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Home-Car husvagnar tillhör den
nederländska Tirus gruppen
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Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Home-Car all-in

ALL-IN
Home-Car erbjuder
som standard en mycket
komplett utrustning.

Home-Car All-in

En interiör, två utföranden.

Säkerhet:
CE certifikat
Caravan Safety Assurance
Certificate (Husvagnsförsäkringcertifikat)

Husvagnsägare tycker om förändringar. Kan värdera
varierande resmål. Smakar gärna på en främmande kultur.
Ändrad matkultur stimulerar aptiten, inte sant. Home-Cars
formgivare har förstått det. Ta nu t.ex. kuddarnas beklädnad.
Utförd med olika motiv för kuddarnas båda sidor. Variera
varje dag interiörens ”look”. Välj beklädnad i harmoni med
din garderob, vädret eller dagens stämning. Och ytterligare
en fördel: du blir inte uttråkad i första taget. En interiör,
två utföranden. Och det för samma pris! Det är det som
vi menar med Home-Car All-in!

Jordfelsbrytare
12 V belysningsinstallation
Barnvänliga väggkontakter
Förlängd dragbalk för stabil
väghållning
AL-KO stabilitetskoppling
Tredje bromsljus
LED sidomarkeringsljus
Komfort:
Extra isolerat tak

2007 | 2-3

Fantastisk
sömn
Samla krafter under semestern. Det vill väl var och en? Men det kan man bara göra med en garanterat god nattsömn.
I en Home-Car sover man bättre än hemma. Det är inget skryt, utan ett löfte.
Den sensationella sovkomforten försäkras av madrassen. Visco-Move komfortmadrass. En avancerad madrass som har
sitt ursprung i rymdfartsindustrins teknologiska utveckling.
Skillnaden sitter inuti madrassen. Konventionella madrasser trycks in av kroppen och ger ett mottryck. Trycket på
blodkärlen gör att man mer än vad som är bra
vänder sig under nattens gång. Visco-Moves fyllning
med elastiskt skum har inte dessa besvärande
egenskaper. Det uppåtriktade trycket är nästan
obefintligt, vilket gör att kroppen nästan svävar.
Madrassen är beklädd med ett speciellt madrasstyg
som har två viktiga egenskaper: det absorberar
mycket snabbt kroppsvärme vilket motarbetar
transpiration. Resultat? Med en Visco-Move
komfortmadrass sover du bättre än hemma.
All-in finns i varje Home-Car i Trophyutförande,
försedd med en fast säng.
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Home-Car All-in

Takrännor

Racer

RACER

Racer
Trophy
paket

• Aluminiumfälgar
• Reservhjulsfäste under husvagnen
• Sidospoilers
• Stabila breda stödben
• Luftburen värme
• Höjd tillåten totalvikt
• Myggnätsdörr
• Sportig takräcke
• Visco-Move komfortmadrass*
* Beroende på indelning / modell

Home-Car Racer

Har ”looksen”...
och lyxen!
Sportig. Modern. Ungdomlig. Husvagnen Racer är en snabb uppenbarelse. En husvagn
som ger ett friskt intryck. Kan levereras i olika viktsklasser och lastningsförmågor. I många
utföranden och inredningar. Kan byggas ut med det sportiga Racer Trophy paketet.
Racers ”good looks” går hand i hand med lyx och komfort. Beundra den moderna interiören.
Låt dig överraskas av utrustningens fullkomlighet. Allt för att utan bekymmer kunna njuta.
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Även tekniskt sett är Racer väl utrustad. Den dragbom ger bergfast väghållning.
Vilket gör att sidovindar och passerande bilar inte har något inflytande på den. Denna
sportiga ”allroundare” är mycket lätt att styra, vrida och vända. Den förblir i spåret till och när
man accelererar. Kort sagt, en idealisk reskamrat, som ser till att det inte fattas dig något.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer 40 TZF/TZD

För dig som gillar
det kompakta och
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komfortabla.
Vissa människor föredrar en husvagn som kan släpas med en lättare bil.
Home-Car vill gärna uppfylla denna önskan med den kompakta Racer
40 TZF och den lika kompakta Racer 40 TZD. Idealiska för den som gillar
det som är lätthanterligt och välutrustat. Home-Car har lyckats med
konststycket att hålla nere vikten utan att lyx, komfort…och utrymme.
En nyhet är att denna husvagn har blivit bredare, vilket resulterar i:
längre sängar och ett större tågsäte.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer 43 Fantasy

En husvagn som
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inte är en fabel.

Home-Car: s formgivare har utmanat fantasin. Resultatet är Racer 43 ”Fantasy”. En kompakt
husvagn vars interiör ser otroligt rymlig ut. En fråga om en väl uträknad indelning. Ett
”intelligent” ordnat kök. Varje möbel på rätt plats. Och på så vis har man fått plats för en
väl tilltagen dubbelsäng. Med en smula fantasi kan du se dig själv liggande i den.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer 43 TMF

Det finns alltid
en Home-Car som
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passar just för dig

Varför är Home-Car 43 TMF en så omtyckt husvagn?
På grund av den fasta dubbelsängen framme i
vagnen. Och den praktiska matplatsen bak i
vagnen som i ett huj kan omvandlas till ytterligare
en sovplats. Och för den som hellre vill vända på
allt? För honom kan vi föreslå ett flertal möjligheter.
Toalett i mitten eller hellre i hörnet? Det finns alltid
en Home-Car som passar dig. Titta på de olika
möjligheterna på sidan 34/35 och vänd dig till
återförsäljaren med dina frågor.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer 45HMF

För att ostört
kunna laga mat
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behöver man
ett hörnkök.

Semester är… att smaka på en annan kultur. Att bekanta sig med de lokala rätterna och
specialiteterna. Varje dag en annan restaurang. Och när det blivit dags för en vanlig måltid?
Då lagar du den själv. Du kan garanterat ostörd röra i dina grytor utan att bli störd eftersom
köket befinner sig i ett hörn av husvagnen. Alltså ingen som behöver gå förbi och störa dig
i dina göromål. Du har dagsljus och halogenbelysning om det behövs. Livsmedlen håller sig
färska i det väl tilltagna kylskåpet, 93 liter. Köksredskapen får plats i skåp, på hyllor och i
lådor. Och gästerna? För dem finns det god plats på den strategiskt placerade mittenbänken.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer 48KMU
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Den som letar efter en barnvänlig husvagn, blir
väl helt förbluffad över Racer 48 KMU. En familj
med ett, två, tre barn…? Denna Racer uppfyller
alla villkor för en fin semester. Den har tillräckligt
med sittplatser tack vare den rymliga runda
bänken och den extra tågbänken. Man har också
garanterad nattro. Naturligtvis sover barnen
i egen bädd. Och ungar, var och en sin tur i
våningssängen!

Verkligen en
barnvänlig
husvagn

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer Streamer

SPECIALS

Våra ”specials”:
mycket för litet.
Champ, Space, Spirit, Sunset och Streamer hör till Home-Car Racer: s ”specials”. Vad det betyder?
Mycket, en massa extra för ringa pengar. När det gäller detta är Spirit och Streamer likvärdiga.
Skillnaden sitter på utsidan. De släta sidoväggarna och det hagelbeständiga yttertaket i AluFiber®
resulterar i en slätare och ännu mer strömlinjeformad husvagnskropp. Man känner igen Streamer
på sin annorlunda randning. Och Space? Gå snabbt till nästa sida.
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Sunset

Space

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Racer Space

“Space”
gör heder åt
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sitt namn.

Förvånande stort utrymme. Home-Car Racer: s Space gör heder åt sitt namn. En stor fast
dubbelsäng , 2.15 meter lång. Ett extra tvättställ i sovrummet. En rymlig rund bänk framme
i vagnen. Ett stort toalettutrymme.
Och de vackra detaljerna? De är standard i alla Home-Car: s husvagnar. Som till exempel
de ergonomiska blandkranarna ”metal touch”. Den stämningsfulla belysningen med vridbara
ej inbyggda spots. Och inte att förglömma: den mycket kompletta utrustningen med inte
mindre än 24 olika anordningar för komfort och säkerhet.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .
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Racer 45 Spirit

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Rally

RALLY

Extravagant. Originell. Framåtsträvande. Home-Car Rally är redan genom sitt utseende en
speciell husvagn. Sidorna i aluminium är så släta som en spegel. De reflekterar vädret,
landskapet, världen. Det gör att Rally är mycket vacker, även om vi säger det själva.
Mycket vacker! Även om vi skulle kunna fylla många sidor med upplysningar beträffande
denna metamorfos, får det vara nog med detta eftersom vi är övertygade om att en
bekantskap i levande livet kommer att ha mer inflytande och påverka din fantasi.

En husvagn som
återspeglar världen
Bilden av Rally som här visas är gjord av en
konstnär. När broschyren gick i tryck fanns det inga
foton tillgängliga. Ytterligare en anledning om så
fort som möjligt göra ett besök hos återförsäljaren.
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Vad är det som gör Rally så speciell inne i vagnen?
På nästa sida avslöjar vi gärna det.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Rally 52FHU

Stora nyheter
om en storartad
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husvagn.

Titta på det största fotot av en storartad husvagn. Beundra Rally 52EU i full ornat. Har du lust
med en visning? Till att börja med den furstliga rundsoffan framme i vagnen. På dagen en
soffa, på natten en prima dubbelsäng. Den väl tilltagna uppfällbara bordsskivan är beklädd
med samma förfinade trädekor som resten av interiören.
Med ett par steg står vi i köket. Utrustat med fläkt och ett rymligt kylskåp, 93 liter.
Toaletten hoppar vi över. Vi kastar ett öga på sovrummet med sitt stämningsfulla ljus tack
vare taklampan med halogenspots. En försmak på allt det goda som skall komma...på
följande sida.

