
CaraLoft
Authentieke allrounder
De halfintegraal met het grootste laadvermo-
gen en de vele doordachte detailoplossingen.



  PERFECTE RISOTTO  
  OP ZOEK NAAR DE  

Eindelijk vrij, eindelijk weer erop uit! Anne en ik verheugen ons al 
lang op een paar daagjes ontspanning. Ons plan: in de CaraLoft 

naar de Ammersee en naar het voorland van de Alpen. Dat is niet 
zo ver weg en dus perfect voor een weekendje weg. Onderweg doe 
ik tegelijk een paar ideeën op voor mijn nieuwe outdoorkookboek.
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  MENS TE VERSTERKEN EN KOFFIE TE DRINKEN.  
  GEEN PLANNEN MAKEN ZONDER DE INWENDIGE  

Als kok heb ik zo mijn eisen wat betreft vakantiemaaltijden, al bij 
het ontbijt en ook wanneer we met de camper onderweg zijn. Als 
eerste hebben we een paar opkikkers nodig. Dankzij het 3-pitsfor-
nuis hoeven we daar niet lang op te wachten. Na nauwelijks drie 

minuten is het begin van de dag perfect!
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650 MEG / MF 600 MF550 MG 

De halfintegraal
met het grootste

laadvermogen.

2-4 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 597 – 699 cm

4 indelingenAuthentieke allrounder 
De CaraLoft overtuig met veel opbergruimte, doordachte details en hoge rijdynamiek, ook op onef-
fen terrein. Hij is de ideale camper voor iedereen die houdt van compact en comfortabel.
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CaraLoft74 Echte blikvanger: de optioneel verkrijgbare 17‘‘ WEINSBERG velgen.

1. Afvoerkranen voor de verswater-
tank.

2. Afvoerkranen voor de vuilwater-
tank

3. Toegang tot het vorstbeveiligings-
ventiel.

4. Beschermde elektra achter een 
centrale serviceklep.

Easy Travel Box: alle ser-
viceaansluitingen zijn ver-
enigd op één centrale plek.

Ontdekken



75 

  ONS OPBERGWONDER.  
  INPAKKEN MAAR!  

Strakke look: de achterbumper is geheel voorzien van LED-verlichting.
Ongelofelijk. Met de optioneel verkrijgbare Thule fietsdrager komen de fietsen comfortabel op de plaats van bestemming.

Geweldig uitzicht vanuit de bestuurderscabine - 
en intelligent geplaatste opbergvakken daarboven.

Voorzien van coffeïne zijn we klaar 
voor nieuwe avonturen. Eerste impuls: 
de omgeving verkennen. In stijl op de 

longboards. Naast alle kookspullen, de 
campingtafel en ettelijke sportattri-

buten is er voor hen voldoende ruimte 
aanwezig.



40 cm

10 cm

110 cm  550 MG / 
650 MEG
80 cm  600 MF / 
650 MF

CaraLoft76 

  VOLGENDE ETAPPE  
  OP NAAR DE  

Slimme verstopplekken voor meer comfort. Onder het bed en onder de koelkast
bevindt zich extra ruimte voor bagage en dergelijke.

De kracht bewaren 
voor de sport. Het aan-
gename uitladen maakt 

het mogelijk.

Deze traptrede is echt handig - ook om je 
schoenen aan te trekken! Snel de fietsen van de 
drager gepakt en we gaan van start! Wij willen 

ons werkelijk uitputten voordat we de avond heel 
ontspannen uitluiden. Ook sportfanaten 

waarderen wooncomfort.

De inwendige mens versterken

De ruime achtergarage is perfect voor sportuitrusting en dergelijke. De geïntegre-
erde zijvakken zorgen voor orde. En nog meer opbergruimte! De lage laaddrempel 
maakt het inladen aangenaam eenvoudig.
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1. De hordeur houdt plaaggeesten 
buiten.

2. Het geintegreerde head-up display 
zorgt voor nog meer veiligheid. Alle 
relevante gegevens direct in het zicht, 
zo blijven de ogen altijd op de weg 
gericht. Optioneel in het mediapakket 
verkrijgbaar.

3. De verwarming en de ventilatie in de 
woonruimte zijn heerlijk eenvoudig te 
bedienen met de Truma iNet controller.

4.  De spoelbak voor het toilet is afzon-
derlijk en gemakkelijk toegankelijk.

Zonwering in drie verschillende lengtes: De optioneel verkrijgbare luifel zorgt voor schaduw.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE
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Slapen

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caraloft

CaraView
INSIDE INFORMATIE

1. Opbergruimtes in de plafondkast zijn 
eenvoudig bereikbaar.

2. Van binnen en buiten toegankelijk - 
opbergruimte onder het bed

Oh la la! De 650MF indeling lonkt met een Frans bed.

De EvoPoreHRC matras 
zorgt voor een gezonde 

nachtrust en behoort tot 
de standaard uitrusting.
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  HEB IK SLAAP NODIG!  
  OOK ALS ACTIEVE OUTDOORFAN 

Anne en ik zijn echt uitgeput, maar heel tevreden. 
Samen nestelen we ons in het knusse bed. 

Ben ik even blij dat we zulke goede matrassen 
hebben. Outdoor is geniaal, maar zonder gezonde 

nachtrust verander ik in een brombeer.

In het interieur van de 650 MEG slaap je apart maar niet eenzaam.

Zorgt voor extra opbergruimte. De dinette laat zich omtoveren 
in een extra bed. Heel veel ruimte, ook in de plafondkasten.

Het tweepersoons dwarsbed van de 550 MEG biedt het 
volledige formaat ondanks de korte indeling.
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Het 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat alsmede de 
roestvrijstalen spoelbak nodigen uit om te koken.

Het uitgebalanceerde interieurconcept no-
digt uit om te koken en te vertoeven.

Zijn grootte wat betreft ru-
imte toont de CaraLoft ook 
bij de dinette en de keuken.

Dinette en koken
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  KEUKENSPELEN BEGINNEN  
  LAAT DE  

Met de draaibare originele Fiat captainchair 
stoelen ontstaat een gemoedelijke zitgroep 
(verkrijgbaar in het Fiat-pakket).

Extra zitruimte op de lengtebank bij de 650 MF.

Zij geven ruimte en licht: de plafondkasten boven de dinette en hun 
LED-spots.

De tafel kun je verlen-
gen, in verschillende 

posities brengen en als 
extra werkblad gebrui-

ken in de keuken.Vandaag op het menu: iets hartigs uit de 
campingkeuken. Op het 3-pitsfornuis kun je 

perfect een Saltimbocca met risotto maken. De 
verlichting is zowel in de keuken als ook in de 
dinette geweldig - tenslotte moet het gerecht 

ook optisch tot zijn recht komen.
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1. In de spiegelkast van de 600 MF 
en de 650 MF kunnen toiletartikelen 
super worden opgeborgen.

2. De royale wastafel smelt consis-
tent samen met het design. 

3. Dankzij de douchedeur blijft de rest 
van de badkamer droog.

Badkamer in de 600 MF/ 650 MF

Opfrissen met bewegings-
vrijheid is gewoon leuker!

Badkamer
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  RUIMTE, OPBERGRUIMTE EN VERFRISSING  

  IN DE BADKAMER TELT HET WEZENLIJKE:  

  EEN WARME DOUCHE  
  LIEFHEBBER VAN OUTDOOR EN  

Badkamer in de 650 MEG

In het beekje afkoelen is heel leuk, maar om je daarin 
ook te wassen? Nee, bedankt! Dan gun ik mezelf 

liever een warme douche. Dat is na het vele sporten 
precies wat ik wil. Zeep, tandenborstel en dergelijke 
heb ik in de spiegelkast snel voor het grijpen. Maar 

eerst laat ik Anne voorgaan.

1. Compacte badkamer met verschuifbare 
wastafel in de 550 MG en 650 MEG

2. Lage instap van de douchebak voor 
bijzonder comfort

Compacte badkamer in de 550 MG
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  ALS DE NATUUR.  
  NIETS IS ZO INSPIREREND  

1. Draaibare wastafel.  
Naar behoeft te positioneren boven de dou-
che of het toilet.

2. Opbouwdeur KOMFORT met automoti-
ve sluitsysteem en 2 inklapbare kledinghaken.

3. Uitklapbaar werkblad. Creëert extra 
ruimte om dingen neer te leggen. 

4. Gemakkelijk toegankelijke be-
dieningselementen. Voor het Dometic 
keramische cassettetoilet met elektrische 
pomp.

5. Roestvrijstalen spoelbak. Groot 
genoeg om zelfs diepe pannen daarin te 
reinigen.

6. Opbergruimte in de achtergarage. Door de geïntegre-
erde vakken blijft er nog meer ruimte over voor bagage.

7. USB-oplaadwandcontact. Voor het opladen van smart-
phones, tablets en dergelijke.

8. Stoffen bekleding. Hierdoor ontstaat er achterin een 
behaaglijke sfeer.

OVERTUIGT
met doordachte details.

Highlights



550 MG 600 MF

650 MEG 650 MF
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

* Tegen meerprijs beschikbaar

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN

Gevarieerd

Bekledingsstoffen


