
CaraSuite
Handig formaat
De halfintegraal met hefbed en de 
grootste stahoogte.
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  ZO‘N ROAD CRUISE  
  ECHT COOL  

Ik wil de wildernis in, mijn broer wil naar 
het Playmobil – FunPark en papa wil ons 

absoluut het Ausseerland laten zien. Mama 
wil gewoon alleen maar mee. Hoe past 

dat allemaal in één vakantie? Easy! “In een 
CaraSuite past alles”, zegt mijn papa.



294 cm 279 cm

700 ME / MX 650 MF / MG 
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4-6 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 699 – 741 cm

4 indelingenHandig formaat
Zijn hoge box geeft de CaraSuite wel 15 centimeter extra voertuig- en stahoogte, wat ervoor zorgt dat 
het interieur zeer royaal lijkt. Overdag is het standaard hefbed veilig opgeborgen en ‚s avonds kan hij 
weer snel tevoorschijn worden getoverd, waardoor een knus slaapcomfort wordt gegarandeerd.

Met een stahoogte van tot wel 2,10 m biedt de 
CaraSuite de hoogste interieurhoogte in zijn klasse!



650 MG

CaraSuite90 

4 typen achtergarages bieden afhankelijk van de indeling veel ruimte voor 
reisbenodigdheden.

De geweldige look van het stylingpakket 2 maakt indruk met het expressieve dakraam en de stijlvolle voertuigbestickering.

Ontdekken
2,5 m3 ruimte. Dat is 
zelfs voldoende voor 

een fiets.



91 

  ZEGT PAPA 
  RONDDOLLEN VERBODEN!  

Peter en ik zouden heel graag eens willen ronddollen op ons hefbed, 
maar helaas is dat ding overdag meestal onder het dak opgeborgen. 

Waarom eigenlijk? 

Onze CaraSuite is zo ook hoog genoeg dat papa zijn hoofd niet stoot in 
het midden. Hij zou het toch in ieder goed moeten vinden dat we een 

paar optrekoefeningen aan de stang van het raam doen...

Rondom een typische WEINSBERG - ook de achterbumper die geheel is voorzien 
van LED-achterlichten verleent hem zijn karakteristieke design.

Het hefbed is 
standaard en verdwijnt 

onder het dak.

Van de voor- tot aan de achterkant heeft de CaraSuite ononderbroken de hoogste interieurhoogte 
onder de campers.
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De inwendige mens versterken

Door de geweldige stahoogte, de royale dinette en de hoogwaardige
belijning ontstaat er in de CaraSuite een echt behaaglijke sfeer.

1. Hoogwaardig afgewerkt paneel onder 
het hefbed.

2.  Het hefbed beschikt over geïntegre-
erde LED-spots. 

3. De royale plafondkasten bieden 
voldoende opbergruimte.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

maximaal  
17

Kasten

maximaal 
17

Vakken

Afhankelijk van de indeling



190 cm 210 cm

130 cm
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  EIGEN KAMER  
  ONZE  

Door het handige neerlaatbare hefbed worden extra slaapplaatsen gewonnen.

Zeer handig: gewoon het hefbed omlaag klappen en je hebt al een tweede,  
behaaglijk ligoppervlak gecreëerd.

Met een hoogte van
60 cm is er in het hef-
bed voldoende ruimte 

om te slapen en te 
zitten.

Touch-LED-spotsVeiligheidsnet als bescherming tegen uitvallen in het bed achterin.

Ook wanneer ik het nooit zou toegeven, maar 
soms is mijn broer echt oké. Samen series ki-

jken gaat prima bovenin ons tweepersoonsbed. 
En papa en mama laten ons ook met rust –  
de geopende badkamerdeur sluit de gang en 

ons gezin heeft twee gescheiden kamers.  
Zo kunnen we later ook stiekem gamen...



CaraSuite94 

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carasuite

CaraView
INSIDE INFORMATIE

700 ME: Twee royale eenpersoonsbedden, die door de rolbedfunctie tot een tweepersoonsbed 
kunnen worden gecombineerd. De EvoPore HRC matrassen in serie zijn overal mee aan boord.

Opbergruimte met schuifdeur in de 700ME.
Plafondkast met hoogwaardige 
scharnieren.

