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DIN FERIE!
OPDAG 
NYE SIDER.



Med WEINSBERG bliver hvert eneste øjeblik på din ferie en oplevelse. Lige fra du starter ud hjemmefra og til 
du kommer hjem igen er den din rejseledsager på alle eventyr – perfekt tilpasset til dine behov og ønsker.



ANKOMME, 
PAKKE UD, 
SLAPPE AF.

REJSELYST 
LIGGER TIL  
FAMILIEN.



WEINSBERG, 
SUMMEN AF ALLE 
FERIEØJEBLIKKE.

ALTID PÅ 
OPDAGELSES-
REJSE. 

Velkommen til WEINSBERGs verden. Uanset, om det er romantik for 
to, en familieferie eller en sportslig udflugt sammen med vennerne, her 
er den fælles oplevelse med mennesker, som du holder af, altid i centrum. 
Usædvanlige mennesker og øjeblikke kendetegner også #teamWEINSBERG. 
#teamWEINSBERG giver dig mulighed for at blive inspireret af andres 
rejseoplevelser, få praktiske tips til din ferie og dele passionen for camping 
med andre. 
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CAMPINGVOGNE

Fakta
Grundrids:  11
Sovepladser:  op til 7
Længde:  5,93 m – 7,61 m
Maks. laste- 
evne:  160 – 300 kg

Familiecampingvognen med 11 
grundrids
Med sin geniale rumopdeling, sit omfattende 
udstyr og de gennemtænkte detaljer kan du 
regne med fuld komfort i WEINSBERG-kvalitet.  
Dit hjem på ferien.

www.weinsberg.com/caraone

12
CaraOne

Modellerne kan være vist med ekstraudstyr, som kan leveres mod merpris.
Vær opmærksom på, at det oplyste antal sovepladser kan gælde for sovepladser til både voksne og børn. Sovepladserne har ikke de samme mål. Vi anbefaler derfor, at 
du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler om sengemål i vognen, således du kan beslutte, om vognen er egnet til det antal personer (voksen/børn) du ønsker. 
Uforpligtende visning: lllustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er 
ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke 
egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

Den første fuldt elektriske 
campingvogn
Med CaraCito er alting enkelt. Derfor er alt 
udstyr og klimaanlæg elektrisk. Vognen er 
reduceret til det væsentligste og har alt, hvad 
du behøver for at få en perfekt rejseoplevelse.
Ung rejsestil.

www.weinsberg.com/caracito

Fakta
Grundrids:  5
Sovepladser:  op til 7
Længde:  5,93 m – 7,19 m
Maks. laste- 
evne:  220 – 280 kg

36
CaraCito
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Du har hjemmet med, undervejs opdager du nye 
sider ved dig selv og din WEINSBERG. Uanset, 
om du er undervejs med en CaraOne eller 
CaraCito: Vi deler din lidenskab og ledsager dig 
med gennemtænkte detaljer. Og det mærker du 
hver eneste dag i din ferie. 

LEDER 

Din ferie!
Opdag nye 
sider.

CaraView

Grundridsfinder

Guider dig via målrettede 
spørgsmål til den rette vogn. 

layoutfinder.weinsberg.com

Insiderviden

Tekniske oplysninger om de for-
skellige områder i din ønskevogn. 

weinsberg.dk

Med vognkonfiguratoren kan du 
sammensætte din helt 
individuelle WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Konfigurator  

#teamWEINSBERG 
I Community kan du udveksle 
erfaringer og få spændende 
informationer og nyttige tips om 
din vogn fra ægte campister.

Lær din personlige drømmevogn endnu bedre at kende.
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Hvorfor er vores 
vogne så specielle? 
Det er summen 
af alle detaljerne.

Hyndestoffer bidrager væsentligt til atmosfæren. 
Ved WEINSBERG er disse ikke kun af høj kvalitet og 
perfekt behandlet, de har også et specielt design.

KOMFORT OG 
SUNDHED.

Valgfri Active-Line-stoffer er  
plejelette, robuste, åndbare, 
hudvenlige, antibakterielle og 
Ökotex-certificeret! EvoPoreHRC madras 

(ekstraudstyr). Sikrer 
en sund søvn på den store 

liggeflade.

Plejelet og robust.  
Sædepolstringen trodser både rødvin, 
spaghettisauce og meget mere.

Florian Hopp, produktchef
44 år, hos WEINSBERG siden 2015  
WEINSBERG-yndlingsdetalje: 

 Unikt interiørdesign.

COZY HOME-pakker.  
Du føler det, som om du er 
derhjemme. Bekend kulør – eller 
hold den diskret. – med COZY 
HOME har du et dekorativt valg.
 >> Side 55

Siddegruppe i vognen indbyder til afslapning. 
Under sengen, garagen i bag eller i dinetten – der gemmer 
sig ekstra plads til bagage og andet.  

WEINSBERG DNA. Det lyder godt, og det er det 
også. Med vores medarbejderes lidenskab og erfaring 
(hvoraf mange selv er ivrige campister), ved vi, hvad 
der er vigtigt „derude“. Derfor indeholder WEINSBERG 
campingvogne kompetence lige fra den mindste 
skrue til det store opbevaringsrum. Campingvogn-
kompetence er ikke altid synlig. Men det kan mærkes 
på rejsen.

BEMÆRK
Alle 

hyndestoffer
Oeko-Tex 

100
certificeret

Campingvogn-DNA
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Som fuldblods-snedker gør det mig stolt, at 
vi hos WEINSBERG arbejder med udførlig 
solid helintegrede møbler og skræddersyet 
dyvelteknik.

OPBYGNING 
OG KVALITET.

Præcist tilpasset. 
Præcis dyvelteknologi 
sikrer en særlig stabil 

møbelkonstruktion.

Hel-metal greb med vippelås. 
Ser både godt ud og er meget holdbare.

Tomas Sekava, snedker
54 år 

WEINSBERG-yndlingsdetalje: 
Langtidsholdbar fuldkonstruktion. Her passer det hele sammen. 

Helintegrerede møbler inkl. bagvægge. 
I hver eneste WEINSBERG er der et 

altoverskyggende kriterie: håndværk, 
holdbarhed og glæde.

CPL-belagte overflader. 
Designet til mere intensiv brug.

Lamelbund af høj kvalitet. For bedste 
kvalitet og ventilation.
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Modstandsdygtige 
overflader. Designet til 
mere intensiv brug. 

Vi bygger på sikkerhed. De fremtidige 
ejere af campingvognen skal altid 
føle sig sikre og godt tilpas. Og det i 
mange år.

GFK-tag. Taget af glasfiber, som er mere 
modstandsdygtig over for hagl og trodser 
alt slags vejr. 

Anna Wintersberger, produktionsmedarbejder 
26 år, hos WEINSBERG siden 2017 
WEINSBERG-yndlingsdetalje:  

Dyonic-chassis.

Alle campingvogne, autocampere, og CUV‘er fra WEINSBERG leveres med en 
10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra 
din mærkeforhandler.

PERFEKT 
OPBYGNING OG 
LANG HOLDBARHED.

Fender-beklædninger. Fastgørelsen er 
ikke synlig udefra, de sømløse overgange 
garanterer robusthed og lang levetid.

Det innovative Dyonic-chassis. 
Standard i WEINSBERGs campingvognmodeller. 
Let, lang levetid, robust. 
Moderne teknik – 100% Approved Quality. 
Mod nye mål. >> Side 60

Campingvogn-DNA
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KØRETØJS-
TEKNIK OG 
FORSYNING.Varmesystemer

Velocate GPS-tracker med 
nye funktioner. 
Hjælper med til at spore 
campingvognen i tilfælde 
af, at den bliver stjålet, og 
kan udvides med Bluetooth-
sensorer. >> Side 63

Michael Gründinger, 
produktudvikler 

36 år, hos WEINSBERG siden 2016 
WEINSBERG-yndlingsdetalje: 

Brugerkomfort takket være centralt 
placeret LED-betjeningsenhed.

USB-stik. 
Praktisk ladestation til 
smartphone, kamera 
og andre enheder.

CaraCito. Den første fuldt elektriske campingvogn som standard. Med sit fuldt elektriske 
udstyr får du intuitiv brugervenlighed og den sædvanlige komfort, som du kender derhjemme 
fra. Derudover overbeviser den med sit enkle og unge interiørdesign. >> Side 36

24" smart-TV. Et TV med internetadgang 
giver mulighed for TV-streaming (ekstraudstyr 
ved CaraOne). Er det enden for parabolen?

Vandfiltersystem 
„bluuwater“. Sørger for 
hygiejnisk rent vand uden 
kemi. Du finder yderligere 
informationer på 
>> Seite 62.

KOMPLET 
GASFRI  
SOM STANDARD

Truma iNetX-system 
(ekstraudstyr).
Med appen kan du enkelt og 
nemt styre indeklimaet og 
belysning eller kontrollere 
batteri og vand uanset hvor 
du måtte befinde dig.  
>> Side 62



DIT HJEM PÅ FERIEN.

Med sin geniale rumopdeling, sit omfattende udstyr og de 
gennemtænkte detaljer kan du regne med fuld komfort i 
WEINSBERG-kvalitet.

FAMILIECAMPINGVOGNEN MED 
11 GRUNDRIDS.

CaraOne



Ramona & René. Vi elsker naturen, det at rejse 
og uafhængigheden. Det var en spontan beslutning at 
købe en campingvogn. Da vi så CaraOne, var det 
kærlighed ved første blik – med denne vogn har vi 
fundet den perfekte, familievenlige ferierejseledsager. 
I mellemtiden er vi blevet fem med vores to små børn 
og vores hund Nito.
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LAD OS 
OPLEVE  
VERDEN 
SAMMEN. 

HJEM ER 
DER, HVOR 
DU ER. 

OPDAG



15

I gaskassen får du nem adgang til gasventi-
lerne samt ekstra opbevaringsplads til dit 
ferieudstyr.

Du finder yderligere information i vores 
korte video på: weinsberg.com/ 
service/teamweinsberg-erklaert/
wohnwagen/

STOR 
GASKASSE  
FOR OPTIMAL 
HÅNDTERING. 

STORT UDVALG AF 
GRUNDRIDS MED 
FORSKELLIGE 
LÆNGDE OG BREDDE 
PÅ KAROSSERIET.

CaraOne er den absolutte bestseller blandt WEINSBERGs camping-
vogne. Med sit fleksible udstyr passer den til alle rejsegrupper. De 11 
grundrids er helt forskellige, men har alle det til fælles, at de er meget 
hyggelige og er udstyret med detaljer af høj kvalitet.

De tre vigtigste detaljer:
• 11 grundrids til enhver campingtype
• Fleksible bad- og sengeløsninger
• Maksimal plads og opbevaringsplads

op til 7 sovepladser 11 grundrids under 1500 kg

390 QD

540 EUH
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PANORA-
MAVINDUE 
OP, 
STRAND-
LUFT IND.

En til alle. CaraOne er en ægte allround-camping-
vogn. Par, singler og familier finder garanteret en 
passende vogn til deres feriedrømme blandt de 11 
grundrids. Med gennemtænkte funktioner, fleksi-
ble anvendelser og masser af opbevaringsplads får 
campingvognfans fuld valuta for pengene. 
Inklusive den høje WEINSBERG-kvalitet til en 
attraktiv pris!

FØLELSEN 
AF FERIE  

FRA 
FØRSTE 

ØJEBLIK.390 PUH med stort panoramevindue.

Den nye TREND indgangs-
dør fås, alt afhængigt af 
grundrids, i en bredde på 
60 cm eller 70 cm.

Vinduer med 
dobbeltglas, 

der kan åbnes, 
for bedre 
isolering. 

OPDAG
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GARAGE I BAG 
FOR ENDNU MERE 
OPBEVARINGSPLADS. 

De to grunddrids 390 PUH og 540 EUH med hæve/sænkeseng har en 
indvendig højde på hele 2,09 m – her som 540 EUH.

13 CM HØJERE 
STÅHØJDE VED 
ALLE GRUNDRIDS 
MED HEJSESENG.

Garagen i bag (ekstraudstyr) udnytter den 
tilgængelige plads effektivt, så du kan pakke 
så meget ferieudstyr som muligt. Hvis du 
klapper køjesengens lamelbund op, får du 
ekstra opbevaringsplads. 

Du finder yderligere informationer på 
side 57.

Rumlig og nemt tilgængelig garage i bag. Her er der plads til alt, hvad familien har brug for – heri 550 QDK.

2,09 cm1,96 cm
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Bekvem og nem at omdanne. 
Rundsiddegruppen er ikke kun et visu-
elt højdepunkt – den kan rumme hele 
familien, og i en håndevending laves 
om til en stor dobbeltseng. 

Undervejs og hjemme. Ligesom 
derhjemme har alle en fast plads ved 
bordet i CaraOne. Vores ritual med at 
sidde sammen omkring bordet giver 
børnene tryghed. 

Slidstærke kvalitetshynder sørger 
for en behagelig atmosfære.

Der findes masser af plads til hygge i store
rummelige opholdsrum – her i 450 FU.  

390 PUH – Kompakt grundrids. Unikt rum 
med hyggelig rundsiddegruppe.

RUNDSIDDEGRUPPEN KAN 
HURTIGT OMDANNES TIL 
EN DOBBELTSENG.
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BO

Fantastisk rumløsning. Rundsiddegruppen med direkte tilsluttet 
køkkenblok virker som et hjemmekøkken – her i 540 EUH. 

DETTE ER 
HYGGELIGT.
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Sov og sid komfortabelt. Dinetten er hjertet i alle 
campingvogne. Her mødes familien, her spises morgen-
maden og snakkes, her lægges planer. Og det bedste 
af det hele? De bekvemme sæder kan omdannes til 
sovepladser. 

Føles som hjemme. CaraOne er som vores 
andet hjem og lidt hyggeligt dekroation er vigtigt 
for os. Det giver en hjemlig følelse.

480 QDK – Masser af plads. Dinetten kan også bruges som en 
ekstra soveplads med en længde på 183 cm.

PLADS 
NOK TIL 
HELE 
FAMILIEN. 
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BO

MASSER 
AFLYS OG 
PRAKTISK. 

Hylderne er både praktiske og 
elegante på samme.

DINETTEVARIANTER. 
TIL DEN STORE FAMILIE 
ELLER BARE TIL TO.

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

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

DINETTE RUNDSIDDEGRUPPE

Dinetten kan omdannes til en ekstra soveplads – her i 400 LK. 

Optimal udnyttelse af pladsen 
omkring dinetten – her i 420 QD. 
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LANGSGÅENDE 
KØKKEN. 
PRAKTISK LØSNING 
TIL NYDERE.

Køkkenet overbeviser med flere 
gennemtænkte detaljer – her i 540 EUH.

Elegant vask i rustfrit stål.

Med 3 gasblus.
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MADLAVNING

KØKKEN 
NÆSTEN 

SOM DER-
HJEMME.

Vejen til hjertet går gennem maven. Vi spiser meget 
gerne friske grøntsager, og her er det store køleskab i CaraOne 
praktisk. Når vi camperer, laver vi som regel gryderetter, hvor 
alle ingredienser kan tilberedes i en og samme gryde. 
Børnene elsker det, og opvasken klares også hurtigt.

Masser af plads og et flot udseende. WEINS-
BERG-køkkenet overbeviser med flere gennem-
tænkte detaljer. De homogene møbler har deres 
eget designsprog, og kombineret med de eksklusive 
WEINSBERG-greb  på skuffer og skabe giver flot 
look.

KOMPAKT KØKKEN. 
STILFULD 
MADLAVNING.
450 FU – Unik linjeføring, låse i høj kvalitet og slank konstruktion.

VIS-Á-VIS 
KØKKEN.
DESIGN 
MØDER 
PLADSTILBUD.

Masser af opbevaringsplads i 
moderne design.

550 QDK – Stort køkkenomr de med 3 gasblus, 
håndvask i rustfrit stål og multifunktionsvæg
med ekstra opbevaringsplads.
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MASSER AF PLADS  
OG EN 
FANTASTISK 
UDSIGT.
390 PUH – Ufatteligt meget opbevaringsplads og bevægelsesfrihed.
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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

MADLAVNING / PANORAMAKØKKEN

VORES 
HIGHLIGHT. 
PANORAMA- 
KØKKENET.

UDSIGT 
TIL 
HIMLEN.

Pladsmirakel med udsigt. Ud over en fantastisk 
udsigt giver panoramakøkkenet også en generøs 
følelse af plads. Takket være panoramavinduet er 
der også altid mulighed for frisk luft. 

Smarte løsninger udnytter enhver millimeter og 
byder på masser af opbevaringsplads.

Takket være skufferne 
med WEINSBERG-greb,  
kan alt opbevares 
overskueligt.

Højkvalitets gasblus gør 
det sjovt at tilberede 
maden, og med deres 
placering er der også 
rigeligt af bordplads.

Du finder flere informationer om vores køkkenvarianter på side 58 eller på weinsberg.com/caravan-variants

ALSIDIGE 
KØKKENER. 
DER FINDES  
NOGET 
TIL ALLE.

KOMPAKT KØKKEN PANORAMAKØKKEN LANGSGÅENDE KØKKEN VIS-Á-VIS KØKKEN

* 98 liters køleskab (standard) ** 133 liters køleskab (tilvalgs)



26 CaraOne

BORD VÆK,  
MADRAS PÅ.

ENKELTSENGE.
MASSER AF PLADS TIL 
AT STRÆKKE SIG.

Sæden kan omdannes til hyggehjørne i en 
håndevending – her i 500 FDK. Klassisk tværgående dobbeltseng – her i 480 QDK.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG. 
BEKVEM OG 
PLADSBESPARENDE. 

Hyggelige enkeltsenge overbeviser med den bedste sovekomfort
takket være EvoPore HRC madrasser i serie - her i 540 EUH. 
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SOVE

Fantastisk udvalg. Om man er to, med en 
eller flere børn – takket være de forskellige 
sengevarianter i CaraOne får alle sin helt 
egen favoritsoveplads.

Safety first. Lewin og Mailin er stadig for 
små til at sove i køjesengen, så vi bruger den 
istedet til hygge og leg. Sengehæsten giver os 
tryghed. Nito vil altid være med og er glad for 
den nederste køje.

KØJESENG 
MED TO SENGE. 
OVER HINANDEN.

Bekvem køjeseng med 3 senge – her i 550 QDK (ekstraudstyr). Hyggelig køjeseng med 2 senge – her i 480 QDK. 

Den franske seng byder på rigelig opbeva-
ringsplads under sengen – her i 450 FU. 

EN PASSENDE  
SENG TIL 
ALLE.

FRANSK SENG. DEN 
ELEGANTE 

RUMLØSNING.
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190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

HÆVE/SÆNKE-SENG.
OPTIMAL 
RUMUDNYTTELSE.

Bevægelig og let at betjene. Hæve/sænke-sengen. 
(standard) er tilpasset elegant til rumkonceptet. Når 
sengen er kørt op, indbyder rundsiddegruppen til hygge 
og afslapning. Når hejsesengen er kørt ned, fås en 
bekvem soveplads til 2 personer.

Orden på magisk vis. Den praktiske hæve/sænke-seng: 
Sengen redes nemt om morgenen. Dyner, puder og nattøj 
forsvinder sammen med hæve/sænke-sengen, op under loftet 
er alt rydeligt.

Hæve/sænke-sengen overbeviser 
med sin brugervenlighed og fleksi-

bilitet – her i 540 EUH.
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FLEKSIBEL 
OG ELEGANT.
EN EKSTRA 
SOVEPLADS 
TIL TO. 

390 PUH – flot ambiente også i området ved hæve/sænke-sengen. 
Med et 24" Smart-TV (ekstraudstyr) er du sikret hyggelige TV-aftener.

Når hæve/sænke-sengen er kørt ned, fås en hyggelig 
soveplads til 2 personer.

Hæve/sænke-sengen kan låses 
fast og bruges i forskellige højder.

SENGEVARIATI-
ONER. 
HER KAN ALLE 
FINDE EN 
SOVEPLADS.

Du finder flere informationer om vores sengevarianter eller på side 56 og weinsberg.com/caravan-variants

Tværvendt 
dobbeltseng

Køjeseng med  
to senge

Køjeseng med  
tre senge

Fransk seng Enkeltsenge Hejseseng

SOVE / HEJSESENG
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Badeværelse i 390 PUH / 400 LK / 
420 QD /  480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK

Rummeligt og moderne design med masser af 
opbevaringsplads – her i 540 EUH.

KOMPAKT BADEVÆRELSE. 
LILLE RUM,  
SMART UDNYTTET.

Alsidigt, pænt og praktisk. Alle badeværel-
sesvarianter i CaraOne er gennemtænkt ned til 
den mindste detalje. Her udnyttes hver eneste 
centimeter, så du får mest mulig plads og rum 
til en frisk start på dagen. 

Et ægte badeværelse. Badeværelset i 
CaraOne er ikke kun flot, men også modstandsdygtig 
og plejelet på samme tid. Små barnefødder  
og hundepoter med sand er ikke noget problem her. 

540 EUH – 
Funktionel. 

Gennemtænkt. 
Stilfuld.

Meget opbevaringsplads 
i skabe.
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BADEVÆRELSE

Badeværelse i  
450 FU / 500 FDK

Badeværelse i 
390 QD / 550 QDK

Mange opbevaringsmuligheder og separat brusekabine – her i 550 QDK.
Praktiske hylder med 
moderne design.

450 FU – Bruserum og vask adskilt.

BADEVÆRELSE 
I LÆNGDEN.
HÅNDVASK 
FORAN DØREN.

PLADS 
TIL 
OPFRISKNING.

BADEVÆRELSE 
I BAG. 
FORBLØFFENDE 
MEGET PLADS.
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1

9

3

54

6 7

8

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER 
MED GENNEMTÆNKTE 
DETALJER.

2

HIGHLIGHTS

Ovennævnte eksempler kan grundridsafhængig.
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10

11

12

13

14 15

1.  Køleskab med AES-funktion. Med 98 eller 133 l 
(inkl. AES) afhængig af grundrids. 

2.  HPL-belagt bagvæg i køkkenet. Overbeviser med 
en robust overflade og intelligent placerede hylder 
(afhængig af grundrids).

3.  13 cm højere ståhøjde ved alle grundrids med 
hejseseng. Selv meget høje personer kan uden problemer 
stå oprejst i CaraOne (390 PUH / 540 EUH).

4.  Ambientebelysning.  Takket være LED stråler din 
campingvogn nu endnu mere. 

5.  Loftsskabe med hængsler i højkvalitets rustfrit 
stål. Med mange opbevaringsmuligheder til småting. 

6.  EvoPore HRC madrasser. For optimal sovekomfort.

7.  Nemt tilgængelig lukkehane til gas. Monteret i 
den øverste bestikskuffe.

8.  Hæve/sænke-seng som standard. Med den prakti-
ske hejseseng skabes ekstra sovepladser i grundrids 
390 PUH og 540 EUH.

9.  Indgangsdør TREND. Fås i bredder på 60 cm og 
70 cm afhængig af grundrids.

10. Moderat opbevaringsplads. Under den U-formede 
dinette kan man opbevare mange rejseting.

11. 17" WEINSBERG alufælge. Flot udseende i lakeret 
antracit eller sortglanspoleret. 

12. Friskvandstank. Praktisk opbevaring under 
enkelsengene.

13. Flot interiørdesign. Uforglemmelig komfort i hele 
vognen.

14. Udtrækkelig lamelbund. Med rullesengfunktionen 
kan du omdanne to enkeltsenge til én stor liggeflade.

15. Eksklusive WEINSBERG-møbelgreb. De moderne 
og robuste greb ligger behageligt i hånden og matcher 
smukt resten af interiøret.

HIGHLIGHTS
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ALSIDIGHED

Den rigtige til alle. CaraOne begejstrer med 
fleksibilitet og mange grundridsvarianter. 
Vognens udformning, de geniale udstyrsde-
taljer og det attraktive forhold mellem pris 
og kvalitet gør den til en absolut vinder i sin 
klasse. 
Find din vogn.

GRUNDRIDS.
TILPASSET 
DINE BEHOV.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Her vender køkkenet på tværs og 
hejsesengen skaber plads til en stor 
rundsiddegruppe. 
Pladstalentet med panorama-
køkken og fantastisk udsigt.

Når der ikke er en stor seng, er der 
plads til en stor dinette med sove-
funktion. Og børnene elsker deres 
køjesenge.
Det kompakte grundrids med op 
til 5 sovepladser.

Alt er inden for rækkevidde med det 
centralt placerede køkken. Og det 
med masser af bevægelsesfrihed og 
klassisk rundsiddegruppe. 
Relax-apartement til 
afslappet komfort.

Store detaljer, fantastisk effekt: 
Ingen har et større køkken, og det er 
ikke kun ambitiøse fritidskokke, der 
føler sig godt tilpas her.
Køkkenmiraklet med meget 
opbevaringsplads til nydere.

STÆRKE SIDER:
• Panoramakøkken
• Rundsiddegruppe
• Hæve/sænke-seng som standard
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Børnegrundrids – køjeseng med to senge
• Dinette på langs
• Op til 5 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Rundsiddegruppe
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• 4 sovepladser

standard
HÆVE/SÆNKESENG Ideel til

FAMILIER

Uforpligtende visning: lllustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er 
ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke 
egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

390 QD

Fleksibel håndtering, i kompakt rum-
koncept. Den korteste campingvogn 
med tværvendt dobbeltseng og dinette. 
Den lille manøvredygtige til små 
trækkere.

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• 4 sovepladser
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Bekvemme enkeltsenge i 
front og stor rundsidde-
gruppe i bag.
Den komfortable med 
lounge-karakter.

Plads til hele familien. Forældre og 
børn nyder egne soveområder med 
masser af opbevaringsplads.
Grundridsklassikeren med 
maksimal udnyttelse af pladsen.

Køkken og dinette i samme højde 
giver et hyggeligt midtpunkt med en 
god følelse af plads.
Den familievenlige 
med stil.

Vognens specialitet er den generøse 
rumopdeling med hejseseng og 
hyggelig rundsiddegruppe.
Den omdanbare feriebolig, når 
du er undervejs.

Her er opholds-og soverum rumligt 
adskilt. Hyggelige senge til 5 perso-
ner i bag og et indbydende opholds-
område i front.
Den 2-værelses lejlighed 
til rejsen.

Masser af opbevaringsplads i garagen i 
bag og separate sovepladser til børn  
og forældre gør den unik. 
Opbevaringseksperten med 
hjerte for familier.

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids – køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Dinette
• Børnegrundrids køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• Hæve/sænke-seng som standard
• 6 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Rundsiddegruppe
• Børnegrundrids køjesen 

 med to senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids køjeseng med 2/3 senge
• Op til 7 sovepladser
• Garage i bag

standard
HÆVE/SÆNKESENG

Konfigurér CaraOne på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

Ideel til
FAMILIER

Ideel til
FAMILIER

Ideel til
FAMILIER



Susi, Max, Phil og Pebbels. Turen går til 
Leukermeer i Holland med vores lille Phil og 
vores hund Pebbels. Det er vores første tur i 
den spritnye CaraCito, som vi allerede er vildt 
begejstret for. Det elektriske udstyr, den nemme 
håndtering og det moderne interiør passer lige 
præcis til vores behov. Når man rejser med små 
børn, har man andre behov og ved CaraCito ved 
vi, at vi får det hele. Vognen byder næsten på 
samme komfort, som vi har derhjemme – så vi er 
sikret en afslappet ferie! 



Med CaraCito er alting enkelt. Derfor er alt udstyr og klimaanlæg 
elektrisk. Vognen er reduceret til det væsentligste og har alt, 
hvad du behøver for at få en perfekt rejseoplevelse.

DEN FØRSTE FULDT ELEKTRISKE 
CAMPINGVOGN.

CaraCito

UNG REJSESTIL.
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NÅR SOM 
HELST HVOR 
SOM HELST.

KØRE AFSTED,
ANKOMME
FØLE SIG HJEMME 
MED DET SAMME.

OPDAG
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KONSEKVENT 
MODERNE. 
KONSEKVENT 
ANDERLEDES.
KONSEKVENT 
ELEKTRISK.

De tre vigtigste detaljer:
• Ungt interiørdesign
• Fuldt elektrisk og gasfri som standard
• Klimaanlæg med varmefunktion som 

standard

CaraCito er bare anderledes. Og det lige fra det fuldt elektriske 
udstyr til uovertruffen værdi for pengene. Derfor ville det heller ikke 
være rigtigt at slække på kvaliteten. 
I stedet har vognen en minimalistisk ung stil, der kan tåle at blive set.

op til 7 sovepladser 5 grundrids under 1350 kg

450 FU

450 FU
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Den diskrete, men stilfulde beklædning gør CaraCito til et flot blikfang. 
Vinduer med dobbelt glas, der kan åbnes – her på 390 QD.

Med det fuldt elektriske udstyr 
er CaraCito særlig bæredygtig. 
Dens aerodynamiske opbygning og 
den lave vægt sikrer et optimeret 
brændstofforbrug. 

CaraCito er fuldt elektrisk som standard, 
men fås også i en gasvariant.
Få rådgivning hos din lokale WEINSBERG- 
forhandler.

Du finder flere informationer på
weinsberg.com/electric-concept

VÆLG EFTER 
ØNSKE:
EL ELLER 
GAS.

GANSKE ENKELT 
EFFEKTIVT 
BÆREDYGTIG 
CAMPING.

DEN PERFEKTE 
CAMPINGVOGN TIL 
NYE CAMPISTER OG 
SÆSONCAMPISTER.
Let at betjene og til en attraktiv pris. Campingsæsonen er den 
bedste tid på året. Og med CaraCito får du den ideelle rejseledsager! 
Vognens fuldt elektriske udstyr med varme- og klimaanlæg 
som standard er ikke kun attraktivt for helt nye campister, men 
er også ideelt, så du kan have behagelige temperaturer i hele 
campingsæsonen. Og alt er bæredygtigt og uden tidskrævende skift 
at gasflasker! Lad dig overbevise af den nye form for camping!

Anvendelseseksempel gas – 
I gaskassen er der plads til to 
11 kg gasflasker.

OPDAG
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Baglygteholderen imponerer med sit markante WEINSBERG udseende og markeringsly-
sene muliggør en sikker og suveræn rangering – her på 470 EU. 

Fra påske til oktober: Cirka 80 % af alle 
campister bruger udelukkende deres 

campingvogn i campingsæsonen fra påske 
til oktober. De lægger frem for alt vægt 

på et godt klimaanlæg, som også kan køle 
vognen ned i de varme måneder af året. I 

CaraCito er klimaanlægget standard!

I CaraCito har vi udeladt gasanlægget – og regulerer 
dit campingliv fuldt elektrisk. Du skal ikke længere 
tænke på, om der er gas nok på, på sikkerheden eller at 
de tunge flasker skal fyldes op. Det gør håndteringen 
yderst let.

KLIMATISERET 
TIL SÆSON-CAMPISTER.

GASFRI 
OPBYGNING
STANDARD.
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Takket være de elektriske dele 
som kompressorkøleskabet, er der 
ikke behov for ventilationsriste i 
sidevæggene hos CaraCito. Det betyder, 
at den er bedre isoleret og mindre 
modtagelig for fugt, snavs og støv. 
Vognens tyngdepunkt er optimeret 
takket være klimaanlæggets placering 
under sædet.

REJSESJOV 
MED MANGE 
FORDELE.

EFFEKTIV I 
FERIERNE.

ROBUST 
VOGNOPBYGNING.

Klimaanlæg og opvarmning 
under sengen.

Med sin moderne opbygning og det elektriske 
udstyr er CaraCito yderst effektiv i drift. 
Kompressorkøleskabet køler hurtigt ned, også ved 
høje temperaturer. Udetemperaturen har ingen 
indflydelse på køleevnen. Er det koldt udenfor, 
sørger klima-varme-kombinationen med en 
varmeydelse på op til 3.000 Watt hurtigt for en 
behagelig varme.

OPDAG
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Lige fra det stille klimaanlæg under 
siddegruppen til den optimerede 
udnyttelse af rummet i CaraCito 
oplever du de mange fordele ved 
det elektriske udstyr. Udskiftning 
af gasflasker og bekymringer om, 
om gastilslutningen er tæt, hører 
fortiden til. Og samtidig er der mere 
plads og et behageligere indeklima.

Gennemtænkt detalje. 
Serviceklappen (ekstraudstyr) er 
nem at komme til. Ovenover denne 
er der derudover nem adgang til 
frontkassen.

Brugseksempel el – 
adgang og masser af 
opbevaringsplads i 
frontkassen.

FULDT 
ELEKTRISK.

MERE 
SIKKERHED 
OG KOMFORT.

Uanset, om det er induktionskogeplader, køleskab eller klimaanlæg: I 
CaraCito kan du glæde dig over fuldt elektrisk udstyr til en særdeles 
attraktiv pris. De enkelte apparater fungerer lige så let som derhjemme 
og kan til dels også aktiveres via fjernbetjening.

Klima- og 
varmeanlæg 

betjener nemt 
ved hjælp af 

fjernbetjeningen.
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Her føler man sig godt tilpas. Der er ofte de små 
ting, der gør den store forskel. At kunne styre indeklimaet 
med fjernbetjening, er en af dem. Så er det ikke nødvendigt 
at rejse sig, når vi først sidder og hygger os i dinetten. 

Ganske enkelt genialt. Reduceret design? Meget 
gerne. Reduceret komfort? Nej, bestemt ikke! Også når 
det gælder alsidighed og valgmuligheder, så er CaraCito 
fantastisk. Interiøret er moderne. Enkelt, elegant og 
lige linjer. Skabslåger uden greb men med push-to-open 
funktion.

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

DINETTE. 
DET 
HYGGELIGE 
MIDTPUNKT.
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WOHNEN

UNG 
BOLIG. 
ENKELT DESIGN 
MØDER 
KOMFORT.

450 FU – Komfortabel rundsiddegruppe og praktisk opbevaringsplads i overskabene..

De tre forskellige hyndestoffer 
er slidstærke og af høj kvalitet.

Bordplader med Terrazzo mønster.

RUNDSIDDEGRUPPE.
INDBYDER TIL 
AFSLAPNING.

Grebsløse push-to-open 
hyldelåger.
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LANGSGÅENDE KØKKEN.
EN RUMLIG 
KLASSIKER.
470 QDK – Stilfuld madlavning i den kompakte køkkenblok med effektiv 
LED-belysning som standard.

MADLAVNING 
EFTER 

DIN SMAG.
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83 l 106 l 133 l133 l

MADLAVNING

Vidunderligt campingkøkken. Temaet 
betjeningsvenlig går også igen i køkkenområdet. 
Induktionskomfuret ligner det, vi har derhjemme: det 
er hurtigt, praktisk og nemt af rengøre. Vi glæder os 
over komforten og Phil over sin yndlingsret. 

De bedste ingredienser til rejsekøkkenet. Hvordan viser 
„ung bolig“ sig i køkkenet i en campingvogn? Ved CaraCito 
med største fleksibilitet, for den har sådan set det hele. 
Om det er et stort eller lille madlavningsområde, her har 
du det fulde udvalg. Induktionskogepladen er lige så nem at 
betjene, som den, du har derhjemme.

390 QD – Køkkenblokken passer perfekt ind i rumkonceptet.

Vælger du gaspakken, er 
campingvognen udstyret 
med 2 gasblus.

KØLESKAB 
ALSIDIGHED.

***fås i som tilvalg i 
gaspakken

***fås i som tilvalg i 
gaspakken

Kompres-
sor-køleskab*

Kompres-
sor-køleskab**

Gaskøleskab*** Gaskøleskab***

LANGSGÅENDE 
KØKKEN

KOMPAKT KØKKEN

KOMPAKT KØK-
KEN.
SMUKKE 
OMGIVELSER 
TIL ARBEJDET.

INDUKTIONS- 
KOGEPLADER.
MADLAVNING 
SOM DERHJEMME.

Induktionskogepladerne 
er nemme at betjene og 
rengøre. Arbejdsbordet 

byder på meget plads til 
snitning og tilberedning.

*Standard:
470 QDK, 
500 QDK

*Standard:
390 QD, 450 FU,
470 EU
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TVÆRVENDT DOBBELTSENG. 
GENERØS 
ALLROUNDER.

I den tværvendte dobbeltseng i bag er der masser af plads til at strække sig – her i 390 QD.

ENKELTSENGE I 
LÆNGDERETNINGEN.
DET VIGTIGSTE ER,
AT DET ER KOMFORTABELT.
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Bedre søvn. CaraCito er en prisbevidst vogn, 
der byder på usædvanligt mange muligheder, 
også i soveområdet. Vognen fås med enkelt- 
eller dobbeltseng, fransk seng eller med ekstra 
køjesenge til børnefamilierne. Alle løsninger er 
naturligvis bekvemme og komfortable. 

Sov sødt mit barn. Vi havde ikke troet, at 
Phil allerede ville sove alene i køjesengen, og at vi 
kunne have den tværvendte seng for os selv. Det 
skyldes måske, at Pebbels må ligge i sengen hos 
ham.

HERLIGT 
KOMFORTABELT 
UDVALG.

FRANSK SENG. 
PLADSBESPAREN-

DE MED STIL.

KØJESENG MED TO SENGE. 
FRISTED FOR DE 
YNGSTE.

Klap lamelbunden op, og straks er der 
adgang til et ekstra opbevaringsrum.

450 FU – På den store 
liggeflade i den franske seng 
er man sikret en god søvn.

SOVE

470 QDK – Med køjesengen fås to ekstra sovepladser.
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Perfekt gennemtænkt. Masser af plads er aldrig 
et problem, men begrænset plads på et begrænset 
område, det kræver erfaring. Præcist dette viser sig ved 
badeværelset i CaraCito. Det er udstyret enkelt og åbent, 
og har usædvanlige funktioner. Med andre ord: alt andet 
end standard. 

Ren magi. Phil er dybt fascineret af den opklappelige vask, 
som kan gemmes væk over toilettet. Det kan vi godt forstå, vi er 
nemlig også ret begejstret for denne praktiske funktion. 

KOMPAKT 
BADEVÆRELSE.
OVERRASKENDE 
RAFFINEREDE DETALJER.

Badeværelse i
470 EU / 470 QDK

470 QDK – Vasken 
kan klappes ud ved 
behov og gemmes 

væk ind over kasset-
tetoilettet, når der 

ikke er brug for den.

Det keramiske 
kassettetoilet 

fra Dometic er 
udstyret med en 
elektrisk pumpe.
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BADEVÆRELSE

BADEVÆRELSE 
I LÆNGDEN. 
UNIK 
RUMFØLELSE.

 Badeværelse i
450 FU

Badeværelse i
390 QD / 500 QDK

450 FU – Yderst praktisk. 
Badeværelset med bruser og 
toilet er adskilt fra hjørnevasken.

BADEVÆRELSE I BAG.
ALT PÅ EN 
CENTRAL PLADS.

De mange opbeva-
ringsmuligheder 

giver plads til alt, 
hvad man skal 

bruge på rejsen.

Den firkantede vask udnytter plad-
sen optimalt – her i 450 FU.

I 500 QDK er 
brusekabinen 
separat. 

LILLE 
RUM  
GENIALT 
UDNYTTET.



52 CaraCito De nævnte pakker er eksempler til udvalgte modeller. Indholdet varierer alt efter grundrids.

1. Klimaanlæg med varmefunktion (standard).  
For perfekt temperatur i hele vognen. 

2. Vinduer med dobbeltglas, der kan åbnes. For bedre 
isolering.

3. Induktionskogeplader. Nemme at betjene, ligesom 
derhjemme. 

4. Markeringslys på siden og den markante 
WEINSBERG-baglygteholder. For sikker rangering. 

5. LED-belysning som standard. Energi-effektiv og 
æstetisk. 

6. + 7. gaspakke (ekstraudstyr).  Giver mulighed for 
gasopvarmning og almindelige gasblus. 

8. Litium-ion batteri. Øget energikapacitet ved en total 
vægt på kun 11 kg (ekstraudstyr).

9. Einhell – One Night Stand. Er der ingen strømtil-
slutning på pladsen, kan den forsyne de elektriske dele 
med strøm mindst en nat (ekstraudstyr)*.

1 3

5

4

6

8 9

Køler på varme 
dage, og varmer på 

kølige dage.

KONSEKVENT ANDERLEDES

KONSEKVENT MODERNE

KONSEKVENT ELEKTRISK

2

HIGHLIGHTS.
OVERBEVISER 
MED GENNEMTÆNKTE 
DETALJER.

7

HIGHLIGHTS

*Bemærk, at den mulige brugstid for et batteri pr. opladning afhænger af 
forskellige faktorer, såsom antallet og strømforbruget for de tilsluttede 
enheder, batteriets alder osv. Derfor kan minimumsbrugstid pr. opladning ikke 
garanteres.
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390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Praktisk størrelse, hvor man føler 
sig godt tilpas. Den tværvendte 
dobbeltseng og den store dinette 
byder på masser af plads til to.
Den funktionelle rejseledsager 
med nem håndtering.

Slappe af i fronten, nyde det i bagenden. 
Kombineret med den franske seng 
sørger den bekvemme rundsiddegruppe 
for bevægelsesfrihed.
Den hyggelige med stil.

Åben vogn med stort grundrids. 
Bekvemme enkeltsenge med udsigt til 
den hyggelige dinette –  takket være 
det centralt placerede køkken.
Den komfortable med enkeltsenge.

Her kan alle finde et favorithjørne.  
Det adskilte soveområde byder på 
tilflugtssteder for både børn og forældre 
– og med masser af opbevaringsplads.
Den hyggelige familiehule.

Så meget plads har familien brug for. 
Masser af plads med variable køjesenge 
og en stor garage i bag sikrer en 
afslappet rejse.
Seks-personers ferietalent.

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Fransk seng
• Rundsiddegruppe
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Enkeltsenge
• Rundsiddegruppe
• 4 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids – køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

STÆRKE SIDER:
• Tværvendt dobbeltseng
• Dinette
• Børnegrundrids – køjeseng med to senge
• Op til 7 sovepladser

GRUNDRIDS.
TILPASSET 
DINE BEHOV.

Konfigurér CaraCito på: configurator.weinsberg.comKonfiguratorCaraView

ALSIDIGHED

Ideel til
FAMILIEN

Ideel til
FAMILIEN
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ALSIDIGHED / DØRE

Innovativ: Et-nøglesystemet 
med sikkerhedsnøgle, udvendigt 
greb og lås til indgangsdøre og 
serviceklapper.

Campingvogn-kompetence. 
Betyder ikke bare tekniske gode 
løsninger, men også en lang 
række muligheder. Til syvende 
og sidst skal din campingvogn 
være lige så individuel som dine 
feriedrømme. Der venter dig en 
lang række forskellige grundrids, 
senge, badeværelser og køkkener, 
som du kan sammensætte til din 
campingvogn, som du ønsker.

Masser af 
variation og 
udvalg.
Udform din 
campingvogn, 
som du ønsker 
det.

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

Indgangdørerne ”Trend og ”Classic” imponerer med deres intuitive betje-
ning og brugervenlighed. Ud over den dobbelte tætning, der beskytter 
mod træk, sikrer den enkelte lås sikkerhed. Derudover har indgangsdøren 

”Trend” et ekstra dørnet, der giver praktisk opbevaringsplads.

DØREN.
MODERNE OG 
FUNKTIONEL.

Campingvogn-Kompetence
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

FÅS UDEN MERPRISFÅS UDEN MERPRIS

STANDARD STANDARD

DUSK

ALSIDIGHED / DESIGN

CaraCito CaraOne

HYNDESTOF.
SLIDSTÆRKE OG 
NEM PLEJE.

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

Pakken indeholder: 4 puder med fjerfyld (2 x 60 x 40 cm & 2 x 40 x 40 cm), 
2 plaider og en matchende bordløber.

COZY HOME 
DEKOPAKKE.
VALGET ER DIT. 

EKSTRAUDSTYR

TIL ALLE 
WEINSBERG
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ALSIDIGHED / SENGE

SENGE.
SOV LIGE 
SOM DU VIL.

Du finder yderligere information online på: weinsberg.com/caravan-variants

Vågn op hver morgen – helt frisk. Hos WEINSBERG ved 
vi, at en god nattesøvn er altafgørende for en god ferie. 
Derfor er der lagt vægt på plads og komfort ved alle 
sengevarianter og grundrids. Med det store udvalg finder 
alle den perfekte soveplads.

Den franske seng giver en meget 
elegant rumløsning. Så er du 
garanteret hyggelige nætter. 
Og så er du også helt tæt på 
badeværelset.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Med op til 200 cm i længden har 
du god plads plads. Hvis du ønsker 
det, kan du omdanne de to enkelt-
senge til en stor liggeflade.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

Med den hyggelige tværvendte 
dobbeltseng udnyttes hele 
vognens bredde. Dermed får 
du en ekstra lang seng og en 
fantastisk fornemmelse af plads. 

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

FRANSK SENG.
LET 
SKRÅ.

ENKELTSENGE.
LANG OG 
BRED.

TVÆRVENDT DOBBELTSENG.
EFFEKTIV 
ALLROUNDER.

Campingvogn-Kompetence
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ALSIDIGHED / SENGE

Derudover meget 
praktisk: Dinetten i 
vognen kan hurtigt 

omdannes til en ekstra 
soveplads.

Over hinanden i stedet for ved 
siden af hinanden. Køjesengen og 
sikkerhedsnettet, der er standard, 
er ideel til børn. Et perfekt sted for 
de små.

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

En særlig ting er den multifunktionelle 
køjeseng. Kombineret med klappen i 
bag (ekstraudstyr) kan du omdanne den 
til ét stor opbevaringsrum.

1.  Køjeseng med  CaraOne 550 QDK 
 2 senge:   CaraCito 500 QDK

2.  Køjeseng med CaraOne 550 QDK 
 3 senge:  CaraCito 500 QDK

Om dagen bemærker du den 
knapt nok, om aftenen kommer 
sengen til syne med et enkelt 
greb. I opkørt tilstand er den 
store soveplads nærmest ikke 
til at se og er perfekt sikret med 
kliklåse og sikkerhedsremme.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Alle køjesenge med 2 senge, kan 
som tilvalg ændres til 3 senge for 
endnu flere sovepladser. 

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

KØJESENG MED TRE SENGE.
UDNYT PLADSEN.

Ved enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.

KØJESENG MED TO SENGE.
BØRNEVENLIG AFDELING.

HEJSESENG.
KOMFORT TIL
NEDSÆNKNING.

MULTIFUNKTIONEL
KØJESENG.

2

1

2

1 1

2
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ALSIDIGHED / KØKKEN

KØKKEN.
DEN RIGTIGE 
BOLIGOPSKRIFT 
TIL ALLE.

Du finder yderligere information online på: weinsberg.com/caravan-variants

Køkkenet er hjertet i hjemmet – og 
naturligvis også i campingvognen. Takket 
være robuste arbejdsflader, meget plads 
til køkkenredskaber og apparater bliver 
madlavningen til en leg.

VIS-À-VIS KØKKEN.
UNIK 
PLACERING.

RUMMELIG KØKKEN.
RUMLIG 
KLASSIKER.

KOMPAKT KØKKEN.
PLADS TIL DET 
VÆSENTLIGE.

PANORAMAKØKKEN.
PLADSMIRAKEL 
MED UDSIGT.

I det langsgående køkken er 
køleskabet placeret separat og kan 
derfor være op til 133 liter.  
Her er der masser af plads til mad 
og drikkevarer.

