
CaraCompact
Vlotte begeleider
De wendbare en slanke halfintegraal uit de 
Van-klasse.
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  OF SOMETHING TRULY BEAUTIFUL  
  THIS IS THE BEGINNING  

Ongeacht waar we stoppen, we voelen ons gewoon geweldig. 
Ten slotte hebben we alles bij ons wat we nodig hebben 
om gelukkig te zijn. Campingstoelen en klaptafel, goede 

verzorging en goede lectuur. Kleding voor alle weersomstan-
digheden en voor elk humeur. En vooral elkaar.



220 cm205 cm

600 MF / MEG
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Ruim als in de halfintegraal, 
wendbaar dankzij de Van-klasse.

2 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 675 cm

2 indelingenVlotte begeleider
Wendbare rijdynamiek op alle wegen is voor de CaraCompact een peulenschil. Binnenin biedt hij dank-
zij de perfecte organisatie, slimme details en flexibele oplossingen buitengewoon veel ruimte voor 
alles wat je voor unieke reizen nodig hebt.
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  VAN BINNEN MEGA  
  VAN BUITEN WENDBAAR,  De optionele stylingpakketten accentueren nog eens 

extra het ranke silhouet.

Automotive lijn 
voor optimale 
aerodynamica.

Hoewel we gewend zijn aan ons kleine karretje, is de 
overstap naar de CaraCompact niet moeilijk voor ons. Hij 
is aangenaam te besturen en tegelijkertijd ontbreekt het 

hem binnenin absoluut niet aan ruimte.

Ontdekken

De aerodynamische belijning van het dakraam reduceert windgeruis en  
maximaliseert de look.
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Typisch Van-klasse: gestroomlijnde aerodynamica, geringe luchtweerstand en lage 
CW-waarde.

Gestroomlijnd. Achterbumper geheel voorzien van LED-schijnwerpers.

Smalle straatjes zijn 
voor de CaraCompact 
een peulenschil. Door 
zijn smalle opbouw is 

hij bijzonder wendbaar 
en heeft hij een laag 

verbruik.
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De inwendige mens versterken

  WIJ ZIJN HET GROOTST  
  ON TOP OF THE WORLD  

Dankzij het geïntegreerde head-up 
display blijft de blik van de bestu-
urder daar waar hij hoort. Op de 

weg. Optioneel in het mediapakket 
verkrijgbaar.

Met achter- en voorasstabilisator is het rijden op onverharde wegen geen probleem.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Onverharde en smalle wegen nemen wij 
met gemak en zonder er goed over na te 
denken. De CaraCompact ligt goed in de 

bocht, nooit hebben wij het gevoel dat het 
spannend kan worden. Verder gaat het, 

altijd onze neus achterna.
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Woonkamergevoel achterin dankzij de royale interieurhoogte.

Genoeg opbergruimte voor alle reisbenodigdheden.

Het bed achterin overtuigt met zijn breedte.

Ruimte als in een 
halfintegraal, rijgevoel 

als een CUV.
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Behaaglijke slaapmogelijkheid in het Franse bed van de 600 MF. Het panoramadakraam van 130 x 45 cm is optioneel verkrijgbaar.

Royaal ruimtelijk gevoel vanuit elke hoek.

Chique leren scherm aan het Franse bed.

Slapen



82 cm 82 cm 196 cm
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  DAN IN BED!  
  WAAR IS HET FIJNER  

De 201 cm lange en 82 cm brede eenpersoonsbedden kunnen dankzij het uittrekbare rolbed ook 
worden veranderd in een tweepersoonsbed.

Aangename LED-verlichting onder 
het plafondrek dat met stof is 
bekleed.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracompact

CaraView
INSIDE INFORMATIEVan twee 

wordt één.

Knus, verleidelijk en – heel belangrijk – 
groot. Ons bed is veel meer dan alleen een 
slaapplaats, hier wordt ook gelezen, naar 
muziek geluisterd en geschreven. Of wij 

rekken ons gewoon uit en relaxen.
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  IS DAT!  
  HOE LEKKER  

Wat een interieurconcept! Door het kenmerkende element in de 
keukenkast, het hout met dwarsnerf en de homogene meubelovergan-
gen onmiskenbaar WEINSBERG.

Gewoon de bestuurders- en de passagierssto-
el als captainchair stoelen draaien en aan het 

gebeuren rondom de tafel deelnemen.

Dinette en koken

Aan de grote tafel in de gezellige dinette kan er goed 
worden gegeten. Naast een uitgebreide koffietafel ge-

nieten wij ook van de gezellige sfeer bij kaarslicht. Onze 
trouwe reisgenoot, de cactus, krijgt ook een plekje.



61 61 Het tafelverlengstuk biedt voldoende ruimte voor een uitgebreide maaltijd.

Keuken met uitklapbaar werkbladver-
lengstuk.

Daar past behoorlijk wat in - Slim 
Tower koelkast met 142 liter.

Onmiskenbaar: de exclusieve WEINSBERG 
meubelgrepen zorgen voor een coole look.

Met zoveel ruimte 
is het heerlijk om te 

bewegen.
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  ALTIJD FRIS BLIJVEN  
Het is gewoon zo heerlijk om midden in de natuur 
te zijn. ‚s Avonds onder de douche te kunnen staan 
eveneens. Omdat ik altijd graag voorbereid ben op 
alle mogelijke situaties hou ik van de vele opberg-
vakken in de badkamer. Van gel tegen insectenbe-
ten en nagellakremover tot aan drie verschillende 
zonnebrandcrèmes vindt alles hier een vaste plek.

1. Doordacht badkamerconcept in de 600 
MF Toilet en douche zijn ruimtelijk van de 
wastafel gescheiden.

2. Toilet en douche kunnen met een dou-
chewand van elkaar worden gescheiden. 

Badkamer

Deur openklappen en 
het water blijft in de 

douche.
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Badkamer in de 600 MEG

1. Alles wat je nodig hebt om je op te 
frissen wordt in één ruimte gecom-
bineerd. Met praktische douchewand.

2. Dometic keramisch cassette toilet 
met elektrische pomp voor optimaal 
zitcomfort.

3. De halogeenverlichting smelt met 
zijn fraaie vormen samen met het 
design. 

4. De ruimtebesparende wastafel kan 
naar behoefte heen en weer worden 
geschoven.

2
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  GOED UIT!  
  DAT ZIET ER  

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Oprolbare zonwering. Het royale 
dakraam zorgt voor daglicht en wanneer 
de zon te fel schijnt biedt het rolgordijn 
uitkomst.

2. Uitklapbare tafel. De uitklapbare 
verlenging van het werkblad creëert extra 
ruimte om dingen neer te leggen.

3. Opbouwdeur KOMFORT. Met auto-
motive sluitsysteem, dubbele afdichting en 
2 inklapbare kledinghaken.

4. Nieuwe opbergruimte in de 600 
MF onder het Franse bed. De gaskast is 
nu zonder ruimteverlies in de kledingkast 
geïntegreerd.

5. Bedtrede. Binnenin zit extra opbergruimte verstopt.

6. Vloerverlichting. De efficiënte spots zijn in de bedtrede 
geïntegreerd. 

7. Ranke bouwwijze. Zo kun je met de CaraCompact zelfs op 
smalle straatjes rijden.

Highlights



600 MEG 600 MF
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

NIEUWE
INDELING

Ook verkrijg-
baar als
EDITION 
[PEPPER]

Ook verkrijg-
baar als
EDITION 
[PEPPER]



GEEF JE
LEVEN MEER

Koop de CaraCompact als pittige speciale uitvoering   
Met royale uitrusting en krachtig karakteristiek design. Met een unieke 

prijs-prestatieverhouding.

Nieuw dynamisch
exterieurdesign.

PEPPER



Vanuit elke hoek een pittige blikvanger –  
het nieuw vormgegeven dakraam.



De planken en plafondkasten met de 
exclusieve WEINSBERG handgrepen 
zorgen voor veel opbergruimte.

Exclusieve bekledingsstof MALABAR in een combinatie 
van slijtvast imitatieleer en stof en bijzonder siernaad.

Echte blikvanger: de stijlvolle WEINSBERG 17“ aluminium velgen.

In het platform geïntegreerde LED-verlichting



De pittigste camper 

van Nederland.

De CaraCompact 

Het koperkleurige kenmerkende WEINSBERG element.

Harmonisch afgestemd  
[PEPPER] wellnesspakket.

Standaard tv-pakket met 24“ LED-tv.

De complete royale uitrusting van de 
CaraCompact EDITION [PEPPER]  
vindt je onder: 
weinsberg.com/edition-pepper

CaraView
INSIDE INFORMATIE


