
DA VINCI

DA VINCI 540 DM

GEZINSVAKANTIE MET

  THUISGEVOEL-BONUS 

Spelen, zwemmen, wandelen, sightseeing, lezen, kampvuur – bij een 
campingvakantie is er voor iedereen in het gezin wel wat wils. Dat 
geldt ook voor de ruim uitgebouwde en met vele handige details 
uitgeruste DA VINCI serie, die met maar liefst vier gezinsvriende
lijke indelingen voor max. acht personen verkrijgbaar is. En terwijl de 
kleintjes gewoon alleen genieten van de grote vrijheid buiten, biedt 
de DA VINCI de volwassenen de luxe van een stijlvolle retreat.
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

  EEN AANZICHT 
NET ZO MOOI ALS HET

   UITZICHT 

Verre landschappen, blauwe luchten en prachtige kleu
ren laten de harten van kampeerders sneller kloppen. 
Hiervoor hoeft u bij de DA VINCI niet per se uit het raam 
te kijken. Vooral wanneer u handwerk van de hoogste 
kwaliteit en elegant design op waarde weet te schatten. 
Zoals bij de sierlijk vormgegeven bovenkasten in “Noce 
Opera” met lichte applicaties in lederoptiek. Of bij de 
chique vitrine naast de entree. In de DA VINCI vindt 
iedereen zijn favoriete plek.

34 35



DA VINCI

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 540 DM

Zojuist nog een gezellige eethoek, in een mum veranderd in een 
ronde zitgroep voor een potje monopoly met z’n vijven. In een 
handomdraai kan de 1 kolom heftafel op speelhoogte worden 
ingesteld. Met één van de vier nieuwe, voor de DA VINCI verkrijg
bare bekledingswerelden in op elkaar afgestemde textiel en 
kunst leder kleurnuances krijgt alles bovendien een persoonlijk ac
cent. De extra hoge, voor TABBERT typische rugleuningen garan
deren lang zitcomfort en beschermen tegelijkertijd tegen tocht! 
En als het laat wordt, dompelt de optionele sfeerverlichting uw 
DA VINCI onder in een weldadig warm licht.

Vers geplukte basilicumblaadjes verspreiden hun kenmerkende geur. 
Iets lekkers voor het hele gezin is zo bereid. Het mooie en tegelijker
tijd slijtvaste werkblad biedt u daarvoor veel ruimte, bovenal door 
de chique afdekplaat van rookglas, die het fornuis omtovert tot een 
extra werkoppervlak. Natuurlijk ontbreken de onderhoudsarme edel
stalen spoelbak en de designkraan niet, evenals de familieformaat 
148 liter koelkast. Eet smakelijk!

 THUIS 
  BENT U WAAR U HET LIEFST BENT

    ZODAT HET KOKEN  
EEN TRAKTATIE OP ZICH WORDT

Smart: de tafelverlenging schept ruimte voor 5 
personen (afhankelijk van indeling).
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD
DA VINCI 490 TD DA VINCI 490 TD

Een DA VINCI verwent u standaard met koudschuimmatras
sen. De met rubber beklede bed bodem kan bij het hoofd en 
voeteneinde in hoogte worden versteld. Het optionele com
fortslaapsysteem komt aan al uw behoeften tegemoet. Beter 
uitgerust kunt u de dag niet beginnen en dat is maar goed 
ook, want de kinderen hebben al zin om eropuit te gaan.

Heerlijk, wanneer u de hele zondag 
tijd met de kinderen kunt doorbren
gen. De energie daarvoor verzamelt 
iedereen tijdens een ontspannende 
nacht en komt los bij een verfrissende 
douche.

         OPGEWEKT DE DAG DOOR
   BEGINT MET GOED 
               UITGESLAPEN ZIJN

Dankzij de uitstekende in
richting inclusief grote spie
gel en kastruimte met prak
tische indeling wil iedereen 
als eerste de badkamer ge
bruiken. Vanzelfsprekend zijn 
de handige planken voorzien 
van een antisliprand, zodat 
tijdens de lange reis alles 
op zijn plaats blijft. Ook het 
raam van melkglas is slim. 
Het houdt nieuwsgierige blik
ken buiten en laat frisse lucht 
en veel licht binnen.
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DA VINCI

Het gepatenteerde TABBERT dak combineert de beste luchtcirculatie en temperatuurisolatie met de grootste geluiddemping. Vanzelf
sprekend met hagelbestendig GFK dak.

Tweekleurige meubels met smaakvolle chromen grepen en de 
speciale coating op de oppervlakken zorgen voor een upper class 
verfijnde sfeer. 

Het chique design van de vitrine bij de entree maakt indruk (afhanke
lijk van indeling).

Massief houten randen beschermen stootgevoelige delen. Waar
devastheid is een TABBERT principe.

De Lvormige keuken met twee ergonomisch geoptimaliseerde werkhoogtes biedt veel plaats en de gemakken die u gewend bent van 
thuis. Het mooie gebogen keukenplafond met verlichting door middel van spots maakt het harmonieuze keukenconcept compleet.

De slim ingerichte DA VINCI is vanaf 2019 
verkrijgbaar als actie model met een groot 
aantal upgrades. Naast het nieuwe comfor
tabele slaapsysteem en de geliefde sfeer
verlichting bewijzen ook de nieuwe hordeur 
en de ledtv dat TABBERT met zijn FINEST 
EDITION pakket aan het dagelijkse vakan
tieleven van zijn klanten heeft gedacht.

THUISVOORDEEL DA VINCI 
 FINEST EDITION

+  Vele gezinsindelingen met maximaal 
8 slaapplaatsen

+  TABBERT dak met GFK

+  Meer stroomcapaciteit door omvormer 
(400 W)

+  Topuitvoering voor een aantrekkelijke 
prijs als FINEST EDITION

HIGHLIGHTS VAN DE DA VINCI
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DA VINCI
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INDELINGEN EN VOORDELEN

 + Compacte indeling

 + Kort en wendbaar, minder dan 600 cm

 + Keuken achterin

 + Compacte indeling

 + Open zichtlijnen

 + Compacte indeling

 + Kort en wendbaar, minder dan 700 cm

 + Ronde zitgroep

 + 148 liter koelkast

 + Linnenkast en kledingkast

 + Ronde zitgroep voorin

 + 148 liter koelkast

 + Kledingkast

 + Eenpersoonsbedden

 + Perfecte indeling van de kinderkamer

 + Hoekkeuken met ruime legplanken

 + Afzonderlijke stoel met uittrekbare tafel

 + Vrije beenruimte onder tafel

 + Grote ronde zitgroep

 + 148 liter koelkast

 + Goed ruimtegevoel

 + Brede stapelbedden

 + 148 liter koelkast

 + Veel bergruimte

 + Grote keuken

 + Grote ronde zitgroep

 + 148 liter koelkast

 + Grote keuken met carrousel en buffet

 + Linnenkast en kledingkast

 + Zitgroep voorin

 + Stapelbedden in lengterichting

 + Goed ruimtegevoel

 + Linnenkast

 + Afzonderlijke kinderkamer met zitgroep

 + Flexibele badkamer

 + Comfortabele douche

 + Veel bergruimte

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN- XXX - TOTALE LENGTE IN CMX.XXX TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK) OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

x
+ x 2,3 = BREEDTE 2,3 M 2,5 = BREEDTE 2,5 M
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DA VINCI

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met 
Mono danwel DuoControl)

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

 + RVS spoelbak 
 + Automatische mengkraan in keuken en badruimte
 + Apothekerskast en grote lade‘s met softclose sluiting 

(modelafhankelijk)
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer 

(modelafhankelijk)
 + 12 V verlichting
 + Thetford banktoilet
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet 

5. ELEKTRA 
 + 13polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + Halogeen en LED inbouwspots 

(stroombesparend, lange levensduur)
 + Flikkervrije 10 W leesspots (met lange levensduur, 

constante lichtsterkte) verstelbaar
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante 

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

 + TV voorbereiding (antenne aansluiting, SAT kabel 
voorbereiding) 

 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 W
 + Verlichting in kledingkast 
 + GPStracker

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel met ringverwarming 
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via 

Truma Therme)
 + 45 liter verswatertank, gemonteerd, zowel van binnen 

als van buiten te vullen en schoon te maken
 + Waterleiding bevestigd tegen ringverwarming 

(tegen bevriezing in de winter)

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

STANDAARDUITRUSTING
ALGEMEEN 

 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie* (alleen van toepassing bij 
jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS 
 + Breedspoorveiligheidsonderstel met asschokdempers
 + ALKO staalverzinkt chassis
 + ALKO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 stabilisator met softdock
 + ALKO Trailer Control – ATC (anti slingersysteem)
 + ALKO Premium Break (automatische rem nastelling)
 + Neuswiel met kogeldrukmeter

2. OPBOUW
 + GFKdak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 33 mm, bodemdikte 47 mm
 + Hamerslagbeplating in wit 
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een 

paralel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
 + Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, 

incl. zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef/kiep dakluik in helder glas met permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) – zitgroep en slaapgedeelte
 + Toegangsdeur twee delig met raam, verduistering, 

afvalemmer, opbergvak en zekerheidssluiting 
 + Eén sleutelsysteem, voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 

 + Serviceluik in zijwand (modelafhankelijk) 
 + TABBERT achterverlichting met conventionele 

verlichtingstechniek
 + LED voortentlamp 12 V boven toegangsdeur 

3. WONEN 
 + Meubeldecor “Salem Esche”
 + Elegante metalen handgrepen in edelstaaloptiek
 + Stofferingskeuze: Brown Stone, Pearl Leaf, Amber Leaf, Soft 

Carbon (Active LINE, meerprijs)
 + Aangename bedombouw rondzitgroep zonder 

extra kussens mogelijk
 + Geventileerde zit/opbergbanken en ventilatie achter 

de bovenkasten 
 + Opbergkasten met rondom aflegruimte in de zitgroep
 + Ruimteafscheiding middels gordijn
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogwaardige hoekkasten met aflegplanken
 + Zuilheftafel in de rondzitgroep
 + Hoogwaardige PVC vloerbedekking 
 + Vaste bedden met koudschuimmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Aflegruimte in slaapgedeelte (modelafhankelijk)
 + Toegangsluik in zitbank, direct bij de ingang
 + 2 deurs kast voor of achterin bij toiletruimte
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder

BEKLEDING

Met op elkaar afgestemde 
kleuren of met veel contrast, 
textiel of kunstleder – stel 
uw DA VINCI geheel naar ei
gen smaak samen.

*  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.

PEARL LEAF KUNSTLEERBROWN STONE TEXTIEL SOFT CARBON TEXTIEL ACTIVE LINE AMBER LEAF KUNSTLEER

*  Optie tegen meerprijs

De bekleding SOFT CARBON is ge-

maakt van innovatief, vlekwerend 

Clean Active materiaal.*
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