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RUIMTEWONDER VAN

 OVERTREFFENDE KLASSE: 
VAKANTIE KRIJGT EEN NIEUWE DIMENSIE

Een upgrade voor de CELLINI? Onmogelijk, tenzij men 
alle conventies doorbreekt en de grootte van het avant-
garde vlaggenschip uit de TABBERT vloot relativeert. In 
de CELLINI Slide-Out beleeft u daarom hoe relatieve 
ruimte verandert in absolute grootte. Geen andere 
caravan openbaart en combineert hoge ingenieurs-
kunst en unieke sfeer zo expressief als deze TABBERT. 
Want in uitgeschoven stand beschikt deze fascinerende 
vakantiewoning maar liefst over 19,5 m² leefruimte.
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VAN BUITEN DE 

  BESTE –
 VAN BINNEN NIET TE VERGELIJKEN

U zult uw ogen nauwelijks kunnen geloven. U stapt binnen en voelt 
zich direct alsof u op een luxe jacht bent. U ademt de vrijheid en 
exclusiviteit in met volle teugen, want de uit getrokken wanden en de 
royale vip-lounge met extravagante lederen bank en verfijnde mix 
van materialen zijn overweldigend. De hemelse sfeerverlichting ver-
fraait het interieur van subtiele pianolak en teaklook materialen. De 
belofte om luxe, indrukwekkend comfort en ergonomie te verenigen 
wordt hier tot in de puntjes waargemaakt.
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CELLINI SLIDE-OUT

Een idee kan nog zo revolutionair zijn – het moet wel zinvol zijn en een 
praktisch nut dienen. En dat is in ons vlaggenschip absoluut het geval: 
met de uittrekfunctie in het slaap- en keukengedeelte betreedt u een 
nieuwe ruimtelijke dimensie. Het queensize bed en de uitnodigende 
keuken doen traditionele caravans verbleken. Het lijkt alsof de binnen-
ruimte zelf lucht creëert en uw horizon verbreedt. Als u altijd het beste 
nastreeft, dan heeft u hier uw doel bereikt.

VORSTELIJK DINEREN EN
 PRINSHEERLIJK SLAPEN
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CELLINI SLIDE-OUT

1.027

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT
4

3.500

25
0

ALGEMEEN:
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. CHASSIS
 + Lichtmetalen velgen, zwart gelakt
 + Breedspoor veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + Disselafdekking
 + Reservewiel
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + Laagprofielbanden 
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock

2. OPBOUW
 + TABBERT Comfort dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra 

isolerende functie 
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Gladde beplating in wit
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) Technologie
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem en 

gasdrukveren, incl. 3-punt sluiting
 + Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, gekleurd, warmtewerend met 

veiligheidssluiting
 + Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, 

opbergvak en zekerheidssluiting
 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem aan 

achterzijde
 + Premium deur met raam, rollo, praktische tas en parapluvak
 + Combirollo‘s, verduisteringrollo met vliegenhor
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(960 x 655 mm)
 + Mini Heki dakluik met permanente ventilatie
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(400 x 400 mm)
 + Eén sleutelsysteem voor zowel deur als serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen
 + 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, aan onderzijde 

met kunststof afgedekt
 + Luifel boven Slide-out
 + Verlichte luifel, rechterzijde

3. WONEN
 + Meubeldecor “Noce Lido”
 + Exclusieve metalen kastgrepen met comfortabele 

push-in-plus vergrendeling
 + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
 + Stoffering naar keuze: Grazia (echt leer als optie), Atmosfera 

of Tendenza (kunstleer)
 + Entree-unit van aluminium, over gehele hoogte met daarin 

verlichtingschakelaars weggewerkt
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatieruimte achter de bovenkasten
 + Moderne lamellen gordijnen

 + Zuilheftafel in rondzitgroep
 + Indirecte LED verlichtingsband in baldakijn 

(ambienteverlichting)
 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking
 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Serviceluikje in de bankkast bij ingangsgedeelte
 + Vitrinekast bij ingang (modelafhankelijk)
 + Verlichte hoekregalen in zithoek
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Dometic Koelkast (Gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(werkzaam op gas tijdens het rijden alleen mogelijk in 
combinatie met de Mono of DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + RVS Spoelbak met afdekplaat
 + Mengkranen in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12 V LED verlichting
 + Cassette toilet (met keramiek afdekking) 
 + Openslaand raam in toiletruimte, van melkglas en combirollo 

(modelafhankelijk)
 + Wasmeubel met wasbak van roestvrij staal
 + Douche inrichting met armaturen,
 + Schuifladen met Soft-close systeem

5. ELEKTRA
 + 13-polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + 12 V verzorgingspakket
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante 

lichtsterkte ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, 
geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + Flatscreen 22" met geïntegreerde receiver en houder
 + TV-aansluiting tegenover het bed
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 W, 

in multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingskast
 + MP3 inbouw radio met 2 speakers in woon- en 2 in 

slaapgedeelte
 + GPS-tracker

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming in woongedeelte
 + Gaskachel met ringverwarming in sanitairgedeelte
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte 

via Truma Therme)
 + Verswatertank 45 liter, geïntegreerd in multifunctionele 

dubbele bodem
 + Waterleiding in de buurt van warmeluchtbuis gelegd 
 + Citywateraansluiting

7. AIRO
 + Dak airco

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

STANDAARDUITRUSTING

BEKLEDING

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

X.XXX TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)2,5 = BREEDTE 2,5 M

ATMOSFERA TEXTIEL TENDENZA KUNSTLEER GRAZIA ECHT LEER, OPTIE

 + Uniek ruimtegevoel dankzij Slide-out

 + Grote zitgroep voorin

 + Flexibele badkamer

 + Queensize bed

 + Veel bergruimte

INDELING EN VOORDELEN

*  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.
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