
CaraOne
Jouw vakantieverblijf
De gezinscaravan met 11 indelingen.



Zandkastelen maken, spelen op de camping, zwemmen, snorkelen 
en spannende uitstapjes. Zo herinner ik mij de gezinsvakanties 
uit mijn kindertijd. Voor Livia en Marlene wil ik net zulke mooie 

belevenissen creëren. Daarom hebben wij de CaraOne gekocht, die 
speciaal op de behoeften van gezinnen is afgestemd. En voor mij is 

het een bewijs dat goed en gunstig heel goed samengaan.  
Op naar Istrië!

  ZEE EN IJS  
  TIJD VOOR ZON,  
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  DAAR HOU IK VAN  
  VAKANTIE MET AANHANGER,  

De reis ernaartoe is al heerlijk ontspannen. De CaraOne laat zich goed 
door de straten manoeuvreren. Ik weet zeker dat dit een geweldige vakan-
tie wordt. Vol belevenissen, echt en met het hele gezin. Op de plaats van 
bestemming aangekomen, eerst maar eens bijkomen en een hapje eten.
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Altijd passend dankzij  
de verschillende opbouw

lengtes en breedtes

Jouw vakantieverblijf
De CaraOne wil maar een ding: wegrijden. Met zijn geniale indeling,  
omvangrijke uitrusting en doordachte details kun je hierbij rekenen  
op het volledige comfort in WEINSBERG-kwaliteit. 

4 – 7 slaapplaatsen

Max. laadvermogen: 
160 – 300 kg

Totale lengte: 
593 – 761 cm
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Panoramaraam voor mooi uitzicht tot hoog in de hemel 
bij de 390 PUH.

Ontdekken

  VANAF HET ALLEREERSTE MOMENT  
  VAKANTIEGEVOEL  

De veiligheid bij het rijden weet ik als hoofd van het 
gezin bijzonder te waarderen. Door de aangename  
handeling van de CaraOne bij de aankomst op de 

camping kan ook ik al gauw achteroverleunen en me 
verheugen op de tijd die komen gaat. 

ALKO onderstel met  
langsdrageras  

(standaard)

De nieuwe opbouw
deur TREND is in 
een breedte van  
60 cm en 70 cm 

verkrijgbaar.
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De stijlvolle achterlichten zijn een echte blikvanger.

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Markant. De nieuwe achterbumper zorgt voor een markante look.

De kogeldrukmeter 
helpt bij het inladen.



Lorem ipsum
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  FOTO!  
  EEN, TWEE, DRIE...  

De ronde zitgroep laat 
zich snel in een tweeper

soonsbed veranderen.

De ronde zitgroep in de 450 FU is niet alleen optisch een blikvanger, maar zij biedt ook voldoende ruimte voor het hele gezin en kan  
desgewenst in een handomdraai tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd.

Wonen



19 19 

Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caraone

CaraView
INSIDE INFORMATIE

  FOTO!  
  EEN, TWEE, DRIE...  

Onze ‚woonkamer‘ heeft het één en ander te 
bieden. Iedereen heeft een plek, de bekleding is 
uiterst hoogwaardig en ’s avonds is alles weer 
snel opgeruimd. In de dinette voelen de meiden 
zich duidelijk prettig en ze zijn voortdurend aan 
het dollen. Monika en ik vinden dat niet alleen 

leuk, maar we doen zelf net zo hard mee. 

Royale ruimte in de 480 QDK. De dinette kan ook als slaapmogelijkheid met een  
lengte van 183 cm worden gebruikt.

Hoogwaardige en slijtvaste bekledingsstoffen

Elegante doelmatige opbergvakken.

Tafel weg,  
matras erop!
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Koken

480 QDK: De homogene meubelovergangen spreken een krachtige designtaal. In combinatie 
met de exclusieve WEINSBERG meubelgrepen ontstaat er een imponerende ambiance.

Elegante roestvrijstalen spoelbak Hoogwaardig 3-pits fornuis
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

Ons highlight: de  
panoramakeuken  
in de 390 PUH –  

veel ruimte en een 
geweldig uitzicht.

Koelkast: afhankelijk van de 
indeling met 106 liter, 133 liter 
(incl. AES) of 177 liter (incl. AES) 
standaard verkrijgbaar.

Ruimte en inhoud: Plafondkast met veel opbergruimte en modern design.

  VOOR MIJN DIERBAREN ALLEEN HET  

In de grote CaraOne keuken kunnen we bijna net als 
thuis koken, waarvan we heel erg genieten. Een keer 

grillen hoort er natuurlijk ook bij. Karbonades, worstjes, 
aardappels en salade bereiden wij binnen voor, daarna 

kan het vuur worden gemaakt.

De keuken overtuigt met talrijke doordachte details, 
bijv. soft close laden.

Elke kok zijn  
eigen recept.  

Elke indeling zijn 
eigen keuken.

  ALLERBESTE. ZOWEL INDOOR ALS OUTDOOR  
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Durch die praktische Bauweise und die 
durchdachte Anordnung der Schränke 
bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
zum Kochen.
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70 cm209 cm 190 cm

120 cm

Slapen

540 EUH: comfortabele eenpersoonsbedden overtuigen met het allerbeste slaapcomfort dankzij de standaard EvoPore HRC matrassen.

Alle hefbed indelingen bieden met 
een interieurhoogte van 2,09 m wel  

13 cm extra stahoogte!
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  GEWOON GEZELLIG  
  ZOWEL BOVEN ALS ONDER:  

Livia verschoont net in het bovenste stapelbed haar beddengoed. 
Marlene is ondertussen wild op het onderste bed aan het rond-
springen. Livia kijkt naar onderen en lacht: ”Hou je toch in ieder 

geval in de vakantie eens een beetje rustig!” Dan klautert de 
jongste al naar boven en het gegiechel begint weer opnieuw.

Comfortabel tweepersoonsbed in de 480 QDK.
Ruimte voor het hele gezin: het stapelbed in de 480 QDK is 
optioneel ook met 3 etages verkrijgbaar.

Tweepersoons 
dwarsbed

2-etage  
stapelbed

3-etage  
stapelbed

Frans  
bed

Eenpersoons 
lengtebedden

Hefbed

Frans bed in de 450 FU. Onder het bed bevindt zich opbergruimte. 

Veelzijdig  onze 
bedvarianten zijn 

als een droom!
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Badkamer

  MAKEN NET ZOALS DE STERREN.  
  PURE BADLUXE. ZICH MOOI 

Een heerlijk diner in een chique restaurant 
hoort bij de familietraditie. In de ruime bad-
kamer hebben mijn mooie dames en ik alles 
wat we nodig hebben om ons naar behoren 

daarvoor klaar te maken.

Royaal, modern vormgegeven badkamer met veel opbergvakken in de 480 QDK.

Functioneel doordacht - onze badkameroplossing.

Badkammer in de  
400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK
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Veel bewegingsvrijheid en veel opbergmogelijkheden in de 390 QD. 

Badkamer en wastafel zijn in de 450 FU en de 500 FDK  
ruimtelijk van elkaar gescheiden.

1. Praktisch douchegordijn, dat 
dankzij intelligente techniek niet 
aan het lichaam blijft plakken.

2. Dometic keramisch casset-
tetoilet 

3. Wastafel in rechthoekig 
design

Badkammer in de  
450 FU / 500 FDK

Badkammer in  
de 390 QD
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OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Koelkast met AES-functie. Deze kiest 
altijd de perfecte krachtbron voor de koelkast.

2. Opbouwdeur TREND. Afhankelijk van 
de indeling in een breedte van 60 en 70 cm 
verkrijgbaar.

3. Nieuwe sfeerverlichting. Dankzij LED 
straalt de woonruimte in een helder licht. 

4. Compleet modern interieurdesign. 
Voor ongeëvenaard wooncomfort van de 
voor- tot de achterkant.

5. Standaard met hefbed. Voor het  
eerst beschikken de indelingen 390 PUH  
en 540 EUH over een hefbed. 

6. EvoPore HRC-matrassen. Voor optimaal slaapcomfort. 

7. 13 cm meer interieurhoogte. Zelfs lange mensen kunnen 
zonder problemen in de nieuwe CaraOne staan. 

8. 17“ WEINSBERG aluminium velgen. Erg mooi in  
antraciet gelakt of glanzend zwart gepolijst.

Highlights

  KOMEN WE ZEKER TERUG!  
  VOLGEND JAAR  
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390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

  KOMEN WE ZEKER TERUG!  

AFGESTEMD
op jouw eisen.

MET 
HEFBED

MET 
HEFBED

Bekledingsstoffen

Gevarieerd

NIEUW

NIEUW

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER


