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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.



KOMME FREM, 
PAKKE UT, 
KOBLE AV.

REISELYSTEN 
LIGGER I  
FAMILIEN.



WEINSBERG, 
SUMMEN AV ALLE 
FERIEMINNER.

ALLTID PÅ  
OPPDAGEL-
SESFERD.

Velkommen til WEINSBERGs verden. Vil du ha en romantisk tur for to, 
en koselige familieferie eller en sporty tur med venner? Uansett så er det 
alltid opplevelsene sammen med spesielle mennesker som står i sentrum. 
Usedvanlige mennesker og øyeblikk preger også #teamWEINSBERG. 
#teamWEINSBERG gir deg muligheten til å la deg inspirere av andre 
reisehistorier, få praktiske tips for ferien din og dele forkjærligheten for 
camping med andre. 
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CAMPINGVOGN

Fakta
Planløsninger:  11
Sovemuligheter:  opptil 7
Lengde:  5,93 m – 7,61 m
Maks 
nyttelast:  160 – 300 kg

Familie-campingvognen med 11 
ulike planløsninger
Med den geniale rominndelingen, 
standardutstyret og de gjennomtenkte 
detaljene kan du stole på fantastisk 
komfort i WEINSBERG-kvalitet.  
Ditt nye Feriehjem!

www.weinsberg.com/caraone

12
CaraOne

Alle opplysninger kan vedrøre spesialutstyr som leveres mot pristillegg.
Ved kjøp er det viktig å rådføre seg med en autorisert WEINSBERG forhandler som kan gi deg gode råd og veiledning. 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. 
Ikke-bindende illustrasjoner: Illustrasjonene av planløsningene er ikke-bindende skjematiske illustrasjoner. 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.

Den første elektriske 
campingvognen
CaraCito gjør det enkelt. Derfor kjører den 
på full-elektrisk utstyr og klimaanlegg. Den 
er moderne og minimalistisk, og har alt man 
trenger for en perfekt reiseopplevelse.
Moderne leveforhold på reise.

www.weinsberg.com/caracito

Fakta
Planløsninger:  5
Sovemuligheter:  opptil 7
Lengde:  5,93 m – 7,19 m
Maks
nyttelast:  220 – 280 kg

36
CaraCito
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Du er hjemme overalt, og når du kjører, oppdager 
du nye sider både ved deg selv og WEINSBERG-
modellen din. Enten du kjører med en CaraOne 
eller med en CaraCito, deler vi lidenskapen din 
og sørger for mange gjennomtenkte  detaljer. Det 
vil du legge merke til hver eneste dag  i ferien din. 

GENERELT 

Din ferie!
Du bestemmer 
veien.

CaraView

Planløsninger

Stiller målrettede spørsmål  
så du finner kjøretøyet  
som passer til deg.
layoutfinder.weinsberg.com

Innsidekunnskap

Detaljert teknisk informasjon om 
de ulike områdene i ditt 
drømmekjøretøy.
weinsberg.no

Med kjøretøykonfiguratoren kan 
du sette sammen din individuelle 
WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

#teamWEINSBERG 
Snakk med andre i vårt nett-
samfunn, få nyttig informasjon 
og tips om kjøretøyet ditt fra 
ekte campere.

Bli bedre kjent med modellutvalget.
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Det som gjør 
våre campingvogner 
unike, 
er summen av 
mange detaljer.

Lekstiler bidrar i stor grad til å gjøre det koselig. 
Hos WEINSBERG er møbelstoffene ikke bare av 
ypperste kvalitet og perfekt bearbeidet, de har 
også en perfekt design.

OPTIMAL 
KOMFORT.

De valgfrie Active Line-stoffene 
er lettstelte, robuste, pustende, 
hudvennlige, antibakterielle og 
Oeko-Tex-sertifiserte! Den valgfrie EvoPoreHRC- 

madrassen. Sørger for en 
optimal søvn på CUV-klassens 

største liggeflate.

Enkelt å vedlikehold og robust.  
Det flekkbeskyttende trekket beskytter 
mot rødvin, spagettisaus og lignende.

Florian Hopp, produktsjef
44 år, hos WEINSBERG siden 2015 

Beste WEINSBERG-detalj: 
 Unik interiørdesign.

COZY HOME-pakker.  
Føl deg som hjemme.  
Vis fargene dine, eller vær diskret 
– med COZY HOME har du valget 
med dekoren. >> Side 55

Sittegruppen i campingvognen innbyr til hygge. 
Under sengen, hekkgarasjen eller dinetten – overalt er det 
ekstra plass for bagasje og annet.

WEINSBERG DNA. Høres flott ut, og det er det også. 
Lidenskapen og erfaringene til våre medarbeidere 
(mange av dem engasjerte campere) gjør at vi vet hva 
som skjer „der ute“. Derfor ligger det kompetanse 
bak alt i en WEINSBERG campingvogn, fra den 
minste skruen til det største oppbevaringsrommet. 
Campingvogn-kompetanse er ikke alltid synlig. Men 
den merkes på hver eneste reise.

SPESIALITETAlle
stoffer

Oeko-Tex 
100

sertifisert

Campingvogn-DNA



7

Som fullblodssnekker er jeg stolt av at vi hos 
WEINSBERG tar det som en selvfølge at vi 
jobber med forseggjorte helintegrerte møbler 
og nøyaktig kileteknologi.

MØBELKONSTRUKSJON 
OG KVALITET.

Perfekt tilpassede 
komponenter. 

Presis kileteknologi sørger for 
ekstra stabil møbelkonstruksjon.

Håndtak i massivt metall 
med vippelås. Ser flott ut og er 

solide, for lang brukstid.

Michal Flöring, snekker
54 år 

Beste WEINSBERG-detalj: 
Helintegrerte møbler med lang levetid. Her passer alt sammen. Helintegrerte 

møbler inkludert bakvegger. I alle WEINSBERG-
modeller finner du ett utslagsgivende 

kvalitetskriterium: Håndlagede produkter, lang 
levetid og varig glede.

Overflater med CPL- 
belegg. Utviklet for å tåle 

intensiv bruk.

Sengebunner av høy kvalitet. For ekstra god 
stabilitet og utmerket ventilasjon.
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Resistente overflater. 
Utviklet for å tåle aktiv bruk. 

Vi alle våre kunder i mange år
fremover.

Robust og sterkt GFK-tak. Taket har en nesten 
tre ganger så høy glassfiberandel som et standard 
glassfiberforsterket tak, er haglresistent og trosser 
vær og vind.

Anna Wintersberger, produksjonsmedarbeider 
26 år, hos WEINSBERG siden 2017 

Beste WEINSBERG-detalj:  
Dyonic-chassiset.

Bobiler, CUV og campingvogner av merket WEINSBERG har 10 års
tetthetsgaranti på bodelen over hele Europa og for øvrig henvises
det til WEINSBERG produktgaranti bestemmelser.

PERFEKT 
KONSTRUKSJON SOM 
GIR LANG LEVETID.

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

Det innovative Dyonic-chassiset. 
Standard i campingvognmodellene fra WEINSBERG. Lett, 
langlivet, belastbar. Velprøvd teknikk – 100 % garantert kvalitet. 
På nye veier >> Side 60

Campingvogn-DNA
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EN NØDVENDIGHET 
PÅ TUR.

Varmesystemer

Velocate GPS Tracker med 
nye funksjoner. 
Bidrar til å finne igjen 
campingvognen dersom den 
skulle bli stjålet og kan utvides 
med Bluetooth-sensorer.
>> Side 63

Michael Gründinger, 
produktutvikler 

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

Brukerkomforten med den sentralt 
plasserte LED-betjeningsenheten.

USB-ladekontakt. 
Praktisk lademulighet 
for mobiltelefoner, 
kamera og lignende.

CaraCito. Den første campingvognen som er helelektrisk som standard. Med det elektriske 
utstyret gir CaraCito deg intuitiv brukervennlighet og komfort som du er vant til hjemmefra. 
Dessuten overbeviser den med enkel og ungdommelig interiørdesign. >> Side 36

24" smart-TV. En TV med internettilgang mu-
liggjør TV-strømming (ekstrautstyr i CaraOne). 
Er det slutten på SAT-anlegget?

