CELLINI.
Een staaltje exclusief vakwerk
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CELLINI.

BELEEF INDIVIDUALITEIT.
Het interieur van de TABBERT CELLINI is een
symfonie voor alle zintuigen: het elegante
meubeldesign „Noce Lido“ met zijn hoogglansoppervlak en de binnenkant van de
laden die zijn voorzien van een teak-look
zorgen voor onovertroffen rijke accenten.
Hierdoor komt ook de zorgvuldig beklede en
afgewerkte ronde zithoek uitstekend tot z’n
recht. Spotlights voor een mooie lichtambiance, perfect geïntegreerde en eveneens
verlichte hoekpanelen en een comfortabele telescopische zuiltafel in biocolor-uitvoering geven de fascinerende indruk die u
van CELLINI krijgt: de finishing touch.
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AMBACHT ONTMOET TIJDSGEEST.
De kastdeuren en fronten van het
CELLINI-meubilair zijn uitgevoerd in
ultramoderne ,look’ en worden gecombineerd met warme houttinten
en zilverkleurige decoratieve accenten. Een geïntegreerde lichtbalk benadrukt de stijlvolle sfeer. Dat geldt
eveneens voor de keuze van prachtig
bijpassende stoffen en de TABBERTplafonniere met rookglazen ring en
voorzien van het TABBERT kroon-logo.

CELLINI.

COMFORT ZONDER
COMPROMISSEN.
De bedden in de TABBERT CELLINI hebben comfortabele, topkwaliteit 5-zone
koudschuimmatrassen en bieden een
slaapcomfort dat de vergelijking met
thuis ruimschoots kan doorstaan. De
ruime eenpersoonsbedden bieden aan
iedereen voldoende ruimte om te ontspannen.

ALLES FUNCTIONEERT OPTIMAAL.
Met slechts een paar eenvoudige
handelingen kan het TABBERT-comfort-slaapsysteem met binnenveringsmatras worden omgetoverd tot een
royaal tweepersoonsbed. Het praktisch
functionerende uitschuifbed van de
CELLINI (optioneel) zorgt voor nog
meer ruimte en maximale individuele
vrijheid tijdens het reizen.
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JE HEERLIJK VOELEN –
EN THUIS ZIJN.
Elegante badarmaturen, in de kwaliteit zoals ze ook thuis worden toegepast, behoren
in de stijlvolle CELLINI net zo goed tot de
standaarduitrusting als het hoogwaardig
ontworpen meubilair in hout-look, de slimme opbergvakken en planken en het keramische Dometic cassettetoilet. Het verlichte spiegelkastelement past optimaal bij de
design-wastafel van mineraal materiaal.

CELLINI.

ZEER VERFIJND 
EN GERAFFINEERD.
De combinatie van het verfijnde houtdecor met het wit glanzende opdekmateriaal geeft aan de keuken het
perfect bijpassende uiterlijk. De keuken
in de CELLINI ziet er echter niet alleen
goed uit. Zijn grote waarde is vooral
terug te vinden in de functionaliteit:
telkens weer zal de enorme ruimte en
het comfortabele opbergsysteem in de
lade‘s met Soft-Close sluiting u verrassen.

WONEN. LEVEN.
GENIETEN.
Door de uiterst effectieve en vakkundige
naaimethodiek krijgt de zeer royale
rondzit van de CELLINI zijn onvergelijkbare zitcomfort en duurzaamheid. Voor
een volwaardige extra zitplaats kan de
zitdiepte van de dwarsbank met ongeveer 12 centimeter vergroot worden. De
ergonomisch kussens zijn tot in detail
op de juiste wijze gevormd.
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DE VEILIGHEID.

ACHTERLICHTEN MET
LED-TECHNOLOGIE.
De CELLINI blinkt niet alleen uit door het
speciale exterieurontwerp, maar ook het
onderwerp veiligheid heeft hier topprioriteit: rem-/achterlichten, zowel knipper-,
mist- en achteruitrijverlichting krijgt door
de LED-verlichting een chique uitstraling
en garanderen maximale veiligheid in het
donker.

ONDERSTELCONCEPT.
In het dubbel opgebouwde onderstel van de
CELLINI zijn op ruimtebesparende en veilige
wijze de accu voor de elektrische voeding en
de verswatertank geplaatst. In de kledingkast
wordt daardoor extra bergruimte gecreëerd
en door de verschuiving van het zwaartepunt
naar een positie dichtbij de as zorgt dit voor
nog betere rijeigenschappen.

CELLINI.

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

LFI-DELEN VOOR- EN ACHTERZIJDE.
De uit Long Fibre Injection (LFI) opgebouwde delen van de
voor- en achterzijde fungeren als een eenheid. Ze zijn bijzonder
sterk, goed geïsoleerd en bieden aerodynamische voordelen.

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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HET UNIEKE.

STANDAARD.

KLIMAATBEHEERSING.

FLESSENRUIMTE.

De CELLINI heeft standaard een heleboel
extra’s, zoals bijv. de moderne flatscreenmonitor.

De ventilatie zorgt in de CELLINI op elk
moment van het jaar en tijdstip van de dag
voor een vrije luchtcirculatie. Door de
verhoogde ligging van de ventilatieroosters
kan eronder perfect worden schoongemaakt.

In de makkelijk afsluitbare en met plaatsbesparende ruimte te openen disselbak
bevindt zich het reservewiel en kunnen
gasflessen veilig worden opgeborgen.

LUXE KIJK OP DAGLICHT.

VEILIG OPGEBORGEN.

KOELKAST.

Standaard is de CELLINI uitgerust met
een Midi HEKI Style dakluik. De houten
bekleding kan optioneel worden gekozen.

Hoogwaardige push-lockhandgrepen,
in een elegante aluminium uitvoering,
zorgen voor een betrouwbare en veilige
afsluiting van de bergruimtes.

De Dometic Comfortkoelkast heeft
uiteraard binnenverlichting en een apart
vriesvak. Optioneel kan ook worden
gekozen voor 189 liter inhoud.

CELLINI.

DE STOFFEN.

ATMOSFERA.

TENDENZA. (KUNSTLEER)

GRAZIA. (ECHT LEER OPTIONEEL)
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