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HET INSTAPMODEL VOOR WIE

MEER WIL

			

De natuur beleven, geheime tips in Duitsland en Europa ontdekken, nieuwe vrienden ontmoeten. Voor wie op vakantie niet zonder het thuisgevoel kan, is de ROSSINI de ideale reisgezel. Want de ROSSINI is het ideale
startpunt voor reizen met meer luxe en het instapmodel voor de TABBERT
Premium-wereld. Naast de gezellige sfeer binnen valt hij nu ook op met
een volledig nieuw ontworpen automotive exterieurdesign. En ook de gedegen veiligheidstechniek van de ROSSINI draagt zeker bij aan het welzijn.
Ongeacht waar u heen reist.

NIEUW: stel uw ROSSINI met onze online configurator helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
ROSSINI 540 E 2,3
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GEWOON MEER
		PLAATS VOOR

VAKANTIE IN XL

Na een lange, actieve dag is thuiskomen pas echt mooi.
Vooral wanneer men van het geweldige ruimtegevoel van
een TABBERT kan genieten. Daarvoor zorgen de open blikvelden, die door de intelligente uitbouw van de binnenruimte
ontstaan. In de nieuwe ROSSINI imponeren de nog grotere
ronde zitgroep en nog meer opbergruimte – vooral bij de
nieuwe gezinsindelingen met meteen maar twee kledingkasten en een extra linnenkast (afhankelijk van de indeling).
BOOSTER 540 E 2,3
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HETE IDEEËN VOOR
MEER

THUISGEVOEL

Natuurlijk volstaat ook een blikje Ravioli, als het een keer snel moet
gaan. Maar de smart vormgegeven en zinvol uitgeruste nieuwe ROSSINI
keuken nodigt dankzij het moderne, 3-pitsfornuis met elektrische ontsteking en robuust gietijzeren rooster ook uit tot creaties die meer
kookkunsten vereisen. En als de keuken ‘koud’ blijft, zorgt de onderhoudsvriendelijke glazen afdekplaat voor een naadloze overgang naar
een net zo ruim en robuust werkblad.

Het gasfornuis kan dankzij de elektrische ontsteking eenvoudig worden bediend.

BOOSTER 540 E 2,3

GEZELLIGE

GEZELLIGHEID

			HEEL GROOTS
Tijdens het bespreken van de plannen ‘s morgens, een korte
drinkpauze of gewoon als u gezellig bij elkaar zit – in de ronde zitgroep van de ROSSINI met zijn ergonomisch vormgegeven zitelementen is er voor iedereen plaats. Geraffineerde
sfeerverlichting incl. LED-spots verhogen het woongevoel
en in de rekken en bovenkasten is veel opbergruimte voor
praktische en persoonlijke dingen. Ook het meubeldecor
„Matara Teak“ en de roestvrijstalen meubelgrepen creëren
een opgeruimde, harmonische sfeer.
BOOSTER 540 E 2,3

ROSSINI 540 E 2,3
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ZO KNUS EN GEZELLIG

GOED LIGGEN
Onder het motto “voor iedereen precies de juiste oplossing”
speelt de slim ingerichte ROSSINI serie met zijn gevarieerde
indelingen in op de behoeften van de meest uiteenlopende
vakantiegangers. Op de royale eenpersoonsbedden voorin, die
baden in het licht, vindt iedereen bijvoorbeeld zijn favoriete
kant. Voor de eigen spullen is er veel bergruimte in de grote
kasten boven de slaapplaats. Aflegplanken aan het hoofdeind
houden persoonlijke spullen op hun plek.
BOOSTER 540 E 2,3



IK HIER, JIJ DAAR –

			INDELINGEN MET

INZICHT
De gezinsindelingen van de ROSSINI bieden ouders en kinderen de gewenste mate van privacy:
gewoon scheidingswand dichttrekken en iedereen
voelt zich al meteen thuis in zijn eigen stek. Vooral
omdat men zich zowel hier als daar met een paar
persoonlijke spullen kan omringen. Voor een nog
betere nachtrust zorgen de koudschuimmatrassen
in de vaste bedden.

BOOSTER 490 DM 2,3
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ADEMLOOS DOOR DE DAG HEEN,

DROMEND DOOR DE NACHT
Over het algemeen houden kinderen van het knus bij elkaar zitten
in hun mobiele vakantiewoning. In de nieuwe ROSSINI’s kunnen zij
het eigen bed in hun eigen rijk veranderen. De ruime vaste stapel
bedden kunnen bovendien snel in een eigen zitgroep worden omgetoverd of bij open garagedeur als doorgeefruimte met toonbank
worden gebruikt.

ROSSINI 540 E 2,3

GOED GEORGANISEERDE

BADKAMER
Ongeacht hoeveel tandenborstels u in de badkamer moet opbergen,
in elke ROSSINI is er voldoende ruimte voor een plezierig ochtend
ritueel. Zowel aan de stijlvolle, volledig met hout beklede wastafel
met hoogwaardige designer armatuur als in de aparte douche- en
toiletruimte. Voor meer dan voldoende warm water zorgt bij beide
de grote 45 liter watertank en een Truma boiler, terwijl de geluidsarme circulatieverwarming het ‘s morgens behaaglijk warm maakt.

ROSSINI 490 DM 2,3
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TRAVEL NEXT LEVEL
				 BOOSTER
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MEE GELEVERDE OPTIES
+ disselafdekking
+	17″ lichtmetalen velgen, kristalzilver in exclusief TABBERT
design
+	Gewichtsverhoging cat. 2
+ Zijwanden met gladde platen
+	GFK–dak met grotere hagelbestendigheid
+ Insectenhor
+	Gordellijst zilver/chroom
(enkelvoudig)
+	Luifellijst verlicht rechts
(dimbaar)
+	Rolbedfunctie voor eenpersoonsbedden
+	TABBERT comfortslaapsysteem
met flexibele lattenbodem en
WaterGel-matras

Wees nooit meer met minder tevreden! Tenzij het om de beste
uitrusting tegen de laagste prijs gaat. In de BOOSTER overtuigt de
ROSSINI in elk opzicht met nog meer handige extra’s: nog ontspannender uitrusten dankzij het TABBERT comfortslaapsysteem, gezellige sfeerverlichting, tijd besparen dankzij het vulniveau. Zo krijgt u
meer voor minder!

+	Deco pakket slapen “BOOSTER”
+ 	TV-houder voor flatscreen TV
met 230V en TV aansluiting
+ 	230 V-stopcontact voor stroomvoorziening buiten, incl. antenneaansluiting
+	Truma MonoControl CS
(incl. gasfilter)
+ 	Verlichte opstap
+	Voortentlamp met bewegingsmelder
+ Sfeerverlichting
+	USB stopcontact achterin
(1 stuk)
+ 	Bekleding “Blue Beach” of
“Chocolate Leaf ”

BOOSTER 450 E

BOOSTER BEKLEDING
BLUE BEACH

TEXTIEL

CHOCOLATE LEAF

BOOSTER 540 E 2,3

KUNSTLEER

BOOSTER 540 E 2,3

BOOSTER 450 E 2,3

BEKLEDING
SUNNY MEADOW

Met op elkaar afgestemde
kleuren of met veel contrast, textiel of kunstleer.
Stel uw ROSSINI geheel naar
eigen smaak samen.

TEXTIEL

BRIGHT BAY

TEXTIEL/KUNSTLEER

SOFT CARBON TEXTIEL ACTIVE LINE*

MAROON LEAF

KUNSTLEER

is geSOFT CARBON
De bekleding
end
er
w
vatief, vlek *
maakt van inno
.
al
ia
ater
Clean Ac tive m

* O ptie tegen meerprijs
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INDELINGEN EN VOORDELEN
ROSSINI 490 DM 2,3

4

+1

1.500

ROSSINI 490 TD 2,3

6

5

669

1.500

4

230

3

1.400

230

ROSSINI 450 TD 2,3

230

1.400

230

ROSSINI 450 E 2,3

699

731

731

+ Gezellige zithoek

+ Hoekkeuken

+ Tweepersoonsbed voorin

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Compacte badkamer

+ 148 l koelkast

+ 148 l koelkast

+ 148 l koelkast

+ Keuken achterin

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Zitgroep in het midden

+ Eenpersoonsbedden

+ Rondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+ Kinderstapelbedden

+ Grote rondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+1

5

ROSSINI 540 E 2,3

6

1.700

ROSSINI 620 DM 2,5

4

731

785

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Hoog laadvermogen

+ Brede stapelbedden

+ R
 ondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+ Truma Combi-verwarming

+ Afzonderlijke slaapkamer

6

7
Alle indelingen zijn met nog
meer handige extra’s in elk opzicht o als BOOSTER verkrijgbaar!

831

+ Zitgroep in het midden
+ Extra linnenkast

+1

2.000

250

230

1.500

230

ROSSINI 520 DM 2,3

+ Zitgroep in het midden, U-vorm

+ 148 l koelkast

+ Afzonderlijke slaapkamers

NIEUW: stel uw ROSSINI met onze online configurator helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

X.XXX TOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

VOERTUIGFOTO

- XXX -

TOTALE LENGTE IN CM

x

AANTAL SLAAPPLAATSEN

+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

2,3 = BREEDTE 2,3 M

2,5 = BREEDTE 2,5 M
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D E C O M P E T E N T I E S VA N T A B B E R T

DAT SPREEKT
VOOR

TABBERT
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DESIGN OM TE
BELEVEN

98

Creatieve knowhow, ambachtelijke pre
cisie en een uitgesproken gevoel voor
tijdgeest zijn bepalend voor de boeien
de uitstraling van een TABBERT.

INNOVATIE ALS
GRONDBEGINSEL

5

Al ruim 65 jaar staat TABBERT voor in
genieuze premium caravans, en dat niet
zonder reden. Want deze vijf kerncom
petenties drukken hun stempel op ieder
idee, iedere technische ontwikkeling en
iedere handeling in ons bedrijf.

97

110

Pioniersgeest is een deel van ons DNA –
altijd een stap voorop. TABBERT verlegt
grenzen en doet dit continu sinds meer
dan 65 jaar.


118
EEN PRETTIG
KLIMAAT
Met gevarieerde en unieke oplossingen op
het gebied van de opbouw, de techniek en de
meubelbouw zorgt TABBERT voor een steeds
prettig binnenklimaat.


VEILIGHEID
VAN A TOT Z

In alle caravans van het merk TABBERT
wordt ingezet op technische features, die
standaard bijdragen aan de veiligheid tij
dens het rijden en op de vakantieplek.


DUURZAAMHEID
AL
GENERATIES LANG

122

126

Hoogwaardige materialen, ultramoderne fabri
cagetechnieken en nauwgezette kwaliteitspro
cessen dragen er op doorslaggevende wijze aan
bij dat onze caravans hun waarde behouden.