Vannfiltersystemet 
„bluuwater“.  Sørger for 
hygienisk rent vann uten 
kjemikalier. Du finner mer 
informasjon om dette på
>> Side 62.

100% 
ELEKTRISK!

Truma-iNetX-System 
(ekstrautstyr).
Med appen kan du enkelt 
styre inneklima og belysning 
eller kontrollere batteri og 
vann uansett hvor du måtte 
befinne deg. 
>> Side 62



DITT NYE FERIEHJEM!

Med den geniale rominndelingen, standardutstyret og de 
gjennomtenkte detaljene kan du stole på fantastisk 
komfort i WEINSBERG-kvalitet.

FAMILIE-CAMPINGVOGNEN MED 
11 ULIKE PLANLØSNINGER.

CaraOne



Ramona og René. Vi elsker naturen, reising 
og uavhengighet. Da vi bestemte oss for å kjøpe 
campingvogn, var det ganske spontant. CaraOne var 
kjærlighet ved første blikk. I den fant vi en perfekt 
og familievennlig reisekamerat. Vi er jo nå fem når 
vi legger i vei, med to små barn og hunden Nito.
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LA OSS 
OPPDAGE  
VERDEN 
SAMMEN.

HJEMME 
ER DER 
DU ER.

OVERSIKT
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Gasskassen gir enkel tilgang til gassflasker 
og ekstra oppbevaringsplass.
 

Du finner mer informasjon i den korte 
videoen på: weinsberg.com/ 
service/teamweinsberg-erklaert/
wohnwagen/

STOR 
GASSKASSE  
FOR BEST MULIG 
HÅNDTERING.

STORT UTVALG 
AV PLANLØSNINGER 
MED LENGDER OG 
BREDDER PÅ 
KAROSSERIET.

CaraOne er bestselgeren blant campingvognene fra WEINSBERG. Med 
det fleksible utstyret passer den familievennlige campingvognen til en-
hver ferietur. De 11 planløsningene er helt forskjellige, men har én ting 
til felles: En ekstra koselig atmosfære med kvalitetsdetaljer.

De 3 viktigste detaljene:
• 11 planløsninger
• Fleksible løsninger for både bad og senger
• Maksimalt med plass og oppbevaring

opptil 7 soveplasser 11 planløsninger under 1500 kg

390 QD

540 EUH
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OPP MED 
PANORAMA- 
VINDUET, 
INN MED 
STRANDLUFTEN.

En for alle. CaraOne er en ekte tusenkunstner 
blant campingvogner. Blant de 11 planløsningene 
finner alle det som passer sin feriedrøm, uansett 
om de reiser alene, som par eller som familie. 
Med gjennomtenkte funksjoner, fleksible 
bruksmuligheter og masse oppbevaringsplass 
får campingvognfans virkelig valuta for pengene. 
Sjekk ut våre prisgunstige modeller!

FERIE- 
FØLELSE  

FRA 
FØRSTE 

ØYEBLIKK.Der 390 PUH mit großer Panoramascheibe.

Bodelsdøren Trend får du i 
60 cm og 70 cm bredde, alt 
etter planløsning.

Bakre vindu som 
er tilgjengelig 

som opsjon 
gir et mer 
behagelig 

lys bodelen/
soverommet.

OVERSIKT
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HEKKGARASJER 
FOR ENDA MER 
OPPBEVARINGSPLASS.

De to planløsningene 390 PUH og 540 EUH med senkeseng har 
en innvendig høyde på hele 2,09 m – her i 540 EUH.

13 CM MER 
STÅHØYDE I ALLE 
PLANLØSNINGENE  
MED SENKESENG.

Hekkgarasjen (ekstrautstyr) utnytter plassen 
effektivt slik at du får plass til så mye utstyr 
som mulig til ferien. Hvis sengebunnen 
i køyesengen slås opp, får du ekstra 
oppbevaringsplass her også. 

Du finner mer informasjon på side 57.

Stor og lett tilgjengelig hekkgarasje. Plass nok til alt som familien trenger – her i 550 QDK.

2,09 cm1,96 cm
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Behagelig og fleksibel. Den runde 
sittegruppen er ikke bare et visuelt 
blikkfang – den sørger også for 
tilstrekkelig plass for hele familien 
og kan ved behov bygges om til en 
dobbeltseng. 

Hjemme og borte. Ved bordet i Ca-
raOne har alle sin faste plass. Her føler 
alle seg som hjemme!

Slitesterke møbeltrekk av høy kvalitet 
sørger for en koselig atmosfære.

Det er mer enn nok plass til å kose seg i den 
store bodelen – her i 450 FU.  

390 PUH – Kompakt planløsning. God plass 
med rund sittegruppe.

DENNE SITTEGRUPPEN 
KAN BLI TIL EN
DOBBELTSENG.
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BODEL

Perfekt romløsning. Sammen virker den runde sittegruppen og 
kjøkkeninnredningen som et stort kjøkken – her i 540 EUH.  

KJEMPEKOSELIG.
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Behagelig både å sitte og sove på. Dinetten er det 
viktigste i alle campingvogner. Her treffes familien, her 
spiser vi frokost, her snakker og planlegger vi sammen. 
Og det beste er at de behagelige sitteplassene kan 
gjøres om til soveplasser. 

Føl deg som hjemme. CaraOne er som vårt 
andre hjem, og da er det for oss også viktig med 
litt dekorasjon. Det gjør det både hjemmekoselig 
og personlig. 

480 QDK – Romslig planløsning. Dinetten kan også brukes som 
soveplass med 183 cm lengde.

NOK PLASS 
TIL 
HELE 
FAMILIEN.
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BODEL

LYST, 
TRIVELIG OG 
PRAKTISK.

Hyllene er både praktiske 
og fine.

UTVALG DINETTER. 
STOR FAMILIE ELLER 
BARE TO.

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

400 LK390 QD / 420 QD 450 FU480 EU / 550 UK 390 PUH / 
540 EUH

DINETTE RUND SITTEGRUPPE

Dinetten kan gjøres om til ekstra soveplass – her i 400 LK. 

Perfekt planløsning rundt 
dinetten – her i 420 QD. 
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LANGSGÅENDE KJØKKEN. 
PRAKTISK 
LØSNING FOR GOURME-
TER.

Kj kkenet overbeviser med utallige 
gjennomtenkte detaljer – her i 540 EUH.

Elegant vask i rustfritt stål.

Koketopp med 3 bluss av topp kvalitet.
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KJØKKEN

NESTEN 
SOM 

HJEMME.

Veien til hjertet går gjennom magen. Vi elsker ferske 
grønnsaker. Da er det godt å ha det kjempestore kjøleskapet 
i CaraOne. På campingtur lager vi ofte gryteretter med alle 
ingrediensene i én kjele. Ungene liker det, og oppvasken går 
på en-to-tre. 

God plass og et kult utseende. Kjøkken fra 
WEINSBERG overbeviser med mange gjennomtenkte 
detaljer. De homogene overgangene mellom 
møblene taler et tydelig designspråk, som sammen 
med det eksklusive WEINSBERG møbelhåndtaket 
skaper en atmosfære av kvalitet.

KOMPAKT KJØKKEN. 
MATLAGING 
MED STIL.
450 FU – Enestående linjer, kvalitetshengsler og plassbesparende konstruksjon.

OPTIMAL 
PLASS PÅ
KJØKKENET.

550 QDK – Stort kjøkkenomr de med koketopp
med tre bluss, oppvaskkum i rustfritt stål og
multifunksjonsvegg av høy kvalitet.

Romslige takskap i moderne design.
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STOR PLASS  
OG FLOTT 
UTSIKT.
390 PUH – Utrolig mye plass, både til oppbevaring og til å røre på seg.
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390 PUH420 QD* 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

550 UK420 QD**
480 QDK
500 FDK
540 EUH

KJØKKEN / PANORAMAKJØKKEN

VÅRT 
HØYDEPUNKT. 
PANORAMA- 
KJØKKENET.

UTSIKT 
HELT 
INN I 
HIMMELEN.

Plassvidunder med utsikt. Panoramakjøkkenet 
sørger for vakker utsikt under matlagingen, og gir 
en stor romfølelse. Takket være panoramavinduet 
får du også alltid frisk luft utenfra. 

Smarte løsninger som utnytter hver millimeter 
og gir store oppbevaringsmuligheter.

Takket være skuffene 
med WEINSBERG-
håndtak kan alt stues 
oversiktlig bort.

Koketoppen med 
tre bluss sørger for 
optimal matlaging 
og gir rikelig med 
benkeplass.

Du finner mer informasjon om kjøkkenløsningene våre på side 58 eller på weinsberg.com/caravan-variants

VELG DITT 
KJØKKEN. 
NOE FOR  
ENHVER 
SMAK.

KOMPAKT KJØKKEN PANORAMAKJØKKEN LANGSGÅENDE KJØKKEN VIS-Á-VIS-KJØKKEN

* 98 Liter kjøleskap (som standard) ** 133 Liter kjøleskap (som standard)
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BORT MED BORDET,  
PÅ MED MADRASSEN.

LANGSGÅENDE ENKELTSENGER.
GOD PLASS TIL Å 
STREKKE SEG UT.

Noen seter blir til et koselig hjørne 
– her i 500 FDK. Klassisk dobbeltseng på tvers – her i 480 QDK.

Koselige enkeltsenger overbeviser med god sovekomfort, takket 
være EvoPore HRC madrasser som standard – her i 540 EUH. 

TVERRGÅENDE DOBBELTSENG. 
BEKVEM OG 
PLASSBESPARENDE.
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SOVE

Utvalget er en drøm. Uansett om vi er to 
eller om vi har med ett eller flere barn – med 
de forskjellige sengeløsningene finner alle 
sin yndlingssoveplass.

Sikkerhet i fokus. Lewin og Mailin er for 
små til å sove i køyeseng, så den bruker vi nå 
til kosing og lek. Sengehesten gjør at vi føler 
oss trygge. Nito vil alltid være med, men liker 
seg best i etasjen under. 

KØYSENGER 
I 2 ETASJER.
PERFEKT
FOR DE SMÅ!

Bekvem køyeseng med 3 etasjer – her i 550 QDK (valgfri). Koselig køyeseng med 2 etasjer – her i 480 QDK. 

Under den langsgående dobbeltsengen er 
det masse oppbevaringsplass – her i 450 FU. 

EN PASSENDE 
SENG TIL  
ALLE.

FRANSK SENG. 
DEN ELEGANTE 

ROMLØSNINGEN.
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190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

SENKESENG.
OPTIMAL 
PLASSUTNYTTELSE.

Bevegelig og lett å betjene. Den standard 
senkesengen føyer seg elegant inn i romkonseptet. Når 
den er slått opp, innbyr den runde sittegruppen under 
til avslapping. Når den er senket, er den en bekvem 
soveplass for to personer. 

Tryll bort rotet. Det praktiske med senkesengen er at 
den så lett å re opp. Tepper, puter og nattdrakter forsvinner 
oppover sammen med senkesengen, og vips er alt ryddig og 
fint. 

Senkesengen overbeviser med 
brukervennlighet og 

fleksibilitet – her i 540 EUH.
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FLEKSIBEL OG 
ELEGANT.
EN EKSTRA 
SOVEPLASS 
FOR TO.

390 PUH – Stilig også i området rundt senkesengen. 
Som ekstrautstyr kan du bestille en 24“ smart-TV for koselige TV-kvelder.

Når senkesengen er senket, får man en koselig 
soveplass for to personer.

Senkesengen kan justeres i 
forskjellige høyder.

VELG 
SENGELØSNING. 
HER FINNER 
HVER OG EN SIN 
SOVEPLASS. 

Du finner mer informasjon om våre sengeløsninger fra side 56 eller på weinsberg.com/caravan-variants

SOVE / SENKESENG

Tverrgående
dobbeltseng

Køyeseng
med to etasjer

Køyeseng
med tre
etasjer

Queen 
sizeseng

Langsgående
enkeltsenger

Senkeseng
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Badet i 390 PUH / 400 LK / 
420 QD /  480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK

Stort og moderne utformet bad med mange 
stuerom – her i 540 EUH.

KOMPAKT BAD. 
LITEN PLASS,  
PRAKTISK. 

Mangfoldig, pent og praktisk. Alle 
baderomsløsningene i CaraOne er 
gjennomtenkt ned til minste detalj. Her 
utnytter vi hver centimeter for å gi deg enda 
mer plass og en frisk start på dagen. 

Et ekte bad. Badet i CaraOne er ikke bare 
pent, men også robust og lettstelt. Sandete 
barneføtter og hundepoter er ikke noe problem her. 

540 EUH – 
Funksjonelt. 

Gjennomtenkt. 
Stilig.

Elegante takskap med 
masse oppbevaringsplass.
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BADET

Badet i  
450 FU / 500 FDK

Badet i
390 QD / 550 QDK

Masse oppbevaringsplass og eget dusjkabinett – her i 550 QDK.
Praktiske hyller med 
moderne design.

450 FU – Romskiller mellom bad og servant.

LANGSGÅENDE BAD.
SERVANT I 
GANGEN. 

PLASS 
TIL EN 
OPPFRISKNING.

HEKKBAD. 
OVERRASKENDE 
STOR 
PLASS.
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1

9

3

54

6 7

8

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE 
DETALJER.

2

HØYDEPUNKTER

Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.
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10

11

12

13

14 15

1.  Kjøleskap med AES-funksjon. Avhengig av 
planløsning med 98 eller 133 liter. 

2.  Bakvegg med HPL-belegg på kjøkkenet. 
Overbeviser med robust overflate og intelligent plasserte 
hyller (avhengig av planløsning).

3.  13 cm mer ståhøyde i alle planløsningene 
med senkeseng. Selv høye personer kan stå oppreist i 
CaraOne uten problemer. 
(390 PUH / 540 EUH)

4.  Stemningsbelysning.  Med LED fylles 
oppholdsrommet av et sterkt lys. 

5.  Takskap med hengsler av topp kvalitet i 
rustfritt stål. Med masse plass til kjøkkenutstyr. 

6.  EvoPore HRC madrasser. For optimal sovekomfort.

7.  Lett tilgjengelige gasskraner. Montert i øverste 
bestikkskuff.

8.  Senkeseng som standard. Med den praktiske 
senkesengen får du ekstra soveplasser i planløsningene 
390 PUH og 540 EUH.

9.  Bodelsdører TREND. Alt etter planløsning 
tilgjengelig i 60 cm og 70 cm bredde.

10. Masse oppbevaringsplass. Under den U-formede 
dinetten er det plass til masse reiseutstyr.

11. 17" WEINSBERG aluminiumsfelger. Flott utseende 
lakkert i antrasitt eller sort blank utførelse. 

12. Ferskvannstank. Praktisk plassert under 
enkeltsengene.

13. Interiørdesign av høy kvalitet. For enestående 
bokomfort i hele kjøretøyet.

14. Uttrekkbar sengebunn. Med uttrekksfunksjonen kan 
man gjøre to enkeltsenger om til en stor liggeflate.

15. Eksklusive WEINSBERG møbelhåndtak. De 
moderne og robuste håndtakene ligger godt i hånda og 
setter aksenter når det gjelder design.

HØYDEPUNKTER
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VALGMULIGHETER

Noe som passer for enhver smak. CaraOne 
frister med fleksibilitet og mange 
planløsninger. Kvaliteten, de geniale 
utstyrsdetaljene og det gode forholdet 
mellom pris og utstyrsnivå gjør den til en 
vinner i sin klasse. 
Finn den rette for deg.

PLANLØSNINGER.
PERFEKT 
TILPASSET 
DINE BEHOV.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Her står kjøkkenet på tvers, og 
senkesengen frigjør plass til en stor 
rund sittegruppe. 
Plassvidunder med panora-
makjøkken og herlig utsikt.

Når det ikke står en stor seng i veien, 
er det plass til en større dinette 
med sovefunksjon. Og ungene elsker 
køyesengen sin.
Den kompakte planløsningen for 
familier, med opptil 5 soveplasser.

Alt innen rekkevidde fra det sentrale 
kjøkkenet. Og det med masse plass 
til å røre på seg og en klassisk rund 
sittegruppe. 
Her slapper alle av!

Ingen har større kjøkken. Det er ikke 
bare hobbykokker med ambisjoner som 
føler seg vel her.
Et kjøkkenvidunder med masse 
oppbevaringsplass.

FORDELER:
• Panoramakjøkken
• Rund sittegruppe
• Senkeseng som standard
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Køyeseng med 2 etasjer
• Langsgående dinette
• Opptil 5 soveplasser

FORDELER:
• Fransk seng
• Rund sittegruppe
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• 4 soveplasser

Standard
SENKESENG Perfekt for

FAMILIER

Ikke-bindende illustrasjoner: Illustrasjonene av planløsningene er ikke-bindende skjematiske illustrasjoner. 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.

390 QD

Fleksibel håndtering, kompakt romkon-
sept. Den korteste campingvognen med 
tverrgående dobbeltseng og dinette. 
Den lille snertne for lette 
trekkbiler.

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• 4 soveplasser
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Komfortable enkeltsenger
i front og romslig
rund sittegruppe bak.
Perfekt komfort!

Plass til hele familien. Foreldre og barn 
koser seg i sine egne soveområder med 
masse oppbevaringsplass.
Den klassiske planløsningen med 
maksimal utnyttelse av plassen.

Kjøkken og dinette på samme høyde 
gir et koselig midtpunkt som i et 
åpent kjøkken.
Den familievennlige.

Det spesielle med denne vognen er den 
sjenerøse rominndelingen med 
senkeseng og koselig rund sittegruppe.
Den fleksible.

Her er oppholdsrommet adskilt fra 
soveområdet. Koselig senger for 5 
personer i hekken og innbydende 
oppholdsrom i front.
En 2-roms på tur.

Masse oppbevaringsplass i hekkgarasjen  
og separate soveplasser for barn og 
foreldre gjør denne vognen enestående. 
Plassvidunderet – perfekt for
familien.

FORDELER:
• Langsgående enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Fransk seng
• Dinette
• Køyeseng med 2 etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Langsgående enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• Senkeseng som standard
• 6 soveplasser

FORDELER:
• Rund sittegruppe
• Køyeseng med 2 etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2/3 etasjer
• Opptil 7 soveplasser
• Hekkgarasje

Standard
SENKESENG

Konfigurer CaraOne nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

Perfekt for
FAMILIER

Perfekt for
FAMILIER

Perfekt for
FAMILIER



Susi, Max, Phil og Pebbels. Med Phil und 
Pebbels drar vi i vei til Leukermeer i Nederland. 
Det er den første turen i den splitter nye CaraCito, 
som vi elsket fra første stund. Det elektriske 
utstyret, den enkel håndteringen og det moderne 
interiøret er akkurat det vi hadde forestilt oss. Når 
man reiser med små barn, har man andre krav enn 
før, og med CaraCito vet vi at vi har alt vi trenger. 
CaraCito byr på komfort nesten som hjemme. Da 
ligger alt til rette for en avslappende tur! 



CaraCito gjør det enkelt. Derfor kjører den på full-elektrisk utstyr 
og klimaanlegg. Den er moderne og minimalistisk og har alt man 
trenger for en perfekt reiseopplevelse.

DEN FØRSTE ELEKTRISKE 
CAMPINGVOGNEN.

CaraCito

MODERNE LEVEFORHOLD PÅ REISE.
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OVERSIKT

GOD 
STEMNING – 
HELE DAGEN!

UT PÅ TUR –  
ALLIKEVEL  
SOM HJEMME!
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KONSEKVENT 
MODERNE. 
KONSEKVENT 
ANNERLEDES.
KONSEKVENT 
ELEKTRISK.

De tre viktigste detaljene:
• Moderne interiørdesign
• 100 % elektrisk og gassfri som standard
• Klimaanlegg med varmefunksjon som 

standard

CaraCito er konsekvent annerledes. Det starter med det helelektriske 
utstyret og ender med det uslåelige forholdet mellom pris og 
utstyrsnivå. Men det ligger ikke til oss å gi avkall på kvalitet. 
I stedet er det satset på minimalistisk, moderne interiørdesign som 
imponerer.

opptil 7 soveplasser 5 planløsninger under 1350 kg

450 FU

450 FU
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De diskrete, men stilige utvendige dekoren gjør CaraCito til et blikkfang. 
Vinduene med doble glass kan åpnes utover – her på 390 QD.

Med det helelektriske utstyret er 
CaraCito spesielt bærekraftig. Den 
aerodynamiske konstruksjonen 
og den lave vekten gir et optimalt 
drivstofforbruk. 

CaraCito er helelektrisk som standard, men 
også tilgjengelig som gassvariant.
Snakk med din WEINSBERG-forhandler.

Du finner mer informasjon på 
weinsberg.com/electric-concept

VELG ETTER 
EGET ØNSKE: 
ELEKTRISK 
ELLER GASS.

EFFEKTIV OG
BÆREKRAFTIG 
CAMPING.

DEN PERFEKTE 
CAMPINGVOGNEN FOR 
NYBEGYNNERE OG 
SESONGCAMPERE.
Lett å betjene og kostnadsgunstig. Campingsesongen er den 
fineste tiden i året. Og med CaraCito har du et perfekt følge på 
turen! Det elektriske utstyret med kombinert varme- og klimaanlegg 
som standard er ikke bare ekstra nybegynnervennlig, men sørger 
også for behagelige temperaturer gjennom hele campingsesongen. 
Alt selvfølgelig bærekraftig og uten komplisert bytte av gassflasker! 
La deg overbevise av denne nye typen camping!

Bruksscenario gass – 
I oppbevaringsboksen foran er det 
plass til to gassflasker på 11 kg.

OVERSIKT
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Baklysene imponerer i kjent WEINSBERG-utseende og 
muliggjør sikker og suveren manøvrering – her på 470 EU. 

Fra påske til oktober: Cirka 80 % av alle 
campere bruker campingvognen bare 
i campingsesongen, altså fra påske til 

oktober. Disse camperne legger stor vekt 
på et godt klimaanlegg som sørger for at 

det ikke blir for varmt i sommermånedene. 
I CaraCito er et slikt klimaanlegg standard!

Vi tilbyr CaraCito uten gassanlegg som standard – 
og regulerer campinghverdagen din helt elektrisk. 
Du må ikke tenke mer på gassforsyning, sikkerhet 
eller fylling av tunge flasker. Det gjør vognen lett å 
håndtere.

KLIMATISERT 
FOR SESONG-CAMPERE.

UTEN GASS
SOM 
STANDARD.
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Takket være de elektriske komponentene, 
f.eks. kompressorkjøleskapet, trenger 
CaraCito ikke ventilasjonsgitter i 
sideveggene. Derfor er den bedre isolert 
og tåler fukt, smuss og støv bedre. 
Klimaanlegget er montert under 
sittebenken og optimaliserer vognens 
tyngdepunkt.

FERIEREISER 
MED MANGE 
FORDELER.

TOPP 
YTELSE I 
FERIE- 
HVERDAGEN.

ROBUST 
KAROSSERI.

Klimaanlegg og varmeanlegg 
under sengen.

Med den moderne konstruksjonen og det elektriske 
utstyret er CaraCito ekstra effektiv i drift. 
Kompressorkjøleskapet blir kaldt også ved høye 
temperaturer. Utetemperaturen påvirker ikke 
kjøleeffekten. Og hvis det skulle være kjølig ute, 
sørger det kombinerte varme- og klimaanlegget 
med 3 000 watt effekt for at det fort blir varmt i 
vognen.

OVERSIKT
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Fra det stillegående klimaanlegget 
under sittebenken til den 
optimaliserte utnyttelsen av 
plassen: I CaraCito kjenner du de 
mange fordelene med elektrisk 
utstyr på kroppen. Nå er det slutt på 
å bytte gassflasker og bekymre seg 
for lekkasjer. I tillegg har du mer 
plass og et ekstra godt inneklima.

HELELEKTRISK 
UTSTYR.

MER 
SIKKERHET OG 
KOMFORT.

Induksjonstopp, kjøleskap og klimaanlegg: I CaraCito kan du glede deg 
over helelektrisk utstyr som standard, og det med et genialt forhold 
mellom pris og utstyrsnivå. De enkelte apparatene fungerer like enkelt 
som hjemme, og kan delvis aktiveres med fjernkontroll.

