
PEP 540 E 2,3 

PEP

Zomer, vrienden, zon en de vrijheid om zorgeloos eropuit te kunnen – dat 
is vakantie met PEP. De temperamentvolle PEP heeft een nonchalante 
en kleurrijke uitstraling, maar is uiteraard van betrouwbare TABBERT  
kwaliteit. Want dit vlotte ‘kunstwerk’ is een samenspel van traditioneel 
handwerk en geavanceerde techniek. Deze caravan mag dan binnen de 
TABBERT serie quasi het buitenbeentje zijn, het loont echter de moeite 
om hem meer dan slechts oppervlakkig te aanschouwen.
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PEP 540 E 2,3

PEP

 PEP IS ALS SAMBA
EN EEN ZONNEBAD

Warm licht, vriendelijk decor en als extraatje 
het één of andere unieke decoratieve item. 
Met de ingrediënten voor de zuidelijk pittige 
PEP cocktail maakt het verlangen naar verre 
landen geen schijn van kans. Kies simpelweg 
een van de drie kekke stoffen, bijv. het vurige 
Berry Red, en uw TABBERT past meteen bij 
uw persoonlijke vakantiesfeer. Wat u verder 
nog nodig heeft voor het perfecte zomerge-
voel bergt u op in de ruime bovenkasten en 
op de grote legplanken.
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PEP 540 E 2,3

PEP 540 E 2,3

PEP

En als de maag knort, laat het driepits kooktoestel in de keuken zijn 
vurige temperament zien. Want ook hier is er een bonte mix van 
levendig design en technisch evenwicht. De accentkleuren van het 
kekke latino drukken hun stempel op de ruime bovenkasten en de 
grote lades met soft-close functie. Op het TABBERT buffet (afhan-
kelijk van de indeling) is alvast plaats voor een aantal tapas. Ook de 
grote koelkast lijkt als geroepen voor een spontane kleine fiësta.

PEP GEEFT TREK IN 
 SALSA EN CERVEZA 

PEP IS DE
 KAMPIOEN IN CHILLEN 

Eindelijk aankomen, bijkomen en de ogen de kost geven. Met zijn 
samenspel van zuidelijke sfeer en royale inrichting van voor tot 
achter nodigt de PEP u uit om te relaxen. Voor een heerlijke siësta 
kunt u het middelste kussen van de comfortabele ronde zitgroep 
heel makkelijk uittrekken en uw voeten omhoog leggen. Nu nog een 
glas vruchtenpunch in de ene hand en de mobiel in de andere, en de 
vakantie is perfect ... of toch liever een pina colada, passend bij het 
meubeldecor?
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PEP 540 E 2,3

PEP 540 E 2,3

PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3

PEP

Dubbel slapen: op het ruime tweepersoonsbed Waar u ook één bed van kan maken: de rol-
bed functie

Rustgevend: indirecte ver-
lichting en een rustgevende 
kleurstelling in de stijlvolle 
slaapkamer aan de voorzijde. 

PEP IS NET ALS
 RELAXEN OP HET STRAND

Of u nu een korte siësta wilt houden of lang wilt uitslapen: op 
de bedden met koudschuimmatrassen kunt u heerlijk dromen. 
Dankzij de ramen aan beide kanten achterin kunt u daarbij 
genieten van een koele bries en misschien zelfs de branding 
horen. Ook een sprong in het koele water brengt nieuwe 
schwung: de royaal ingerichte badkamer zorgt met zijn steeds 
terugkerende wereld van PEP kleuren voor een prima humeur.
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PEP

Keuze uit 2 meubelindelingen

Keuze uit 2 exterieurontwerpen

Uitgebreide standaarduitrusting

HIGHLIGHTS VAN DE PEP

Zien wat je zoekt: verlichte aflegplanken onder de bovenkasten Luxe uitstraling: moderne plafondlamp in 
LED technologie

Standaard i.p.v. optioneel: de hordeur Standaard geïnformeerd: vers water indica-
tor

Designvariant MINT

Designvariant RED

Mooi en praktisch: de transparante op -
berg ruimte voor nog meer aflegmogelijk-
heden

Altijd een volle batterij: dankzij de USB- 
aansluiting onder de TV

Perfect licht: moderne verlichting onder de 
keukenbaldakijn

Vurige combi: de praktische PEP keuken 
met fronten in wit (bekleding Berry Red)
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PEP

STANDAARDUITVOERING
ALGEMEEN

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

1. VOERTUIG, CHASSIS
 + Breedspoor veiligheidsonderstel met asschokdempers
 +  AL-KO staalverzinkt chassis
 +  AL-KO Premium uitdraaisteunen
 +  AKS 3004 Stabilisator met Softdock
 +  AL-KO Trailer Control – ATC
 +  AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)
 +  Aluminium velgen, wit incl. banden
 + Neuswiel met kogeldrukmeter

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 
 + Beplating zijwanden in mini hamerslagprofiel, kleur wit 
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem, met 

gasdrukveren en ruimte opening
 + Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd) 
 + Openslaande ramen, dubbel geïsoleerd en warmtewerend 

gekleurd, incl. zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo‘s met rolhor 
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventielatie 

(700 x 500 mm)
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) 
 + 2-delige Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, 

opbergvak en 3-puntssluiting 
 + Eén sleutelsysteem voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 
 + Serviceluik, in zijwand (modelafhankelijk) 
 + TABBERT rem- en achterlichten in LED verlichting 

 + Voortentlamp met bewegingsmelder
 + Verlichte markieslijst (dimbaar)
 + Hordeur gehele hoogte 1/1  

3. WONEN
 +  Meubeldecor in “Cocobolo”
 + Kastdeuren in antiek white en türkis
 + Elegant metalen handgrepen in chroomuitvoering 
 + Stofferingskeuze: Sunny Yellow, Mint Blue of Berry Red
 + Bedombouw rondzitgroep zonder extra kussens mogelijk
 + Ventilerende zit/opbergbanken
 + Ergonomische kwaliteits zitkussens met extra hoge 

rugkussens voor optimaal zitcomfort
 + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in zitgroep
 + Ruimteafscheiding middels gordijn
 + Moderne raamdecoratie
 + Opbergrekken in de zithoek 
 + Zuilheftafel in de zitgroep (modelafhankelijk)
 + PVC-vloerafwerking 
 + Vaste bedden met koudschuimmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Bagageluik in zitbank, direct bij binnenkomst 
 + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
 + Kast met twee deuren in toiletruimte voor of achter
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder 

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 Kooktoestel met elektr. ontsteking en glazen afdekplaat
 + RVS spoelbak 
 + Automatische mengkraan in keuken en sanitair
 + TABBERT keukenmeubel (modelafhankelijk) 
 + Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close sluiting 

(modelafhankelijk)

 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12 V LED verlichting
 + 230 V warmwatervoorziening
 + Thetford banktoilet
 + Afgedichte ruimte van de cassette (toilet) 

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

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

 + SAT-antenne-bekabeling en TV-bekabeling voorbereid
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 350 W
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingkast
 + Verlichte instap
 + Ambienteverlichting 
 + GPS-tracker 

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 aangelegd bij ringverwarming
 + Ringverwarming met 12 V bediening

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

 + Brede stapelbedden

 + 148 liter koelkast

 + Veel bergruimte

 + Grote keuken

 + Grote ronde zitgroep

 + 148 liter koelkast

 + Open ruimtegevoel

 + Ronde zitgroep

 + 148 liter koelkast

 + Linnenkast en kledingkast

BEKLEDING

SUNNY YELLOW TEXTIEL MINT BLUE TEXTIEL BERRY RED TEXTIEL

INDELINGEN
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 geproduceer-
de opbouw en 24 maanden garantie door uw TABBERT partner. - XXX - TOTALE LENGTE IN CM

2,3 = BREEDTE 2,3 M 

X.XXX  TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, 
EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN
x

+ x

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN
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