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Standaard met 
airconditioning

Volledig 
elektrisch

Geschikt voor 
alle seizoenen

Glassceramic
hob

USB oplaad- 
punten

gasloos
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  MET STIJL.  
  GEREDUCEERD TOT HET ESSENTIËLE.  

Met de CaraCito wilden we een caravan maken die in deze prijsklas-
se volledig nieuw is en vooral jonge, stijlbewuste personen en ge-

zinnen aanspreekt. In de vroege ontwikkelingsfase werd het concept 
“consequent anders” ontworpen. Onder deze noemer hebben we 

alle verdere ontwikkelingsstappen gezet om een caravan te ontwer-
pen die het licht nog niet had gezien. Een caravan die “consequent 

anders” is en toch direct als WEINSBERG kan worden herkend.

De CaraCito doet het gewoon. Daarom heeft hij een volledig
elektrische uitvoering en airconditioning. Hij is consequent

modern gereduceerd tot het wezenlijke en heeft
alles wat je voor een perfecte reisbeleving nodig hebt.  

Jong wonen voor onderweg.

CaraCito
De eerste consequent elektrische caravan.



Bij de ontwikkeling van de CaraCito hebben we vooraf een 
aantal uitgangspunten bepaald. Aan de ene kant het kos-
tenaspect, een uitdaging die ons goed heeft beziggehou-
den: een voordelige caravan maken, zonder op het gebied 
van kwaliteit te moeten inleveren. Ook was er het thema 
“jong wonen” en de daarmee verband houdende bewuste 
reductie tot het wezenlijke. En natuurlijk – ontzettend 

spectaculair – de volledig elektrische uitrusting: een cara-
van die standaard, helemaal geen gas gebruikt.

  OM HET BUITENGEWONE TE CREËREN.  
  MEN MOET ZIJN DOELEN HOOG ZETTEN,  

CaraCito40



De 3 belangrijkste details:
• Jong interieurontwerp
• Volledig elektrisch
• Standaard airconditioning met 

verwarmingsfunctie

De CaraCito is consequent anders. Dat begint al bij de volledig elek-
trische uitrusting en stopt bij de unieke prijs-kwaliteitverhouding. 
Daarom is afbreuk doen aan kwaliteit niet zijn stijl. In plaats daarvan 
gaat hij liever voor gereduceerd, jong interieurontwerp dat zich mag 
laten zien.

Consequent modern.
Consequent anders.

Consequent elektrisch.

tot 7 slaapplaatsen 5 indelingen tot 1350 kg
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CONSEQUENT 
ELEKTRISCH

Airconditioning en verwar-
ming in één. Dat is handig 

voor de vakantie.

CONSEQUENT  
MODERN 

Klassieke, recht lijnen,
waar je ook kijkt.

De CaraCito laat een nieuwe golf loskomen, hij 
opent de deur naar een volledig nieuwe caravan-

wereld. De CaraCito toont dat prijsbewustzijn niet 
automatisch minder kwaliteit en design betekent. 
Hij toont, hoe belangrijk goed design is. Met een 

minimalistisch gerreduceerd exterieur en de 
strakke lijnen, die bijvoorbeeld goed zichtbaar zijn 
bij de toegangsdeur. Deze deur werd exclusief voor 
de CaraCito ontwikkeld. Wij hebben op elk detail 

gelet, hoe klein ook.

De decente, maar toch stijlvolle exterieurbekleding maakt de CaraCito 
tot een blikvanger. De ramen met dubbel glas kunnen worden uitgezet.

Koelt in de zomer, ver-
warmt op koudere dagen.

De opbouwdeur CLASSIC 
voegt zich elegant in het 
totale design.

  DAT TOONT ZICH IN ELKE LIJN.  
  WELOVERWOGEN EXTERIEURDESIGN.  

  Ontdekken
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De AL-KO
Chassis zorgt voor uitstekende rijdynamiek
en spoortrouw (afhankelijk van de opbouw).

Gebruiksscenario elektrisch – Eenvoudige toegang en veel 
bergruimte in de disselbak.

De achterlichtdrager maakt indruk met de markante WEINSBERG-look en de contourver-
lichting aan de zijkant maken veilig en soeverein rangeren mogelijk.

CONSEQUENT  
ANDERS

Volledig elektrisch 
gepland, maar ook

als gasvariant 
verkrijgbaar.

Gebruiksscenario gas – In de variant met gas 
is de gaskast geoptimaliseerd: ergonomisch en 
ruimtebesparend.

CaraView Insider-Kennis

Meer informatie onder:
weinsberg.com/caracito
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  MINDER KAN ZO VEEL MEER ZIJN.  

CONSEQUENT  
ANDERS 

Voordelig hoeft geen
beperking te zijn in de
veelzijdigheid wanneer

het om zitten gaat.

Ruimte voor maximaal vier personen in de royale Dinette van de 470 QDK.

  Wonen
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470 / 500 QDK390 QD 450 FU 470 EU

  JUIST BIJ HET WOONONTWERP.  
  MINDER KAN ZO VEEL MEER ZIJN.  Gereduceerd design? Ja, graag. Gereduceerd comfort? Beslist niet! 

Ook op het gebied van veelzijdigheid en keuzemogelijkheden kent de 
CaraCito grote klasse. Zijn interieur is georiënteerd op de moderne 

woonwereld. Minimalistisch, elegant, ruim. Grepen op de kasten zijn 
daar niet op hun plaats.

CONSEQUENT  
MODERN 

Prettig om aan te 
raken. Greeploze 
bovenkastjes en 

haptische 
oppervlakken.

CONSEQUENT ELEKTRISCH 
Airconditioning en verwarmings- 

installatie eenvoudig te besturen met 
de afstandsbediening.

Geen stijl zonder kwaliteit. De drie verschillende 
bekledingsstoffen zijn hoogwaardig en sterk.

Geen stijl zonder kwaliteit. De drie verschillende 
bekledingsstoffen zijn hoogwaardig en sterk. 45



  VRIJE KEUZE.  
  ONS RECEPT VOOR HET KEUKENGEDEELTE:  

Hoe ziet “jong wonen” eruit in de keuken 
van een caravan? Bij de CaraCito heel 
flexibel, hij heeft bijna alles aan boord. 
Een groter of kleiner kookgedeelte, hier 
hebben onze klanten de vrij keuze. De 

glaskeramische kookplaat biedt boven-
dien bedieningsgemak zoals je dat van 

thuis gewend bent.

CONSEQUENT  
ANDERS

Grote of kleine koelkast?
De CaraCito voldoet aan 

alle eisen. 

470 QDK – Stijlvol koken in het heerlijk compacte keukenblok met 
efficiënte, standaard LED-verlichting.

*Serie:
470 QDK, 
500 QDK

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU

**verkrijgbaar in optionele gaspakket

65 l 106 l 133 l 133 l

Compressor- 
koelkast*

Compressor- 
koelkast*

Koelkast 
op gas**

Koelkast 
op gas**

  Koken
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CONSEQUENT  
MODERN 

Rechte lijnen
en indirecte
verlichting. 

Als dat er niet 
goed uitziet!

CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Koken op de glas- 
keramische kookplaat, 

het is alsof je 
thuis bent.

De glaskeramische kookplaat is 
eenvoudig te bedienen en te reinigen. 
Het werkblad biedt veel ruimte om te 
snijden en gerechten te bereiden.

390 QD – Het keukenblok past ook qua vorm in het ruimteconcept.

Wie kiest voor 
het gaspakket 
kookt op een 
klassieke 2-pits 
gasplaat.
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  ZOETE DROMEN.  
  WIJ WENSEN  

CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Onder het bed vind 
je niet alleen berg-
ruimte, maar ook de 

verwarmings-/ aircon-
ditioninginstallatie.

450 FU – Op het grote ligvlak van het tweepersoonsbed 
kun je heerlijk slapen. comfortabel is.

De airdconditioningsinstallatie met verwarmings- 
en koelfunctie onder het bed zorgt voor een 
aangenaam ruimteklimaat in het hele voertuig.

