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Een compositie 

van levensvreugde





VIVALDI.



VERFRISSEND
ONTSPANNEND.
De rustgevende ambiance van de VIVALDI 
geeft veel ruimte voor individualiteit: het 
lichte houtdecor „Coimbra“ wordt geac-
centueerd door superfijne details van licht 
hout – de gebruikte meubelstoffen zijn 
klassiek-modern gehouden en creëren een 
tijdloze behaaglijkheid in het interieur. Een 
mooie blikvanger is de één-koloms zuil 
heftafel „Primero“ met zijn glanzend gepo-
lijste oppervlak.
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VIVALDI.

FASCINEREND�ROYAAL.
Natuurlijk zijn ook in de VIVALDI de meubels op maat gemaakt – elke indeling werkt daardoor groots, licht en vrien-
delijk. In de details laat zich vervolgens de uitstekende functionaliteit zien: grote, praktische planken met afgeronde 
randen. Echte ‚feel-good‘ accenten zijn ook gecreëerd door het lichtconcept met de indirecte verlichting van de zithoek.



FANTASTISCH
PRAKTISCH.
Functioneel Design wordt in het geval 
van de VIVALDI geschreven met hoofd-
letters. De bovenkasten van de keuken 
bieden ruim plaats en de eronder ge-
monteerde verlichting zorgt voor veel 
licht op het royale werkvlak. Een aan de 
zijkant aangebrachte plank biedt extra 
opbergruimte.
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VIVALDI.



HEERLIJK
FUNCTIONEEL.
In een keuken als deze wordt alles twee keer zo 
leuk. De onderbouw van dit op maat gemaakte 
VIVALDI-meubel is niet alleen uitgerust met 
royale Soft-Closelades, maar heeft ook een prak-
tische apothekerskast.
In het royaal bemeten aanrechtblad zijn een 
3-pits kooktoestel met gietijzeren pannen-
roosters, vlambeveiliging en een elektrische 
ontsteking, alsook een RVS spoelbak met  
glazen afdekplaat geïntegreerd.
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VIVALDI.

ABSOLUUT
UITDAGEND.
Het karakter van de comfortabele 
badkamer blijkt uit de details: prach-
tig vormgegeven kastelementen en 
elegante opslagrekken maken deze 
ruimte tot een optimaal bruikbare 
wellness-oase. De grote spiegel, de 
wandbekleding van materiaal in over-
eenstemming met het meubilair en de 
spotverlichting benadrukken het bij-
zondere gevoel van deze ruimte.



AANGENAAM�OPEN.
Ook in de uitvoeringen van de TABBERT 
VIVALDI-serie met eenpersoonsbedden 
geniet u van de heerlijkste ontspan-
nende momenten:
 
Door de ruime ligoppervlakken en  
voldoende ruimte tussen de bedden, 
heeft iedereen zijn eigen privacy.  
Dankzij de wandbekleding aan het 
hoofdeinde en de moderne gordijnen 
voor het optionele voorraam oogt het 
slaapgedeelte nog groter.
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VIVALDI.

DE�VEILIGHEID.
VOORTENTVERLICHTING.
De elegante voortentlamp boven de toe-
gangsdeur zorgt voor meer veiligheid in 
donkere nachten. De energiebesparende 
LED-lamp met grote lichtopbrengst reageert 
direct op beweging, is weerbestendig en 
buitengewoon robuust. 

EXTRA�ZWARE�STEUNEN.
Een pluspunt voor de stabiliteit zijn de sta-
biele uitdraaisteunen. Optioneel kan gekozen 
worden voor de AL-KO Bigfoot voor zware 
uitdraaisteunen.



GEVENTILEERDE�OPBERGKASTEN.
De ventilatie van de bovenkasten en de opbergzitbanken 
bieden een opvallend stuk extra comfort en veiligheid in de 
VIVALDI. Het intelligente systeem voorkomt warmteontwikke-
ling en zorgt voor een permanente luchtcirculatie in de  
caravan. De gegarandeerde bescherming tegen vochtophoping 
zorgt ervoor dat het hoogwaardige interieur uitzonderlijk 
duurzaam is en biedt blijvend een aangenaam binnenklimaat 
in het hele voertuig.

TABBERT-Dak

Extra sterk GFK Dak

AL-KO Trailer Control ATC

AAA Premium Rem

AKS

Achterlichten met LED-technologie

Onderstelconcept

LFI-delen voor- en achterzijde

Verlichte instap

Safetylock-vergrendeling

Driepunts vergrendeling

Voortentverlichting

Extra zware steunen

Geventileerde opbergkasten

TABBERT achterlichten

Vorstbeveiliging

6 jaar waterdichtheidsgarantie

Anti-omvalbeveiliging

Merkbanden met extra hoog  
draagvermogen

3-pits Kooktoestel met  
vlambeveiliging

Markeringslampen aan de zijkant

Rookmelder
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VIVALDI.

HET�UNIEKE.

ORDE�EN�NETHEID.
De VIVALDI-badkamermeubels met hun 
ingebouwde planken zijn mooi en prak-
tisch. De verhoogde zilveren strook doet 
ook dienst als anti-slip rand.

PRIVACY.
Afhankelijk van de indelingsvariant kan 
het slaapgedeelte in de VIVALDI van 
het woongedeelte worden gescheiden 
door middel van een decoratieve houten 
schuifdeur.

RUIMTEWONDER.
Door de geruisloze, makkelijk sluitende 
Soft-Closelades en een extra apothekers-
lade biedt de VIVALDI-keuken ware luxe 
tijdens het reizen.

MERKKWALITEIT.
De diverse VIVALDI-modellen zijn ofwel 
met een hoogwaardig Thetford inbouw-
toilet, of met een draaibaar toilet verkrijg-
baar.

COMFORT-ZONE.
Optioneel kan de indeling met eenper-
soonsbedden worden vervangen door een 
indeling met een indeling met rolbed-
functie, in een handomdraai krijgt u daar-
mee een extra groot ligoppervlak. 

DESIGNOPLOSSING.
Typisch voor de VIVALDI zijn de edelmeta-
len handgrepen in zwart chroom, die het 
meubeldecor „Coimbra“ een bijzonder 
elegant karakter geven.



DE�STOFFEN.

TOSCA. TURANDOT. LE�VILLI.�(KUNSTLEER)

EXKLUSIV-VERSION.�(OPTIONEEL)LA�BOHEME.�(ECHT�LEER�OPTIONEEL)
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