
CELLINI

CELLINI 750 HTD

MEESTERWERK VAN EXCLUSIVITEIT,
 UITDRUKKING VAN PERSOONLIJKHEID

U wilt de luxussuite, wilt echter geen room service? De 
CELLINI is tot in het kleinste detail de grootste caravan van 
TABBERT met zijn unieke vormentaal en de perfect op elkaar 
afgestemde technische en designkenmerken. Uw nieuwe 
thuis in de hogere vakantieklasse: een duidelijk statement qua 
design en comfort, hoger dan elke upgrade, onverbiddelijk in 
zijn streven naar volmaaktheid en toch erop bedacht overtollige 
elementen te ontmaskeren.
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

 MEER KLASSE UW
        EXCLUSIEVE TOUCH

Mensen met gevoel voor stijl en oog voor een exclusieve 
touch, zullen van de CELLINI gaan houden. Want hier vindt 
u elegant op elkaar afgestemde details, die ongemerkt 
opgaan in het ruimteconcept, maar visueel toch indruk 
maken. Rechte chromen handgrepen met geïntegreerde 
Push-in-Plus vergrendeling sturen de blik naar het exclu-
sieve meubeldesign met crèmekleurige accenten. Boven-
kasten in natuursteen optiek creëren weerspiegelingen 
en omkaderen de royale zitgroep die voorzien is van echt 
lederen bekleding en extra hoge rugleuningen. De CELLINI 
is een belevenis voor al uw zintuigen.
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CELLINI

CELLINI 750 HTD CELLINI 750 HTD

CELLINI 750 HTD

Wanneer het einde van de dag nadert voor de avonturier 
in u, dan zal het niet lang duren voor u trek krijgt in een 
culinaire verleiding. Hier is ruimte voor elke culinaire uit-
spatting, hoe bijzonder ook. De keuken is uitgerust met 
een gebogen werkblad, een professioneel gasfornuis met 
gietijzeren rooster, ruime soft-close lades en een ver en 
moeiteloos uittrekbare apothekerskast met rollagers. De 
CELLINI is puur genot.

Een CELLINI toont zijn klasse in zijn vele hoogtepunten. Zo baadt u in een weldaad 
van licht of laat u details schitteren met centrale en separaat dimbare verlichting, 
die een harmonisch sfeerbeeld schept en zorgt voor de perfecte stemming tijdens 
een avond met muziek of bij een goede film. Het media board met het elegante si-
deboard herbergt de multimediawereld van uw huisbioscoop, met een draaibare 22" 
televisie en een CD/MP3/radio-speler. Hier vindt u entertainment van de bovenste 
plank. De standaard aanwezige airconditioning zorgt daarbij voor een aangename 
temperatuur. Zie de wereld aan u voorbijtrekken en laat de comfortabele, harmoni-
sche sfeer op u inwerken.

HEERLIJK  
 GENIETEN

ANDEREN ZOUDEN MET 
 MINDER GENOEGEN NEMEN
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

  ALLES VOOR DE NACHT – 
BELEEF DE DAG OPNIEUW
 IN UW DROMEN

Zo groots als u de dag beleeft, zo behaaglijk zou de nacht 
moeten zijn. In het ruime slaapgedeelte van de CELLINI 
zal dat zeker lukken. U vindt zacht comfort in de een- 
of tweepersoonsbedden, niet alleen dankzij de koud-
schuimmatrassen, maar ook door de in rubber ingelegde 
lattenbodem. Standby LED-lampen verlichten subtiel, om 
nog gezellig te kunnen lezen voor u heerlijk in slaap valt – 
in de droomwereld van CELLINI.
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CELLINI 750 HTD

CELLINI

CELLINI 750 HTD

BADEN 
 IN LUXE

Op blote voeten vakantie vieren is een waar genot. Vooral 
wanneer de aangename vloerverwarming uw voeten ver-
warmt. En wanneer u opgewekt uw badkamer betreedt, 
geniet u met uw uitstekende smaak steeds opnieuw van de 
modern vormgegeven chromen kranen en het warme licht 
van de indirect verlichte spiegelkastelementen. Warm water 
stroomt met een stevige, constante straal in de designwas-
tafel van edelstaal en doet denken aan de beekjes in de 
natuur. Een blijvend goed gevoel – in uw TABBERT CELLINI.
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CELLINI

De opbergkast achterin is meer dan een standaard caravankofferbak. Hier zijn ook de 
stroom- en stadswateraansluitingen ondergebracht, waardoor de zijwanden vervaardigd 
zijn zonder openingen en koudebruggen.

De standaard aanwezige 22" flatscreen-
televisie zorgt voor vermaak en houdt u op 
de hoogte van het actuele nieuws.

LFI-delen (Long Fiber Injection) aan de voor- en achterkant verhogen de stabiliteit van de 
opbouw, de aerodynamica en de isolatie.

Het nieuwe vloerconcept brengt belang-
rijke technologie en verwarmde opberg-
ruimte onderin bij de as samen, wat een 
gunstig zwaartepunt oplevert.

Mooi vormgegeven led-lampen voor ach-
ter-, rem- en knipperlichten en mistlampen 
stralen een opvallende elegantie uit en 
vergroten uw veiligheid.

Op warme dagen zult u de standaard aan-
wezige airconditioning waarderen – ande-
ren zullen zweten, maar u geniet van de 
heerlijk verkoelde binnenruimte.

Naast de televisie staat u ook een radio/
CD/MP3-combinatie met twee luidspre-
kers ter beschikking in het woon- en het 
slaapgedeelte.

Een slim uitgewerkt concept verbindt de 
plafondverlichting met een rookglazen 
ring en embleem met dimbare sfeerver-
lichting.

Hoogwaardige, duurzame en aanrekkelijke 
pushlock grepen op alle kastdeuren sluiten 
de daarachter beschikbare opbergruimte 
veilig en betrouwbaar af.

De combinatie tussen het grote hef/kiep 
dakluik en de TABBERT plafondverlichting 
zorgt voor een optimale lichtverhouding.

Het aan de aerodynamica ontleende exterieurdesign van de TABBERT serie onderstreept het dynamisch zelfbewuste profiel van de CELLINI.

HIGHLIGHTS VAN DE CELLINI
+ Voor- en achterkant in LFI-technologie

+ Functionele vloer met ondervloerschalen

+ Bergruimte achterin met centrale toegang tot stroom- en wateraansluitingen

+ Stadwateraansluiting
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 + Grote zitgroep voorin

 + Grote keuken

 + Veel bergruimte

 + Flexibele badkamer

 + Bedverbreding

 + Mediameubel

 + Linnenkast

 + Open ruimtegevoel

 + Queensize bed

 + Grote keuken

 + 170 liter koelkast met afzonderlijk vriesvak

 + Comfortabele douche

 + Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

INDELINGEN EN VOORDELEN

BEKLEDING

ATMOSFERA TEXTIEL TENDENZA KUNSTLEER GRAZIA ECHT LEER, OPTIE

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
 + Neuswiel met disselweger (niet bij 3,5 t chassis)

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

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

X.XXX  TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT IN KG (BIJ STANDAARD-
CHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

2,5 = BREEDTE 2,5 M

*  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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