
CELLINI

Exclusiviteit en doordacht design – dat is 5-sterrenluxe zoals u het wenst. Als slide-out 
versie met uitgeschoven keuken en slaapgedeelte ontvangt uw mobiele vip suite u met 
een overweldigend ruimtelijk gevoel. Exquise materialen, elegante decors met een look 
van echt hout en een tot in het detail doordacht inrichtingsconcept geven caravaning 
een compleet nieuwe definitie. Heel indrukwekkend zijn de harmonieus in het meubilair 
geÏntegreerde verlichtingselementen van de CELLINI. Vanaf het plafond schijnt zachtjes 
een sfeerverlichting. Indirect verlichte bovenkastkleppen en uitschuifbare elementen 
verspreiden een zacht schijnsel. Heel wat opvallender presenteert zich het extravagante 
lichtbaldakijn boven de deur, dat in combinatie met de erbij passende led-leesspots met 
TABBERT design voor een presidiale sfeer in de CELLINI zorgt.

UITING VAN 

 INDIVIDUALITEIT

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT
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CELLINI

COMFORT MET 

 LUXE-EFFECT
In de chique CELLINI lounge gaat maximaal zitcomfort mooi 
samen met tal van intelligente functies, zodat alles aan uw 
behoeften en wensen is aangepast. Leun achterover en ge-
niet van de nautische sfeer met een lekker drankje op de 
uit de middelste rugleuning geklapte bartafel. Desgewenst 
trekt u de hoofdsteunen nog iets omhoog of verandert u de 
hardheid van de zitkussens. Ten laatste nu zult u constate-
ren: de CELLINI is precies wat u hebt verdiend. 

Fauteuil met hoge rugleuning of ligbed? De 
in hoogte verstelbare hoofdsteunen van de 
zitgroep van de CELLINI zijn van echt leer en 
maken het u in elke positie comfortabel.

Met een druk op de knop kunt u de hard-
heidsgraad van de zitkussens in de CELLINI 
zitroep veranderen.

Een nieuwe vormgeving van de randen van de grepen en ingewerkte led-lichtlijsten op de 
bovenkasten versterken de haptische dimensie van de meubels van de CELLINI.

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT
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CELLINI

Kleine snack of groot vijfgangenmenu? Ook de keuken van de  
CELLINI serveert een optimaal samenspel van elegant design, 
meubelontwerp met liefde voor het detail en geraffineerde tech-
nische snufjes. Vooral de royale werkbladen en aflegvlakken in de 
slide-out, met dubbele spoelbak en driepits kookplaat zorgen al 
bij het bereiden van het eten voor echt genot. In de zes verlich-
te, volledig uittrekbare schuiflades kan alles worden opgeborgen 
wat voor de verwende fijnproever belangrijk is. In het verlichte rek 
wordt tentoongesteld wat graag mag worden gezien. Ook in de 
achterwand van de keuken krijgen decoratieve en nuttige beno-
digdheden nog een harmonieus geÏntegreerde plek.

VOOR GENIETERS 

 VAN MAXIMALE 
SMAAK

Het diepe werkblad van de CELLINI slide-out 
biedt veel ruimte voor elektrische appara-
ten en houdt in een uitschuifbare zuil ook 
de nodige stopcontacten voor u klaar.

Een in het werkblad geplaatste dubbele spoelbak van edelstaal met elegante kraan van 
chroom helpt bij het schoonmaken van groente, het afdruipen en afwassen.

De koelkast met dubbele aanslag tegen-
over het keukenblok is van beide kanten 
makkelijk toegankelijk.

Wordt de spoelbak niet gebruikt, dan doet hij dankzij de afdekking met een natuurstenen 
look dienst als vergroot werkblad. Kookpannen, servies en bestek – dat alles en nog veel 
meer wordt opgeborgen in de greeploze CELLINI schuiflades met ergonomisch gevormde 
gleuven met ledlicht. 

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT
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CELLINI

EXCLUSIEF 

 SLAAPVERTREK 
Een perfect geënsceneerd, privé toevluchtsoord, waarin men de dag 
graag achter zich laat, wacht u ook in het vorstelijke slaapgedeelte 
van de CELLINI. In schuine of vlakke stand – op het comfortabele 
queensize bed met verstelbaar hoofdbord van de CELLINI slide-out 
kunt u genieten van de luxe ruimtelijke dimensies van het vorstelijke 
voertuig. Een apart verlichte, met leer beklede slaapkamerwand en 
de uit de bovenranden van de meubels zacht schijnende sfeerver-
lichting plaatsen de droomruimte intussen zeer zeker in het juiste 
licht.

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT
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CELLINI

LUXE

 WELLNESSBADKAMER 
Op zoek naar nieuwe ideeën zullen CELLINI bezitters niet alleen ge-
inspireerd raken door de royale afmetingen en de comforta bele 
uitrusting van hun badkamer die baadt in het licht, als wellness- 
oase van de luxeklasse is deze tot in het kleinste detail doordacht. 
Een groot HeKi-dakluik voor daglicht, verborgen ledlichten en een ex-
tra lichtpaneel onderstrepen de superieure sfeer in de karakter volle 
CELLINI Design straalt over de wastafel met wasbak en kraan van 
chroom. Zo wordt uit het schitterende ensemble een uniek wisselspel 
van hoogwaardige designer items, waar men in heel wat hotelsuites 
zou naar snakken.

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 
SLIDE-OUT
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CELLINI

HIGHLIGHTS VAN DE CELLINI
+ Voor- en achterkant in LFI-technologie
+ Uniek ruimtegevoel dankzij slide-out
+  Achterin kofferruimte met centrale toegang tot stroom en stadswateraansluiting
+ CELLINI Smart Home technologie
+ Standaard Truma airconditioning
+ Harmonieus in het meubilair ingewerkt verlichtingsconcept
+ Individueel verstelbare, multifunctionele zitgroep van echt leer 
+ Ondervloerconcept: functionele vloeren met ondervloerschalen

Volledig automatisch in de nachtmodus: een buitengewoon slimme innovatie in de nieuwe CELLINI modellen is de mogelijkheid om de 
gekozen boordtechniek via voice control te regelen en te controleren. Net als in de Smart Home luisteren bijv. verlichting of verwarming 
naar de bevelen van de bezitter. Meer informatie over voice control vindt u op pagina 125.

De markante rangeerstang van metaal is voorzien van een CELLINI 
logo dat de achterkant van het voertuig verlicht als het stil staat.

Met behulp van de twee bedienpanelen boven de deur van de  
CELLINI regelt u de kamertemperatuur en het warm water en hebt 
u controle over hoofdschakelaars, waterpomp en vulniveaus.

Boven deur en glazen vitrine verlicht het gefacetteerde lichtbal-
dakijn het gebeuren. Voor goed zichtbaar tv-entertainment in de 
CELLINI lounge zorgt de standaard 24 inch flatscreen.

Expressief: het exterieurdesign onderstreept het dynamisch-zelfbewuste  
profiel van de CELLINI.

Op warme dagen kunt u dankzij de standaard airco het hoofd  
altijd koel houden. De lucht wordt efficiënt verdeeld en tegelijk 
ontvochtigd – een prettig neveneffect!

De kofferruimte achterin is meer dan een simpele bergruimte van 
de caravan: hier zijn ook stroom- en stadswateraansluiting onder-
gebracht, waardoor de zijwanden geen openingen hebben en op 
het gebied van koudebruggen zijn geoptimaliseerd.
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CELLINI
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IVORY LEAF TEXTIEL PURPLE STONE KUNSTLEER

INDELINGEN EN VOORDELEN

BEKLEDING EN LOUNGE

*  Voor caravans van het merk TABBERT bieden wij u in het kader van onze garantievoorwaarden, die van toepassing zijn bij levering van het voertuig, 10 jaar dichtheidsgarantie 
op de door ons geproduceerde opbouw en 24 maanden garantie door uw TABBERT partner.

ALGEMEEN
 + 10 jaar dichtheidsgarantie* 

1. CHASSIS
 + 15" aluminiumvelgen wit met laagprofiel banden
 + Breedspoor-veiligheidschassis met asschokdemper
 + Disselafdekking
 + Reservewiel (750 HTD: 15" stalen velg met serieband)
 + AL-KO lichtlopend chassis volledig verzinkt
 + AL-KO uitdraaisteunen
 + AL-KO Trailer Control – ATC (antislingersysteem) (alleen 655 DF)
 + AL-KO Premium Break (automatische remnastelling) 

(750 HTD: AL-KO Aluminium Break)
 + Stabilisator-veiligheidskoppeling (AKS) 3004 met softdock
 + Neuswiel met kogeldrukmeter 

(kogeldrukmeter niet bij 750 HTD)

2. OPBOUW
 + TABBERT comfort-dak, dikte 58 mm, dak geventileerd 

(diffunderende functie)
 + GFK dak met gereduceerde hagelgevoeligheid
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, vloerdikte 47 mm
 + Hamerslagbeplating in wit (750 HTD: gladde beplating in wit)
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) technologie
 + Disselkastklep met gasdrukveren, 3-punt sluiting en 

reservewielhouder
 + Verlichte entree met TABBERT logo (geÏntegreerd en 

geÏsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, incl. 

zekerheidssluiting (750 HTD: getinte ramen, warmtewerend, 
met zekerheidssluiting) 

 +  Sierlijst zilver chroom (eenvoudig) (alleen 655 DF)
 + Opbouwdeur TABBERT PREMIUM: multi-lock, verborgen 

scharniersysteem, inclusief raam met rollo, geïntegreerd 
paraplu compartiment, hoogwaardige toepassingen, 
multifunctionele tas in TABBERT design

 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem 
aanachterzijde

 + Combirollo’s en hor
 + Hef-/kiep-dakluik met belicht helder glas/geforceerde 

ventilatie (700 x 500 mm) – zitgroep
 + Hef-/kiep-dakluik met helder glas/geforceerde ventilatie  

(400 x 400 mm) – slaapruimte
 + Eénsleutel-vergrendelingsinstallatie
 + Comfortabele rangeer handgrepen 
 + Verlicht logo aan achterkant
 + Serviceluik in de zijwand (afhankelijk van model) 
 + Rem- en achterlichten met LED verlichting
 + Knipperlichten met LED verlichting
 + Mistlamp en achteruitrij lampen met LED verlichting
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur – met 

bewegingsmelder
 + TABBERT multifunctionele dubbele bodem
 + Mini-Heki, geforceerde ventilatie (alleen 750 HTD)
 + Luifel boven slide-out (alleen 750 HTD)
 + Verlichte luifellijst rechts (alleen 750 HTD)

3. WONEN
 + Meubilair in “Toscaans essenhout”
 +  Bekledingsvarianten, naar keuze: IVORY LEAF (stof), PURPLE 

STONE (kunstleer), CREAM NATURE (echt leer, optie)
 + Ventilatierooster in bankbak resp. bedframe
 + Geventileerde plafondkasten
 + Houten afscheidingsdeur als scheidingswand (alleen 655 DF)
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Heftafel met één zuil in ronde zitgroep

 + Indirecte LED verlichtingsband in baldakijn (Ambienteverlichting)
 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking
 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Opbergluik in tussenschot bankbak bij de ingang
 + Vitrine met bovenkast bij de ingang (afhankelijk van de 

indeling)
 + Verlichte hoekplanken
 + Wandverlichting in het slaapgedeelte (alleen 750 HTD)
 + Stofbespanning aan plafond
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Koelkast Dometic (optioneel gas / 12 V ¹) / 230 V), verlicht, met 

vriesvak (werking op gas tijdens het rijden alleen toegestaan in 
combinatie met Mono- of DuoControl met crashsensor)

 + 3-pitskooktoestel met elektrische ontsteking, gietijzeren rooster 
en glazen afdekking

 + RVS spoelbak met afdekplaat
 + Automatische mengkraan in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12 V LED verlichting
 + Keramiek cassette toilet 
 + Uitklapbaar luik van melkglas in wasruimte met verduisterings-/

vliegenhorrollo (afhankelijk van indeling) (alleen 750 HTD)
 + Wasbak van roestvrij staal
 + Comfortdouche met vouwdeur in de wasruimte voorin (alleen 

655 DF)
 + Douche-installatie met kranen, 230-V-stopcontact in 

toiletruimte valt weg (alleen 750 HTD)
 + Schuifladen met Soft-close systeem

5. ELEKTRA
 + 13-polig aansluitstekkersysteem ‘Jäger’ (ISO 11446)
 + 12 V voedingspakket
 + LED-inbouwspots (energiebesparend, lange levensduur)
 +  6 plafondspots led – techniek in het dak – slaapruimte 

(alleen 655 DF)
 +  6 plafondspots led – techniek in het dak – gang (alleen 655 DF)
 + Optimale spanningsvoorziening (constante helderheid, 

ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen 
spanningsschommelingen, geruisloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenneaansluiting, dakversterking voor 
automatische antenne, satellietkabel geplaatst)

 + Flatscreen 24" met geÏntegreerde receiver en beweegbare arm
 + TV-aansluiting tegenover bed (alleen 750 HTD)
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 W, in 

multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Licht in de kledingkast
 + MP3 inbouw radio met 2 speakers in woon- en 2 in slaapgedeelte
 + GPS-tracker

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gasverwarming met circulatielucht (Combi 6 met iNet)
 + Gasverwarming met circulatielucht voor sanitaire ruimte 

(alleen 750 HTD)
 + Verswatertank 45 liter, geïntegreerd in 

multifunctioneledubbele bodem
 + Waterleidingen op de circulatieslang gemonteerd
 + Citywateraansluiting
 + Waterfiltersysteem “BWT – Best-Camp mini“

7.  AIRO
 + Airconditioning op dak/Truma Aventa comfort

1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 liter koelkast is niet mogelijk!

VOLLEDIG PAKKET IN SERIE

 + Queensize bed
 + Grote keuken
 + 177 l koelkast met afzonderlijk vriesvak
 + Comfortabele douche
 + Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

 + Uniek ruimtegevoel dankzij slide-out
 + Grote zitgroep voorin
 + 177 l koelkast met afzonderlijk vriesvak
 + En suite badkamer
 + Queensize bed
 + Veel bergruimte

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN

- XXX - TOTALE LENGTE IN CM
2,5 = BREEDTE 2,5 MX.XXX   TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT IN KG (BIJ STANDAARD-

CHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

CREAM NATURE ECHT LEER*
FUNCTIE-LOUNGE

 *  Optie tegen meerprijs 

CELLINI 750 HTD 2,5 Slide-OutCELLINI 655 DF 2,5
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COMPETENTIES 

5 
Al ruim 65 jaar staat TABBERT voor in
genieuze premium caravans, en dat niet 
zonder reden. Want deze vijf kerncom
petenties drukken hun stempel op ieder 
idee, iedere technische ontwikkeling en 
iedere handeling in ons bedrijf.

   106

Creatieve knowhow, ambachtelijke pre
cisie en een uitgesproken gevoel voor 
tijdgeest zijn bepalend voor de boeien
de uitstraling van een TABBERT.

Bij de “König Kunde Awards” [Koning Klant Awards] zijn bijvoorbeeld TABBERT modellen meermalen onderscheiden vanwege hun 
exclusiviteit, veelvuldige innovaties en maximale veiligheidsnormen. Met name dankzij hun uitgebreide basisuitrusting behoren 
TABBERT caravans herhaaldelijk tot de winnaars bij nationaal en internationaal hoog aangeschreven awards en klantenenquêtes.

   130

In alle caravans van het merk TABBERT 
wordt ingezet op technische features, die 
standaard bijdragen aan de veiligheid tij
dens het rijden en op de vakantieplek.

   126

Met gevarieerde en unieke oplossingen op 
het gebied van de opbouw, de techniek en de 
meubelbouw zorgt TABBERT voor een steeds 
prettig binnenklimaat.

DESIGN OM TE 
BELEVEN

 134

Hoogwaardige materialen, ultramoderne fabri
cagetechnieken en nauwgezette kwaliteitspro
cessen dragen er op doorslaggevende wijze aan 
bij dat onze caravans hun waarde behouden.

   118

Pioniersgeest is een deel van ons DNA – 
altijd een stap voorop. TABBERT verlegt 
grenzen en doet dit continu sinds meer 
dan 65 jaar.

EEN PRETTIG KLIMAAT 

VEILIGHEID  
VAN A TOT Z

DUURZAAMHEID AL 
GENERATIES LANG

INNOVATIE ALS 
GRONDBEGINSEL

DAT SPREEKT

VOOR TABBERT
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 STIJLVOLLE 

VAKANTIEMOMENTEN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design

Bij de vormgeving van een TABBERT hechten wij veel waarde aan 
een aantrekkelijk uiterlijk. Het plaatje is echter pas helemaal af 
wanneer alle mooie dingen in onze caravans ook nuttig zijn en de 
kwaliteit klopt. Met een fijne neus voor trends en de leefgewoon
ten van onze klanten denken wij over ieder detail na. Omdat we 
weten dat goed design op doorslaggevende wijze bijdraagt aan 
hun vakantiegeluk en omdat u er in alle opzichten zult van genie
ten eindelijk een nieuwe TABBERT te bezitten. 

DESIGN
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Licht, donker, stralend of gedimd – het verlichtingsconcept van 
TABBERT caravans biedt de meest uiteenlopende mogelijkheden 
om de sfeer en de persoonlijke stemming te beïnvloeden. Zowel 
indirecte als directe lichtapplicaties helpen binnen en buitenkant 
in het juiste licht te plaatsen. 

VERLICHTENDE IDEEËN
  HELDER OMGEZET

De sfeervolle ledverlichting wordt in het modeljaar 2020 met nog meer in de meubelfronten ingewerkte lichtlijsten gecompleteerd 
(modelafhankelijk).

Het baldakijn in de keuken van de PUCCINI gaat met de karakteristieke PUCCINI ver
lichting een stijlvolle symbiose aan.

Zelfs details als de ledleesspots zorgen voor 
een mooi samenspel van TABBERT lichtdesign 
en beproefde functionaliteit voor de klant.

Een gefacetteerd lichtplafond en zacht schijnende leds onder de spie
gelkast verhogen de wellnessfactor in de badkamer van de CELLINI.

De spiegelkast van de nieuwe PUCCINI levert met zijn zijvlakken 
met achtergrondverlichting een stralend beeld op.

DESIGN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design
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PUCCINI 550 E

Veel bewegingsvrijheid door de slimme indeling van de binnenruimte.

Dankzij de open zichtlijnen ervaart u een maximaal ruimtegevoel.

RUIMTE VOOR 
 ONTDEKKINGSREIZIGERS

Het ruimtegevoel in een TABBERT verlegt de grenzen. Ons 
interieurconcept biedt door vrije blikvelden een zodanige 
bewegingsvrijheid die eerder aan een luxe appartement dan 
aan een vakantiehuis op wielen herinnert. Een upgrade die 
perfect voldoet aan de eisen voor modern wonen en in alle 
TABBERT indelingen zichtbaar is. Ontwikkeld in combinatie 
met uitstekende benutting van de opbergruimte en optimale 
gewichtsverdeling, is dit de stelregel van onze designers, inge
nieurs en ambachtslieden. Uur na uur, dag na dag.

DESIGN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design
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1

3

AAN DE HAND VAN HET VOORBEELD 
CELLINI LOUNGE IN CREAM NATURE

Als men met vrienden in de zitgroep van een TABBERT plaats
neemt, kan het wel eens een heel lange avond worden. Hoogwaar
dige, duurzame en bijzonder ergonomische zitmeubels met hoge 
rugleuningen zorgen voor ultiem zitcomfort 2 . Op koude dagen 
voorkomt een goed geventileerde winterrugleuning dat u het 
koud hebt bij de ramen 1 . Als u dan ook nog de middelste zitting 
naar voren trekt, voelt u zich net als thuis op de bank 3 . 

   DUURZAAM

    ZIT- EN 
  RELAXCOMFORT

DESIGN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design
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Queensize bed 

Frans bed 

Eenpersoonsbedden 

Dwarsbed 

Stapelbedden

• Hoog puntelastisch ligvlak (op twee niveaus)

• Zeer klein contactoppervlak tussen  
schotelveren en matras

• Goede ventilatie van het slaapsysteem,  
goede vochtregulering

• Individueel verstellen van hoofdgedeelte  
in vijf standen mogelijk

• Hoge buigstijfheid door multiplex frame

• Houten delen voldoen allen aan de E1 norm 
(formaldehydearm en vrij van zware metalen)

Drukverdeling door 
flexibele schotelveren Pocketveringsmatras

Wie nog niet tevreden is met het hoogwaardige slaapsysteem in de TABBERT, 
zal enthousiast zijn over het TABBERT Comfort slaapsysteem. Let u er dan 
wel op dat u niet u hele vakantie slapend doorbrengt!

VOORDELEN BEDBODEM  
MET SCHOTELVEREN

  HET TABBERT

 COMFORT SLAAPSYSTEEM
SOORTEN BEDDEN

•  Hoogwaardige koudschuimkern met soepele watergel 
topper voor een ontspannen slaap

•  Prettig koel gevoel tijdens het inslapen en perfecte 
temperatuurregulering tijdens de nacht

• Hoge puntelasticiteit en optimale vochtregulering 
dankzij open celstructuur

• Ca. 30 % lichter dan gebruikelijke koudschuimmatrassen

• Afneembaar tricot overtrek met ritssluiting aan 
4 kanten, wasbaar tot 60 °C 
(niet geschikt voor de wasdroger)

VOORDELEN KOUDSCHUIMMATRAS
MET WATERGEL TOPPER

OPTION

Veel mensen slapen alleen maar echt goed wanneer ze thuis in hun eigen bed 
liggen. Om ervoor te zorgen dat uw slaapplaats u in uw mobiele thuis net 
hetzelfde gevoel geeft, bouwen wij onze TABBERT modellen met de meest 
uiteenlopende indelingen. Brede eenpersoonsbedden, royale tweepersoons
bedden, knusse queensize bedden – vind de TABBERT die optimaal bij uw 
persoonlijke slaapgewoonten past.

BESTE SLAAP VOOR

 GROTE DROMEN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design

DESIGN
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De enorme opbergruimte voorin biedt 
plaats aan meer dan voldoende gasflessen 
en is bijzonder makkelijk in en uit te laden.Grote bagagestukken, zoals bijvoorbeeld 

het beddengoed, kunnen eenvoudig wor
den opgeborgen in de zitkasten.

Met één hand klapt u het onderste stapel
bed omhoog en ontstaat er een grote laad
ruimte, die ook van buitenaf via de achter
klep makkelijk te bereiken is (optioneel).

Onderweg niets tekort komen – dat is in een 
TABBERT caravan vanzelfsprekend. Hier kunnen 
alle medepassagiers inpakken wat voor hen in hun 
vakantiehuis ver van huis belangrijk is. De indeling 
benut consequent alle beschikbare ruimte en ver
andert die in makkelijk toegankelijke opbergruimte. 
Vanzelfsprekend in het verwarmde gedeelte, wat 
niet alleen bij het kamperen in de winter een aan
zienlijk voordeel is.

In de volwaardige, diepe kledingkast kan 
kleding aan hangers kreukvrij worden op
geborgen.

Hier krijgt alles wat u vaak nodig 
heeft een plaats: de bovenkasten 
zijn uitgerust met verstelbare 
planken en bieden zo plaats aan 
grote spullen.

De opbergruimte onder het bed is mak
kelijk bereikbaar – een stevig mechanisme 
met vergrendelfunctie en een gasdruk
demper maken het kinderlijk eenvoudig 
om deze te openen.

Opbergruimte voor grote spullen: grote 
bagagestukken kunnen dankzij de hoge 
klepdeur bij het bedgedeelte eenvou
dig en zonder storende installaties in
geladen worden.

Keukenbenodigdheden en ingrediënten heeft 
men snel bij de hand dankzij de volledig uit
trekbare TABBERT schuiflades op wielen.

