
CaraOne
De gezinscaravan met 
11 passende indelingen.

Met zijn geniale ruimte-indeling en doordachte details kun 
je daarbij op maximaal comfort in WEINSBERG-kwaliteit 

rekenen. Jouw thuis in de vakantie.



Zandkastelen bouwen, met de bal spelen op de camping, 
zwemmen, snlorkelen en leuke uitstapjes. Zo herinner ik me de 

vakanties uit mijn jeugd. Voor Livia en Marlene willen we net zul-
ke belevenissen creëren. Daarom hebben we de CaraOne gekocht, 
die speciaal is afgestemd op de behoeftes van gezinnen. En voor 
mij het bewijs dat goed en voordelig goed samen kunnen gaan. 

Op naar Istrië!

  IJS EN ZEE  
  TIJD VOOR ZON,  



  ZO ZIE IK HET GRAAG  
  VAKANTIE MET AANHANG  

De heenreis is al heerlijk ontspannen, de CaraOne manoeuvreert 
gemakkelijk door de straten. Ik weet nu al dat het een geweldige 

vakantie wordt.  Afwisselend, echt en met het hele gezin. Als we zijn 
aangekomen rusten we lekker uit en eten we een hapje.
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450 FU

Altijd passend dankzij 
ver-schillende opbouwleng-

tes en -breedtes.

De CaraOne is de absolute topper onder de WEINSBERG-caravans. Met 
zijn flexibele uitrusting past de gezinsvriend bij elk reisgezelschap. 
Zijn 11 indelingen zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen-
schappelijk: een bijzonder gezellige sfeer en hoogwaardige details.

De drie belangrijkste details:
• 11 indelingen voor elk campingtype
• Flexibele badcelen beddenoplos-singen
• Maximale ruimte en bergruimte

tot 7 slaapplaatsen 11 indelingen onder 1500 kg
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390 QD

AL-KO-chassis met 
sleepar-mas  
(standaard)

De opbouwdeur 
TREND is verkrijg- 

baar met 60 of 
70 cm breedte.

Als vader van het gezin kan ik de veiligheid tijdens 
het rijden bijzonder waarderen. Door de aangename 

handling van de CaraOne bij aankomst op de camping 
kan ik ook al snel gaan zitten en me verheugen op de 

tijd die voor ons ligt.

390 PUH – Panoramaraam voor een prachtig zicht 
tot in de hemel.

  VANAF HET EERSTE MOM  
  VAKANTIEGEVOEL  

  Ontdekken
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450 FU

De indicator van 
de kogeldrukmeter 
helpt bij het laden.

De stijlvolle achterlichten zijn een echte blikvanger.

450 FU – Het samenspel van groot achterraam en achterbumper zorgt voor een markante look.

Meer informatie onder:
weinsberg.com/caraone

CaraView
Van binnen 
bekijken
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450 FU – De rondzit is niet alleen optisch een blikvanger. Hij biedt ook voldoende ruimte voor het hele 
gezin en kan indien nodig in een handomdraai worden omgebouwd tot tweepersoonsbed.

  START!  
  ÉÉN, TWEE, DRIE...  

De rondzit kan snel
worden veranderd in 

een tweepersoonsbed.

  Wonen
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Onze “huiskamer” is nogal wat. Er is ruimte voor 
iedereen, de bekledingsstoffen zijn zeer hoogwaar-
dig en’s avonds snel weer opgeruimd. In de dinette 

voelen de meiden zich op hun gemak en zijn ze 
voortdurend bezig. Monika en ik vinden dat niet 

alleen prettig, maar we doen gewoon mee.

Hoogwaardige en sterke bekledings-
stoffen zorgen voor een prettige 
atmosfeer. 

De bergvakken zijn tegelijkertijd 
praktisch en chic.

480 QDK – Royaal ruimtestation. De dinette kan ook als slaapmogelijkheid met een lengte van 183 cm worden gebruikt. 

390 PUH – Compacte indeling. Unieke ruimtesituatie net 
rondzit waar je je goed voelt.

  START!  
  ÉÉN, TWEE, DRIE...  
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480 QDK – De homogene meubelovergangen spreken een sterke designtaal. 
In combinatie met de exclusieve WEINSBERG-meubelgreep ontstaat een 
waardevolle sfeer.

Elegante roestvrijstalen 
gootsteen

Hoogwaardig 3-pitskookstel

  Koken
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Koelkast: indelingsaf-
hankelijk met 106 of 
133 liter (incl. AES).

Veel ruimte en een coole look: bovenkastje met veel bergruimte 
en een modern design.

480 QDK – De keuken overtuigt 
met allerlei doordachte details.

550 QDK – Enorm keukengedeelte met 3-pitskookplaat, roestvrijstalen goot-
steen en hoogwaardige multifunctionele wand met extra bergruimte.

  ALEEN HET BESTE.  
  VOOR MIJN GELIEFDEN  

  INDOOR EN OUTDOOR  

In de grote CaraOne-keuken 
kunnen we bijna net zoals 
thuis koken, wat we heel 
prettig vinden. Natuurlijk 
wil je ook een keer grillen. 

Karbonaadjes, worstjes, 
aardappelen en salade 

bereiden we binnen voor, 
en dan kunnen we het vuur 

ontsteken.
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ONS HIGHLIGHT
De panoramakeuken in de 390 PUH – 
veel ruimte en een geweldig uitzicht.

390 PUH – De panoramakeuken zorgt naast een geweldig uitzicht tijdens het koken ook voor een 
royaal ruimtegevoel. Dankzij panoramaraam is er ook altijd frisse lucht van buiten.

  Koken / Panoramakeuken
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390 PUH420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK

540 EUH

De hoogwaardige 3-pitskookplaat zorgt voor plezier 
bij het koken en laat door zijn plaatsing nog voldoen-
de werkvlakken vrij.

Slimme oplossingen maken gebruik van elke millimenter 
en bieden ontzettend veel bergruimte.

Dankzij de lade met WEINSBERG-greep kan alles 
over-zichtelijk worden weggeborgen.

Panoramaraam om-
hoog, vakantiegevoel 

erin.

CaraOne Veel-
zijdigheid in de 
keuken: elke kok 
zijn recept, elke 

indeling zijn 
keuken.

Meer informatie over onze keukenvarianten vind je op pagina 56 of  
online op weinsberg.com/caravan-variants.
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450 FU – Het comfortabele tweepersoonsbed … 450 FU – ... met behoorlijk veel bergruimte eronder.

540 EUH – Gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met perfect slaapcomfort dankzij standaard Evo-Pore-HRC-matrassen.

Voor iedereen het juiste 
bed – dankzij de veelzijdige 

mogelijkheden.

  Slapen / Klassieke bedden
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Tafel weg, 
matras 

erop!

480 QDK – De dinette kan worden omge- 
bouwd tot een extra slaapplaats.

480 QDK – Comfortabel tweepersoonsbed.

550 QDK – Ruimte voor de hele familie. Het stapelbed is 
optioneel ook verkrijgbaar met een 3e verdieping.

  GEWOON GEZELLIG  
  BOVEN EN ONDER:  

Livia maakt juist het bovenste stapel- 
bed op. Marlene gaat ondertussen op 

het onderste bed wild tekeer. Livia kijkt 
naar onderen en lacht: “Neem toch in 

ieder geval tijdens de vakantie je rust!” 
Dan klimt de kleine naar boven en ze 

stoeien verder.
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540 EUH – Het standaard hefbed past elegant binnen het ruimteconcept. Met het hefbed 
omhoog nodigt de rondzit uit om te gaan zitten.

540 EUH – Bijzonder flexibel: als het hefbed omlaag is, ont-
staat een comfortabele slaapplaats voor twee personen.

  Slapen / Hefbedden
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Alle hefbed indelingen 
bieden met een binnen-
hoogte van 2,09 meter.

390 PUH – Hoogwaardige sfeer, ook in het hefbedgedeelte. 
Optioneel is eer een 24"-LED-tv voor een gezellige avond voor de tv.

CaraOne- 
bedvarianten: hier
vindt iedereen een

slaapplaats.

Meer informatie over onze beddenvarianten vind je op pagina 54 of online op weinsberg.com/caravan-variants.

tweepersoons 
dwarsbed

2-etage
stapelbed

3-etage
stapelbed

Tweepersoons-
bed

Eenpersoons
bedden in 

lengterichting

Hefbed

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm
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Een heerlijk avondeten in een chique restau-
rant is een van de gezinstradities. In de ruime 
badcel hebben mijn modellen en ik alles wat 

nodig is om ons daarvoor klaar te maken.

480 QDK – Royale, modern vormgegeven 
badcel met veel bergruimte.

480 QDK – Functioneel. Doordacht. Stijlvol.

  MOOIMAKEN ALS EEN STER.  
  PURE BADLUXE.  

Badcel in de 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

  Badcel
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390 QD – Veel bewegingsvrijheid en veel opbergmogelijkheden.

450 FU – Ruimtelijke scheiding van badcel en wastafel.

1. Optioneel douchegordijn dat 
dankzij intelligente techniek 
niet aan je lichaam blijft kleven.

2. Dometic  
keramisch cassettentoilet

3. Wastafel in 
rechthoekig design

Badcel in de 
450 FU / 500 FDK

Badcel in de 390 QD
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1. Koelkast met AES-functie. 
Kiest altijd de perfecte energiebron voor de 
koelkast.

2. Opbouwdeuren TREND. Afhankelijk 
van de indeling verkrijgbaar met 60 of 70 
cm breedte.

3. Sfeerverlichting. Dankzij led straalt de 
woonruimte een helder licht uit.

4. Waardevol interieurdesign. 
Voor onvergelijkbaar wooncomfort in het 
hele voertuig.

5. Standaard hefbed. Door het praktische 
hefbed worden in de indelingen 390 PUH 
en 540 EU extra slaapplaatsen gecreëerd.

6. Evo-Pore-HRC-matrassen. Voor optimaal slaapcomfort.

7. 13 cm meer binnenhoogte. Zelfs zeer grote personen kunnen 
probleem loos staan in de CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)

8. 17" WEINSBERG lichtmetalen velgen. In antraciet gelakt  
of glanzend zwart gepolijst.

  KOMEN WE TERUG!  
  VOLGEND JAAR  

  Highlights

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke arti-
kelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

OVERTUIGT
met doordachte details.
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  KOMEN WE TERUG!  

390 QD 400 LK 450 FU 480 EU390 PUH 420 QD

500 FDK480 QDK 550 QDK550 UK540 EUH

Gevarieerd  

FOREST

STONE WATER* BLOOM* DUSK*
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Configureer nu de CaraOne op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

AFGESTEMD
op jouw eisen.

HEFBED
Standaard met

STOFFEN
naar smaak.

HEFBED
Standaard met
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CaraOne [ICE]  
Geschikt voor elk jaargetijde dankzij uitstekende isolatie, 

extreme wintervastheid en flexibele uitrusting.
Een echte caravan voor het hele jaar.

ICECaraOne
DE VIERSEIZOENENKRACHT 

MET HET MEESTE WAAR VOOR 
UW GELD



TANDEM ASSER EN  

CAR AVAN VOOR HET HELE JA AR 

met vierjaargetijdencompetentie

Opwarmen of koel blijven – maar je andaardui-

trustingn altijd goed voelen. Met de uitgebreide 

stis de CaraOne [ICE] een aantrekkelijke prijs- 

kwaliteitwinnaar in zijn segment.



Zichtbaar: elegante gladde uitvoering. Merkbaar: de XPS-schuimisolatie zorgt voor optimale isolatie 
en een aangenaam ruimteklimaat.

Vooraanzicht CaraOne [ICE].

Geoptimaliseerde 
gasflessenkast voor opti-

male handling.

  Ontdekken

32 CaraOne [ICE]



Het optioneel verkrijgbare winterpakket breidt de leefruimte uit met een 
winterbestendige buitenruimte.

Perfect
geïsoleerd. 

Hoe goed de voortent isoleert, merken we al bij het opbouwen. 
We hebben in no time een extra, verwarmde leefruimte. Al bij 
het eerste kopje koffie’s ochtends kunnen we één zijn met de 

natuur, zonder te rillen. Tijdens uitgebreide wandelingen knarst 
de rijp onder onze schoenen, het lijkt alsof de bevroren natuur 

stilstaat.  HUIS IN DE SNEEUW  
  ONS LEKKER WARME  
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RELAXAPPARTEMENT VOOR TWEE
740 UWF – Ontspannen comfort met 

dubbele bank, sideboard met geïntegreerde 
49"-smart-tv en elektrische haard.

ROYALE  
GEZINSVRIEND 

740 UDF – Veel ruimte voor het hele 
gezin en indien gewenst kun je van de dinette 

een extra slaapplaats maken.

  Wonen   Slapen
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In de royale woonruimte zijn meer dan genoeg zitplaatsen. 

Achterin zorgt een tweepersoonsbed met 
opbergvakken en bergruimte voor heerlijke 
dromen.

De bekleding van de dinette is sterk en 
onderhoudsvriendelijk.

Volledig geventileerde meubels zorgen 
voor uitstekende luchtcirculatie.

In de royale badcel met veel bergruimte en praktische details voel 
je je beslist goed. 

Enorm keukengedeelte met 3-pits kookstel, roestvrijstalen goot-
steen en veel bergruimte.

Koken   Slapen   Badcel  
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740 UDF 740 UWF

1. Leuke wandlampen. Geweldig woonka- 
mergevoel heeft iets.

2.  XPS-schuimisolatie. Zorgt voor optima-
le isolatie en een aangenaam ruimteklimaat.

3. Twee leunstoelen in lederlook. Met 
voetenbankje, verstelbare rugleuningen en 
drank- en snackhouders. (740 UWF)

4. 49"-tv. De neerdalende LED-tv zorgt voor 
heerlijke avondjes samen. (740 UWF)

5. Opbouwdeuren STYEL PLUS. Van 
60 cm breed – met geïntegreerd raam en 
afvalemmer.

6. Royale, goed toegankelijke garage achterin. Daarin is ruimte 
voor alles, wat je gezin nodig heeft. (740 UDF)

7. Elektrische haard. Voor romantische momenten en een bijzon-
dere sfeer. (740 UWF)

8. Tandemasser voor meer rijcomfort. Goed loopcomfort, ook 
door gaten en op oneffen wegen.

OVERTUIGT
met doordachte details.

  WIND KUNT VERTROUWEN.  
  KWALITEIT WAAROP JE BIJ WEER  

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelken-
merken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

  Highlights
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740 UDF 740 UWF
  KWALITEIT WAAROP JE BIJ WEER  

STOFFEN
naar smaak.

Configureer nu de CaraOne [ICE] op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

SZECHUAN

AFGESTEMD
op jouw eisen.

RELAX
INDELING

DE

GEZINS
INDELING

DE

Gevarieerd  
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