PUCCINI

WARM AANBEVOLEN VOOR

VEELEISENDE
KAMPEERDERS

Echte bergvrienden lopen bij sneeuw en temperaturen onder nul pas echt warm! Net
zo uitgesproken als uw eisen voor een mobiel thuisgevoel. Met de TABBERT PUCCINI heten
wij u welkom in de hogere klasse. Want naast zijn omvang en het geavanceerde design zijn
kenners laaiend enthousiast over het gepatenteerde, ultra gedempte TABBERT dak en de
hoogwaardig samengestelde vloer van 47 mm dik. Bijzonder goed geïsoleerde ramen beschermen tegen kou en de centraal geplaatste verwarming zorgt voor een optimale verdeling van de warme lucht. Van tocht en condenswater heeft u geen last dankzij de uitgekiende
binnenuitbouw en unieke ventilatietechniek.

PUCCINI 560 TD
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PUCCINI

UW SMAAK,
		UW PASSIE,
UW

PUCCINI 560 TDL

LEEFRUIMTE

Tijdens de vakantie is het belangrijk om van elk ogenblik met volle teugen te genieten. Het best meteen ‘s
morgens, wanneer de eerste lichtstralen door de grote dakramen en ramen vallen, en de compromisloze
waarde van de PUCCINI woonwereld duidelijk wordt.
Ook de zilveren omlijsting van de tafel en de bijpassende verchroomde grepen aan de kasten en schuifladen glinsteren in het zonlicht. Het perfecte moment
voor de eerste koffie in de ruim bemeten zitgroep
met zijn kwalitatief hoogwaardig afgewerkte, nieuwe
stoffen en lederen bekleding.
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PUCCINI

EEN GASTRONOMISCH
HOOGSTANDJE VOOR
PERFECTIONISTEN
De keuken van de PUCCINI is geweldig. Vooral geweldig groot. Met een
keuze uit de meest elegante materialen. Zoals bij het werkblad of bij
de zeer ver uittrekbare lades met rollagers. Het driepits gasfornuis met
elektrische ontsteking en gietijzeren pannendrager bereikt in een mum
van tijd hoge temperaturen. Het belangrijkste keukengerei krijgt een
vaste plaats in de grote apothekerskast (afhankelijk van indeling). Bij
veel van onze indelingen biedt een 148 liter koelkast met vriesvak veel
plaats voor levensmiddelen en dranken. Het juiste recept voor de volgende maaltijd is snel gevonden, want een keuken die zo goed uitgerust is dat er niets te wensen overblijft, inspireert elke kok.

PUCCINI 560 TDL

PUCCINI 560 TD

PUCCINI 560 TD

DE AANTREKKINGSKRACHT
		VAN KWALITEIT
De groots bemeten zitgroep nodigt uit tot ontspanning. Uw hand
streelt de massief houten randen van de heftafel en uw blik glijdt
over de glanzende parelmoer oppervlakken. Geniet van de luxe die
u omringt. Het houtdecor met zijn warme “Noce Cognac” tint en de
lichte tweekleurige kastdeuren met chroom handgrepen en veiligheidssloten geven de elegantie en stijl die vanzelfsprekend is voor de
topklasse – en die u natuurlijk van TABBERT mag verwachten.
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RUIMTE

PUCCINI

VOOR SCHOONHEID

Zo verfrissend kan alleen de aanblik op een royaal bemeten,
goed uitgeruste badkamer zijn. In de PUCCINI wordt u verwelkomd door een indirect verlichte spiegel, die het gevoel
van ruimte benadrukt. Natuurlijk biedt ook het meubilair
alles om aan de hoogste eisen te voldoen. Afhankelijk van de
indeling en uw voorkeur beschikt uw badkamer over een vierdeurskast voor als uw badspullen. Soms val je echt met de
neus in de boter.