Zo gemakkelijk gaat het. Klap het lattenroos-
ter omhoog, en daar is je extra bergruimte.

  Slapen
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Keuze, keuze, keuze. Misschien is het 
wel heel bijzonder voor een prijsbewuste 
caravan, maar wij hebben het concept van 
de keuzemogelijkheden ook in het slaapge-
deelte consequent uitgevoerd. Natuurlijk 

zijn alle oplossingen bijzonder gemakkelijk 
en comfortabel.

390 QD – In het dubbele dwarsbed achterin 
kun je je heerlijk uitstrekken.

470 QDK – Het stapelbed zorgt voor twee 
extra slaapplaatsen.

CONSEQUENT  
MODERN
Op de beste

kwaliteit gewed
met de EvoParel-

IRC-matras.  

Zitgroep
Serie 450 FU, 470 EU

Dinette
Serie 390 QD, 470/500 QDK

CONSEQUENT  
ANDERS

Zitten of liggen, als het 
maar comfortabel is.  

390 QD – Hoe praktisch! De dinette wordt 
een extra slaapplaats.

470 FU – De U-vormige zitgroep kan worden 
veranderd in een tweepersoonsbed. 49
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CONSEQUENT  
ELEKTRISCH 

Het Dometic keramisch 
cassettetoilet beschikt over 

een elektrisch pomp.

1. Optioneel verkrijgbare 
douche-uitbouw. 

2. Standaard: Dometic 
keramisch cassettetoilet

450 FU – Bijzonder praktisch. De badcel met douche en 
wc is gescheiden van de hoekwastafel. 

Badcel in de 450 FU

  Badcel
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Groot kan iedereen, maar een kleine ruimte optimaal 
benutten, daar heb je echt ervaring voor nodig. Precies 

deze hebben we gebruikt bij het ontwerpen van de badcel 
in de CaraCito. Bovendien wordt de stelling “consequent 
anders” ook hier doorgevoerd: duidelijk en minimalistisch 

design, geconcentreerd op het wezenlijke. 

CONSEQUENT  
MODERN 

Greeploze kasten 
en open bergvakken 

voor nog meer 
toegankelijkheid.      

CONSEQUENT  
ANDERS

Alles wat je nodig hebt 
in een rechtlijnig, 

modern design.    

390 QD – De vele bergmogelijk- 
heden bieden ruimte voor alles wat 
je op reis nodig hebt.

  GROTE VERSCHIL.  
  DE KLEINE DETAILS MAKEN  

470 QDK – Alle onderhoudsproducten altijd bij de 
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6. + 7. Optioneel gasflessen pakket. Op verzoek zijn ook 
een gasverwarming en een traditionele gaskookplaat mogelijk.

8. AL-KO-chassis met sleeparmas (indelingafhanke-
lijk). Voor optimale stabiliteit en veiligheid ook op ongelijke 
ondergrond. 

  MET CHIQUE MOTIEVEN.  
  KOM AAN TAFEL.  Koelt in de zomer, 

verwarmt op 
kou-dere dagen.

1. Standaard airconditioning met 
verwarmingsfunctie. Voor perfecte 
ruimtetemperatuur in het hele voertuig.

2. Glaskeramische kookplaat. Eenvou-
dig te bedienen zoals je dat gewend bent.

3. Uitzetbaar raam met dubbel glas. 
Voor betere isolatie.

4. Contourverlichting aan de zij-
kanten en de markante WEINS-
BERG-achterbumper. 
tVoor veilig rangeren.

5. Standaard LED-verlichting. 
Energieëfficiënt en esthetisch.

CONSEQUENT MODERN CONSEQUENT ANDERS

CONSEQUENT ELEKTRISCH

  Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

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

5

2

6 7
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  MET CHIQUE MOTIEVEN.  

AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd  

STOFFEN
naar smaak.

SWEET CHESTNUT*BLUE STONE SPARKLING VELVET*

Configureer nu de CaraCito op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView
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500 QDK

470 EU

470 QDK

390 QD 450 FU
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