
VIVALDI

VIVALDI 550 E 2,3

Het hele leven is een belevenis. Wie kiest voor een VIVALDI, 
vertaalt zijn eisen aan een modern thuis ook naar de vakan
tieplek. De combinatie van moderne strakke lijnen met 
markante dynamische accenten geeft de volledig opnieuw 
ingerichte caravan een superieure uitstraling. Bij dit interieur 
ligt het accent op lifestyle en daar hoort een koelkast bij die 
op een slimme manier bij de ingang is geplaatst. Het klap
stuk: de deur van de koelkast kan aan beide kanten worden 
ge opend! Frisdranken die u buiten nodig heeft, kunt u er ge
woon uithalen zonder dat u naar binnen hoeft. De nieuwe 
VIVALDI heeft echter nog meer geniale finesses in petto.

 LEVEN EN STIJL 
 PERFECT GECOMBINEERD
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VIVALDI

VIVALDI 550 E 2,3

GeÏnspireerd op de moderne Bauhaus stijl zorgen de vorm en 
kleurcontrasten van de VIVALDI inrichting voor een indivi
duele, maar toch ontspannen, behaaglijke sfeer. Vooral wan
neer de indirecte verlichting op de afgeronde hoeken en 
rechte blokvormen valt, komen ook de materialen bijzonder 
goed tot hun recht: stralend wit en helder notenhout wor
den weerspiegeld in glanzende chroom en hoogglans opper
vlakken. Warme grijstinten en grafiet versterken het chique 
lounge karakter in het interieur, dat extra wordt geaccentu
eerd door de royale zithoek.

DE NIEUWE VIVALDI

 HET EERSTE
MOBIELE VASTGOED
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VIVALDI

VIVALDI 550 E 2,3

Wonen als in een loft. De interieurverzorging van de VIVALDI imponeert 
de toeschouwer met vloeiende overgangen van functionele inrichting 
naar lifestyle vormgeving. Door zijn smaakvolle bekleding en hoogwaar
dige afwerking zal o.a. de comfortabele ronde zitgroep ook (nieuwe) ont
dekkers voor zich winnen met deze ultramoderne vorm van de TABBERT 
caravaning. Dankzij het heldere interieur en veel daglicht voelt het aan 
alsof men de in de natuur ervaren vrijheid mee naar binnen neemt.

 OPENSTAAN VOOR 

NIEUWE ERVARINGEN
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VIVALDI

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3
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VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

De met beleid vormgegeven oppervlakken van de nieuwe 
VIVALDI integreren, wat erachter zit. De driepits kookplaat en 
rvs spoelbak zijn bijv. in één lijn en met een qua kleur aangepas
te omranding geïntegreerd in het werkvlak van de volwaardige 
keuken. Als hij niet wordt gebruikt, oogt de keukenbar met zijn 
zilveren randen en metalen grepen op de lades daarom eerder 
als een stijlvol buffet. Ook de overgang van het keukenblok naar 
de achterwand volgt het strakke design van de oppervlakken. 
Het in de wand aangebrachte raam doorbreekt de donkere na
tuursteenlook met veel daglicht. 's Nachts verlichten de licht
lijsten in de bovenkasten het aantrekkelijke ensemble.

ZIEN WAT MEN WIL,  
 HEBBEN WAT MEN NODIG HEEFT

Verfrissing nodig? Het maakt niet uit of men van binnen of buiten de koelkast wil openen: 
de koelvriescombinatie van de VIVALDI bevindt zich direct bij de toegangsdeur en kan 
dankzij de slimme scharniertechniek met dubbele aanslag makkelijk aan beide kanten 
worden geopend.
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VIVALDI

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

Dankzij de riante zijramen en het grote dakraam kunnen 
nachtbrakers achterin de VIVALDI sterren tellen in plaats van 
schaapjes. Als u, omgeven door het in sfeervol licht onderge
dompelde woondesign, naar bed gaat, beleeft u nog een extra 
highlight van uw vakantiedag. Het maakt niet uit of u het bed 
wilt delen of als veeleisende slaapsolist van uw eenpersoons
bed geniet: hier heerst luxueuze rust, vooral als u kiest voor 
het optionele TABBERT Comfort slaapsysteem met een koud
schuimmatras en watergel topper.

KIES WAT U LIGT

Schuim, crème of parfum, de badkamer is de plek bij uitstek waar 
men zich dagelijks een beetje kan verwennen. Vooral op vakantie! 
Dat is ook de reden waarom het nieuwe loftachtig luchtige VIVALDI 
designconcept met zijn moderne samenspel van materialen en de 
optimaal aangepaste verlichting ook hier het luxe gevoel van vrijheid 
geeft.

EEN DUIK IN DE 
 WELLNESS LOUNGE

66 67



VIVALDI

Makkelijk naar binnen gaan: de nieuwe 
700 mm brede comfortabele toegangs
deur (afhankelijk van de indeling).

Hoog geplaatste ventilatieroosters zorgen 
voor een goed klimaat en voorkomen dat 
er vuil in de openingen terechtkomt.

De nieuwe 32inch ledtv.

HIGHLIGHTS VAN DE VIVALDI
+  Modern interieurdesign in Bauhaus stijl

+  700 mm toegangsdeur (afhankelijk van de indeling) voor een makkelijkere toegang 
tot het voertuig

+  Combi verwarming met bediening via smartphone met behulp van het TRUMA 
iNetsysteem

+  Ook van buitenaf toegankelijke 153 liter koelkast, met afzonderlijk vriesvak

+  Apothekerskast met extra bergruimte

Bijna geluidloos verdwijnt de uittrekbare hordeur in het kozijn van de caravandeur en 
neemt geen extra plaats in bij de doorgang.

Met het Truma iNetsysteem kan de tem
peratuur via smartphone worden geregeld 
en kan desgewenst ook het vulniveau van 
de gasflessen worden weergegeven.

Heldere lijnen, een aërodynamisch design met sportief elegante stootkussens met in zilver gehouden inlegwerk geven de VIVALDI een 
zelfbewuste look.

Verborgen en indirect: het nieuwe ledverlichtingsconcept geeft de woonruimte een be
haaglijk relaxte ambiance.

Leesspots – aangepast aan de VIVALDI up
styling – verlichten slaap en zithoeken, zo
dat u ontspannen kunt surfen en behaag
lijk kunt lezen.

Dankzij een gemakkelijke en zachtjes bewegende schuifdeur kunt u ongestoord op uw 
eigen plek slapen. Op koude dagen blijft het bij een gesloten deur in de woonruimte be
haaglijk warm en er wordt geen energie verspild in het ongebruikte slaapgedeelte.
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VIVALDI

VIVALDI 460 E 2,3
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 + Kleding en linnenkast

 + Veel bergruimte

 + Koelkast bij de ingang 
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

 + Compacte indeling van eenpersoonsbedden

 + Kort en wendbaar, minder dan 700 cm

 + Grote ronde zitgroep

 + Kleding en linnenkast

 +  Koelkast bij de ingang 
(ook van buiten toegankelijk)

 + Praktisch en wendbaar

 + Veel bergruimte

 + Koelkast bij de ingang  
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

 + Queensize bed

 + Keuken achterin

 + Koelkast bij de ingang 
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

 + Veel bergruimte

 + Kinderbed met eenpersoonsbedden

 + Slaapkamer met houten schuifdeur

 + Queensize bed

 + Flexibele badkamer met comfortabele douche

 + Koelkast bij de ingang 
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

 + Speciaal meubilair mogelijk (zie prijslijst)

 + Grote ronde zitgroep

 + Grote keuken met carrousel

 + Slaapkamer met houten schuifdeur

 + Koelkast bij de ingang 
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

 + Veel bergruimte

 + Koelkast bij de ingang 
 (ook van buiten toegankelijk)

 + Toegangsdeur 700 mm

INDELINGEN EN VOORDELEN

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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VIVALDI

STANDAARDUITRUSTING

De bekleding Sandy Beach is gemaakt 

van innovatief, vlekwerend 

Clean Active materiaal.*

Alle VIVALDI bekledingen ook verkrijgbaar 

als Exclusive versie met rugkussens.*

BEKLEDING

VANILLA LEAF KUNSTLEER COFFEE FOREST ECHT LEERSANDY BEACH TEXTIEL ACTIVE LINE SILVER PEARL TEXTIEL CHOCOLATE ARROW TEXTIEL

*  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.

*  Optie tegen meerprijs 

 + Vaste bedden met koudschuimmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Toegangsluik voor bergruimte onder zitbank, binnen, 

direct bij de ingang
 + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
 + 4 deurs kast in toiletruimte voor of achter
 + Safetylock vergrendeling op alle bovenkastjes
 + Rookmelder

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas1/12 V2/230 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
 + Grote schuiflades met softclose bediening 

(modelafhankelijk)
 + Apothekerskast (alleen bij 550 DF)
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvlakken in badkamer 
 + 12 V LED verlichting
 + Thetford banktoilet met eigen watertank 
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet
 + TABBERT comfort toiletruimte (voor/achter) lengte 1.280 mm

5. ELEKTRA
 + 13polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + LEDinbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Flikkervrije 10 W leesspots

 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte 
ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen stroom
schommelingen, geluidloze werking)

 + TVvoorbereiding (antenneaansluiting, dakversterking t.b.v. 
automatische antenne, SATbekabeling voorbereid

 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 W
 + Elektrische bekabeling beschermd aangelegd
 + USBaansluiting 1x in woonruimte, 4x in slaapgedeelte
 + Ambiente verlichting plafond
 + Indirecte verlichting bij spiegel boven wasbak
 + Verlichting in kledingkast
 + GPStracker

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel met ringverwarming (Combi 6 met iNet)
 + 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  Om de koelkast op gas te kunnen gebruiken is t.b.v. de aansturing hiervan een 

extra 12 V aansluiting vereist!
2  Het functioneren van de 12 V functie van de 148 liter koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie* (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS
 + Breedspoor veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + ALKO staalverzinkt chassis
 + Laagprofiel banden
 + 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
 + 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 

parallel 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 belicht helder glas en permanente 

ventilatie (700 x 500 mm) – zitgroep

 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 
(400 x 400 mm) – slaapgedeelte

 + Comfort deur (breedte 700 mm – modelafhankelijk)
 + 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 in "helder Noce Cognac“
 + 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)

 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatie achter de bovenkasten 
 + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in de zitgroep
 + Houten afscheidingsdeur (modelafhankelijk)
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogwaardige hoekregalen met indirecte verlichting
 + Hefbare tafel op een zuil bij rondzitgroep
 + Sfeervolle ambienteverlichting 
 + Hoogwaardige PVC vloerbedekking
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