DESIGN

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER HET ONDERWERP DESIGN:

www.tabbert.com/design

RUIMTE VOOR 

 AVONTUUR
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Dankzij het ultrafiltratiemembraan in de 
praktische waterfilterpatronen worden mo
gelijke ziektekiemen en microorganismen 
zonder gebruik van chemische additieven 
voor 99,9999 % uit het water verwijderd. 

De nieuwe, standaard meegeleverde wa
terfilterpatronen worden heel eenvoudig 
aan speciaal daarvoor bedoelde aansluitin
gen tussen watertank en leidingsysteem 
gekoppeld en zijn na het activeren tot wel 
zes maanden houdbaar.

Als de levensduur van een patroon is afge
lopen en u net geen vervangend patroon 
bij de hand hebt, kan het systeem met een 
tussenstuk overbrugd worden om een con
stante watervoorziening te garanderen.

SCHOON WATER? 

 WEL ZO HELDER!

Als gevestigd premiummerk houden wij bij TABBERT een belangrijke tra
ditie hoog: innovatie. Onze nieuwste coup is het in iedere TABBERT vanaf 
2020 standaard geÏntegreerde, hoogwaardige BWT BESTCAMP waterfilter
systeem. Want schoon en hygiënisch onberispelijk water is zelfs in Europa 
allesbehalve vanzelfsprekend. Vooral wanneer het uit een tank komt waarin 
het mogelijk al langer staat. Zonder enig chemisch additief voorkomt het 
nieuwe systeem dat vuildeeltjes en microorganismen uit vers water in de 
tank in de waterleidingen van uw caravan terechtkomen. Dankzij de verwis
selbare filterpatronen met ultrafiltratiemembraan kunt u uit de kranen aan 
boord tot wel zes maanden lang genieten van zuiver, schoon water.

INNOVATION

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:

www.tabbert.com/innovation
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PIONIER 
 VAN HET BEGIN AF AAN

Al 65 jaar overwinnen onze ontwikkelaars en ontwerpers zowel 
kleine obstakels als tot nu toe onoverkomelijk lijkende grenzen 
om uw reizen met onze caravans zo veilig, comfortabel en stijl
vol mogelijk te maken. Veel van wat vandaag standaard is, komt 
oorspronkelijk uit onze ideeënwereld. Een aantal uitstekende 
TABBERT features blijven echter ongeëvenaard. Want wij zijn nog 
steeds de enige Duitse caravanbouwer met een slideoutmodel. 
Ook het gepatenteerde TABBERT dak was en is onovertroffen.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:

www.tabbert.com/innovation

GEPATENTEERD TABBERT DAK | GPS-LOKALISATIE | 

VRIJE ZICHTLIJNEN | 3,5 T CHASSIS | AL-KO AAA PREMIUM BRAKE | AL-KO 
TRAILER CONTROL | BWT WATERFILTER | VERLICHTE ENTREE |  

COUPÉ-INSTAP | SMART CARAVAN INTERFACE | FLESSENBAKKEN MET 

PARALLELBESLAG |  CELLINI SLIDE-OUT-FUNCTIE | 

ALUMINIUM STANDAARD/ALUMUNIUM PROFIELEN |  D R A A I B E S L A G  V O O R  T V -

H O U D E R  |  CENTRALE VERGRENDELING KEUKEN |  VOICE CONTROL 
OPTIE VOOR BOORDTECHNIEK  | KOELKAST MET DUBBEL AAN-

SLAG | OMBOUWBARE STAPELBEDDEN | DRIEDIMENSIONALE UITBOUW VAN VOOR- 

EN ACHTERKANT | INDELING 540 DM | GEBRUIKSMODELLENBESCHERMING 

VOOR DA VINCI HOEKKEUKEN | DUBBELE VLOER MET ONDERVLOER-
SCHALEN VOOR BOORDTECHNIEK | KLEP VOORIN MET WEERBE-

STENDIG SLOT EN DRAAIBAAR LOGO | KOFFERRUIMTE ACHTERIN

INNOVATION
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MOOIER WONEN
 DANKZIJ PIONIERSGEEST 

   EN KNOWHOW

Een groot ruimtelijk gevoel en smaakvolle inrichtingsvoorwerpen 
die beantwoorden aan de leefstijl van onze klanten – ook dat is 
typisch TABBERT. Daartoe behoren het concept van de open zicht
lijnen evenzeer als de stapelbedden van de ROSSINI die tot zitgroep 
kunnen worden omgebouwd. Wij waren de eersten die een keuken in 
Lvorm in een aantal caravans aanbieden en ook de eersten die een 
octrooi voor een complete indeling hebben aangemeld. Ook de van 
binnen en buiten toegankelijke koelkast met dubbele aanslag in de 
VIVALDI en PUCCINI is een innovatief predicaat: first by TABBERT.

INNOVATIONINNOVATION

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:

www.tabbert.com/innovation
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MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:

www.tabbert.com/innovation

SMART CARAVAN
Als eerste Duitse caravanbouwer bieden wij SmartHomefans de mogelijkheid om via een interface de gekozen boordtechniek van 
de CELLINI te bedienen. Bestuurd worden kunnen onder meer verlichting, verwarming en airconditioning. Dit is mogelijk dankzij 
een single board computer die via een web interface wordt bediend. Uitgebreid met uw wifihotspot kunnen ook bekende spraak
computers als Alexa, Siri etc. worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld graag wilt weten hoeveel schoon water er nog in uw tank zit, 
spreekt u gewoon met uw CELLINI. Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze prijslijst en technische gegevens.

GPS-TRACKER
Met behulp van het in 2019 geïntroduceerde gpslokalisatiesysteem kunt u uw 
TABBERT caravan altijd lokaliseren. Dankzij de bijbehorende app ontvangt u 
steeds status en positiesignaal op uw mobiel en krijgt u meteen een bericht als 
uw TABBERT wordt verplaatst.

CLEVER EN SMART –
 STATE-OF-THE-ART

Vaak zijn het de zogenaamde kleine dingen die in het dagelijks leven 
de grootste innovaties zijn – al helemaal in het digitale tijdperk. Dat 
is de reden waarom wij ons iedere dag weer met de actuele techni
sche mogelijkheden en modernste materiaalcomponenten bezighou
den, om vanuit daar realistische ideeën voor onze caravans te ontwik
kelen. Uiteraard kijken wij daarbij regelmatig verder dan onze neus 
lang is en precies daarom zijn wij altijd weer de eersten op de markt. 
Bij ons standaard GPSlokalisatiesysteem bijvoorbeeld, of de nieuwe 
SmartHomevoice control in de CELLINI hebben wij ons door technie
ken uit andere branches laten inspireren.

INNOVATION
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Het gepatenteerde TABBERT dak (standaard vanaf DA 
VINCI) regelt de luchtcirculatie, de beste temperatuuriso
latie en 9 dB geluiddemping (1,5 maal stiller).

+  Vanaf een opbouwlengte van 550 cm kunt u in het woon en slaapgedeelte de tempera
turen door middel van een ventilator van 12 volt met twee klimaatzones moeiteloos en 
afzonderlijk reguleren.

OVERIGE NOG MEER TABBERT KLIMAAT-HIGHLIGHTS

Warm in de winter, 
koel in de zomer, dank
zij de goed geïsoleerde 
ramen van het merk 
Seitz met dubbele be
glazing.

Airconditioning
systemen

Verwarmings
systemen

Gasvoorziening

KLIMAATREGELING

FRISSE IDEEËN 
 VOOR EEN GOEDE ATMOSFEER

Niet alleen op uw vakantiebestemming zou 
het klimaat aangenaam moeten zijn, maar ook 
in uw caravan. Daarom is een TABBERT zo ge
bouwd dat u het hele jaar van optimale tem
peraturen in uw mobiele vakantiehuis kunt ge
nieten.

De winterrugleuning in het bedgedeelte aan het 
hoofdeinde voert de warme opstijgende lucht 
naar boven af.

De bovenkasten met achterventilatie 
en banken met bergruimte garande
ren een constante luchtcirculatie. Ze 
voorkomen op die manier de vorming 
condensatiewater en zorgen voor 
een gelijkmatig binnenklimaat.

Met het in vele van onze modellen standaard 
ingebouwde Truma iNetsysteem kan de tem
peratuur via de app op de smartphone worden 
ingesteld. Ook het gasniveau kan desgewenst 
van een afstand worden gelezen.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 
HET ONDERWERP AIRCO & 
KAMPEREN IN DE WINTER:

www.tabbert.com/klima
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+  Voor een perfecte isolatie zorgen de 31 mm dikke zijwanden, 
het TABBERT dak en de 47 mm dikke vorstbestendige bodem.

+  In de binnenruimte ontstaat dankzij de uitstekend afgedichte ramen 
en deuren geen tocht.

+  Alle buitenramen kunnen rondom de randen van de luifels uitgerust 
worden met optionele isolatiematten om koudebruggen te reduceren. 
Naar wens kan dit zelfs bij het voor en achterraam.

NOG MEER TABBERT KLIMAAT-HIGHLIGHTS
Voor warmte zorgt de 47 
mm dikke, goed geïsoleerde 
vloer. Vanaf de DA VINCI 
serie zorgt de vloerverwar
ming bovendien voor extra 
comfort (deels optioneel).

De geventileerde opbergkast 
voorin met luchtgaten in de 
vensterbank voorkomt kou
debruggen bij het voorraam 
en daarmee ongewenste op
hoping van condenswater 
(vanaf VIVALDI).

Hoge rugleuningen beschermen uit
stekend tegen winterse kou, laten de 
warme lucht optimaal circuleren en 
voorkomen zo condensatie. Zo wordt 
een gelijkmatig, gezond binnenkli
maat gegarandeerd.

De verwarmingsslangen zijn nauw
keurig ingesteld met bevestigings
ringen en zo doorboord, dat de stra
ling van de warme lucht efficiënt 
in de ruimte wordt verdeeld. Direct 
daarboven zijn de waterleidingen 
gemonteerd om ze te beschermen 
tegen bevriezen.

KLIMAATREGELING

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 
HET ONDERWERP AIRCO & 
KAMPEREN IN DE WINTER:

www.tabbert.com/klima

MIT HET WINTERWEER
   WARM WORDEN

TABBERT interieurs worden verwarmd door krach
tige, centraal geplaatste gasverwarmingen met 
circulatielucht. Afhankelijk van de indeling en de 
lengte van de opbouw behoort de Truma S 3004 
of S 5004 tot de standaarduitrusting. VIVALDI, 
PUCCINI en CELLINI modellen worden uitgerust 
met de Truma Combi 6 verwarmingen met iNet en 
geÏntegreerde warmwatertoestellen. In de CELLINI 
Slideout zorgt een extra Truma gasverwarming 
voor behaaglijke warmte in de en suite badkamer.

OPWARMING 
VAN -15 °C NAAR +20 °C IN MINUTEN

Wie de voorkeur geeft aan een verwar
mingssysteem op basis van warm wa
ter, kan zijn TABBERT optioneel ook met 
een Alde verwarming laten uitrusten. 
Zoals bij de standaardverwarming met 
circulatielucht worden ook hier de wa
terleidingen langs de verwarmingsbui
zen geleid om bevriezing te voorkomen.

Het weer laat zich weliswaar nog niet met een druk op de knop bepalen, maar een 
optimaal klimaat in de caravan kan wel worden geregeld – wanneer de caravan 
daarvoor gebouwd is. Dankzij de uitstekende, meerlagige isolatie van dak, wan
den en vloeren is het interieur van een TABBERT met een derde sneller verwarmd 
dan dit bij traditioneel gebouwde caravans het geval is. Wat natuurlijk te danken 
is aan de hoogwaardige Truma verwarmingstechniek en de doordacht gemonteer
de verwarmingsslangen. Andersom zorgt de hoogwaardige isolatietechniek van 
TABBERT ervoor dat u ook op warme zomerdagen het hoofd koel houdt.
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Onopvallend voordeel: de haast geruisloos uittrekbare hordeur 
verdwijnt bij de nieuwe TABBERT modellen volledig in het deurko
zijn, zonder de uitgang te vernauwen.

Wij spelen liever niet met vuur – 
de essentiële, standaard gemon
teerd rookmelder waarschuwt u 
bijtijds bij brandgevaar.

Eenvoudig, maar effectief. De bescherming voorkomt dat de cara
van bij een ongewenste knikbeweging aan de achterzijde bescha
digd raakt.

De solide en zwaar belastbare steunen garanderen dat de caravan 
veilig staat, zonder trillingen (ALKO Big Foot optioneel).

Servies en glazen zijn in de keukenlades en bo
venkasten goed beschermd – dankzij de auto
matisch vergrendelende Safetylocks.

Wilt u op zeker spelen, dan bent u hier aan het 
juiste adres: TABBERT beschermt caravans zo 
goed mogelijk tegen vervelende situaties. Al 
vele jaren kan geen ander merk uitgebreidere 
veiligheidsvoorzieningen treffen. Deze traditio
nele kracht kenmerkt alle actuele series. Ook in 
de opbouw.

Zeker zo veilig is de TABBERT raamvergrende
ling. Het raam kan alleen geopend worden wan
neer de extra push button wordt ingedrukt.

De beproefde tweedelige TABBERT deur met driepuntsvergren
deling beantwoordt aan de wensen op het gebied van veiligheid, 
licht én lucht (ROSSINI, DA VINCI en PEP). Net zo elegant als vei
lig te sluiten is de nieuwe eendelige comfortabele toegangsdeur 
met stevige, met één hand te bedienen greep aan de binnenkant 
(vanaf VIVALDI).

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP VEILIGHEID::

www.tabbert.com/sicherheit

VEILIGHEID

ALLES VEILIG?

ZEKER! De nieuwe gasdrukregelaars van Truma zijn nog compacter 
gemaakt dan voorheen en hebben een lager gewicht. Dankzij 
geÏntegreerde crash sensoren wordt de gastoevoer in het geval 
van een botsing onmiddellijk onderbroken, zodat u uw koelkast 
ook tijdens de rit kunt voorzien van energie. Extra Truma gasfil
ters met verwisselbare filterpads beschermen de gasinstallatie 
tegen vuil.

MonoControl

DuoControl

Gasfilter
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Veilig en aantrekkelijk zijn de achterlichten 
met het lichtgeleidersysteem in automo
tive TABBERT design.

Opkomende slinger of knikbewe
gingen worden door de antislip
koppeling AKS direct gecompen
seerd.

AL-KO CHASSIS VOOR RIJDYNAMIEK EN VEILIGHEID

Te allen tijde veilig, ontspannen rijcom
fort: bij zijwind, inhaal of uitwijkma
noeuvres brengt de met sensoren uit
geruste ALKO Trailer Control de caravan 
automatisch weer op de juiste koers.

Grote rijveiligheid wordt gegarandeerd 
door het elektromechanische antislipsys
teem ATC (ALKO Trailer Control) door sen
soren met kogellagers, die permanent alle 
rijomstandigheden controleren. Bij kritieke 
signalen wordt direct afgeremd.

Optimaal rijgedrag, zelfs bij volle belading, 
garanderen hoogwaardige merkbanden met 
hoge draaglastreserve.

Uitstekend werkende remmen, ook zonder voortdurende rem
inspectie:de ALKO AAA Premium Brake past zich automatisch aan – 
dit verkort de remweg tot wel vijf meter.

De opvallende omtrek, achter en zijlichten zorgen ‘s nachts 
voor veilige ritten en makkelijk manoeuvreren in het donker. 

In alle TABBERT modellen is in het 
neuswiel een kogeldrukmeter geÏn
stalleerd. Hier kunt u gemakkelijk af
lezen of uw TABBERT aangepast aan 
uw trekauto is beladen (niet moge
lijk bij 3,5 t chassis).

TABBERT staat voor veiligheid en is daarin al veelvuldig onderscheiden. En met 
reden: alle TABBERT caravans zijn voorzien van een uitgebreide en strikte veilig
heidsvoorziening. Zo bent u altijd goed voorbereid op onvoorziene gebeurtenis
sen. Met zijn standaard upgrade bij de rij en voertuigveiligheid legt TABBERT de 
norm voor de branche vast.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP VEILIGHEID::

www.tabbert.com/sicherheit

VEILIGHEID

VEILIG RIJDEN,  
 ZONDER COMPROMIS

5 Meter
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Verlaagt de casco prijs en verhoogt de waarde op de lange termijn: 
het 1,4 millimeter dikke High Strength GFK dak boven de dikke, geven
tileerde isolatielaag.

De bovenkasten zien er niet alleen aantrekkelijk uit, maar beschikken ook over een stabiele bodem met versterkende elementen en 
houten profiellijsten.

EPS ISOLATIE
NIVEAU

PLAFONDBEKLEDING

EPS ISOLATIE
NIVEAU

HIGH STRENGTH 
GFK

PU 
BAR

ALUMINIUM 
LAAG

ALUMINIUM 
LAAG

DAK

STANDARD DAK 
31 MM

EPS ISOLATIE
NIVEAU

PU 
BAR

ALUMINIUM 
LAAG

Veilige techniek in een aantrekkelijk jasje: 
Zuinige 12 volt ledverlichtingsstrips zijn 
goed beschermd tegen contact, kortslui
ting en corrosie ingebouwd.

De superieure kwaliteit van het maatwerk 
is nu ook zichtbaar in de niet zichtbare en 
lastig bereikbare gedeelten.

Loopt licht en sluit goed – de stevige hou
ten schuifdeur met zijn stille, instelbare 
rolgeleiders (vanaf VIVALDI, afhankelijk 
van indeling).

Ademende stabilisatieprofielen van dik 
massief hout zorgen bij de constructie van 
het interieur voor onbewogen stabiliteit.

TABBERT DAK OPBOUW 58 MM

TOP VALUE TECHNOLOGY (TVT)
De beste scharnieren voor de klepdeuren 
van de bovenkasten en voorgeboorde ga
ten voor de stabiliserende kastenplanken 
zijn vanzelfsprekend.

De zichtbaar perfecte afwerking, verzon
ken oppervlakken en smalle naden bij de 
driedimensionale constructieelementen 
maken indruk.

Voor caravans van het merk TABBERT 
bieden wij u in het kader van onze ga
rantievoorwaarden, die van toepas
sing zijn bij levering van het voertuig, 
10 jaar dichtheidsgarantie op de door 
ons geproduceerde opbouw en 24 
maanden garantie door uw TABBERT 
partner.

Een TABBERT caravan staat voor levens
lange kwaliteit. Deze claim is in elk 
detail terug te zien. Onze consequente 
kwaliteitsfilosofie werkt door in het 
gehele vervaardigingsproces. Van de 
intelligente constructie tot de keuze 
voor de hoogwaardige mix van mate
rialen tot de onberispelijke, ambach
telijke afwerking. TABBERT – het thuis 
voor iedereen die grote waarde hecht 
aan bestendigheid en waardevastheid.

SPECIAAL PERMEABEL 
FLEECE MATERIAAL

HIGH STRENGTH 
GFK

XPS ISOLATIE
NIVEAU

PVC 
VLOERVLOER

SPECIAAL PERMEABEL 
FLEECE MATERIAAL

STYROPOR
MULTI

PLEX

VELISOLATIE NIVEAU

D
IC

H
T H E I D S G A R A N

TI
E

Laag voor laag geoptimaliseerd: de optionele TopValuetechnologie (TVT) van TABBERT ziet daar waar het zinvol is af van het gebruik 
van hout in dak, vloeren en wanden. De sandwichopbouw van aluminium en diverse hoogwaardige kunststof en glasvezellagen ter 
versteviging van de caravan maken hem robuuster, weerbestendiger en bijgevolg beduidend duurzamer. Het highstrengthdak van GFK 
beschermt betrouwbaar tegen regen, sneeuw en hagel.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER  
HET ONDERWERP DUURZAAMHEID:

www.tabbert.com/langlebigkeit

DUURZAAMHEID

STERKER DAN DE TIJD 
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HERKOMST

DE MYTHE ROND

 TABBERT

Toen carrosseriebouwer Alfred Tabbert in 1953 zijn 
eerste caravan aan het publiek presenteerde, raakte 
hij bij de hele generatie een gevoelige snaar. De eco
nomische hoogtijdagen brachten elegantie, stijl en een 
nieuw zelfbewustzijn, dat TABBERT vakkundig in zijn 
exterieur en interieurdesign tot uitdrukking bracht.

De mensen konden en wilden zich iets veroorloven. 
“La Dolce Vita” karakteriseerde de gehele natie. Europa 
wilde reizen en genieten van het leven. TABBERT cre
eerde daarvoor de producten, die gekenmerkt werden 
door een unieke mix van materialen, een modern life
styleinterieur, hoogwaardige afwerking en praktische 
designoplossingen. Toen al en nu nog steeds.
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SERVICE

TABBERT ONLINE 
Dat vindt u op de internetpagina’s van TABBERT en 
andere online kanalen:

+ MODELLEN 2020
  Op www.tabbert.com vindt u interessante foto’s 

en video’s en ook uitvoerige toelichtingen.

+ DATA
  Op dates.tabbert.com vindt u alle data van 

handelaars en beurzen.  

+  DEALERS
  Op dealer.tabbert.com vindt u onze beste 

TABBERT servicepartners.

+ FAN SHOP
  Hoogwaardige TABBERT outdoor en camping

accessoires vindt u op shop.tabbert.com

+  SOCIAL MEDIA
  Nog meer TABBERT horen, zien 

en liken op facebook.tabbert.com 
of youtube.tabbert.com

TABBERT SERVICE 
Hier vindt u nog meer dingen die de vakantiebeleving 
met de TABBERT nog mooier maken:

+  TABBERT CLUB
  Als TABBERT bezitter en clublid ontvangt u ons 

lifestylemagazine MOMENTEN en profiteert u van 
aller lei voordelen, of het nu gaat om LeadingCam
pings kampeerplaatsen, de aanschaf van accessoires 
of een bezoek aan uitgekozen plekken. Informeer u 
en meld u aan via: club.tabbert.com

 + RONDLEIDING DOOR DE FABRIEK

  Beleef in onze fabriek in Mottgers hoe onze TABBERT’s 
ontstaan. Meld u aan via: factory.tabbert.com

+ FINANCIERING
  Met de voordelige condities van de KNAUS TABBERT 

FINANCE maken wij het u nog iets makkelijker om 
uw exclusieve droom van een vakantiehuis op wie
len uit te laten komen. Vraag uw TABBERT dealer of 
informeer u op: finance.tabbert.com

TABBERT KLANTEN GENIETEN

  PREMIUM-STATUS

Op de weg, de camping, als fanclub of op het in
ternet – TABBERT verhoogt de belevingsfactor. Wij 
ondersteunen uw hobby en informeren u over het 
merk en onze voertuigen. Bovendien entertainen 
wij u met algemeen nieuws, berichten en persoon
lijke verhalen rondom caravaning.
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1.500DA VINCI 450 TD 2,3
4

1.800DA VINCI 560 TDL 2,5 4

2.200
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VIVALDI 685 DF 2,5

VIVALDI 550 DF 2,5

4

3
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PUCCINI 685 DF 2,5 2.200
4

1.600DA VINCI 490 TD 2,3
4

ROSSINI 450 TD 2,3 PEP 490 TD 2,31.400 1.600
4 4
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4
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4

945

25
0

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT 3.500
4

1.027

25
0

CELLINI 655 DF 2,5 2.500
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TDe gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de 
kennis op het moment van ter perse gaan (08/2019). Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, 
standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de 
klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen zijn eveneens – ook na afsluiting van de overeen-
komst – voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurver-
schillen van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GVK/kunststof) en voor 
de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen 
worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand 
en in afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn 
druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf van een voertuig door een merkdealer uitvoerig over 
de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt 
niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens 
en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus  
Tabbert GmbH toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Keulen, www.tsitrone.de

www.tabbert.com
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