Fjernkontroll 
fra DOMETIC 

gjør jobben 
med å tilpasse 

det perfekte 
inneklima!

Gjennomtenkt detalj. 
Serviceluken (ekstrautstyr) er 
lett å nå. Gjennom den har du 
dessuten enkel tilgang til garasjen 
foran.

Bruksscenario elektrisk – 
Enkel tilgang og mye plass i 
oppbevaringsboksen foran.
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Her er det lett å føle seg vel. Det er som kjent de 
små tingene som gjør den største forskjellen. For eksempel 
det at vi kan styre inneklimaet med fjernkontrollen. Da 
trenger vi ikke å reise oss opp igjen når vi først har satt oss 
godt til rette i dinetten. 

Rett og slett genialt. Minimalistisk design? Ja, takk. 
Redusert komfort? Absolutt ikke! Når det gjelder 
valgmulighetene har CaraCito klasse. Interiøret er 
perfekt tilpasset den moderne stilen. Enkel, elegant og 
med rette linjer. Med skapdører uten håndtak, med push 
to open-funksjon.

I dinetten er det plass til alle. 
For eksempel til fire personer, 
som – her i 470 QDK. 

DINETTE. 
DET 
KOSELIGE 
MIDTPUNKTET.
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BODEL

DET 
TIDSRIKTIGE 
ENKEL DESIGN 
MØTER 
KOMFORT.

450 FU – Den runde sittegruppen er komfortabel, takskapene har praktisk oppbevaringsplass. 

RUND SITTEGRUPPE.
HELE FAMILEN 
SAMLET.

Skapdører uten håndtak, 
med push to open-funksjon.

De tre forskjellige møbelstoffene er 
slitesterke og av høy kvalitet.

Benkeplate med Terrazzo dekor.



46 CaraCito

LANGSGÅENDE KJØKKEN.
ROMSLIG 
KLASSIKER.
470 QDK – Elegant matlaging i den herlig kompakte kjøkkenet med 
effektiv standard LED-belysning.

MATLAGING 
SLIK DU 

LIKER DET.
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83 l 106 l 133 l133 l

KJØKKEN

Deilig campingmat. Her er alt lett å betjene. 
Induksjonskomfyren ligner på den vi har hjemme: Den 
er rask, praktisk og lett å holde ren. Vi fryder oss over 
så mye komfort, og Phil over yndlingsmaten sin. 

Det kjøkkenet på reise. Hvordan ser moderne 
leveforhold ut på kjøkkenet i en campingvogn? I CaraCito 
med stor fleksibilitet, fordi den tilbyr stort sett alt. Stort 
eller lite kjøkken, her har du utvalget. Induksjonstoppen 
muliggjør samme komfort som hjemme. 

390 QD – Kjøkkeninnredningen føyer seg pent inn i romkonseptet.

Hvis valget faller på gasspakken, 
blir maten tilberedt på en klassisk 
gasstopp med to bluss.

VELG DITT 
KJØLESKAP.

*** Tilgjengelig 
i den valgfrie 
gasspakken.

*** Tilgjengelig 
i den valgfrie 
gasspakken.

Kompressor- 
kjøleskap*

Kompressor- 
kjøleskap*

Gassdrevet 
kjøleskap***

Gassdrevet 
kjøleskap***

LANGSGÅENDE 
KJØKKEN

KOMPAKT KJØKKEN

 
KOMPAKT 
KJØKKEN.
GOD 
ATMOSFÆRE 
FOR GODE 
RESULTATER.

INDUKSJONS-
TOPP.
LAGE MAT 
SOM HJEMME.

Induksjonsplatene er 
lette både å betjene og 

rengjøre. Det er stor 
plass på kjøkkenbenken 

til oppkutting og 
tilberedning.

*Standard:
470 QDK, 
500 QDK

*Standard:
390 QD, 450 FU,
470 EU
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TVERRGÅENDE DOBBELTSENG. 
ROMSLIG 
ALLROUNDER.
I den tverrgående dobbeltsengen kan man virkelig strekke seg ut – her i 390 QD.

LANGSGÅENDE ENKELT-
SENGER. TRIVSEL ER 
AVGJØRENDE PÅ TUR!
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Sove bedre. CaraCito har uvanlig stort utvalg 
til å være en rimelig campingvogn. Det gjelder 
selvfølgelig også for soveområdet. Du kan få 
enkelt- og dobbeltsenger, fransk seng eller 
køyesenger for familier. Alle løsningene er 
selvsagt svært komfortable. 

So ro lillemann. Vi hadde aldri trodd at Phil 
kom til å sove alene i køyesengen så fort. Nå har 
vi den tverrgående sengen helt for oss. Kanskje er 
det fordi han får lov til å ha med Pebbels i sengen.  

HERLIG 
KOMFORTABELT 
UTVALG.

FRANSK SENG. 
PLASSBESPARENDE 

OG STILIG.

KØYESENG MED 2 ETASJER. 
HER KAN SMÅ PASSASJERER 
TREKKE SEG TILBAKE.

Slå opp sengebunnen, så er den ekstra 
oppbevaringsplassen tilgjengelig.

450 FU – På den store 
liggeflaten til den franske 
sengen er det deilig å slumre.

SØVN

470 QDK – Køyesengen sørger for to ekstra soveplasser.
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Nøye gjennomtenkt. Med stor plass er det enkelt, men 
det å utnytte begrenset plass på en optimal måte, krever 
erfaring. Det ser man på badet i CaraCito. Det har en klar 
og åpen design, med funksjoner som er noe utenom det 
vanlige. Alt er med andre ord over standard. 

Simsalabim. Phil er veldig fascinert av servanten som 
kan slås ned og opp over toalettet. Det forstår vi godt, for vi 
elsker også denne praktiske funksjonen. 

KOMPAKT BAD.
OVERRASKENDE 
ELEGANTE 
DETALJER.

Badet i
470 EU / 470 QDK

470 QDK – 
Servanten kan slås 

ned ved behov, 
eller slås opp over 

kassettoalettet.

Det keramiske 
kassettoalett fra 

Dometic har 
elektrisk pumpe.
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BADET

LANGSGÅENDE BAD. 
ENESTÅENDE 
ROMFØLELSE.

Badet i
450 FU

Badet i
390 QD / 500 QDK

450 FU – Ytterst praktisk. 
Badet med dusj og toalett 
er adskilt fra den firkantede 
servanten.

HEKKBAD.
ALT PÅ ETT 
SENTRALT 
STED.

De mangeoppbeva-
ringsmulighetene 

gjør at det er plass 
til alt man trenger 

på tur.

Den firkantede servanten utnytter 
plassen optimalt – her i 450 FU.

I 500 QDK er 
dusjkabinettet 
separat.

LITE 
ROM  
GENIALT 
UTNYTTET.



52 CaraCito Innholdet i pakkene som nevnes her, er ment som eksempler for denne byggeserien. Nevnte pakkeinnhold kan variere avhengig av planløsningen.

1. Standard klimaanlegg med varmefunksjon.  
For perfekt innetemperatur i hele kjøretøyet. 

2. Vinduer med doble glass som kan åpnes utover. For 
bedre isolering.

3. Induksjonstopp. Enkel å bruke, som man er vant til 
hjemmefra. 

4. Sideklaringslys og den markante WEINSBERG 
baklysholderen. For sikker manøvrering. 

5. LED-belysning som standard. Energieffektivt og 
estetisk. 

6. + 7. Valgfri gasspakke.  Muliggjør etter ønske også 
gassdrevet oppvarming og vanlig koketopp med bluss. 

8. Lithiumbatteri. Økt energikapasitet og bare 11 kg 
total vekt (ekstrautstyr).

9. Einhell – One Night Stand. Drift av elektriske 
komponenter i minst én natt uten lading (ekstrautstyr).*

1 3

5

4

6

8 9

Kjølig om 
sommeren, varmt 

på kalde dager.

KONSEKVENT ANNERLEDES

KONSEKVENT MODERNE

KONSEKVENT ELEKTRISK

2

HØYDEPUNKTER.
OVERBEVISER MED 
GJENNOMTENKTE 
DETALJER.

