ROSSINI

HET INSTAPMODEL VOOR WIE
			

MEER WIL

Eindelijk weg, de natuur beleven, andere landen ontdekken, nieuwe
vrienden vinden. Wie tijdens de vakantie echter niet helemaal zijn thuis
gevoel wil verliezen, vindt in de nieuwe ROSSINI een ideale reisgezel.
Want het instapmodel in de TABBERT Premium wereld heeft een vol
ledige upgrade gekregen, niet alleen wat betreft de nieuwe dynamisch
elegante look van de buitenkant, maar vooral ook het woongevoel aan
de binnenkant. En ook de gedegen veiligheidstechniek van de nieuwe
ROSSINI draagt zeker bij aan het welzijn. Overal waar u op weg bent.

ROSSINI 540 E
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ROSSINI

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 blikvel
den, 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 kleding
kasten en een extra linnenkast (afhankelijk van de indeling).

ROSSINI 540 E
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ROSSINI

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-pits
fornuis met elektrische ontsteking en robuust gietijzeren roos
ter 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 elek
trische ontsteking eenvoudig wor
den bediend.

ROSSINI 540 E

GEZELLIGE

GEZELLIGHEID

			HEEL GROOTS
Tijdens het bespreken van de plannen ‘s morgens, een korte
drinkpauze of gewoon gezellig bij elkaar zitten – in de ronde
zitgroep van de ROSSINI met zijn ergonomisch vormgegeven
zitelementen is er voor iedereen plaats. Vier nieuwe bekle
dingsdesigns verhogen het individuele woongevoel en in de
rekken en bovenkasten is veel opbergruimte voor praktische
en persoonlijke zaken. Ook het nieuwe meubeldecor „Olmo
Pavarotti“ en de roestvrijstalen meubelgrepen zorgen voor een
opgeruimde, harmonische sfeer.
ROSSINI 620 DM
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ROSSINI

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.
ROSSINI 540 E



IK HIER, JIJ DAAR –

DELEN EN SCHEIDEN MET

INZICHT
De gezinsindelingen van de ROSSINI bieden ou
ders 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.

ROSSINI 620 DM
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ROSSINI

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 om
getoverd of bij open garagedeur als doorgeefruimte met toonbank
worden gebruikt.

ROSSINI 620 DM

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 geluids
arme circulatieverwarming het ‘s morgens behaaglijk warm maakt.

ROSSINI 620 DM
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ROSSINI
INDELINGEN EN VOORDELEN
ROSSINI 490 DM 2,3

4

1.500

+2

5

ROSSINI 490 TD 2,3

7

230

3

1.400

669

699

+ + Compacte indeling

++ Compacte indeling

++ Compacte indeling

++ Compacte indeling

+ + Kort en wendbaar, minder dan 700 cm

+ + 4 slaapplaatsen

++ 148 liter koelkast

++ 4 slaapplaatsen

1.500

++ Grote kledingkast

+ + 148 liter koelkast

++ Praktisch en wendbaar

+ + Hoekkeuken

++ 148 liter koelkast

ROSSINI 540 E 2,3

7

1.700

731

ROSSINI 620 DM 2,5

4

4

731

+ + Kort en wendbaar, minder dan 700 cm

+2

5

731

2.000

+1

7

6

250

230

230

ROSSINI 520 DM 2,3

1.500

230

ROSSINI 450 TD 2,3

230

1.400

230

ROSSINI 450 E 2,3

785

831

+ + Zitgroep in het midden

+ + Eenpersoonsbedden

+ + Hoog laadvermogen

+ + Brede stapelbedden

+ + Ronde zitgroep

+ + Combi-verwarming

++ Extra linnenkast

+ + Rek in slaapgedeelte voorin

+ + Garderobe

+ + 148 liter koelkast

+ + 148 liter koelkast
+ + Veel bergruimte

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

28

- XXX -

TOTALE LENGTE IN CM

x

AANTAL SLAAPPLAATSEN

+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN
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2,3 = BREEDTE 2,3 M

2,5 = BREEDTE 2,5 M

ROSSINI
STANDAARDUITRUSTING
+ + Serviceluik in zijwand (modelafhankelijk)
+ + TABBERT achterverlichting met conventionele
verlichtingstechniek
+ + LED voortentlamp 12 V boven toegangsdeur

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 (anti slingersysteem)
++ AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)
++ Neuswiel met kogeldrukmeter

3. WONEN
+ + Meubeldecor “Olmo Pavarotti”
+ + 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

2. OPBOUW
++ GFK-dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
+ + Wanddikte 31 mm, dakdikte 33 mm, bodemdikte 47 mm
+ + Hamerslagbeplating wit
++ G eïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een
parallel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
++ Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
+ + O penslaande 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

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 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 soft-close sluiting
(modelafhankelijk)
+ + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
(modelafhankelijk)
++ 12 V verlichting
++ Thetford banktoilet
++ Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet

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!

5. ELEKTRA
++ 13-polige “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 350 W
++ Verlichting in kledingkast
++ GPS-tracker

* 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
BROWN STONE

TEXTIEL

SOFT CARBON TEXTIEL ACTIVE LINE

PEARL LEAF

KUNSTLEER

AMBER LEAF

KUNSTLEER

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