PUCCINI 550 E

GOEDE NACHT,

NOG BETERE DAG
Na een heilzame nachtrust staat u in de PUCCINI een grandioze ochtend te wachten. Want nadat u uw hemelse bed met
koudschuimmatras hebt verlaten, verwarmt de vloerverwarming direct uw voeten. Deze is standaard inbegrepen, net
als de houten schuifdeur voor meer privacy (afhankelijk van
indeling) of de elegante wandbekleding aan het hoofdeinde,
die ongewenste tocht buiten houdt. Optioneel kunt u ook
kiezen voor het TABBERT Comfort slaapsysteem met flexibele schotelveren of een pocketveringsmatras. Vanzelfsprekend is ook bij de PUCCINI aan alles gedacht, zodat u zich
overal thuis voelt.

PUCCINI 560 TD
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PUCCINI

HIGHLIGHTS VAN DE PUCCINI
+ Vloerverwarming
+ Moderne hoeklichten in plafondkast
+ Alle lampen afzonderlijk schakel- resp. dimbaar
+ Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

Ook het exterieurdesign van de PUCCINI wordt in de dynamische TABBERT lijn geïntegreerd. Het extra hoogtepunt? De zilver fender
inlays voorin!

Het geraffineerde lichtconcept met indirecte verlichting creëert in de gehele caravan een schitterend effect – bovendien zijn alle
lampen afzonderlijk en centraal dimbaar. Energiebesparende 12 volt LED lampen sparen uw boordaccu.

De hoogglans optiek van de chique gevormde kastdeuren is een opmerkelijke blikvanger – mede dankzij de prachtige chromen grepen.

Vorm en functie in perfecte harmonie: het design van de bovenkastverlichting is niet alleen mooi om te zien.

De ruime eenpersoonsbedden worden m.b.v. de schuifbare
rol lattenbodem snel een comfortabel tweepersoonsbed.
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De uitgekiende Safetylock vergrendeling
van de bovenkasten voorkomt gegarandeerd dat een van de deuren uit zichzelf
opengaat.

Het op maat gemaakte media board vormt de ideale setting voor uw
entertainmentsysteem en is voorzien van een middelgrote flatscreen.
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PUCCINI
INDELINGEN EN VOORDELEN

PUCCINI 550 E 2,3

1.700

PUCCINI 560 TD 2,5

4

731

785

+ + Praktisch en wendbaar

++ Board voor media

+ + 148 liter koelkast

+ + 148 liter koelkast

++ Veel bergruimte

+ + Linnenkast en kledingkast

+ + Veel bergruimte

++ Open ruimtegevoel

PUCCINI 655 TD 2,5

2.000

861

++ Grote ronde zitgroep

PUCCINI 685 DF 2,5

4

2.300

PUCCINI 750 HTD 2,5

4

861

891

+ + Grote zitgroep achterin

++ Queensize bed

++ Grote zitgroep voorin

++ Afzonderlijke comfortdouche

+ + Mediameubels

++ Grote keuken

+ + Grote keuken

+ + Grote keuken

++ 148 liter koelkast

+ + Veel bergruimte

+ + Twee kledingkasten en linnenkast

++ Comfortabele douche

+ + Flexibele badkamer

+ + Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

+ + Bedverbreding

++ Slaapruimte DV en E

655 DV
2,5

655 E
2,5

++ Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

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

2.300

4

947

++ Grote zitgroep achterin
++ Grote keuken

4

785

250

250

250

4

1.800

250

2.000

PUCCINI 560 E 2,5

4

807

+ + Ronde zitgroep

PUCCINI 655 D 2,5

1.800

250

230

4

250

1.700

230

PUCCINI 490 TD 2,3

TOTALE LENGTE IN CM

x

AANTAL SLAAPPLAATSEN
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2,3 = BREEDTE 2,3 M

2,5 = BREEDTE 2,5 M

PUCCINI
STANDAARDUITRUSTING
ALGEMEEN
+ + 10 jaar waterdichtheidsgarantie* (alleen van toepassing bij
jaarlijkse inspectie door de dealer)
1. VOERTUIG, CHASSIS
+ + Breedspoor veiligheidsonderstel met asschokdempers
++ AL-KO staalverzinkt chassis
+ + Laagprofiel banden
+ + AL-KO Premium uitdraaisteunen
++ AKS 3004 Stabilisator met Softdock
++ AL-KO Trailer Control – ATC (anti slingersysteem)
+ + AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)
+ + 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
+ + Hamerslagbeplating in wit
+ + Sierlijst zilver/chroom (eenvoudig)
+ + Fender voorzijde met inleg (zilver)
++ 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 met helder glas en permanente ventilatie
(960 x 655 mm) – zitgroep
+ + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie
(400 x 400 mm) – slaapgedeelte
+ + Premium deur met raam, rollo, praktische tas en parapluvak

+ + Tweedelige ingangsdeur met raam, rollo, afvalemmer en
3-puntssluiting
+ + Eén sleutelsysteem, voor alle deuren en serviceluik(en)
+ + Comfortabele rangeer handgrepen, voor
+ + Ergonomische rangeerstang, achter
+ + Serviceluik, bedruimte van buitenaf bereikbaar
(modelafhankelijk)
+ + TABBERT achterverlichting met homogene LED
achterverlichting
+ + LED voortentlamp boven toegangsdeur – met
bewegingsmelder
3. WONEN
+ + Meubeldecor “Noce Cognac”
+ + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
+ + Hoogwaardige metalen handgrepen in chroomuitvoering
+ + Stofferingskeuze: Silver Pearl, Chocolate Arrow, Vanilla Leaf,
Sandy Beach (Active LINE, meerprijs), Coffee Forest (echt leer,
meerprijs)
+ + Makkelijke ombouw van rondzitgroep tot bed
(zonder extra opvulkussen)
+ + Entree-unit van aluminium
+ + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken
+ + Ventilatie achter de bovenkasten
+ + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in de zitgroep
+ + Houten afscheidingsdeur (modelafhankelijk)
+ + Moderne lamellen gordijnen
+ + Hoogaardige hoekregalen met indirecte verlichting
+ + Modern design hoeklichten bovenkast
+ + Hefbare tafel op een zuil bij rondzitgroep
+ + Sfeervolle ambiente-verlichting
+ + Hoogwaardige PVC vloerbedekking
+ + Vaste bedden met koudschuimmatrassen

++ Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
++ Functionele opbergmogelijkheid in slaapgedeelte
(modelafhankelijk)
++ Toegangsluik voor bergruimte onder zitbank, binnen,
direct bij de ingang
++ Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
++ 4 deurs kast in toiletruimte voor of achter
++ Achterwand keuken in werkblad design
+ + Safetylock vergrendeling op alle bovenkastjes
+ + Rookmelder

5. ELEKTRA
++ 13-polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
+ + 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, dakversterking tbv
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid
++ TV-houder los bijgeleverd
++ Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 W
++ Electrische bekabeling beschermd aangelegd
+ + USB-aansluiting
+ + Ambiente verlichting plafond
++ Indirekte verlichting bij spiegel boven wasbak
++ Alle verlichting apart schakel-/dimbaar
++ Verlichting in kledingkast
++ GPS-tracker

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE
+ + Dometic koelkast (gas/12 V 1/230 V), verlicht en met vriesvak
(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met
Mono dan wel DuoControl)
+ + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren
rooster en glazen afdekplaat
++ Spoelbak van edelstaal en met glazen afdekking
++ Mengkraan in keuken en badkamer
++ TABBERT dressoir (modelafhankelijk)
++ Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close sluiting
(modelafhankelijk)
+ + Bovenkasten met indirect verlichte spiegel en aflegvakken
in badkamer
+ + 12 V LED verlichting
+ + Thetford Banktoilet (bij 655 D met Dometic Cassette toilet,
met keramiek afdekking)
+ + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet
++ TABBERT comfort toiletruimte (voor/achter) lengte 1.280 mm
++ Douchewand volledig afgekit

6. GAS/WATER/VERWARMING
++ Elektrische vloer bijverwarming
++ Gaskachel met ringverwarming
+ + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte
via Truma Therme)
+ + 45 liter schoonwatertank, vast, zowel van binnen als van
buiten te vullen, incl.schoonmaakopening
+ + Waterleiding aangelegd tegen ringverwarming
(tegen bevriezing in de winter)
1

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

* 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.

BEKLEDING
SANDY BEACH TEXTIEL ACTIVE LINE

SILVER PEARL

TEXTIEL

CHOCOLATE ARROW

TEXTIEL

VANILLA LEAF

KUNSTLEER

COFFEE FOREST
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