CaraLoft

De halfintegraal met het grootste laadvermogen.
Met een stahoogte van 2,15 m en een enorme laadcapaciteit is de nieuwe
CaraLoft is een echte loft voor onderweg. De soevereine halfintegraal biedt veel
ruimte voor geweldige vakantie ervaringen. Zijn concept maakt hem tot het
ideale voertuig voor koppels en overtuigt met een uitstekend gevoel voor ruimte.
Een gulle allrounder.

OP ZOEK NAAR DE
PERFECTE RISOTTO
Eindelijk even vrij, eindelijk weer erop uit! Anne en ik verheugen
ons al lang op een paar dagen 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
outdoor kookboek.

GEEN PLANNEN MAKEN ZONDER
EERST DE INWENDIGE MENS TE VERSTERKEN
EN KOFFIE TE DRINKEN.

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-pitsfornuis hoeven we daar niet lang op te wachten. Na nauwelijks drie
minuten is de start van de dag al perfect!
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Met 2,15 m stahoogte biedt de CaraLoft een
uniek gevoel van ruimte.

294 cm

215 cm

Met zijn unieke gevoel van ruimte is de CaraLoft de perfecte begeleider
voor iedereen die graag ruimtelijk en comfortabel reist. Hij biedt een
ongelooflijke hoeveelheid opslagruimte voor allerlei soorten vakantie
uitrusting en heeft veel doordachte details. Door zijn sportieve rijdynamiek
blijf je altijd onafhankelijk - er zijn geen grenzen aan jouw plezier.

max. 4 slaapplaatsen

max. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn

De 3 belangrijke details:
• Groot laadvermogen
• Doorlopende 2,15 meter kamerhoogte
• Ruime achterste garage

3 indelingen

tot 3500 kg
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Ontdekken
1. Aftapkraan voor vers watertank
2. aftapkraan voor afvalwatertank
4

5

4. Beschermde stroomvoorziening

2
1

3

De Easy Travel Box
combineert alle aansluitingen
centraal op één plaats.
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3. Toegang tot de vorstbewakingsklep

Een echte blikvanger. De doorlopende zijwandlijsten in combinatie met de
optioneel verkrijgbare PREMIUM deur – hier op de 600 MF.

5. BWT-waterfiltersysteem Meer
informatie vind je op >>Pagina 108.

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 sportattributen
is daarvoor voldoende ruimte aanwezig.

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

INPAKKEN MAAR!
ONS OPBERGWONDER.

Sterke uitstraling. De achterbumper met LED-achterlichten – hier op de 650 ME.
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Voordelen

OP NAAR DE
VOLGENDE ETAPPE

Slimme en verborgen opberplaatsen. Er is onder andere extra ruimte voor reisbenodigdheden boven de cockpit en onder de koelkast – hier bij de 650 ME.

110 cm 650 ME
80 cm 600 MF /
650 MF

10 cm
40 cm

Energie bewaren
voor het sporten. Het
aangename uitladen
maakt dit mogelijk.
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De ruime garage achterin
is perfect voor sport- en
vakantie uitrusting. De
geïntegreerde zijvakken
zorgen voor overzicht. En
nog meer opbergruimte!
De lage laaddrempel maakt
het inladen aangenaam en
eenvoudig.

Wat het fijnst vinden van de CaraLoft? De
ingenieuze opbergmogelijkheden! Met een paar
eenvoudige stappen hebben we alles wat we
nodig hebben voor onze dagtocht. We willen echt
even doorbikkelen voordat we de avond helemaal
ontspannen afsluiten. Ook sportfreaks waarderen
het wooncomfort!

WAT EEN HOOGTE!
Uniek gevoel van ruimte en veel
plaats om te strekken.

De CaraLoft biedt een doorlopende hoogte van 2,15 meter voor het gehele voertuig – hier bij de 650 ME.
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Slapen

CaraView
Van binnen bekijken
Meer informatie over
onze bedvarianten
vind je op pagina 102
of online op
weinsberg.com/
motorhome-variants

1

2

1. Opbergruimtes in de plafondkast zijn
gemakkelijk te bereiken.
2. 650 MF – Toegankelijk van binnen en
van buiten – Opbergruimte onder het bed.

Het EvoPoreHRC matras
zorgt voor een gezonde
nachtrust en behoort tot
de standaard uitrusting.
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650 MF – In deze plattegrond lokt het Franse bed.

OOK IK, ALS ACTIEVE OUTDOOR FAN,

HEB SLAAP NODIG!

Anne en ik zijn echt uitgeput, maar heel
voldaan. 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.

650 ME – Van twee één maken. Dankzij de optionele bedverlenging kunnen de twee
eenpersoonsbedden in een handomdraai tot een groot ligvlak worden omgevormd.

650 ME – Meer comfort. De kledingkast bevind zich onder het bed.

Heel veel ruimte, ook in de plafondkasten.
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Dinette

Koken

650 ME – Het uitgebalanceerde ruimteconcept nodigt uit om te koken en te
vertoeven. De lades met Soft Close functie zorgen voor extra bedieningsgemak.

De CaraLoft heeft ook
veel ruimte bij de dinette
en de keuken.

Het 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat alsmede de
roestvrijstalen spoelbak nodigen uit om te koken.
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Alleen verkrijgbaar in
600 MF en 650 ME.

650 ME – Esthetisch en functioneel. Het samenspel van opslagruimte en het nieuw ontworpen WEINSBERG Signature Element.

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

LAAT DE
KEUKENSPELEN BEGINNEN

650 MF – Veel
bewegingsvrijheid
bij het koken.

Vandaag op het menu: iets hartigs uit de
campingkeuken. Op het 3-pitsfornuis kan je
perfect een Saltimbocca met risotto maken. De
verlichting is geweldig zowel in de keuken als
ook in de dinette – tenslotte moet het gerecht
ook optisch tot zijn recht komen.
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Badkamer

1

3

2

1

Badkamer in de 600 MF / 650 MF

1. De spiegelkast is een geweldige
plek om hygiëneproducten in op te
bergen.
2. De royale wastafel smelt
consistent samen met het design.
3. Dankzij de luxe douchecabine blijft
de rest van de badkamer droog.
3

Opfrissen met
bewegingsvrijheid is
gewoon leuker!
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2

ALLES BIJ
DE HAND!

In het beekje afkoelen is heel leuk, maar om je ook
daarin 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.

Compacte badkamer in de 650 ME

1

Badkamer in de 650 ME

2

1

1. Lage instap van de douchebak voor
bijzonder comfort
2. Flexibel verplaatsbare wastafel
in de compacte badkamer.

2
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Highlights

OV E RT U I GT

met doordachte details.

NIETS IS ZO INSPIREREND
ALS DE NATUUR.
1. Draaibare wastafel. Naar behoeft te
positioneren boven de douche of het toilet.
2. Opbouwdeur KOMFORT met insectenhordeur. Houdt ongedierte buiten.
1

2

3. Centraal gelegen bedieningspaneel. Met
de CP-Plus en het nieuwe LED-bedieningspaneel kunnen de elektronica en de verwarming
aan boord centraal worden geregeld. Bovendien
zijn de waterstanden altijd in beeld.
4. 215 cm stahoogte. Zorg voor een uniek
Interieur ruimtegevoel.

3

4

5

6

6. Opbergruimte in de garage achterin met één hand te
bedienen. De geïntegreerde compartimenten laten nog meer
ruimte voor de bagage.
7. Nieuw LFI-cabinedak. Opvallend design en robuuste kwaliteit.
8. Ambienteverlichting. Zorgt voor een harmonieuze sfeer in
de woonkamer.
De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke
artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.
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8

5. Functionele keukenoplossingen.
Dit wordt gewaarborgd door de royale
roestvrijstalen spoelbak, HPL-keukenachterwanden en het robuuste werkblad.
Koken is leuk op deze manier!
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