7

HØYDEPUNKTER

*Vær oppmerksom på at den mulige brukstiden for et batteri per ladesyklus 
avhenger av og er begrenset av forskjellige faktorer, som antall og 
strømforbruk til brukerne, batteriets alder osv. Derfor, en minimum brukstid 
per ladesyklus kan ikke garanteres.



53

390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Praktisk størrelse med plass til å 
føle seg vel. Den tverrgående dob-
beltsengen og den rause dinetten 
gir masse plass til to.
En funksjonell reiseledsager 
som er lett å håndtere.

Slappe av i fronten, spise i hekken. 
Sammen med den franske sengen 
sørger den bekvemme runde sitte-
gruppen for nok plass til å røre på seg.
Den koselige med stil.

Sjenerøs planløsning med åpen 
romfølelse. Behagelige langsgående 
enkeltsenger møter koselig dinette. 
Det sentrale kjøkkenet gjør det mulig.
Den komfortable med 
enkeltsenger.

Her finner alle sin yndlingsplass.  
De adskilte soveområdene skaper plasser 
hvor barn og foreldre kan trekke seg tilbake. 
Vognen har også masse oppbevaringsplass.
Det lune familieredet.

Såpass trenger en familie. 
Masse plass med variable køyesenger 
og en romslig hekkgarasje gjør turen 
avslappet.
Ferietalentet for seks personer.

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Fransk seng
• Rund sittegruppe
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Langsgående enkeltsenger
• Rund sittegruppe
• 4 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 etasjer
• Opptil 7 soveplasser

FORDELER:
• Tverrgående dobbeltseng
• Dinette
• Køyeseng med 2 etasjer
• Opptil 7 soveplasser

PLANLØSNINGER.
PERFEKT 
TILPASSET 
DINE BEHOV.

Konfigurer CaraCito nå på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

VALGMULIGHETER

Perfekt for
FAMILIER

Perfekt for
FAMILIER
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VALGMULIGHETER / BODELSDØRER

Innovativt: Låsesystemet med 
én nøkkel, innerspornøkler og 
utvendige håndtak og låser for 
bodelsdører og serviceluker.

Campingvogn-kompetanse. 
Tekniske gode løsninger, med 
det riktige utstyret inkludert. 
Meningen er at din campingvogn 
skal være perfekt tilpasset 
dine behov. Et godt utvalg av 
planløsninger, senger, bad og 
kjøkken venter på deg. Du kan få 
campingvognen akkurat slik du vil 
ha den.

En mengde 
varianter og 
valgmuligheter.
Design din 
campingvogn slik 
du vil ha den.

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

DØRER.
MED MANGE INNOVATIVE 
FUNKSJONER.

Campingvogn-kompetanse

Bodelsdørene Trend og Classic overbeviser med enkel betjening. I 
tillegg til dobbel tetning, som beskytter mot trekk, sikrer den enkle 
låsemekanismen også Bodelsdøren. Trend versjonen leveres med et 
ekstra oppbevaringsnett som gir praktisk lagringsplass.
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

FÅS UTEN PRISTILLEGGFÅS UTEN PRISTILLEGG

STANDARD STANDARD

DUSK

VALGMULIGHETER / DESIGN

CaraCito CaraOne

MØBELSTOFFER.
SLITESTERKT 
OG ENKELT 
VEDLIKEHOLD.

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

Pakken inneholder: 4 puter med fjærfyll (2 × 60 × 40 cm og 2 × 40 × 40 cm), 
2 pledd og en passende bordløper.

COZY HOME 
DEKORPAKKE.
VALGET ER DITT. 

TILGJENGELIG SOM 
EKSTRAUTSTYR

TIL ALLE 
WEINSBERG
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VALGMULIGHETER / SENGER

SENGER.
VALG AV 
TYPE 
SENG.

Du finner mer informasjon på nett under: weinsberg.com/caravan-variants

Våkne uthvilt hver morgen. Hos WEINSBERG vet vi hvor 
viktig god søvn er for ferieopplevelsen. Derfor rettes det 
stor oppmerksomhet mot store og komfortable senger for 
alle alternativer og planløsninger. Det store utvalget betyr 
at alle kan finne sin perfekte soveplass.

Den franske sengen gir en ekstra 
elegant romløsning. Her er du 
garantert koselige netter. Det 
unike er den praktiske nærheten 
til badet.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Med en lengde på opptil 200 
cm er det mer enn nok plass. 
Hvis du vil, kan du forvandle 
de to enkeltsengene til én stor 
liggeflate (ekstrautstyr).

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Den koselige tverrgående dob-
beltsengen utnytter hele bredden 
av kjøretøyet. Det gir en ekstra 
lang liggeflate og en perfekt 
romfølelse. 

CaraOne 390 QD / 420 QD /
 480 QDK / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK /   
 500 QDK

FRANSK SENG.
LETT 
SKRÅDD.

LANGSGÅENDE ENKELTSENGER.
HER ER DET BARE 
Å BREIE SEG.

TVERRGÅENDE DOBBELTSENG.
EFFEKTIV 
ALLROUNDER.

Campingvogn-kompetanse
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VALGMULIGHETER / SENGER

Dinettene i 
campingvognen er lette 
å gjøre om til en ekstra 

soveplass.

Over hverandre i stedet for ved 
siden av hverandre. Med standard 
sikkerhetsnett er etasjesengen 
ideell for barn. Et perfekt sted å 
trekke seg tilbake for de kjære små.

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK /  
  500 FDK 
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

Om dagen knapt synlig, om 
kvelden blir den koselige hulen 
synlig ved hjelp av et håndtak. 
Når sengen er hevet, legger man 
nesten ikke merke til den store 
soveplassen, og den sikres godt 
med klikklåser og sikkerhetsbel-
ter.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Hver køyeseng med to etasjer kan 
valgfritt endres til en køyeseng med tre 
etasjer – for enda flere soveplasser. 

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK /   
 500 FDK / 550 UK  
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

KØYESENG MED 3 ETASJER.
OVER HVERANDRE I STEDET FOR 
VED SIDEN AV HVERANDRE.

For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. WEINSBERG forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.

KØYESENG MED 2 ETASJER.
OVER HVERANDRE I STEDET 
FOR VED SIDEN AV 
HVERANDRE.

SENKESENG.
NEDFELLBAR
KOMFORT.

MULTIFUNKSJONELL
KØYESENG. 

2

1

2

1 1

2

En særegenhet er den multifunksjonelle 
køyesengen. Sammen med garasjeluken 
(ekstrautstyr) kan den gjøres om til en 
stor garasje.

1.  KØYESENG med  CaraOne 550 QDK 
 2 etasjer:   CaraCito 500 QDK

2.  KØYESENG med  CaraOne 550 QDK 
 3 etasjer:   CaraCito 500 QDK
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VALGMULIGHETER / KJØKKEN

KJØKKEN.
VI VET HVOR 
VIKTIG 
KJØKKENET ER!

Du finner mer informasjon på nett under: weinsberg.com/caravan-variants

Kjøkkenet er husets hjerte – og naturligvis 
også campingvognens. Med robuste 
benkeplater, god plass til utstyr og enheter 
av høy kvalitet blir det skikkelig gøy å lage 
mat.

VIS-À-VIS-KJØKKEN.
ENESTÅENDE 
PLASSERING.

LANGSGÅENDE KJØKKEN.
ROMSLIGE 
KLASSIKERE.

KOMPAKT KJØKKEN.
PLASS TIL DET 
VIKTIGSTE.

PANORAMAKJØKKEN.
PLASSVIDUNDER 
MED UTSIKT. 

I det langsgående kjøkkenet er 
kjøleskapet plassert separat og kan 
derfor være opptil 133 liter stort.  
Her er det ekstra god plass til 
ferske matvarer og god drikke.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Panoramakjøkkenet byr på en ene-
stående utsikt og en usedvanlig god 
romfølelse. Panoramavinduet  
kan åpnes utover og sørger 
dermed for frisk luft. 

CaraOne  390 PUH

I det kompakte kjøkkenet er 
kjøleskapet integrert i kjøkkenblokken. 
I skuffene med fullt uttrekk er alt 
raskt tilgjengelig.

CaraOne 390 QD / 400 LK / 
 450 FU / 420 QD / 
 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU /
 470 EU

På vis-à-vis-kjøkkenet finner 
du kjøkkenbenken ved siden 
av dinetten. Plasseringen 
av kjøleskapet på motsatt 
side er veldig praktisk.

CaraOne            550 UK

Campingvogn-kompetanse
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VALGMULIGHETER / BAD

Du finner mer informasjon på nett under: weinsberg.com/caravan-variants

LANGSGÅENDE BAD. 
ALT PÅ 
EN LINJE.

HEKKBAD.
LENGDE GANGER 
BREDDE.

KOMPAKT BAD.
KOMPAKT OG 
KOMPLETT.

Her befinner alt seg på ett 
sentralt sted – slik at alt er 
innen rekkevidde. Det store 
hekkbadet utmerker seg 
med stor romfølelse og mye 
oppbevaringsplass.

CaraOne 390 QD / 550 QDK 
CaraCito 390 QD / 500 QDK

Høydepunktet på kompaktbadet 
er den forskyvbare vasken. 
Denne funksjonelle løsningen 
gjør det mulig å utnytte plassen 
helt optimalt, selv med plassbe-
sparende konstruksjon.

CaraOne 390 PUH / 400 LK /  
 420 QD / 480 EU /   
 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK
 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Den geniale partneren til den 
franske sengen utnytter plassen 
optimalt. Det gir kjøretøyet en 
helt unik romfølelse.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

På badet dreier alt seg om temaet plass. Den ekte 
størrelsen blir synlig i de gjennomtenkte løsningene. 
Mye oppbevaringsplass, tiltalende design og fleksible 
detaljer gir rom for velvære.

BAD.
DET DELIKATE 
BADEROMMET!
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Wohnwagen-Kompetenz60

„Som alle våre produkter har også Dyonic-
understellet gjennomgått omfattende og 
intensive tester. Det har også greid testen på 
dårlig vei med glans, selv om testen var 10 % 
tøffere enn vanlig.“

LETTERE.
TÅLER STØRRE 
BELASTNING.
HOLDER LENGER.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
INNOVATIV 
BASIS FOR 
HØYE 
KRAV.

Topp dynamikk + innovativ Bionic = Dyonic. 
WEINSBERG byr på ekte campingvogn-kompetanse 
– fra planlegging til realisering. Vårt Dyonic-chassis 
er utviklet for å skape en best mulig basis for 
campingvognene våre. Resultatet er et chassis som er 
ekstra lett, langlivet og belastbart. 

Du finner mer informasjon på nett under  
weinsberg.com/dyonic-chassis

Sikkert. Gjennomprøvde 
assistansesystemer som 

valgfritt antiskrenssystem 
(ETS) gir ekstra sikkerhet 

på reisen.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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6161

HVA ER DET SOM GJØR 
DYONIC-CHASSISET 
SÅ SPESIELT? 

Optimalisert. Utsparingene i bjelkene 
øker stabiliteten og sparer vekt. 

Bærekraftig. Gjennom bruk av høyfast stål sparer vi 
material og får en bedre statikk. 

Høy kvalitet. I Dyonic-chassiset 
har vi brukt komponenter fra 
firmaet Knott. Knott står for 

årelang erfaring og kvalitet på 
dette området.

Lett. Stålrammen gir en 
innsparing på minst 8 kg. 

Enkel. Trekkstangen er 
lett å håndtere og gir 
ekstra komfort. 

Langlivet. Ekstra 
dempingskomponenter 
i området rundt akslene 
gir en ekstra lang levetid.

Spesielt. Fordi utvikling 
og produksjon har foregått 

hos oss, er Dyonic-chassiset 
perfekt tilpasset WEINSBERG-

campingvognene. 

8 KILO

Inn sparingInn sparing
på minstpå minst
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VALGMULIGHETER / TEKNIKK

VÅRT 
FOKUS ER 
MAKSIMAL 
KOMFORT!

Varmesystemer*

BLUUWATER*.
Vannfilter-system.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Gjør din WEINSBERG til 
et smart hjem.

Vann av topp hygienisk kvalitet uansett hvor du 
måtte befinne deg – det nye bluuwater-vannfilteret 
fjerner bakterier og små partikler nesten 
fullstendig fra ledningssystemet (99,999 %). 
Standard i alle kjøretøyer fra Knaus Tabbert. 
Filterpatronen kan byttes ut og inneholder en 
effektiv ultrafiltreringsmembran. Den monteres 
vertikalt eller horisontalt mellom vanntank og 
ledningssystem. Patronen har en filterkapasitet 
på opptil 8 000 liter. Ved hjelp av en timestrip-
indikator i kjøretøyet ser du alltid hvor lenge den 
kan brukes før den må byttes ut. Vi anbefaler å 
bytte bluuwater-patron etter ca. seks måneder. 
Takket være click and ready-systemet er det lett å 
skifte ut patronen, og det drypper ikke.

*Komponentene er tilgjengelige som ekstrautstyr

Se på hva du vil, hvor du vil. Nå har du 
fremtidens TV også i din WEINSBERG. I 
TV-pakken (ekstrautstyr) bruker vi bare 
smart-TV-er. Da kan du nyte alle fordelene 
med video on demand også når du er på tur. 
Bare bruk en mobil hotspot eller Wi-Fi-en 
på campingplassen. Når du kan strømme 
yndlingsseriene og yndlingsfilmene dine, får du 
litt ekstra komfort i ferien.

SMART-TV*. 
Her kan alt strømmes – 
selv på tur!

Det praktiske Truma iNetX-systemet med forståelig App-betjening via 
Bluetooth lar deg kontrollere oppvarming, innvendig og utvendig belysning 
samt TV og radio. Fargeskjerm med touch-betjening på 4,3" viser utendørs 
og innendørs temperatur og kan betjene enheter fra Truma og Dometic. 
Brukergrensesnittet gir deg en god oversikt over status i kjøretøyet.



VIELFALT / XY

63

1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør-/vinduskontakt). 
Mer informasjon finner du på www.velocate.com eller www.weinsberg.com.

Det innovative GPS-sporingssystemet fra Velocate arbeider med intuitiv 
appstyring og stille alarm-modus. Hvis campingvognen skulle bli stjålet, kan 
Velocate hjelpe til med å finne den igjen. Den langvarige effekten på opptil 
3 måneder uten strømtilkobling fungerer helt utmerket. GPS-trackeren kan 
utvides med Bluetooth-sensorer og reed-kontakt. Da kan du sjekke nivået i 
gassflaskene og temperaturen i WEINSBERG-vognen i appen.

VELOCATE 
GPS-SPORING*.
Økt sikkerhet 
for din WEINSBERG.

*Komponentene er tilgjengelige som ekstrautstyr

SILWYREADY*.
Så du kan slappe 
av på turen.

Silwy MAGNETIC SYSTEM – aldri mer glass som 
sklir, faller ut eller klirrer. Med dette smarte 
magnetsystemet sitter de magnetiske glassene fast 
på nano-pads av metall, eller på annet tilbehør som 
er spesielt utviklet for silwy. Og du får en trygg og 
avslappet tur. Alle WEINSBERG-campingvogner er 
nå silwyReady. silwyREADY-pakken omfatter en liten 
rund avtagbar silwy-pad med magnetisk pin som sitter 
på et kjøkkenoverskap som velkomsthilsen. Du kan ta 
paden av og bruke den andre steder i kjøretøyet, for 
eksempel som knagg for klær eller håndklær. I ett av 
kjøkkenoverskapene finner du en silwy metallmatte med 
overflate i imitert lær. silwy-glass som plasseres der, 
står støtt på grunn av magneten i sokkelen.

Vær oppmerksom på at den mulige brukstiden for et batteri per ladesyklus avhenger av og er begrenset av for-
skjellige faktorer, som antall og strømforbruk til brukerne, batteriets alder osv. Derfor,
en minimum brukstid per ladesyklus kan ikke garanteres.

EINHELL  
GJØR LADING ENKELT*.
Fullladet for egen maskin.

Den valgfrie “One Night Stand-pakken” for CaraCito, med batteridokkingstasjon og det kraftige 
utskiftbare batteriet “Power X-Change”, gir energi til å betjene for eksempel lyset, vannpumpen 
og kjøleskapet. Batteriet lades under reisen via forsyningslinjen til trekkvognen. Energien som er 
oppnådd på denne måten lagres i en “Power X-Change” batteri fra Einhell. Dette kan også brukes 
som et batteri for over 200 tilgjengelige Einhell-enheter.
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WEINSBERG-campingvognen din inneholder en kupong for et 
MediKit. Settet inneholder diverse medisiner fra apotek. Her 
finner du blant annet smertestillende, antihistaminer eller 
tabletter mot diaré som kan komme godt med på en reise. Da er 
du parat hvis uhellet skulle være ute.**

** Kjøretøyet leveres med en kupong du kan bruke til å innløse medisinsettet med. 
Medisinsettet inneholder medisiner som bare selges på apotek. Kupongen kan derfor 
kun innløses på det ansvarlige MediKit-postordreapoteket på www.medikit.shop.
På www.medikit.shop får du dessuten mer informasjon om ditt MediKit.

MEDIKIT-KUPONG. 
Eksklusivt medisinsett.

Alltid perfekt beskyttet. Markiser fra kvalitetsprodusenten 
Thule gjør ferien i en WEINSBERG enda mer behagelig. Denne 
effektive beskyttelsen mot sol, regn og vind sørger også for en 
koselig atmosfære og utvider boarealet på campingplassen. Mar-
kisene våre fås i forskjellige størrelser (avhengig av planløsning). 
På grunn av vanntett, vindbestandig PCR-stoff , enkel montering 
og topp stabilitet har de ekstra lang levetid.

THULE 
MARKISER*.
FOR OPTIMAL
KOMFORT.

Praktisk. Quick lock-system for  
enkel montering og innstilling  
av støttebeina.

Uttrekkbar. Støttebeina til markisen 
er utstyrt med et ledd. Det vertikale 
senkesystemet forhindrer skader på 
kjøretøyet.

Fleksibel. Vinkelen kan stilles inn som 
du vil ha den. På denne måten kan du 
også lukke og åpne markisen når døren 
til din WEINSBERG er åpen.

 CaraOne CaraCito

265x200cm 390 PUH -
305x250cm 390 QD / 400 LK / 390 QD
 420 QD 

355x250cm 450 FU 450 FU / 470 EU / 
   470 QDK

405x250cm 480 EU / 480 QDK /  500 QDK
  500 FDK / 540 EUH

455x250cm 550 UK / 550 QDK -

*Komponentene er tilgjengelige som ekstrautstyrCampingvogn-kompetanse
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ALT SOM 
GJØR  
FERIEN 
DIN ENDA 
BEDRE.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG-Kolleksjonen. 

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport av 
rustfritt stål. Lett å rengjøre. Mål: 7 x 25 cm. 
Vekt: 256 g. Artikkelnr. 651/023

2. Campingstol av runde aluminiumsrør. 
76 cm høyt rygglene med 8 posisjoner. 
Kan belastes med opptil 100 kg. Ramme: 
Aluminium. Pakkens mål: 107 x 69 x 5 cm. 
Artikkelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf 
med værbestandig Sevelit-bordplate. 
Justerbar i høyden: 5–74 cm. Mål: 100 x 
68 cm. Material: Stål. Kan belastes med 
opptil: 50 kg. Vekt: 11 kg. Artikkelnr. 651/021

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

5. Fire krus med hank i resylin av høy 
kvalitet. 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. Artikkelnr. 651/025

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

Fås hos din 
WEINSBERG-forhandler 
eller på: shop.weinsberg.com.
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www.rentandtravel.de/app Finn alle utleiestasjonene på www.rentandtravel.de/en

Vil du kjøpe et fritidskjøretøy, men først 
prøve om det passer til deg? Da er til-
budet fra RENT AND TRAVEL helt per-
fekt. Finn planløsningen du liker best, på 
nettet eller hos reisebyrået. RENT AND 
TRAVEL hjelper deg med å velge riktig 
kjøretøy. Selskapet har et nettverk med 
170 utleiestasjoner i Tyskland og 1 900 
utleiekjøretøy. Det samarbeider med 
over 380 partner-reisebyråer. Benytt deg 
av den store tjenesteporteføljen med ru-
teforslag og en rekke samarbeidsavtaler 

med camping- og oppstillingsplasser. 
Test ferien i praksis!

PRØV FØR DU 
BESTEMMER DEG …

Leie er også 
mulig i 

utlandet!

Nå kan ferien din bli enda mer 
mobil, med følgende funksjoner:

• Statusoversikt  
 til bestilling
• Pushmeldinger
• Innsjekking på nett
• Betalinger
• Innføringsvideoer

• Sjekklister
• Stasjonsdetaljer
• Utleietilbud
• Hjelp i nødstilfeller
• og mye mer… 

RENT AND TRAVEL NÅ OGSÅ SOM APP

VALG
UTEN
KVALER.

For hvilken planløsning og 
hvilket utstyr du bestemmer deg 
for, gjør det til ditt personlige 
drømmekjøretøy:

configurator.weinsberg.com

Planløsninger
Finn ut hvilken som passer perfekt 
for deg:

layoutfinder.weinsberg.com

Konfigurator

Hvordan skal man kunne bestemme seg når 
utvalget er så stort? Det er ikke noe problem. 
Med våre praktiske nettverktøy går det som en 
lek. De hjelper deg med å finne din drømme-
WEINSBERG.

Vi vet at det ikke er enkelt å bestemme seg 
for hvilken WEINSBERG man skal velge. 
Forhandlersøket vårt hjelper deg å finne en 
forhandler i nærheten som kan hjelpe deg med 
alt du måtte ha av spørsmål. Besøk ønsket 
modell direkte på stedet og få detaljerte råd. 
Finn en forhandler på: 

dealer.weinsberg.com

Forhandlersøk

 Over 1.900 Mietfahrzeuge står klare 
 på over 170 utleiestasjoner..

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

CaraView

ALT OM FERIEN



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

Vi forelsket oss i CaraOne med én gang, og den første 
reisen som familie fikk følelsene til å bli enda sterkere. 

Med en baby, et lite barn og en hund har man andre 
behov, og komfort er veldig viktig.

#teamWEINSBERG skriver og deler 
reisefortellinger. De er det verdt 

å ta en titt på!

Sharing is caring: Hva har du oppdaget på 
tur med en WEINSBERG?  

 Del alt det spesielle du har opplevd i 
sosiale medier.

Alle er velkommen 
på #teamWEINSBERG!

Bli en del av 
Samfunnet vårt!

@weinsberg_official

RAMONA
OG RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

Det elektriske utstyret i CaraCito holder hva det 
lover: Enkel betjening, komfort som hjemme og 

absolutt sikkerhet. Da kan unge familier som oss 
nyte en avslappende ferie og glemme hverdagen 

fullstendig. Det er en drøm!

MAX 
SCHRADER
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Vi har egne WEINSBERG- 
kataloger for bobiler 
og CUV-er!

Besøk oss på 
sosiale medier og i 
fanbutikken vår!

Denne katalogen representerer den siste serien og de nyeste modellene ved trykking 07/2021. 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). ulemper for kunden (f.eks. avvik i farge på inntil ca. 2,0 dE mellom lakk på metall 
og lakk på GFK/kunststoff). 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. 
Før kjøp av produkt, vennligst kontakt din autoriserte forhandler som kan gi deg nødvendig informasjon og råd vedrørende de siste modeller. Dekorasjon som 
er avbildet i katalogen, er ikke del av leveringsomfanget. Når illustrasjonene i katalogene inneholder opplysninger om mål, dreier deg seg om ikke-bindende 
eksempler. Disse målene er omtrentlige verdier og er bare ment som en generell illustrasjon. Det dreier seg ikke om garanterte produktegenskaper. Vær også 
oppmerksom på merknadene i den aktuelle prislisten, særlig om vekt, mulig ekstra last og toleranse. Kopiering av katalogen eller deler av den er bare tillatt med 
skriftlig tillatelse fra Knaus Tabbert AG. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil og prisendringer i denne katalogen.

Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

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