Slapen



700 ME600 MG 700 MX600 MF
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  WAT BELANGRIJK IS  
  EINDELIJK ALLES MEE  

Alleen in de CaraSuite 
kunnen vier slaapmoge-
lijkheden en bedsoorten 

achterin worden
gekozen.

Bed achterin de 700 MX.

In de CaraSuite mocht ik al het speelgoed meenemen dat ik wilde, zonder dat ik te horen kreeg: 
“Daarvoor is er geen ruimte meer in de koffer!“ Dat echt wel super! Mein Lego Boost robot kan over 

de totale lengte van het bed rijden en er zijn geen lastige spleten waarin hij blijft hangen. Zelfs 
Peter mag er nog met zijn raceauto tussendoor rijden als hij mijn robot daarmee niet stoort.



97 cm
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Het unieke keukenconcept biedt veel meer ruimte om te koken en te werken.

Piazza del CaraSuite: de 
ruimte tussen het keukenblok 

en de koelkast is uniek.

Dinette en koken

Praktisch: 3-pitsfornuis en 
roestvrijstalen spoelbak in de keuken.
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  HELP ME LIEVER!  
  KIJK NIET ZO STOM,  

De fraai vormgegeven plafondkast met zijn veelzijdige opberg-
mogelijkheden is een blikvanger van de compacte keuken.

De 145 liter koelkast rondt 
het opbergaanbod af.

Door de lengtebank kunnen 
maximaal 6 personen een 

plekje vinden in de dinette.

Met het draaien van de optionele Fiat captainchair stoelen verandert de dinette in een gezellige plek.

Nee hè, waarom staat mijn kleine broertje nu zo stom te kijken in 
plaats van iets te doen? Onze keuken is groot genoeg voor twee 
personen! Op de bar hangen en niks doen...koelkast open, pannen 

eruit halen, groente snijden, macaroni opzetten - kom op, doe wat! 
Papa staat achter mij op onze ‚Piazza‘ (zo noemt hij de plek tussen de 

keuken en de dinette en houdt de boel in de gaten.
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1. Douche en toilet met wastafel zijn 
ruimtelijk van elkaar gescheiden zodat 
deze door twee personen tegelijkertijd 
kunnen worden benut.

2. Door de afdekking van de douchbak 
ontstaat er nog meer woonruimte.

3. Comfortabele instap dankzij de lage 
ingang van de douchebak.

4. De badkamer in de CaraSuite biedt 
een handige spiegelkast en veel 
schappen.

Badkamer

Badkamer in de 650 MG / 
700 ME / 700 MX
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  NATMAKEN NIET  
  DOLLEN OKÉ,  

Alles nat! Dat krijg ik ervan wanneer 
ik samen met mijnbroer de badka-

mer deel. De volgende keer poets ik 
mijn tanden in de douche, daar kan 
ik namelijk de deur dichtdoen. In de 
badkamer zijn er veel vakken, daar 

heb ik alles bij de hand, dat pak ik en 
weg ben ik...

1. Een gecombineerde badkamer is 
te vinden in de indeling 650 MF. Het 
Dometic keramische cassettetoilet 
met elektrische pomp is standaard in 
alle modellen ingebouwd.

2. Handige wand- en plafondhouder 
voor de douchekop zijn standaard mee 
aan boord.

Badkamer in de 650 MF
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  OOK EEN KEER KOKEN  
  NU MAG PAPA  

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Verlichting. De indirecte verlichting 
aan de kasten creëert een warme sfeer.

2. Nieuwe exterieur-bestickering. 
Hierdoor straalt de CaraSuite een nieuwe 
coole look uit.

3. Standaard met hefbed. Gewoon 
naar onderen klappen en reeds zijn er 
extra slaapplekken gecreëerd.

4. Veiligheidsnet voor het hefbed. 
Zorgt voor veiligheid, ook bij allerkleins-
ten. 

5. Schap in leer. Gemakkelijk toegankeli-
jke opbergruimte in coole lederlook.

6. Tv-pakket 21,5“. Met HD-tuner en houder in het slaapgedeelte 
om te relaxen en te ontspannen. Optioneel ook verkrijgbaar in 24".

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

8. Unieke indeling. Zorgt voor voldoende ruimte voor het hele 
gezin.

Highlights



650 MF 650 MG

700 ME 700 MX
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Gevarieerd

AFGESTEMD
op jouw eisen.

* Tegen meerprijs beschikbaar

Bekledingsstoffen

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN


