

Planen vår: Med CaraLoft til Ammersee og Alpenvorland. Det er 
ikke så langt å kjøre, og passer dermed perfekt til en helgetur. 

Underveis finner jeg noen ideer til min nye friluftskokebok.

  PERFEKTE RISOTTO  
  PÅ JAKT ETTER DEN  



Som kokk stiller jeg jo krav når det gjelder maten i ferien, helt fra 
frokosten av - også når vi er på tur med bobilen. Men først må vi ha 
noen kopper kaffe til å våkne på. Det tar ikke lang tid på koketop-
pen med tre bluss. Etter knapt tre minutter har vi fått en perfekt 

start på dagen!

  UTEN FORSTERKNINGER OG KAFFE.  
  VI LEGGER INGEN PLANER  

CaraLoft36



294 cm 215 cm

Med 2,15 takhøyde byr CaraLoft 
på romslig bobil opplevelse.

De 3 viktigste detaljene:
• Stor lastekapasitet
• Gjennomgående romhøyde på 

2,15 meter
• Stor hekkgarasje

opptil 3 soveplasser opptil 5 sitteplasser med 
sikkerhetsbelte 3 planløsninger under 3500 kg

CaraLoft er en perfekt følgesvenn for alle som liker å reise komfortabelt 
og med god plass. Den har god oppbevaringsplass for all slags ferieutstyr, 
og byr på mange gjennomtenkte detaljer. Med sporty kjøredynamikk er 
man trygg og kan nyte turen.
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Litt av et blikkfang. Gjennomgående elegante linjer 
kombinert med PREMIUM-bodelsdør som ekstrautstyr – her på 600 MF.

1. Tappekran for ferskvannstank

2. Tappekran for spillvannstank 

3. Tilgang til frostvaktventil

4. Beskyttet strømforsyning 

5. BWT vannfiltersystem 
 Du finner mer informasjon 
 på >>Side 108.

Easy-Travel-boks samler alle 
tilkoblinger sentralt på ett 

sted.

  Se
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Flott utseende: Baklyktholdere med LED-lyskastere – her på 650 ME.

Flott utsikt fra førerkabinen – 
og intelligent plasserte oppbevaringsrom over.

Med koffeinpåfyll er vi klar for nye 
eventyr. Første impuls: Utforske om-

givelsene. Trendy på longboards.  I til-
legg til alt kjøkkenutstyr, campingbord 

og sportsutstyr får de også plass.

  VÅRT OPPBEVARINGSVIDUNDER.  
  DET ER BARE Å LASTE PÅ!  
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Lure gjemmesteder. Over cockpiten og under kjøleskapet 
finner du også ekstra plass til reiseutstyr – her på 650 ME.

Spar på kreftene til 
trening. Det er ingen 

sak med så enkel 
lossing.

Hva vi liker aller best med CaraLoft? De geniale 
oppbevaringsløsningene! I en håndvending har vi 

stuet inn alt vi trenger til dagsturen vår. 

Den romslige hekkgarasjen 
er perfekt til sports- og 
ferieutstyr. 
De integrerte siderommene 
sørger for orden. Og enda 
mer oppbevaringsplass!  
Den lave lastekanten gjør 
det enkelt å laste bobilen 
– her på 650 ME.

  NESTE ETAPPE 
  KLAR FOR 

40 cm

10 cm

110 cm 650 ME
80 cm 600 MF / 
 650 MF

  Fordeler
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CaraLoft byr på 2,15 meters gjennomgående takhøyde i hele bilen – her på 650 ME.

HØYT UNDER TAKET
Fantastisk romfølelse og god plass 

til å strekke seg.
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1. Oppbevaringsrommene i takskapet er 
enkle å nå.

2. 650 MF – Tilgang både fra innsiden og 
utsiden – god oppbevaringsplass under 
sengen.

650 MF – Denne planløsningen frister med en langsgående dobbeltseng.

EvoPoreHRC-madrassen 
sørger for ergonomisk 

riktig liggestilling.

  Sove

Du finner mer 
informasjon om 
sengevariantene våre på: 
Side 102 eller på nett 
weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Innsidekunnskap
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Anne og jeg er trøtte, men lykkelige. Nå 
skal vi hvile oss i den deilige sengen. Jeg 

er jammen glad for at vi har så gode mad-
rasser: Det er supert å være ute, men uten 

ordentlig søvn blir jeg en surpomp.

650 ME – En blir til to. Med sengeutvidelse som ekstrautstyr blir 
de to enkeltsengene i en håndvending til en stor dobbeltseng.

650 ME – Mer komfort. Klesskapet under sengen. Det er også god plass i takskapene.

  TRENGER JEG SØVN!  

  OGSÅ SOM AKTIVT  
  FRILUFTSMENNESKE  
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Koketoppen med tre bluss og glassdeksel og opp-
vaskbenken i rustfritt stål innbyr til matlaging.

650 ME – Den harmoniske romkonseptet innbyr til matlaging og hygge. 
Skuffer med soft-close-funksjon for enkel betjening.

CaraLoft er romslig også hva 
dinette og kjøkken angår.

Fås i 600 MF og 650 ME.

  Dinette   Kjøkken
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650 MF – Med de dreibare originale Fiat Captainchair 
setene får du en koselig sittegruppe (ekstrautstyr).

650 ME – Estetisk og funksjonell. Samspill mellom oppbevaringsplass og det nye WEINSBERG signaturelementet.

Dagens meny: Noe mettende fra campingkjøkke-
net. På koketoppen med tre bluss går det supert 
å koke saltimbocca med risotto. Belysningen er 
topp både på kjøkkenet og i dinetten – vi må jo 

også kunne beundre maten.

650 MF – God 
plass når du 
lager mat.  KJØKKENLEKENE BEGYNNE  

  LA  
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1. Du får plass til mange toalettsaker 
i speilskapet. 

2. Den store vaskeservanten passer 
godt inn i designen. 

3. Med dusjrom de luxe blir ikke 
resten av badet vått når du dusjer. 

Bad i 600 MF / 650 MF

Ren nytelse!

  Bad
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Baderom i 650 ME

Det er kjekt å kjøle seg ned i bekken, men å vaske seg 
der? Nei takk! Da tar jeg meg heller en varm dusj. 

Det er akkurat det jeg trenger etter all aktiviteten. 
Såpe, tannbørste osv. er lett tilgjengelig i speilska-

pet. Men Anne får gå først.

1. Bekvemt lavt dusjgulv.

2. Vaskeservant på kompaktbadet kan 
enkelt forskyves.

  TILGJENGELIG!  
 LETT 

Kompaktbad i 650 ME
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1. Svingbar vaskeservant.  
Kan plasseres over dusj eller toalett etter 
behov.

2. Bodelsdøren KOMFORT med mygg-
netting. Holder insektene borte.

3. Sentralt plassert betjeningsenhet. 
CP-Plus og LED-betjeningsenheten gjør 
at du kan styre det elektriske anlegget 
i gulvet og varmeapparatet sentralt. Du 
har alltid oversikt over vannbeholdningen. 

4. 215 m takhøyde. Gir enestående 
romfølelse inne.

5. Funksjonelle kjøkkenløsninger. 
Det sørger den romslige kjøkkenvasken i 
rustfritt stål, HPL-kjøkkenplater og den 
robuste kjøkkenbenken for. Da er det gøy 
å lage mat!

6. Romslig hekkgarasje med enhåndsbetjening.  De integrerte 
rommene sørger for ytterligere plass til bagasjen.

7. Ny LFI-takluke. Markant design og robust kvalitet.

8. Stemningsbelysning. Sørger for en hyggelig atmosfære i 
bodelen.

OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

  OSS SLIK SOM NATUREN.  
  INGEN TING INSPIRERER  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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600 MF 650 MF 650 ME

TILPASSET
dine behov.

Mangfold  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (tekonahka)*

*F
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Konfigurer CaraLoft nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

MØBELSTOFFER
for enhver smak.
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Andre liker øyhopping, vi liker landeveiscruising! Vi cruiser gjen-
nom landskapet med CaraSuite, og kan kjøre dit vi vil. 

Vår veicruiser egner seg perfekt til dette, fordi vi til og med har 
adskilte rom til foreldre og barn og nok plass til lekene våre. Da er 

det moro! 

  VI KJØRER DIT 
  VI VIL 



CaraSuite
Delintegrert med senkeseng 
og god ståplass.

Med genial takhøyde og praktisk senkeseng byr CaraSuite på masse plass for fantas-
tiske ferieopplevelser. Alle soveplassene og den hyggelige atmosfæren gjør den til en 

ideell familie- eller flergenerasjonsbil.



  SKIKKELIG KULT  
  VEICRUISING ER  

Jeg vil ut i villmarken, broren min til 
PLAYMOBIL–FunPark, og pappa vil vise 
oss Ausseerland. Mamma vil bare være 
med. Hvordan passer det for alle i feri-

en? Enkelt! I en CaraSuite har man plass 
til alt, sier pappa.
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Med senkeseng som standard er 
CaraSuit den ideelle familie-eller 

flergenerasjonsbilen.

De tre viktigste detaljene:
• Standard senkeseng
• 2,15 m ståhøyde
• Kompakt 2+2 bobil

Med den koselige senkesengen er CaraSuite perfekt for en morsom fa-
milieutflukt. Om dagen ryddes den sikkert bort, om kvelden trylles den 
frem igjen. Mye plass og sensasjonell romhøyde gjør det komfortabelt å 
reise for liten og stor.

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

opptil 6 soveplasser opptil 5 sitteplasser med 
sikkerhetsbelte 3 planløsninger under 3500 kg
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3 typer hekkgarasje alt etter planløsning byr på god plass til 
reiseutstyr.

Stylingpakke II har et flott utseende med lettmetallfelger, svart radiatorgitter og 
spoilerleppe i aluminiumslook– her på 650 MG.

2,5 m3 plass. Det er 
til og med plass til en 

sykkel

650 MG

  Se
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Peter og jeg har lyst å turne i senkesengen vår, men den er dessverre 
ofte stuet bort under taket om dagen. Hvorfor det?

Vår CaraSuite er uansett høy nok til at pappa ikke dunker hodet i mid-
ten. Vi kunne i hvert fall få klatre litt i vinduet...

Typisk WEINSBERG overalt – baklysholderne med LED-baklys understreker den karakteristiske designen – her på 650 MF. 
Du får THULE sykkelstativ til 4 sykler som ekstrautstyr.

Godt med plass for 
fantastiske ferie-

opplevelser.

Sett utenfra vil du nok ikke tro at du både finner en stor senkeseng og 2,15 m 
ståhøyde i denne bobilen.

  SIER PAPPA  
  FORBUDT Å TURNE!  
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Den gode takhøyden, den romslige dinetten og linjeføringen i toppkvalitet 
sørger for ekte velvære i CaraSuite– her i 650 MF.

1. Høykvalitetspanel under 
senkesengen.

2. Senkesengen har integrerte 
LED-spotter. 

3. Det romslige takskapet byr på nok 
oppbevaringsplass.

  Fordeler

Du finner mer 
informasjon på:
weinsberg.com/ 
motorhome-competence

CaraView

KOMFORT SOM KAN SENKES NED
Om dagen merkes den knapt, men om kvelden 

blir dette en koselig hule.

Innsidekunnskap
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Med den praktiske senkesen-
gen får du mer soveplass.

Superpraktisk: Det er bare å 
folde ned senkesengen, og 
vips, så har du en ny koselig 
liggeflate.

Med 60 cm høyde er 
det nok plass i senke-
sengen til både å sove 

og sitte.

Touch-LED-Spots.Sikkerhetsnett i hekksengen beskytter mot fall.

Jeg vil nødig innrømme det, men lillebroren 
min er egentlig helt OK. Det er kjekt å se 

på serier med ham i dobbeltsengen vår. Og 
mamma og pappa lar oss være i fred - den 

åpne baderomsdøren lukker gangen, og dermed 
har familien vår to adskilte rom. Da kan vi også 

spille data i all hemmelighet...   EGET ROM 
  VÅRT 
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700 ME – To romslige enkeltsenger som kan gjøres om til dobbeltseng med uttrekks-
seng-funksjonen . EvoPore-HRC-madrasser er standard om bord.

700 ME – Oppbevaringsplass med 
skyvedør Takskap med kvalitetshengsler.

  Sove

Du finner mer informas-
jon om sengealternative-
ne våre på:
Side 102 eller online på 
weinsberg.com/ 
motorhome-variants

CaraView
Innsidekunnskap
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700 ME650 MG 650 MF

Kun i CaraSuit kan du 
velge mellom tre 

sovemuligheter og 
sengetyper i hekken.

I CaraSuite fikk jeg lov til å ta med alle 
lekene jeg ville, uten å høre „Det er ikke 

mer plass i kofferten!“. Det er supert! 
Lego Boost-roboten min kan kjøre langs 

hele sengen uten å bli hengende i dumme 
sprekker.

650 MF – Den langsgående dobbeltsengen med ekstra 
oppbevaringsplass.

  VI TRENGER MED OSS  
  ENDELIG HAR VI ALT  

650 MG – Tverrdobbelsengen utnytter hele kjøretøyets bredde.
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Det flotte kjøkkenkonseptet i CaraSuite byr på mye plass til å kokkelere – her i 650 MF.

