
CaraHome
Mobiel gezinsverblijf
De gezinsvriendelijk alkoof met 
uitzonderlijk ruimteaanbod.
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  HA, IK HAD TOCH GELIJK!  
  DE STEENGROEVE IS HELEMAAL HET EINDE!  

Sarah hield het niet voor mogelijk, maar de kinderen vinden het echt leuk om met 
hamer en beitel de lagen steen te bewerken.

Alleen de rit naar de ‚opgraving‘ is al een attractie op zich. Gelukkig hebben wij de 
achterruitrijcamera als speciale uitvoering - natuurlijk alleen omdat ik Sarah ook af 

en toe achter het stuur laat. Het zweet breekt mij nooit uit bij het inparkeren...
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Veel ruimte in jouw
CaraHome.

Mobiel gezinsverblijf
Met zijn alkoof en de doordachte indeling biedt de CaraHome voldoende ruimte voor mooie 
reisbelevenissen. Afhankelijk van de indeling biedt het verblijf tussen 4 en 6 slaapplaatsen.

4-6 slaapplaatsen

4 – 6 zitplaatsen

Totale lengte: 597 – 741 cm

3 indelingen
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  EN IK MAG ALLE  
  SPULLEN WEER EEN PLEKJE GEVEN.  

Het optionele stylingpakket 
Peugeot garandeert een geweldige 
look en reizen in stijl.

Mijn lieve vrouw, je moet niet klagen - onze CaraHome 
heeft een enorme achtergarage. Daar bergen wij al 

onze blootgelegde schatten in op. Goed opgeborgen en 
vastgemaakt, zodat er niets kan verschuiven.

Ons tijdreiscamper is beslist één van de coolste, han-
digste en ruimste ooit!

CaraHome 700 DG

Het dakraam in de alkoof zorgt voor frisse lucht in het slaapgede-
elte terwijl hij aan de buitenkant zorgt voor een stijlvolle look.

Geweldige optie: 
inklapbaar bed 

in de alkoof voor 
nog meer ruimte.

Ontdekken
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Ruime achterga-
rage: daar past 

zelfs een fiets in.

De nieuwe achterlichten en achterbumper zijn net zo handig als de Thule fietsdrager, die geschikt is voor maximaal 3 fietsten.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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De inwendige mens versterken

De alkoof met dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn biedt een 
uitzonderlijk ruimtelijk gevoel en een atmosfeer met veel lichtinval.

maximaal  
14 

Kasten

maximaal 
15

Vakken

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
INSIDE INFORMATIE

1. Plafondkasten met hoogwaardige 
scharnieren.

2. Extra opbergruimte in de bedtrede.

3. De geïntegreerde kledingkast biedt 
voldoende ruimte.

Afhankelijk van de indeling
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  GROTE KNUSSE OASE VAN RUST  
  VOOR NIEUWSGIERIGE ONTDEKKERS.  
Het is maar zelden dat ik onze twee kinderen zo vredig 
heb meegemaakt: Beide liggen ze, ieder met een boek 
in de hand, in de alkoof te luieren. Met een boek! De 
beide extra USB-wandcontacten laden namelijk net 

hun telefoons op. In de alkoof hebben ze ook voldoende 
ruimte, zodat ze geen ruzie hoeven te maken omdat de 

een de ander in de weg zit.

Alkoof. 
Gezellige slaapplaats met optionele 
verwarming. Overdag met veel lichtin-
val, ‚s nachts geniaal verlicht.

Dat een sierlijke vrouw zoveel ruimte in kan nemen. Sarah 
houdt van het tweepersoonsbed op de ‚eerste etage‘.



CaraHome110 

Slapen

Bij het royale tweepersoonsbed zorgt de standaard EvoPore lichte matras voor een 
gezonde en behaaglijke nachtrust in de 550 MG en 700 DG.
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   HELEMAAL NIET MOE (GAAP)!  
  IK BEN NOG 

Max. 6 personen 
vinden een plekje 

om te slapen.

De kinderen te laten slapen, is echt een 
taak op zich. Maar goed dat ze in het 

stapelbed achterin gescheiden liggen...
Paula mag ‚s avonds nog wat langer lezen, 

dan is het individueel instelbare bedlampje 
een echt succes! En wanneer Tobias niet stopt 

met het irriteren van Paula, bouw ik morgen de 
dinette om in een bed voor hem alleen!

In een handomdraai wordt de dinette tot een extra slaapplaats.

Het stapelbed incl. standaard veiligheidsnet in 
de indeling 600 DKG is ideaal voor kinderen. Heel 
slim: bij dit model is de toegang tot de 
achtergarage ook van binnenuit mogelijk.

Boven elkaar in plaats van naast elkaar rusten in het 
stapelbed van de 600 DKG.



165 cm145 cm150 cm
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Flexibel tot groot: 
elke indeling heeft 
zijn eigen dinette.

Slijtvaste stoffen en behaaglijk zitcomfort voor ontspannen samenzijn.

Tijdens het eten zekert de bekerhouder 
het drinken - hoera! 

Hoewel de robuuste stoffen van de 
dinette gemakkelijk kunnen worden 

afgeveegd, hoeven we dit natuurlijk niet 
per se te testen.

Dinette en koken

550 MG 700 DG 600 DKG
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  KOKEN IS  
  MANNENWERK - OMDAT MIJN  

  SPIEGELEI PERFECT IS!  

Ben ik even blij dat mijn CaraHome een 3-pitsfornuis heeft - zo 
kook ik gemakkelijk voor iedereen tegelijkertijd. Ook zoonlief is 
helemaal in zijn element achter het gasfornuis. Hoezo hebben 
mannen veel ruimte nodig bij het koken, ik red dat gemakkelijk, 
ook in kleine ruimtes. Voor de sla en dergelijke zijn onze dames 

verantwoordelijk...

Chique en ruime plafondkasten.

Behaaglijkheidsfactor ambianceverlichting - het aangename licht-
concept zorgt voor de juiste sfeer. Het werkbladverlengstuk biedt 
bovendien voldoende ruimte om samen te koken.

Keukenlade met softclose-functie 
en praktische onderverdelingen. Open de deuren naar de grote opbergruimte!

Koelkast 
190 liter  

optioneel  
600 DKG, 700 DG

Koelkast
106 liter  

serie  
550 MG, 600 DKG, 

700 DG
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  ALLEEN OMDAT JE STENEN BIKT  

  HOEFT JE VROUW ER TOCH NIET  
  ZO UIT TE ZIEN!  

Badkamer

Een opgestoken kapsel is niet no-
dig in de vakantie, maar een beetje 
stijl moet kunnen, vindt Sarah. In 
de badkamer van onze CaraHome 
voelt ze zich duidelijk prettig: hier 
vindt ze alles voor de entree in de 
‚geciviliseerde wereld‘. Wij tijdrei-
zigers zien de badkamer eerder als 

‚ontsmettingscapsule‘.

De houtlook slaat een goed figuur in de badkamer, de spiegelkast biedt 
opbergruimte voor snel bereikbare benodigdheden en het standaard 
Dometic keramische cassettetoilet rond het aanbod af.
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1. Douchekop met aangename  
waterstraal.

2. De armatuur is elegant en  
onderhoudsvriendelijk tegelijk.

3. Lage instap van de douchebak.

4. Handig handdoekenhouder.

Verschuifbare  
wastafel voor veel
bewegingsvrijheid.

Alles erin wat je 
voor een  

ontdekkingsreis 
nodig hebt!

Badkamer in de 700 DG
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  HET VOLGENDE AVONTUUR AL TE WACHTEN  
  HEY, DAARGINDS STAAT ONS  

Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Ruime achtergarage. Via de buitenklep 
en vanuit de woonruimte toegankelijk.

2. Alkoof. De alkoof met optionele  
verwarming is een echt knus hol. 

3. Afgeronde randen. Aan de robuuste 
werkbladen zul je je beslist niet stoten. 

4. Centraal geplaatst  
bedieningspaneel.  
Eén blik is genoeg om de waterstand, de 
elektrische voorzieningen en de verwarming 
te controleren.

5. Vers- en vuilwatertanks.  
De kinderlijk eenvoudige reiniging van de 
vers- en vuilwatertanks is ook van binnenuit 
het voertuig mogelijk.

6. Ergonomische handgrepen. De grepen aan kasten en 
laden zijn ware kunstwerken.

7. Gescheiden gaskasten. Van de woonruimte geïsoleerd, 
met eigen toegang.

8. Easy Travel Box. Alle serviceaansluitingen zijn verenigd op 
één centrale plek.



550 MG 600 DKG 700 DG
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

* Tegen meerprijs beschikbaar

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN


