
De beste nog beter maken en een caravan bouwen die boven ie-
dere vergelijking verheven is! Onder dit mom is de CELLINI een 
meesterwerk en mijlpaal binnen de caravanbouw geworden. Het 
vlaggenschip van de TABBERT vloot verenigt ambachtelijke en inge-
nieurkunst op het hoogste niveau en geeft een nieuwe definitie aan 
luxeklasse. Het exterieur van het voertuig imponeert met zijn mar-
kante, sportieve achterkant die uitmondt in een aërodynamische, 
diepzittende spoiler. Met trots omlijst de van een metaallegering 
gemaakte rangeerstang met verlicht CELLINI logo het masculiene 
statussymbool. Eigentijdse led-breedband achterlichten onderstre-
pen het veeleisende design van de CELLINI.

ZIJN 

 MAXIMALITEIT 

NIEUW: stel uw CELLINI met onze online configurator helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl 

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT
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De zwierige lijnvoering en driedimensionale vorm van het CELLINI 
design verleggen de grenzen van de traditionele woonwagenbouw 
en drukken hun stempel op de karakteristieke uiterlijke kenmerken 
van deze luxecaravan. Het indrukwekkende raam aan de voorkant 
met een vloeiende overgang naar de onderbouw van het front van 
het voertuig pakt op knappe wijze de designtaal van de indruk-
wekkende achterkant op. En terwijl de unieke slide-out op iedere 
camping voor jaloerse blikken zal zorgen, mag u zich verheugen op 
tal van baanbrekende innovaties in het interieur van de caravan- 
liner. Want daar wordt zonder compromis overtroffen waar u tot 
nu toe alleen maar van kon dromen.

WELKOM AAN DE 

  LIMIET

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT
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Exclusiviteit en doordacht design - dat is 5 sterren luxe zoals u dat wenst. Als slide-out 
versie met uitgeschoven keuken en slaapgedeelte biedt uw mobiele suite een over-
weldigend 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 versprei-
den een zacht schijnsel. Heel wat opvallender presenteert zich het extravagante lichtbal-
dakijn boven de PREMIUM-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 2,5 
SLIDE-OUT
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COMFORT MET 

 LUXE-EFFECT
In de chique CELLINI lounge gaat maximaal zitcomfort perfect 
 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. Uiteindelijk zult u constateren 
dat de cellini precies dat is war 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 greepranden en verzonken led-lichtlijsten op de boven-
kasten versterken de haptische dimensie van de meubels van de CELLINI.

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT
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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 slimme oplossing tussen zitgroep en 
werkblad geïntegreerde slide-out biedt 
niet alleen extra opbergruimte, maar is 
ook optisch een HOOGTEPUNT.

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 2,5 
SLIDE-OUT

CELLINI 750 2,5 
HTD SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUTCELLINI 655 DF 2,5
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EXCLUSIEF 

 SLAAPVERTREK 
Een perfect geënsceneerd, privé toevluchtsoord, waarin men de dag 
graag achter zich laat, vindt 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 kunt u ge-
nieten van de luxe afmetingen. In de slide-out nodigen een indirect, 
van achteren verlichte, met kunstleder beklede slaapkamerwand, in 
de 655 DF het edele lichtpaneel aan het hoofdeinde en de uit de 
meubelbovenkant stralende sfeerverlichting uit tot dromen.

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT

CELLINI 655 DF 2,5
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LUXE

 WELLNESSBADKAMER 

Op zoek naar nieuwe ideeën zullen CELLINI bezitters niet alleen geïn-
spireerd raken door de royale afmetingen en de comfortabele uitrus-
ting van hun badkamer. Als wellness-oase van de luxeklasse is deze 
tot in het kleinste detail doordacht. Het grote HeKi-dakraam voor dag-
licht en geïntegreerde LED-lampen in de slide-out of geraffineerde op-
lossingen en de comfortdouche in de 655 DF: de verheven sfeer wordt 
door extra lichtpanelen en de stralende wastafel met verchroomde 
wasbak en -armaturen benadrukt. Zo verandert het schitterende en-
semble in een unieke wisselwerking van hoogwaardige designeritems, 
waar men in heel wat hotelsuites naar zou snakken.

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5 
SLIDE-OUTCELLINI 655 DF 2,5

3130 C E L L I N I W W W . T A B B E R T . C O M / C E L L I N I



GORDIJN OMHOOG

  VOOR ELEGANTIE
Pas wanneer design, functionaliteit en handwerk met elkaar ver-
smelten, ontstaat een caravan van de luxeklasse. Het is de onopval-
lende esthetiek die al bij het betreden van de CELLINI het verschil 
maakt. Voor een passende ontvangst zorgt het LED-lichtpaneel di-
rect boven de deur. En het media-highboard sluit daar perfect op 
aan. Van ontspannen uurtjes kan men het best direct vanuit de pre-
sidentiële zithoek genieten, die aangenaam zicht op de tv en het 
resterende luxueuze interieur van de CELLINI biedt. 

CELLINI 655 DF 2,5
CELLINI 655 DF 2,5
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INDELINGEN EN VOORDELEN

 + 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   TOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARD-
CHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

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

PURPLE STONE TEXTIEL IVORY LEAF KUNSTLEER

BEKLEDING EN LOUNGE

CREAM NATURE ECHT LEER*
FUNCTIE-LOUNGE

 * Optie tegen meerprijs. CELLINI lounge optioneel alleen mogelijk met CREAM NATURE. 

VOERTUIGFOTO

Waar verwachtingen worden overtroffen, zorgen innovaties voor ple-
zier. Leun ontspannen achterover en laat de rest over aan de optionele 
spraakbesturing van de CELLINI, die elke wens van uw lippen afleest. 
Extra bagage kan in de kofferruimte achterin worden opgeborgen, die 
in gesloten stand achter de schitterend zwarte klep met TABBERT em-
bleem bijna onzichtbaar wordt.

RUIMTE VOOR

   BUITENGEWONE DINGEN

NIEUW: stel uw CELLINI met onze online configurator helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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