Piazza del CaraSuite:  
unik rombredde mellom

kjøkkenseksjon og 
kjøleskap.

Praktisk: koketopp med tre bluss 
og oppvaskbenk i rustfritt stål på 
kjøkkenet.

97 cm

 Dinette  Kjøkken
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Takskapet i flott design med masse oppbevaringsplass er et 
høydepunkt i det kompakte kjøkkenet.

Kjøleskapet på 145 l har plass for alt det 
en familie trenger på ferie.

Med den langsgående 
sittebenken har 6 personer 

plass i dinetten.

Når man snur Fiat Captainchair-setene (ekstrautstyr), blir dinetten en hyggelig spiseplass – her i 650 MF.

Hvorfor står lillebroren min bare der og glor i stedet for å hjelpe 
til? Kjøkkenet vårt er stort nok for to! Henge ved kjøkkenbenken og 
ikke gjøre noe... Opp med kjøleskapet, hent ut kasserollene, skrell 

grønnsaker, sett på pastaen – kom igjen, gjør noe! Pappa står bak meg 
på „piazzaen“ vår – det kaller han plassen mellom kjøkken og dinetten 

– og følger med på det som skjer. 

  KAN IKKE DU HELLER HJELPE MEG?  
  STÅ IKKE BARE DER OG GLO,  

61



1

2

2

1

3

2

4

1

3
41

2

1. Dusjen er separat fra WC og 
vaskeservanten. 
Slik kan områdene brukes av to personer 
samtidig.

2. - 3. Med dekslet til dusjkaret blir det mer 
plass innendørs. Den lave kanten gjør det 
enkelt å gå inn i dusjen. 

4. Romslig dusjområde med praktisk 
dusjvegg.

Bad i 650 MG
/ 700 ME

  Bad
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Kliss klass! Sånn går det når jeg må 
dele bad med broren min. Neste 

gang skal jeg pusse tennene i dus-
jen, da kan nemlig jeg lukke døren. 
På badet har vi mange hyller. Der 

hara jeg alt tilgjengelig, det henter 
jeg, og vekk er jeg ...

1. Du finner et kombinert bad i 
planløsning 650 MF. Dometic Kassett 
toalett er standard i alle modeller.

2. Praktisk vegg- og takholder for 
dusjhode er standard om bord.

Bad i 650 MF

  MEN IKKE Å DYNKE 
  DET ER OK Å TULLE,
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OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

1. Belysning. Den indirekte belysningen 
på skapene skaper en koselig stemning.

2. Dekorstriper i toppkvalitet. For 
lang brukstid og et stilig utseende.

3.  Senkeseng med sikkerhetsnett. 
Gir mange soveplasser, og fallbeskyttel-
sen byr på mer sikkerhet på begge sider.

4. Eksepsjonell romhøyde. Med en 
høyde på 2,15 meter får man et koselig 
innemiljø.

5. Oppbevaringshylle i skinn. Lett 
tilgjengelig oppbevaringsplass i elegant 
skinnlook.

6. Easy-Travel-boks. Alle servicetilkoblinger til Easy-Tra-
vel-boksen og BWT vannfilteret er lett tilgjengelige.

7. Hekkgarasje. Den romslige hekkgarasjen med enhåndsbet-
jening gjør det komfortabelt å reise. 

8. Unik rominndeling. Byr på nok plass for hele familien.

  RUNDT GRYTENE  
  GOD STEMNING  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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TILPASSET
dine behov.

Mangfold  

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (tekonahka)*

Konfigurer CaraSuite nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView
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650 MF 650 MG 700 ME

MØBELSTOFFER
for enhver smak.
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Vår CaraHome som tidsreiseekspedisjon har alt vi behøver til 
vår oppdagelsesferd. Sarah, Tobias og Paula og jeg legger ut på 
tur til Altmühltal i Bayern. Vi er lidenskapelige stein- og fossil-
samlere, og i vårt rette element her på hjemstedet til urfuglen 

Archeaeopteryx. 

Sarah interesserer seg bare sånn passe for steiner, men hun syns 
det er kjekt at familien blir sammensveiset på disse oppdagelses-

ferdene. Og hun liker å være på farten – det er kjedelig 
 å bare være på ett sted.

  LITT SPRØTT, IKKE SANT? ABSOLUTT!  

  OSS FIRE I TIDSREISEBOBILEN  
  PÅ TUR FOR Å SAMLE STEINER  



CaraHome
Familievennlig alkove 
- godt med plass!

Med alkove og gjennomtenkt inndeling byr CaraHome på rikelig 
plass for gode turopplevelser. Alt etter planløsning er det 

soveplasser for 4 til 6 personer. 



Sarah trodde ikke det var mulig, men barna hadde stor glede av å bearbeide de 
myke steinlagene med hammer og meisel. 

Bare det å kjøre til „utgravningsstedet“ var litt av en opplevelse.  
Heldigvis har vi ryggekameraet som ekstrautstyr, 

på den måten er det enkelt å parkere.

  HADDE IKKE JEG RETT, KANSKJE!  
  STEINBRUDDET ER KJEMPEPOPULÆRT!  
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200 cm

70 cm

235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

Mye plass i din 
CaraHome.

Tenk deg å aldri mer måtte bestille et hotellrom. Tenk deg å alltid ha 
med deg romslig ferieleilighet hvorhen du reiser. Nå kan du bli kjent 
med den familievennlige alkoven med fantastiske plassmuligheter.

De tre viktigste detaljene:
• stor dobbeltseng i baugen
• godt med oppbevaringsplass
• to adskilte soveområder

opptil 6 soveplasser under 3500 kgopptil 6 sitteplasser med 
sikkerhetsbelte

3 planløsninger
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Stylingpakken fra Fiat fås som 
ekstrautstyr og garanterer 
både et stilig utseende og rei-
ser med stil – her på 550 MG.

Kjære kone, ikke klag – vår CaraHome har en stor 
hekkgarasje. Der gjemmer vi skattene vi har funnet. 

Godt stablet og fastsurret, slik at ingenting sklir rundt. 

Tidsreisebobilen vår er garantert en av de kuleste, mest 
praktiske og romsligste bilene overhodet!

Takvinduet i alkoven sørger for frisk luft i soveområdet, det 
stilige utseendet sørger for det samme utvendig.

Super mulighet: 
foldbar seng i alkoven for 

enda mer plass.

  OG JEG FÅR LOV TIL Å  
  RYDDE BORT SAKENE IGJEN.  

  Se
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Romslig  
hekkgarasje: der 
er det til og med 

plass til en sykkel.

Overbeviser med markant hekk i WEINSBERG-look og byr på mye oppbeva-
ringsplass i hekkgarasjen – her på 600 DKG.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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Alkove med takluke, myggnetting og rullegardin gjør rommet stort og 
gjennomstrømmet av lys – her i 600 DKG.

1. Hyllene er lett å nå fra alkovesengen.

2. Ekstra oppbevaringsplass og klesstang 
under den tverrgående sengen –  
her i 550 MG.

3. Det integrerte klesskapet byr på 
tilstrekkelig plass – her i 600 DKG.

  Fordeler

Du finner mer 
informasjon på:
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
Innsidekunnskap
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Jeg har sjelden sett våre to barn så rolige - begge 
ligger i alkoven og leser. I en bok!! De to ekstra 

USB-kontaktene lader nemlig akkurat opp mobilene 
deres. De har nok plass i alkoven til at det ikke blir 

krangel om hvem som er i veien for hvem.

Alkove. 
Hyggelig soveplass med oppvarming 
(ekstrautstyr). 
Om dagen er den badet i lys, om 
kvelden har den genial belysning.

I dobbeltsengen i „andre etasje“ er de virkelig 
koselig. Nesten som et eget rom bare for oss.

  STOR KOSELIG HULE  
  FOR NYSGJERRIGE FORSKERE. 
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I den romslige dobbeltsengen sørger standard lettmadrassen EVoPore-HRC fo 
 god søvn – her i 550 MG.

  Sove
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550 MG 700 DG 600 DKG 

Soveplass for 
opptil 6 personer.

Det er litt av en jobb å få barna til å sove. 
Bra at hekk-køyesengene er adskilt ... 

Paula får lov å lese lenger om kvelden, og 
da er det supert at sengelampen kan justeres 
individuelt! Og hvis Tobias ikke slutter å erte 

Paula nedenfra, gjør jeg dinetten om til en seng 
for ham i morgen!

Dinetten blir en ekstra soveplass i en håndvending.

600 DKG – Etasjesengen i planløsning 600 DKG har 
sikkerhetsnett som standard, og er ideell for barn. Det 
snedige med denne modellen er at man også har tilgang fra 
hekkgarasjen innenfra.

600 DKG – Å sove over hverandre i etasjesengen i 
stedet for side om side.

   TRØTT ENNÅ!  
  JEG ER JO IKKE  
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550 MG 700 DG 600 DKG

Mange muligheter: 
Hver planløsning 

har sin egen 
dinette.

Slitesterke stoffer og behagelige seter for koselige stunder.
Dessuten byr dinetten i 600 DKG og 700 DG på 4 sitteplasser  med setebelte.

165 cm145 cm150 cm

  Dinette   Kjøkken

76 CaraHome



Jeg er så glad for at jeg har en koketopp med tre bluss i min Ca-
raHome – på den måten kan jeg enkelt lage mat til alle samtidig.  
Guttungen er også i fyr og flamme over å lage mat på gasskomfy-
ren! Man sier at menn trenger så mye plass når de lager mat, men 

jeg fikser det på liten plass.(...)

Velværefaktor hyggebelysning – det behagelige lyskonseptet sørger for god 
stemning. Det er god plass til matlaging på kjøkkenet med forlengelse av 
kjøkkenbenken – her i 700 DG.

Kjøkkenskuff med soft-close- 
funksjon og praktisk inndeling.Åpner døren for mye oppbevaringsplass!

Kjøleskap 
177 l 

ekstrautstyr  
600 DKG, 700 DG

Kjøleskap  
106 l 

Serie 550 MG,  
600 DKG, 700 DG

  MATLAGING  
  MANNFOLKARBEID- FORDI MITT  

  SPEILEGG ER PERFEKT!  

TAKSKAP
Elegante og romslige
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Man behøver jo ikke sette opp 
håret på familieferie, men litt stil 

må man jo ha, synes Sarah. På 
badet i CaraHome føler hun seg 
åpenbart vel: Her finner hun alt 

hun trenger for å gå ut i „sivilisas-
jonen“. Vi som er på tidsreise, anser 
badet heller som en „dekontamine-

ringskapsel“.

Treoptikken tar seg flott ut på badet, speilskapet gir oppbevaringsplass for 
raskt tilgjengelige saker og standard Dometic keramikk kassettoalettet 
gjør tilbudet komplett.

  BARE FORDI EN DAME SAMLER STEINER,  

  MÅ HUN JO IKKE  
  SE SÅNN UT!  

  Bad
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1. Dusjhode med behagelig vannstråle.

2. Armaturen er like elegant som lettstelt.

3. avt gulv i dusjen.

4. Praktisk håndkleholder.

Forskyvbar 
vaskeservant for 

god plass.

Inneholder alt 
man trenger på 

oppdagelsesferd!

Bad i 700 DG
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OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

1. Romslig hekkgarasje med en-
håndsbetjening. Tilgang fra den 
utvendige luken og fra stuen.

2. Alkove. Alkoven med oppvarming 
(ekstrautstyr) er en koselig hule. 

3. Runde kanter. De robuste arbeidsfla-
tene har ingen skarpe kanter. 

4. Sentralt plassert betjeningsenhet.  
Ett blikk er nok til å kontrollere både 
vannivået, varmen og strømforsyningen.

5. Ferskvanns- og spillvannstanker.  
Rengjøring av ferskvanns- og spill-
vannstanken kan også gjøres enkelt  
innenfra.

6. Ergonomiske håndtak. Håndtakene på skap og skuffer er gode 
å holde i.

7. Adskilt gassbeholder. Enkel tilgang via servicedørene i sideveggen. 

8.  Alt på et sted. Sentral og lett tilgjengelig betjening for 
ferskvanns-/spillvannstank, samt vannfilter, frostventil og 
landstrømtilkobling.

  DET NESTE EVENTYRET!  
  HEI, DER BORTE VENTER  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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TILPASSET
dine behov.

Mangfold  

550 MG 600 DKG 700 DG

FOREST*TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*

DUSK*

ACTIVE NAVY* FIFTY SHADES (tekonahka)*

*F
ås

 m
ot
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ris

til
le

gg

Konfigurer CaraHome nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

MØBELSTOFFER
for enhver smak.
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Vi heter Rudi og Gertrude, og er garvede campere. 
Men derimot er CaraCore ny for oss, vi reiser med den for første 

gang i år. Og da vil vi reise langt. Vi har tenkt oss til vår yndlingsdes-
tinasjon, Norge. Helt uten tidspress, men til en årstid hvor du treffer 
flere innfødte enn turister. Vi kjører fra Bayern, langs med fjordene 

og helt opp til Lofoten. Helt i vårt eget tempo og med stil. CaraCore 
har nemlig en ypperlig design, og passer perfekt i Skandinavia.

  NORGE, HER KOMMER VI!  
  VÅRT LIVS REISE.  



CaraCore
Moderne, helintegrert bobil med 
topp utstyrspakke!

Den kombinerer det praktiske med det nyttige, og den har 
fokus på kvalitet og dynamikk. 

En ny generasjon bobil med elegante linjer.



  STEMNING!  
  GOD 

Det spesielle med denne reisen: Vi har ingen spesiell 
tidsbegrensning. Vi føler oss så vel at vi kunne ha kjørt i 

evigheter, så fint har vi det i vår CaraCore. Vi har også mer 
enn nok plass i denne romslige bilen.

SUR! ALDRI
UT PÅ TUR
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Den første helintegrerte fra WEINSBERG. 
Og straks et suverent stilikon.

De tre viktigste detaljene:
• Dynamisk og progressiv design
• LED-lys
• Standard senkeseng

CaraCore er en stilbevisst trendsetter som elsker fremtoning og liker å 
bli sett. Den kombinerer det praktiske med det nyttige. Et imponerende 
samspill av romfølelse, kvalitetsmaterialer og unik kjørekomfort.

opptil 5 soveplasser Under 3500 kgopptil 5 sitteplasser med 
sikkerhetsbelte

3 planløsninger
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650 MEG – Den første WEINSBERG-modellen med 
gjennomgående sidepaneler er sporty og elegant.

Standard. 
Bodelsdør KOMFORT 
med 700 mm bredde

Elementer i svart og 
hvitt. Høydepunktet på 

den klart utformede 
fronten.

Fås som ekstrautstyr: Bodels-
døren EXKLUSIV bl.a. med vin-

du og Coming-Home-belysning.

  Se
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CaraCore er lett å håndtere. Den glir mykt 
over de relativt ensomme veiene og ligger 
smidig i svingene. På slutten av dagen er vi 

overrasket over hvor mange kilometer 
vi har kjørt.

Dynamisk. Sidepanelet med svarte elementer og 
førerhusdør med elektrisk trapp.

Den iøynefallende baklysholderen med LED-lys og WEINSBERG 17” aluminiumsfelger (ekstrautstyr) 
skaper et dynamisk bilde – her på 700 MEG.

Perfekte linjer og markant 
design – typisk WEINSBERG.

  ET VAKKERT LANDSKAP!  
  VAKKERT KJØRETØY I  
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Jeg husker fremdeles ordene til vår WEINS-
BERGS-forhandler. Han snakket om en „helt ny type 

kjøretøy“. Vi kan ikke være mer enig!

LED-ryggelys med WEINSBERG-signet for god 
synlighet og haøy sikkerhet. Litt av en belysning, litt av et utseende: LED-frontlys i 

Cube-design.

„State of the Art“
fra utseende til 

pris-ytelsesforhold.

Gassbeholde-
ruttrekket fås som 
ekstrautstyr, og 
gjør betjeningen 
ekstra komforta-
bel. (650 MEG / 
700 MEG)

Med det integrerte headup-displayet retter bilføreren blikket 
der det skal være. Denne flotte funksjonen er en del av media-
pakken, som fås som ekstrautstyr.

  I SÆRKLASSE.  
  HELT SIKKERT  

  Fordeler

100%
WEINSBERG 

DNA
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Kun det beste er godt nok! Kompo-
nenter i LFI imponerer med optimale 
egenskaper, som er nøye utviklet. 
Maksimal stabilitet garanterer høy 
sikkerhet. LFI-takluken gir også 
masse lys i bodelen.

Gjennomgående 
komfort: Med 

senkeseng som 
standard.

Banebrytende design og 
nøyaktig presisjon med 
moderne LFI-teknologi

Du finner mer
informasjon på
weinsberg.com/ caracore

CaraView
Innsidekunnskap
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700 MEG. Ekte storhet. Fantastisk romfølelse som understrekes av de elegante møblene med åretegninger på tvers.

Perfekt plassert. 
27" LED skjerm 

i TV-pakken 
(ekstrautstyr).

Møbelstoff av høy kvalitet og behagelig sittekomfort 
skaper et stemningsfullt designkonseptet.

Elegante takskap med mye oppbevaringsplass, 
integrert slingrekant, WEINSBERG møbaelhånd-
tak og klaffer med taktil overflate.

  Dinette
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Innvendig virker CaraCore som ett eneste stort rom, med 
åpen sikt hvorhen du står. De brede vinduene slipper inn 

mye lys, inn slik at vi kan nyte Norge i all sin prakt.

De ergonomiske setene 
kan dreies, og føyer seg 

harmonisk inn i interiøret.

Valgfri L-formet dinettebenk. Sidebenken og det utklappbare setet 
venter på hyggelige stunder – her på 650 MF.

Her finner man en enestående romfølelse med flytende overgang mellom 
bodelen og førerhuset – her på 700 MEG.

  FOR DAGEN!  
  HER LEGGES PLANENE  
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Vi har aldri hatt så god 
oppbevaringsplass på tur som nå. 

Vi nyter dette særlig 
på kjøkkenet. 

700 MEG – Kjøkkenseksjonen vis à vis er en estetisk nytelse.

  FRISTENDE BÅDE FOR  
  REN NYTELSE!  

  Matlaging

  ØYNENE OG MAGEN.  
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650 MEG 650 MF / 700 MEG

Storartet duo.  
Forskjellige kjøkkenkonsepter alt 

etter planløsning.

Stort. Slim Tower kjøleskap på 142 liter og AES-funks-
jon, der energitypen velges automatisk.

Stille. Romslige skuffer med soft-close-funksjon 
for enkel betjening.

Ganske enkelt perfekt. Koketopp med tre bluss og glassdeksel.
650 MEG – Kjøkkenseksjonen er 
perfekt integrert i romkonseptet.

CaraView Innsidekunnskap

Du finner mer informasjon om 
kjøkkenalternativene våre på
Side 104 eller online på  
weinsberg.com/motorhome-variants
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Standard senkeseng som passer perfekt inn i romkonseptet. Når den er hevet, 
har man god plass til å kose seg i dinetten – her på 700 MEG.

HJEM PÅ HJUL!
Ingen kan vel legge merke til den  

skjulte senkesengen? 

  Sove / Senkeseng
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???
Stilige omgivelser med berørings-LED også 
ved senkesengen.

Når sengen er hevet, passer den 
perfekt inn i romkonseptet.

Når senkesengen er senket, får man en koselig 
soveplass for to personer – her på 700 MEG.

Senkesengen er nok et pluss for CaraCore. Rudi 
liker å sove middag i den, mens jeg nyter en 

kopp kaffe i dinetten.

  SPISE NEDE.  
  SOVE OPPE,  

110 cm

180 cm
God plass i rommet

selv med senkesengen 
nede.

200 cm

95



Hyggeplass. Soveplassen i 650 MEG og 700 MEG med 2 meter lange enkeltsen-
ger på langs. Perfekt design til den minste detalj: Overskap med eksklusive 

WEINSBERG-håndtak og soft-touch-LED.

Den romslige soveplassen i hekken er 
minst like behagelig. Det blir særlig 

koselig om kvelden, med stilig belysning 
som skaper en spesiell stemning.

  FOR STORE REISEDRØMMER.
  STOR SOVEPLASS 

Vakkert utformede overskap med god plass.

  Sove / Faste senger
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Lesespotter gir optimal belysing ved sengen.

Praktisk løsning. Klesskapet under 
sengen i 700 MEG.

Det tydelige designet går igjen i de skinntruk-
ne sideelementene med tekstilnett.

650 MF Langsgående dobbeltseng med EvoPoreHRC-madrass og oppbevaringsplass under 
sengen.

Smart. I en håndvending blir dinetten til ekstra soveplass.

Hekkområdet 
preges av flotte 

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

700 MEG – Stilren og enkel design med det største badet i sin klasse.

Bad i 650 MEG / 700 MEG

  Bad
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Baderommet i 650 MF er virkelig estetisk. I tillegg har vi god plass ved 
vasken og i dusjen.

Speilskap med vakre LED-lys. 

Rudi synger i dusjen mens jeg pusser 
tennene. På det romslige baderommet 

har begge to mer enn nok plass.

Bad i 650 MF

  PÅ DET ROMSLIGE BADEROMMET.
  REN NYTELSE  

Stort dusjområde gir velvære på baderommet i 700 MEG.
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OVERBEVISER
med gjennomtenkte detaljer.

1. LED-lyskastere. Nyeste teknologi, 
perfekt sikt og sikkerhet takket være 
iøynefallende lyssignatur.

2. Soft-close-skuffer. Super komfort - 
skuffene lukkes mykt og stille.

3. Manuell eller elektrisk lysskjer-
ming foran. Skaper privatsfære på 
oppstillingsplassen om natten.

4. Bodelsdør KOMFORT med 700 mm 
bredde. Med automotivt låsesystem, 
dobbel tetning og foldbare knagger.

5. ALDE varmtvannsoppvarming og 
ALDE vannbåren gulvvarme fås som 
ekstrautstyr. Gir behagelig romtempe-
ratur og ingen kalde føtter.

6.  Easy-Travel-boks og BWT-vannfilter.  
Alle viktige servicetilkoblinger samlet på ett sted, og ikke minst 
rent filtrert vann..

7. Elektrisk stigtrinn. Gjør det lett for bilføreren å gå inn.

8. Førerhusseter av høy kvalitet garanterer optimal komfort 
på reisen.

  HVER DETALJ ER ET  
  LITE MESTERVERK.  

  Høydepunkter

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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Konfigurer CaraCore nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

TILPASSET
dine behov.

Mangfold  

FOREST*

TURIN

STONE WATER* BLOOM*

SZECHUAN*DUSK* ACTIVE NAVY*

*F
ås

 m
ot

 p
ris

til
le

gg

650 MF 650 MEG 700 MEG

MØBELSTOFFER
for enhver smak.
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Våkne uthvilt hver morgen. Vi hos WEINSBERG vet hvor 

viktig det er med god søvn når du er på ferie. Derfor legger vi 

stor vekt på god plass og komfort ved alle sengevarianter og 

planløsninger. Her finner du det som passer deg best!

SENGER.
VALG AV 
TYPE SENG?

  Utvalg / Senger

Tverrgående dobbeltseng
Effektiv tusenkunstner. Den koselige 
tverrgående dobbeltsengen utnytter 
hele bredden av bilen. Det gir en ekstra 
lang liggeflate og en perfekt romfølelse. 

CaraHome 550 MG / 700 DG 
CaraSuite 650 MG

Langsgående dobbeltseng
Den langsgående dobbeltsengen byr 
på en ekstra elegant romløsning. Her 
står romantiske netter på program-
met. Flott med kort vei til badet.

CaraCompact 600 MF
CaraLoft  600 MF / 650 MF
CaraSuite  650 MF
CaraCore  650 MF

Langsgående enkeltsenger
Her er det bare å breie seg. Med en 
lengde på opptil 200 cm er det mer 
enn nok plass til at du kan strekke deg 
helt ut. Hvis du vil, kan du forvandle de 
to enkeltsengene til én stor liggeflate 
(ekstrautstyr).

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG / 700 MEG
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Senkeseng
Om dagen merkes den knapt, men om 
kvelden blir dette en koselig hule. Når 
senkesengen er hevet, legger man 
nesten ikke merke til den koselige 
sovemuligheten, og den sikres godt med 
klikklåser og sikkerhetsbelter.

CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF / 650 MEG / 700 MEG

Etasjeseng
Over hverandre i stedet for side 
om side.  
Med standard sikkerhetsnett er 
etasjesengen ideell for barn. Her 
får barna litt tid for seg selv.

CaraHome 600 DKG

Alkoveseng
Sove i øverste etasje. Det går enkelt 
å klatre opp stigen til den behagelige 
alkovesengen som nesten er som et 
eget rom. Både de to vinduene som 
kan vippes utover og takluken sørger 
for frisk luft når du sover.

CaraHome 550 MG / 600 DKG / 700 DG

Dinettene i bilen er 
lette å gjøre om til en 

ekstra soveplass.

Utvalg / Senger  

Du finner mer informasjon på nettet:  weinsberg.com/motorhome-variants

For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser.WEINSBERG 
forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
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Kompaktkjøkken
Plass til det viktigste. Kjøleskapet er 
integrert i kjøkkenseksjonen i kompakt-
kjøkkenet. I skuffene med heluttrekk har 
du alt for hånden.

CaraHome 550 MG

Langsgående kjøkken
Romslig klassiker. På det langsgåen-
de kjøkkenet er kjøleskapet plassert 
separat og kan derfor være på opptil 
177 liter. Det gir ekstra god plass til 
ferske matvarer og god drikke..

CaraCompact 600 MEG / 600 MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Du finner mer informasjon på nettet: weinsberg.com/motorhome-variants

Kjøkkenet er hjertet i hjemmet – også her i bobilen. Med 

robuste kjøkkenbenker, mye plass for redskap og 

kvalitetsutstyr er det gøy å lage mat.

KJØKKEN.
VI VET 
HVOR VIKTIG 
KJØKKENET ER!

  Utvalg / Kjøkken

Vis-à-vis-kjøkken
På vis à vis-kjøkkenet finner du kjøkken-
benken ved siden av dinetten. Plasserin-
gen av kjøkkenskapet på motsatt side er 
veldig praktisk..

1. CaraLoft 650 MF 
 CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME 
 CaraCore 650 MF / 700 MEG 

2. CaraLoft 600 MF
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Kompaktbad
Kompakt og komplett. Høydepunktet 
på kompaktbadet er den forskyvbare 
vasken. Denne funksjonelle løsningen 
gir optimal utnyttelse av rommet også i 
plassparende konstruksjoner.

CaraCompact 600 MEG 
CaraLoft  650 ME
CaraHome  550 MG / 600 DKG / 700 DG
CaraCore  650 MEG

Romslig baderom
Den mest generøse badeløsningen. Dus-
jen er separat fra WC og vaskeservanten. 
Når døren til boenheten lukkes, oppstår 
et stort, gjennomgående baderom.

CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Hekk langsgående bad
Alt på en linje. Den geniale partneren 
til den langsgående dobbeltsengen 
utnytter plassen optimalt. Dette skaper 
en enestående romfølelse i bilen.

1. CaraLoft 600 MF / 650 MF 
 CaraSuite 650 MF 
 CaraCore 650 MF 

2. CaraCompact 600 MF

Du finner mer informasjon på nettet: weinsberg.com/motorhome-variants

På badet er det viktig med plass. Her kan vi skilte med 

gjennomtenkte løsninger. Mye oppbevaringsplass, tiltalende 

design og fleksible detaljer gjør at du føler deg vel.

BADEROM.
DET DELIKATE 
BADEROMMET!

Utvalg / Baderom  
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE

AUSSTATTUNG KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

mit Fenster inkl. Verdunkelung • •

Mehrfachverriegelung • •

Schlagregen-Dichtung (Doppeldichtung) • • •

Automotives Schließsystem • • •

2 Kleiderhaken, fest • • 

2 Kleiderhaken, klappbar • • •

Öffnungsbegrenzer mit Gasdruckfeder • •

Regenschirmfach • •

Verdeckte Scharniere • •

Multifunktionale Tasche • •

Zentralverriegelung •

Coming Home Beleuchtung •

REN FORNØYELSE.
WEINSBERG bodelsdører med mange funksjoner.

Fås i 600 mm og 700 mm bredde (avhengig av planløsning)

Vindu med plissé Foldbare knagger

Innvendig lås med visningParaplyholder

*  Serie 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Ekstrautstyr 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Ekstrautstyr 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

Innovativt: Låsesystem med 
nøkkel for både bodelsdør og 

serviceluker.

  Utvalg / Dører

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV
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MAGNOLIA

EARTH

PEACH

AQUA AVOCADO

STONE
Pakken består av: 2 pynteputer, 2 soveputer, 
2 pledd og en bordløper.

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

Svartmatt-frontpolerte 
17" aluminiumsfelger inkl. dekk 
i eksklusiv WEINSBERG design
(235/60R17)

COZ Y HOME 
DEKORPAKKE

– med COZY HOME 
velger du dekor

FÅS SOM 
EKSTRAUTSTYR

TIL ALLE 
WEINSBERG- 
MODELLER

Du finner alle alternativer for felger og dekk på nettet: configurator.weinsberg.com

Våre 17" aluminiumsfelger i WEINSBERG 
DESIGN er standardutstyrt med Falken kvali-
tets-helårsdekk som du også kan kjøre med på 
snø og is om vinteren.

• M+S / 3PMSF-merking 
• slutt på å kjøpe vinterdekk 
• ingen ekstra investeringer

NY
WEINSBERG 

ALUMINIUMSFELGER.
I eksklusiv WEINSBERG-design.

Utvalg / Design  
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PIONEER 
HEAD-UP-DISPLAY:*  

Det integrerte head-up-displayet sørger 
for enda mer sikkerhet. Du får alle rele-
vante data rett i synsfeltet mens du holder 
blikket på veien. Displayet viser også navi-
gasjonsinformasjonen fra Navgate Evo.

* Komponentene fås som ekstrautstyr

PIONEER NAVGATE EVO:*
Europanavigasjon i 44 land spesielt tilpasset bobiler. Her får du oversikt over 5600 
oppstillingsplasser for bobiler fra bobil-atlaset, trygg betjening med stemmestyring 
via smarttelefonen, 7"-flerpunktsberøringsdisplay, integrert DAB+-mottaker pluss 3 
års kartoppdatering.

TRUMA-INET-SYSTEM:*
Varme og gassbeholdning 

per app*

Med det praktiske Truma-iNet-systemet 
inkludert Truma-app kan du styre og kontrol-
lere varmeapparatet i det mobile hjemmet 
ditt uansett hvor du er. Hvor mye gass er det 
igjen? Den digitale gassmåleren gir deg full 
oversikt på smarttelefonen eller nettbrettet.

VÅRT FOKUS 
ER MAKSIMAL 
KOMFORT!

Praktiske vannfiltre med ultrafiltermembran som gir 
førsteklasses hygiene. Fjerner effektivt mikroorganismer 
fra vannet. Med BTW bestcamp får du hundre prosent 
hygienisk vann helt uten bruk av kjemikalier. BWT best-
camp høyeffektive filtersystemer for bobiler og CUV-er 
fra WEINSBERG fås hos forhandlere over hele verden. 
Filtersystemene må byttes ut hver 6. måned       for garan-
tert vannkvalitet og  trygg vannforsyning.

En 8 mm «John Guest»-pluggforbindelse sørger for 
ekstra enkel installering uten bruk av verktøy – med 
vannforsyning også uten reservefilter.

VANNFILTERSYSTEM
„BWT - BESTCAMP“* 

  Utvalg / Teknikk

VarmesystemerGassforsyning
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VELOCATE GPS-TRACKER:*
Økt sikkerhet for deg og din WEINSBERG.

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport av rust-
fritt stål. Lett å gjøre ren. Mål: 7 × 25 cm, vekt: 
256 g. Artikkelnr. 651/023

2. Campingstol av runde aluminiumsrør,  
76 cm høyt rygglene kan justeres i 8 posisjoner. 
Bæreevne: 100 kg, ramme i aluminium. Pakkens 
mål: 107 × 69 × 5 cm / artikkelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf med 
værbestandig Sevelit-bordplate. Høydejuster-
bart: 57–74 cm, mål: 100 × 68 cm, 
Material: stål, kan belastes med opptil: 50 kg, 
vekt: 11 kg. Artikkelnr. 651/021

Du finner all informasjon og alle priser på 
www.frankanafreiko.de

* Komponentene fås som ekstrautstyr

Kan kjøres ut elektrisk, men nok bærekraft og kombinert med 
avtakbart tilhengerfeste er bakstativet svært praktisk. Du 
trenger bare trykke på en knapp og så kjøres to svingledd ut, 
det opprettes forbindelse med bobilens elektriske anlegg så 
snart tilbehørpakken med foldbare LED-baklys er skjøvet oppå.

Det innovative GPS-lokaliseringssystemet fra Velocate hjel-
per deg med intuitiv appstyring og stille alarm-modus. Da 
kan du få tak i bobilen igjen hvis den skulle bli stjålet. Den 
langvarige effekten på opptil 3 måneder uten strømtilkobling 
fungerer helt utmerket.

4. Håndvogn med 10 cm brede profilerte dekk 
og bæreevne på opptil 75 kg. Mål: 131 × 60 × 98 
cm, vekt: 11,9 kg. Artikkelnr. 51 011

5. Fire krus med hank i resylin av høy kvali-
tet. Med antiskli-system. Artikkelnr. 651/024

6. Gassadaptersett – har alt du trenger når 
du skal koble en trykkregulator (G12, Tyskland) 
til gassflasker som er vanlige i Europa.  Artik-
kelnr. 651/025

E.HIT* 
integrert bakstativ.

GJØR
FERIEOPPLE-
VELSEN
PERFEKT

FRANKANA 
WEINSBERG- 

KOLLEKSJONEN
får du hos din WEINSBERG- 

forhandler eller på 
 shop.weinsberg.com. 

Utvalg / Teknikk / Nettbutikk  

II tillegg er maskinvaren forberedt, utvidet via valgfrie sensorer (f.eks. Dør / vinduskontakt) 
til å bli. For mer informasjon, besøk www.velocate.com eller www.weinsberg.com.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Leie er også 
mulig i 

utlandet!

FORHANDLERSØK
Finn en WEINSBERG-forhandler 

i nærheten
Vi vil at du skal kunne oppleve bobilene våre på nært 
hold. Bruk forhandlersøket til å finne en WEINSBERG- 
forhandler i nærheten, og prøvekjør en bobil.

Finn din forhandler på: dealer.weinsberg.com

MEDIKIT-KUPONG:
Kupong for et eksklusivt 

medisinsett

Din WEINSBERG-bobil leveres nå også med en MediKit-voucher. 
Settet inneholder diverse medisiner fra apotek. Her finner du 
blant annet smertestillende medisin, allergimedisin, tabletter 
mot diaré og mye annet som kan komme godt med på reisen. Da 
er du parat hvis uhellet skulle være ute.*

* Bilen leveres med et gavekort du kan innløse for å få medisinsettet. Medisinsettet 
inneholder medisiner som bare selges via apotek. Gavekortet kan derfor bare innløses 
hos det ansvarlige MediKit-apoteket på www.medikit.shop. På www.medikit.shop. får du 
dessuten mer informasjon om ditt MediKit.

Du vil kjøpe en fritidsbil, men først vil du prøve 
om den passer til deg? Da er tilbudet fra RENT 
AND TRAVEL helt perfekt. Finn planløsningen 
du liker best, på nettet eller hos reisebyrået. 
RENT AND TRAVEL hjelper deg med å velge 
riktig bil. Selskapet har et nettverk med 170 
utleiestasjoner i Tyskland og 1900 leiebiler. 
Det samarbeider med over 380 partner-rei-
sebyråer. Benytt deg av den store tjenes-

teporteføljen med ruteforslag og en rekke 
samarbeidsavtaler med camping- og oppstil-
lingsplasser. Kos deg med praksistestferien!

  Over 1900 leiebiler står klare på over 
170 leiestasjoner.

   Kan bestilles på  
www.rentandtravel.de eller via 
380-partner-reisebyråer.

Finn alle leiestasjonene på www.rentandtravel.de

CaraView

Familievogn eller en eventyrbil for to?
Finn ut hvilken som passer perfekt for deg: 
layoutfinder.weinsberg.com

Planløsninger

CaraView Konfigurator

Design din individuelle CUV. For hvilken planløsning
og hvilket utstyr du bestemmer deg for, gjør
det til ditt personlige drømmekjøretøy:
configurator.weinsberg.com

  Alt om ferien

PRØV FØR DU BESTEMMER DEG...

NY
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#teamWEINSBERG

skriver reisefortellinger og deler dem 

med nettsamfunnet. Det er virkelig 

verdt å ta en titt på dem!

Sharing is caring: Hva har du oppdaget 

på tur med en WEINSBERG? Alle er 

velkommen på #teamWEINSBERG!

Bli en del av
Samfunnet vårt!

#teamWEINSBERG

Vi dro avsted med CaraCompact. Kjøreegenskapene er 
fantastiske, og det er stedet også. Det er supert å være 

med i #teamWEINSBERG!

Det er helt fantastisk å være endel av 
#teamWEINSBERG! Med den flotte helintegrerte 
CaraCore reiste vi til Norge. Ferden gikk via de flotte 

fjordene til Lofoten. Paradis på jord!

Vi dro i Ammersee og Alpenvorland for å trene 
og få inspirasjon til vår neste kokebok. Det er en 

underdrivelse å si at reisen var fin. 
#teamWEINSBERG er super!

 RUDI & GERLINDE SCHARF 

  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA UND FELIX  

Fås i  
shop.weinsberg.com



Du finner våre campingvognerog CUV i vå re separateWEINSBERG-kataloger!

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

Besøk oss på
sosiale medier og i
fanbutikken vår!

Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 08/2020. Inngåtte kjøpskontrakter kan inneholde tekniske endringer, i den 
grad dette vil medføre forbedringer for sluttproduktet. Farger og materialvalg er fastsatt men kan også endres etter kontraktsinngåelse. Vennligst noter at noen av 
bildene i katalogene inneholder ekstra utstyr som ikke inngår i leveringen. Farger og dekorasjoner kan oppfattes annerledes på trykk enn i virkeligheten (f.eks. avvik 
på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metall og maling på GRP / plast). Utstyr og tilbehør som avbildet i katalogen er ikke nødvendigvis medfølgende utstyr. Før kjøp 
av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Det tas forbehold om eventuelle 
trykkfeil og prisendringer i denne katalogen. Det er kun tillatt å kopiere denne katalog etter skriftlig godkjenning fra Knaus Tabbert GmbH. Noen illustrasjoner 
viser utstyrsmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og / eller som kan bestilles mot ekstra kostnad (ekstrautstyr), og i noen tilfeller også 
utstyrsfunksjoner av prototyper / studier / landvarianter som ikke samsvarer med standardutstyr og som ikke kan bestilles som ekstrautstyr. Mindre fargeviktige avvik 
mellom illustrasjonene i brosjyren og selve kjøretøyet kan ikke utelukkes helt på grunn av utskriftsprosesser. Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert 
WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning. De in onze catalogussen opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen zijn slechts niet-bindende 
voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer. Leest 
u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties . Het gebruik van beelden en of 
delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

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