
Mijn maat en fitnessfreak Niki heeft goede foto‘s nodig voor 
zijn nieuwe website. Goed, die kan hij krijgen. Het bijzondere 

aan deze fotoshoot: met de caravan als mobiele studio zoeven 
wij naar het midden van het bos. Want waar komt een massieve 
spierbundel nou beter tot zijn recht dan in de natuur. Zomaar 
met een caravan rijden zou natuurlijk veel te saai zijn, daarom 

zijn we met een caravan onderweg dat echt bij ons past.  
Stijlvol, ongecompliceerd en een beetje anders.  

De CaraTwo weet hoe het hoort.

  LEEF LIEVER OPVALLEND:  
  STIJL WIE STIJL TOEBEHOORT  



CaraTwo
Unicum met liefde voor design
De stijlvolle caravan met verschillende  
geniale kleurconcepten.
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Nauwelijks op de plaats van bestemming aangekomen, ondergaat 
grapjas Niki direct zijn eerste training bij het afkoppelen van de 

caravan. Die kans laat ik mij niet ontgaan, ik pak mijn uitrusting uit en 
reeds zijn de eerste kiekjes gemaakt. Door de oneindig grote opberg
ruimte hadden wij in de CaraTwo nog wel drie keer zoveel uitrusting 

mee kunnen nemen. Nou ja, de volgende keer dan maar...

  IN HET BOS ONZE SPIERBALLEN TONEN  
  WIJ HEBBEN GOEDE VOORNEMENS:  
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500 QDK450 FU390 QD / 400 LK

Unicum met liefde voor design
Met zijn volmaakt gevormde design, de hoge functionaliteit en de ongeëvenaarde prijs-prestatieverhouding 
is de CaraTwo een echt unicum onder de caravans. Dankzij de consequente lichte bouwwijze kan deze licht-
gewicht zeer dynamisch door de straten worden getrokken - ook zonder XXL-locomotief.

Gereduceerd en elegant in 3 kleurconcep-
ten: CURRY YELLOW, ICE WATER EN  

ATZTEKA GREY.

Totale lengte: 
591 – 723 cm

Max. laadvermogen:  
200 – 220 kg

4 – 7 slaapplaatsen
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Ontdekken

  FLINK AAN HET CHILLEN.  
  HARD AAN HET WERK,  

De brede deur van de CaraTwo zet voor mij een streep  
door de rekening. Ik had me al op de foto‘s verheugd hoe de 

reus er zijwaarts in en uit zou moeten stappen, maar hij blijft 
cool. In plaats daarvan lopen hem bij de volgende fotoshoot 
de zweetdruppels over het gezicht. En bij mij ook. Een paar 
dan. Oké, echt veel. Daarna staat er eerst intensief chillen 

voor de caravan op het programma.

Dynamisch in elke stijl - hier: ICE WATER

WEINSBERG-deuren
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CaraView
INSIDE INFORMATIE

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

Eenvoudige toegang en veel opbergruimte in de geoptimaliseerde gaskast.

De chique achterbumper, die geheel is voorzien achterlichten, accentueren het consistente totaalbeeld.

De gaskast is geoptimaliseerd 
en bijzonder ergonomisch  

en ruimtebesparend.
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500 QDK 390 QD 400 LK
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Wonen

Variatie in de dinette. 
Afhankelijk van de  

indeling varieert de 
vorm van de dinette.

Ruimte voor tot wel vier personen in de royale dinette van de 500 QDK, bijvoorbeeld in het kleurconcept ICE WATER.
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  IEDER GEVAL DE WOONRUIMTE.  
  ZIET ER GEWELDIG UIT, IN 

In de nonchalante dinette bekijken we de 
eerste foto‘s. Hierbij nemen we vette donuts in 
plaats van proteïne shakes. Kruimels en vette 
vingers zijn strikt verboden achter de laptop, 

maar wanneer ze op de geweldig vormgegeven 
stoelen belanden, blijf ik rustig. Het gaat hier 

tenslotte om onderhoudsvriendelijke, slijtvaste 
stoffen bekleding.

Ruimte voor ge-
zelligheid? Lengte 

keer breedte!

De ronde zitgroep biedt veel ruimte voor gezelligheid, de plafondkasten daarboven bieden veel opbergmogelijkheden.

Geen stijl zonder kwaliteit. De bekledingsstoffen zijn 
hoogwaardig en slijtvast.
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  EVEN EEN KOPJE KOFFIE NEMEN.  
  KOOKCURSUS VOOR COFFEÏNEJUNKS:  

De keuken heeft stijl. De keuken 
heeft ruimte. In de keuken kun je 

zeker, op de een of andere manier 
koken. Wij koken ook. Maar alleen 
één ding. Koffie. Zonder mijn koffie
zetapparaat was ik geen 10 meter 
gaan rijden. Want één ding gaat 
echt niet, een fotoshoot zonder 

cafeïne.

Koken

Koelkast 
142 l  

(inkl. AES)  
standaard in 

500 QDK

Koelkast  
106 l 

standaard in 
390 QD,  

400 LK, 450 FU

Stijlvol koken in het heerlijk compacte keukenblok met efficiënte LED-verlichting. Een moderne 
keukenbaldakijn mag bij een dergelijke stijlvolle caravan niet ontbreken. 
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Drie argumenten uit de keuken: 3-pits fornuis, 
soft close lade en heel veel opbergruimte.

  NAUWKEURIG GESORTEERD.  
  ALLE KOPJES IN DE KAST,  

Unieke belijning, hoogwaardige scharnieren  
en de ranke bouwwijze ronden de look af.
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Meer informatie 
vind je hier:
weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Slapen

Frans bed en CURRY YELLOW look in de 450 FU.

Het wandpaneel komt door de  
verlichting bijzonder goed tot zijn recht.

Easy. De lattenbodem omhoog klappen en de 
opbergruimte eronder benutten.



53 53 

Wij komen hier niet om veel te slapen, het lichteffect in 
de ochtend mag je je niet laten ontgaan. Het enorme bed 

achterin heeft sowieso nog andere kwaliteiten. Als  
vergaderruimte is hij bijvoorbeeld fantastisch. Wie wil  

er nu altijd alleen maar zitten, wanneer je nieuwe  
ideeën bedenkt.  NIET ZO BREED.  

  MAAK JE EENS  

500 QDK - stapelbed met 2 ligvlakken. Tweepersoons dwarsbed in de 500 QDK indeling.

Praktisch: de dinette wordt tot extra slaapplaats. Comfortabel. De U-vormige zitgroep wordt tot 
tweepersoonsbed.

ZitgroepDinette

Zitten of liggen?  
In ieder geval  
comfortabel!
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Badkamer

 Badkamer in de 
450 FU

Mooi en goed. In de 450 FU is de badkamer met douche en toilet gescheiden van de  
hoekwasbak met houten wastafel.

1. Optioneel verkrijgbare  
douche-uitbouw.

2. Standaard: Dometic  
keramisch cassettetoilet
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Voordat de bink in een stinkbom muteert, geef ik hem liever een 
discrete hint naar de heerlijke badkamer. Daar wou hij volgens hem 
toch net naar toe. Ik geloof hem maar gewoon en hoop dat hij gauw 

klaar is, zodat ik ook de geur van hard werken kwijt kan raken.  DE STERKSTE MAN.  
  DAT VELT ZELFS  

Compact en compleet. Bij het opfrissen in de 500 QDK heb je alles wat je nodig hebt.

De 390 QD toont zijn ware grootte bij 
de opbergmogelijkheden.
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1. LED-verlichting. Efficiënte LED-verlich-
ting, geïntegreerd in de moderne keuken-
baldakijn. 

2. Gebogen lijst. Alles binnen handbereik 
in de royale opbergruimten met stevige fraai 
gevormde lijst.

3. Spiegel met haak. Schone zaak! 
Doordachte designfeatures zoals de spiegel 
met toegevoegde haak maken de CaraTwo 
uniek. 

4. GFK-dak. Robuust en duurzaam, ook bij 
slecht weer.

5. Nieuwe kast aan de voorkant. De 
geoptimaliseerde kast aan de voorkant biedt 
voldoende ruimte voor twee gasflessen.

6. Enorm veel licht. Gezellig door de aangename verlichting.

7. Kussens. De decoratieve en slaapkussens hebben maar één 
doel. Je hoofd vrijmaken en relaxen.

8. AL-KO chassis met lengteas. Voor optimale stabiliteit  
en veiligheid ook op oneffen terrein. 

Highlights

  DEEL VAN DE OEFENING  
  INLADEN IS HET EENVOUDIGSTE  

OVERTUIGT
met doordachte details.
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER

AFGESTEMD
op jouw eisen.