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

Panoramakøkkenet byder på en unik 
udsigt og usædvanligt meget plads. 
Panoramavinduet kan skubbes op, 
og sørger for frisk luft. 

CaraOne  390 PUH

Ved det kompakte køkken 
er køleskabet integreret i 
køkkenblokken. I skufferne med 
fuldt udtræk er der nem adgang 
til alt.

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

Køkkenelementerne 
befinder sig ved siden af 
dinetten. Unik placering 
af køleskabet på den 
modsatte side.

CaraOne            550 UK

Campingvogn-Kompetence
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ALSIDIGHED / BADEVÆRELSE

Du finder yderligere information online på: weinsberg.com/caravan-variants

BADEVÆRELSE I LÆNGDEN 
ALT PÅ 
EN LINJE.

BADEVÆRELSE I BAG.
KOMPLET OG 
GENNEMTÆNKT.

KOMPAKT BADEVÆRELSE.
KOMPAKT OG 
KOMPLET.

Her befinder alt sig på en 
central plads – dermed er 
alt inden for rækkevidde. 
Stor bevægelsesfrihed og 
masser af opbevaringsplads 
kendetegner det store 
badeværelse i bag.

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

Highlightet i det kompakte 
badeværelse er den 
forskydelige vask. Denne 
funktionelle løsning giver 
optimal udnyttelse af pladsen, 
også ved pladsbesparende 
konstruktion.

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

Den geniale partner til den franske 
seng udnytter pladsen optimalt. 
Derved fås en unik følelse af plads 
i vognen.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Ved badeværelset drejer det hele sig om plads. Her 
viser den sande størrelse sig ved gennemtænkte 
løsninger. Masser af opbevaringsplads, flot design 
og fleksible detaljer giver plads til velvære.

BADEVÆRELSE.
FORFRISKENDE 
RUMKONCEPTER.
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Wohnwagen-Kompetenz60

„Som alle vores andre produkter udsættes 
Dyonic chassiset for en omfattende og intensiv 
test. Vognen bestod „testen på dårlige veje“, 
der blev skærpet med 10 procent, også med 
bemærkningen „fremragende“. 

LETTERE.
MERE ROBUST.
LANG LEVETID.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
INNOVATIV 
BASIC TIL 
HØJE 
KRAV.

Bedste dynamik + innovativ Bionic = Dyonic. 
WEINSBERG tilbyder ægte campingvogn-kompetencer – 
lige fra planlægning til udførelse. Vores Dyonic Chassis 
er udviklet til at skabe den bedste basis for vores cam-
pingvogne. Det har betydet et chassis, der er meget let, 
har lang levetid og tåler belastning. 

Du finder yderligere information online på  
weinsberg.com/dyonic-chassis

Sikker. Populære 
assistentsystemer som 

antislingresystemet (ETS) 
(ekstraudstyr) sørger for 

ekstra sikkerhed under 
rejsen.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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6161

HVAD GØR 
DYONIC CHASSIS 
SÅ SPECIELT?

Optimeret. Udstandsning i vangerne øger 
stabiliteten og sparer samtidig vægt. 

Bæredygtig. Med brugen af højstyrke stål spares 
materialer og statikken forbedres. 

Høj kvalitet. I Dyonic chassiset 
er der monteret komponenter fra 

Knott. Knott står for mangeårig 
erfaring og kvalitet inden for 

automobil-området.

Let. Stålrammen giver en vægtbesparelse 
på mindst 8 kg.

Enkel. Den nemme hånd-
tering af trækstangen 
sikrer høj komfort. 

Lang levetid. Ekstra 
dæmpningskomponenter 
i akselområdet sikrer en 
ekstra lang levetid.

Unikt. Med udviklingen og 
produktionen i samme hus er 

Dyonic Chassis tilpasset optimalt 
til WEINSBERG-campingvogne. 

8 KILO

Vægt-Vægt-
besparelsebesparelse
på mindstpå mindst
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INTELLIGENTE 
ENHEDER, 
MAKSIMAL 
KOMFORT.

Varmesystemer*

BLUUWATER*.
Vandfilter-system.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Gør din WEINSBERG 
til smarthome.

Hygiejnisk rent vand på alle rejsemål – det 
nye bluuwater-vandfilter fjerner bakterier og 
små partikler (99,999 %) fra ledningssystemet 
i alle Knaus Tabbert-vogne (standard). Den 
udskiftelige filterpatron med højeffektiv 
ultrafiltreringsmembran monteres lodret eller 
vandret mellem vandtank og ledningssystemet. 
Den har en filtreringskapacitet på op til 8000 
liter – og takket være timestrip-indikatoren 
i vognen er det nemt at kontrollere den 
resterende brugstid. Det anbefales at udskifte 
bluuwater-patronen efter ca. 6 måneder. Med 
Click-and-Ready-lynkoblingssystemet kan den 
nemt udskiftes uden at dryppe.

* Ekstraudstyr

Se hvad du vil, hvor du vil. Fremtidens TV er 
nu også tilgængelig i din WEINSBERG. Med 
TV-pakken (tilvalg) er SMART-TV´et installeret. 
Nu kan du nyde alle fordelene  selv når du er på 
farten, let via et mobilt hotspot eller WLAN på 
campingpladsen. Streaming af dine yndlingsserier 
og film tilføjer den lille smule ekstra komfort til 
din ferie.

SMART TV*. 
Hjemmebiograf 
til turen.

Med det praktiske Truma-iNetX-System kan du styre klimaanlægget og 
varmen, lyset samt TV og radio overalt i dit mobile hjem. Hvor meget gas er 
der tilbage? Skal batteriet lades op og har vi tilstrækkeligt vand? Den digitale 
fyldstandsmåler giver dig besked på din smartphone eller tablet. Den intuitive 
brugerflade gør kontrollen og styringen overskuelig og let.
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1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (ekstraudstyr) (f.eks. dør-/vindueskontakt). 
Du finder yderligere informationer på www.velocate.com oder www.weinsberg.com.

Det innovative GPS-system fra Velocate arbejder med intuitiv app-styring 
og Silent-Alarm-funktion. I tilfælde af tyveri kan Velocate hjælpe med at 
finde din campingvogn igen. GPS ´en har en levetid på op til 3 måneder uden 
strømtilslutning lader intet tilbage at ønske. GPS-trackeren kan udvides 
med Bluetooth-sensorer og en Reed-kontakt: Derved har du mulighed 
for at kontrollere mængden af gas i gasflaskerne og temperaturen i din 
WEINSBERG i appen på et hvilket som helst tidspunkt.

VELOCATE 
GPS-TRACKER*.
Mere sikkerhed 
til din WEINSBERG.

* Ekstraudstyr

SILWYREADY*.
For afslappet 
rejse.

Med Silwy MAGNETIC SYSTEM er væltede, rutsjende 
og klirrende glas fortid. Med det smarte magnetsystem 
hæfter de magnetiske glas fast på metal nano-padsene 
eller tilbehør af metal, der er specielt udviklet til silwy 
og giver dermed en absolut sikker og afslappet rejse. 
Alle WEINSBERG-campingvogne er nu silwyReady. 
silwyREADY-pakken indeholder en lille rund, 
genopløselige silwy Pad med magnet-pin, som sidder 
fast på overskabet i køkkenet med en velkomsthilsen. 
Paden kan derefter anbringes, hvor man ønsker det i 
vognen, og fungere som krog til tøj eller håndklæder. I et 
af overskabene i køkkenet finder du en silwy metalmåtte 
med en overflade i læderlook. Silwy glas, der er placeret 
her, står skridsikkert takket være magneterne i soklen.

Bemærk, at den mulige brugstid for et batteri pr. opladning afhænger af forskellige faktorer, såsom antallet 
og strømforbruget for de tilsluttede enheder, batteriets alder osv. Derfor kan minimumsbrugstid pr. opladning 
ikke garanteres.

EINHELL  
ONE NIGHT STAND*.
En nat selvforsynet med el.

One Night Stand-pakken (tilvalg) til CaraCito med ”Caravan Charger” batteridockingstation 
og ”Power X-Change” højtydende udskifteligt batteri giver energi. F.eks. til at betjene lyset, 
vandpumpen og køleskabet, hvilket gør dig uafhængig af tilslutning til el. Batteriet oplades under 
kørsel via trækkøretøjets ledning og kan fyldes op med ekstra batterier. Den energi, der opnås på 
denne måde, lagres i et Power X-Change-batteri fra Einhell. Dette kan også bruges som et batteri til 
over 200 tilgængelige Einhell-enheder.
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Med din WEINSBERG-campingvogn får du nu også en voucher til 
et MediKit. Dette sæt indeholder forskellige medikamenter, som 
kun kan fås på apoteket, og som kan bruges på rejsen, blandt 
andet smertestillende medicin, allergimedicin eller tabletter 
mod diaré. Så er du forberedt på bedste vis.**

** Sammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapotekssættet. 
Rejseapotekssættet indeholder medikamenter, som kun kan fås på apoteket. Gavekortet 
kan derfor kun indløses hos det ansvarlige MediKit-forsendelsesapotek på www.medikit.
shop. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop.

MEDIKIT VÆRDIKUPON. 
Eksklusivt rejseapotek.

Altid godt beskyttet. Markiser fra kvalitetsproducenten Thule 
gør din ferie i WEINSBERG endnu mere behagelig. Som effektiv 
beskyttelse mod sol, regn og vind giver de også en hyggelig 
atmosfære og udvider boligen på campingspladsen. Vores 
markiser fås i forskellige størrelser (afhængigt af grundrids) og 
begejstrer med deres lange holdbarhed, takket være vandtæt, 
vindtæt PCR-stof, nem opstilling og høj stabilitet.

THULE 
MARKISER*.
FOR ENDNU
MERE KOMFORT.

Praktisk. Quick Lock-System til nem 
montage og indstilling af 
støttefødderne.

Udklappelig. Stængerne er forsynet med 
et knækled. Det vertikale sænkningssystem 
forhindrer skader på vognen.

Fleksibel. Udfaldsvinklen kan 
indstilles, som du ønsker det. Derved 
kan du lukke og åbne markisen, når 
døren til din WEINSBERG står åben.

 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 -

* EkstraudstyrCampingvogn-Kompetence
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ALT, HVAD 
DER GØR 
DIN FERIE 
ENDNU 
BEDRE.

FRANKANA FREIKO
WEINSBERG Kollektion. 

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport 
af rustfrit stål. Nem at rengøre. Mål: 7 x 
25 cm. Vægt: 256 g. Artikelnr. 651/023

2. Campingstol i aluminium-rundrør. 
8 indstillinger, 76 cm højt ryglæn. 
Bæreevne op til: 100 kg. Stel: Aluminium. 
Emballagemål: 107 x 69 x 5 cm. 
Artikelnr. 651/022

3. Campingbord Accordeon fra Dukdalf 
med vejrbestandig sevelit-bordplade. 
Højdejusterbar: 5 – 74 cm. Mål: 100 x 68 cm. 
Materiale: Stål. Bæreevne op til: 50 kg. 
Vægt: 11 kg. Artikelnr. 651/021

4. Trækvogn med 10 cm brede profilerede 
dæk og en bæreevne på op til 75 kg. Mål: 
131 x 60 x 98 cm. Vægt: 11,9 kg. 
Artikenr. 51 011

5. Fire krus med hank af resylin. Med 
antislip-system. Artikelnr. 651/024

6. Gasadaptersæt – indeholder alt, 
hvad man skal bruge til tilslutning af en 
trykregulator (G12), som skal bruges til 
gasflasker, der anvendes inden for EU. 
Artikelnr. 651/025

Du finder alle informationer og priser på: www.frankanafreiko.de

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

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne 
prøve på forhånd, om det virkelig er noget 
for dig? Så er tilbuddet om leje og rejse 
lige det rigtige for dig. Søg online eller hos 
rejsebureauet efter dit favorit grundrids. 
Sammen med et tysk netværk af mere 
end 170 udlejningsafdelinger med mere 
end 1.900 udlejningsbiler og mere end 
380 rejsebureauer, hjælper RENT AND 
TRAVEL dig med din beslutning om det 
rigtige køretøj. Derudover drager du fordel 
af den store serviceportefølje, som f.eks. 

ruteforslag og mange samarbejder med 
campingpladser og autocamperpladser. 
Hav det sjovt på test-ferien!

PRØV DEN, FØR DU 
KØBER …

Lej nu 
også i 

udlandet!

Oplev din ferie endnu mere mobil med føl-
gende funktioner:

• Statusoversigt  
 til booking
• Push-meddelelser
• Online check-in
• Betalinger
• Instruktionsvideoer

• Tjeklister
• Stationsdetaljer
• Lejetilbud
• Hjælp i nødstilfælde
• og meget mere… 

RENT AND TRAVEL NU OGSÅ SOM APP

VALG
GJORT 
NEMT.

Udform din individuelle 
campingvogn. Uanset, hvilket 
grundrids og hvilket udstyr, du 
vælger, så bliver det til din helt 
personlige drømmevogn:

configurator.weinsberg.com

Grundridsfinder
Familievogn eller eventyrvogn til 
to? Find ud af, hvilken vogn, der 
passer bedst til dig:

layoutfinder.weinsberg.com

Konfigurator

Hvordan skal man dog beslutte sig med alle de 
muligheder? Det er ikke svært: med vores praktiske 
online-værktøj er det super nemt. Den hjælper dig 
med at finde din drømme-WEINSBERG.

Vi ved, at det ikke er nemt at beslutte sig for „én 
WEINSBERG”! Vores forhandlersøgning hjælper 
dig med at søge efter en forhandler i nærheden 
af dig. Se din favoritmodel hos din forhandler og 
få rådgivning. Find en forhandler på: 

 

dealer.weinsberg.com

Forhandlersøgning

 Der er mere end 
 1.900 udlejningskøretøjer til rådighed 
 på mere end 170 udlejningssteder.

  Reserver online på  
 www.rentandtravel.de eller via 
 vores 380 partner-rejsebureauer.

CaraView

RUNDT OM DIN FERIE



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

Vi forelskede os straks i CaraOne og kærligheden er ikke 
blevet mindre på vores første rejse. Med en baby, et lille 
barn og en hund er behovene en lille smule anderledes 

og komfort er vigtigt.

#teamWEINSBERG  
skriver rejsefortællinger og deler dem med 

alle. Indtrykkene er imponerende!

At dele er godt: Hvad har du oplevet på dine 
rejser med en WEINSBERG?  

 Del dine fantastiske øjeblikke på 
vores sociale medier.

I #teamWEINSBERG er alle velkomne!

Bliv en del af 
Community.

@weinsberg_official

RAMONA
OG RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

MAX 
SCHRADER

Det fuldt elektriske udstyr i CaraCito, holder hvad det 
lover: nem betjening, samme komfort som derhjemme og 
høj sikkerhed. Så kan vi som en ung familie slappe helt af 

under ferien og glemme alt om hverdagen. 
En drøm!
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Du finder vores autocampere 
og CUV i vores separate 
WEINSBERG-kataloger.

Besøg os på de 
sociale medier og i 
vores fanshop!

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykketidspunktet (07/2021). Der tages fortsat forbehold for ændringer 
vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med 
konstruktionen, såfremt de tjener den tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der også ligeledes forbehold for ubetydelige 
farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke kan forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak på 
plade og lak på GFK/kunststof) og er rimelig over for kunden. Billederne kan vær vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og/eller som kan 
bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/studier/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, 
og som heller kan bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af 
trykketekniske grunde. Lad derfor en pågældende autoriseret TABBERT-forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion, inden du 
køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Ved målangivelserne i vores kataloger er der udelukkende tale om 
uforpligtende eksempler. Målangivelserne er udelukkende cirkaværdier og har til formål at give et et generelt overblik. De udgør ikke en sikring af produkternes 
egenskaber. Vær også opmærksom på oplysningerne i den aktuelle prisliste, især om vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. Eftertryk, også i uddrag, er kun 
tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

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

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


