
CaraBus
Klasse op alle wegen
De CUV met klassiek fris design
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  MET DE BUS EN OP DE FIETS  
  STAD, LAND, ZEE..  

Bepakt en bezakt starten wij richting de Noordzee.  
Gelukkig hebben we een fietsdrager, die onze stalen rossen 

veilig mee vervoert. Aan de mooie Noordzee zonder fiets, 
dat zou toch echt jammer zijn geweest.

IN PLAATS VANONDER DE KOEIEN
MENSENONDER DE
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Met drie verschillende op-
bouwlengtes vindt iedereen 

het geschikte model.

2-5 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 541 – 636 cm

8 indelingenKlasse op alle wegen
Van buiten compact, wat betreft uitrusting en comfort is de CaraBus reusachtig. Als CUV is hij 
bereid voor elk avontuur, zowel in smalle steegjes als krappe bochten. Multifunctionele elementen 
maken het kleine, grote verschil.
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  CHARME AANGEPAKT  
  MET STIJL EN  

Met strakke lijnen en doordacht 
design. Zowel binnen als buiten.

Ruimte voor jezelf en jouw avontuur.

De optionele stylingpakketten 1 en 2 bieden alles wat het de-
signerhart begeert, van aluminium velgen tot aan doordachte 
lak- en interieurconcepten.

Zon, strand, het ruisen van de zee,... Vandaag staat de overtocht met de veerpont naar Sylt op het pro-
gramma. Terwijl anderen in de auto zitten en wachten, liggen wij lekker in het dwarsbed, checken onze 
e-mails en doen nog een korte powernap. Maar laten we eerlijk zijn - optisch is onze CaraBus echt een 

succes. Hij is echt chique en heeft zelfs aluminium velgen - dat grenst aan stylingluxe!

Ontdekken
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Ondanks de compacte bouwwijze heeft de CaraBus met verhoogd dak het ruimtelijke 
gevoel van een camper.

Als 600 MQH biedt de CaraBus 
nog meer stahoogte en een 
grandioos ruimtelijk gevoel.

Het highlight van de MQH: het 
Easy-Slide bed zorgt voor twee extra 

slaapplaatsen.

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carabus-hochdach
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Ongeacht in welke omgeving, de CaraBus slaat altijd een goed figuur.

1. Het meubeldecor Effect Ulme is 
op kundige wijze in het hele interieur 
verwerkt.

2. Het contrasterende zilverkleurige 
decor plaatst frisse accenten.

3. Het klassieke, frisse interieur wordt 
tot herkenningsteken.

4. De elegante exterieurbestickering in 
koper-antraciet.

Klassiek frisse 
verschijning. Het 

verschilt zit hem in 
het detail.

De inwendige mens versterken
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  ON THE 
  ROAD AGAIN ...  

  OOK NERGENS VOOR!  
  DEZE PAPARAZZI‘S STOPPEN  

Hoogwaardige gecombineerde rolgordijnen als zicht- en insectenwering.

Handige wandconsole

De elektrisch uitschuifbare opstap voor meer comfort
bij het in- en uitstappen.

Het CP-Plus bedieningspaneel verenigt de totale besturing van de 
binnenruimte, van het klimaat tot aan het warme water.

Wanneer daar behoefte voor is, kan het element in de boven-
kast worden verwijderd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een 
LED-televisie van maximaal 24“ (uit het optionele tv-pakket).

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carabus

CaraView
INSIDE INFORMATIE

En we gaan door met onze tocht. Hiervoor moeten 
we onze spullen echter nog goed opbergen - best 

veel! Wij hebben zelfs campingstoelen en tafels bij 
ons. Wat ons met name bevalt aan de CaraBus is 

het lichte en vriendelijke meubeldecor alsmede de 
mooie details.
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  UITZICHT OP GEHAKTBALLETJES  
  BEWOLKT MET HET  

Compacte bouwwijze en mooie belijning in het Style 
pakket, standaard met bestekplank - het kookgedeelte 

in de CaraBus laat geen wens onvervuld.

Koken met stijl - met 
leren scherm buiten 
aan het keukenblok.

Dinette en koken

Ruimtebesparend gebouwd, 
ruimte genoeg om te vullen. 

Heerlijk dit keukenblok!

Onze zelfgemaakte pasta is een groot succes. In vergeli-
jking met de kookplaat thuis kookt het water, dankzij de 

automatische ontsteking en het gasfornuis, in de CaraBus 
binnen enkele minuten. De zitgroep met de uitklapbare 

tafel is echt heel handig en ruim.
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De originele Fiat captainchair stoelen draaien en samen genieten 
(optioneel verkrijgbaar).

Consistente meubeldesigns met afgeronde 
randen en sierlijke belijning.

Verwarmingsafvoer onder het verlichte platform.

Uitklapbaar en uitbreidbaar. 
De Comfort-Entry-tafel voor 

meer oppervlak om van te 
genieten en zonder 

storende poot.

LED-spots - gedeeltelijk met touch-functie - 
zorgen voor een aangename sfeer.



CaraBus22 
Mooie oppervlakken, hout en ademende, stoffen bekleding aan de zijwanden voor onovertroffen gezel-
ligheid. Dat noemen we het coconeffect!

Slapen
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  HET RIET  
  SLAPEN TUSSEN  

Omdat we meestal lang opblijven, zijn onze 
nachten in de CaraBus eerder kort, maar wel 

zeer aangenaam. Het dwarsbed in de CaraBus 
600 MQ paste perfect voor tweeën. Christoph is 
immers niet echt klein, maar ondanks zijn lengte 
van 1,85 meter had hij voldoende ruimte. Onze 
CaraBus is echt de perfecte plek om je terug te 

trekken in een heerlijk natuurlijk landschap.

Doordachte uitrustingsdetails en de grote voorkant 
met panoramaraam ronden het resultaat af.

600 MQH: Hier is niet alleen het uitzicht indrukwekkend: stijlvol slapen in het 
Easy Slide bed met hoogwaardige lambriseringen van hout en stof.

Standaard: aangename woonsfeer door hoogwaardige 
LED-verlichting.

Tweepersoons dwars 
stapelbed

Tweepersoons 
dwarsbed

Eenpersoons  
lengtebed

Easy-Slide bed
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  EVEN OPFRISSEN.  
  TUSSENDOOR SNEL  

Gelukkig is de badkamer in de 
CaraBus goed verlicht en de 

planchetten zorgen ervoor dat 
ik mijn beautyspullen binnen 

handbereik heb.

Praktisch uitklapbare tafel 
boven het opbergvak.

De badkamer combineert de strakke stijl met doordachte functies zoals opbergvakken of extra 
opbergruimten onder de wastafel.

Badkamer
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1. In de wand geïntegreerde vakken zijn 
een blikvanger en bieden praktische 
opbergruimte.

2. De LED-rail als optische en  
functionele blikvanger is optioneel 
verkrijgbaar in het Voltage pakket.

3. De lage instap van de douchebak 
in de doucheruimte zorgt voor hoog 
comfort en meer veiligheid.

4. Slimme functie: magnetisch douche-
gordijn voor meer bewegingsvrijheid.