Jämför de båda fotona här ovan. Samma husvagn, sedd ur olika synvinklar.
Något mer som är iögonfallande? Den annorlunda beklädnaden på
rundsoffan. Har vi bytt kuddar? Fel. Vi har bara vänt på dem. Vissa
människor talar om ett helt nytt kuddkoncept. Andra kallar det en idé som
är värd att älska. Exklusivt hos Home-Car. Standard i varje Home-Car.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Rally 52EU

Den som här
inte får en
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känsla av rymd...

En känsla av rymd kan man inte bara få på en bergtopp. Rally 52 har två separata, rymliga sängar.
Plats för ett nattygsbord. Plats för en TV. För att inte glömma förvaringsutrymme, stort
förvaringsutrymme. Vi fortsätter visningen. Till och med “det minsta rummet” är väl tilltaget.
Toaletten är av Thetfordfabrikat. Kvalitet garanterad. Och också här: plats för att ställa undan
både det ena och det andra. Från handduk till gästtvål.
Och nu det intressanta titthålet in till sovrummet. Avsett för att kunna demontera kombikassetten.
Kombinationen myggfönster / mörkläggningsgardin. Alla fönster, som kan öppnas, är försedda
med en sådan gardin. Bästa medlet mot insekter, (dags) ljus och ej önskad insyn.

Racer
Trophy
paket
Samma som
Racer Trophy-paketet,
plus airmix.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Home-Cars: starka sidor
Förtältslampa:
stämningsbelysning och
läslampa i ett.

Dra optimal fördel av det
enorma utrymmet under sängen.
Gasfjädrar underlättar lyftningen.

Bättre sömn än hemma med
Visco-Move komfortmadrass.

Unik takkonstruktion med
stor bärkraft.
Dubbelisolerat för kyla,
värme och ljud.

Den vackra Remis-takluckan
öppnas mycket lätt.
Steglöst inställbar.

Remis-taklucka (på utsidan).

Säkerhet för allt.
Elektrisk installation med
CE-märkning.
Tack vare 12-Volts säker
spänning kan all belysning
användas vid resa.

Fönsterkarm med stupränna:
Droppar rinner av ljudlöst
och ger inga ränder.

Analog och digital TV-anslutning.

En säker gasinstallation.
Installerad enligt de sista
europeiska normerna.

Uteuttag 12V - 230V och
Tv-anslutning (Rally).

8 förstärkta PLY däck
med stor lastingsförmåga och
stor sidostabilitet. Fyllda med
kväve för bättre behåll av tryck
och bättre kylning.
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Fast Thetford toalett med
stor kapacitet, borttagbar
kassett, hög stabil sits.

Ljus idé.
Vatteninstallation med starka,
mot alger behandlade, ledningar
och instickkopplingar.
30 liter vattentank, påfylls
utifrån.

Extra hållbara:
Skruvade i stället för nitade
möbeldelar.

Stabil väghållninng och lätt
att manövrera tack vare den
unika, extra lång dragbom.

Reservhjul, utvridbart till
baksidan.
Vacker ingång.
Dörr försedd med fönster.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Home-Car: kommer alltid med något nytt.
Med vår research- och designavdelning investerar vi alltid

Trygghet

i undersökning och utveckling. Konstruktioner, tillbehör

Home-Car står garant för sina husvagnars kvalitet och säkerhet.
Därjämte är en hel rad inspektionsorgan aktiva med att kontrollera
så att alla tillbehör motsvarar normer och föreskrifter.

och material prövas alltid på nytt, blir testat och lagd
under ett förstoringsglas. Jämförelsevis tar Home-Car

Varje Home-Car har CSA-stämpel (Caravan Safety Assurance
(säkerhetsförsäkring för husvagnar). Till denna kontrollstämpel
är också en CE-markerings kopplad, vilket betyder att den
elektriska installationen motsvarar de strängaste europeiska
säkerhetsnormerna. De elektriska ledningarna tål mycket höga
och även mycket låga utomhustemperaturer och är säkrade för
överbelastning.

hem höga punkter när det gäller säkerhet, trygghet
och isolering.
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Säkerhet
Säker på vägen och säker på bestämmelseplatsen. Det sörjer
Home-Car för med husvagnar som ligger som hus på vägen.
Detta tack vare en extra långa dragbomen. Den långa dragbomen
medför förutsägbart, stabilt körsätt och sörjer för en utmärkt
väghållning. Under en provkörning märker du att du inte besväras
av att ratten har hindrande vibrationer. Man kan köra om lastbilar
utan problem: husvagnen
är okänslig för sidovind.
En AL-KO AKSstabiliseringskoppling
bidrar till ännu bättre
köregenskaper och underlättar manövrerandet.
Väghållningen påverkas
också gynnsamt genom
husvagnens starka och stabila konstruktion: utrustad
med sandwichpaneler sammanfogade med fast
tappfogning och limning.
Home-Car tänker också på däcken. Ett vanligt däck
har fyra lager med bärande kordtrådar. Home-Car:
s husvagnsdäck har åtta vilket gör att däcket blir
starkare och har större lastningsförmåga och
sidostabilitet. Däcken som är fyllda med kväve
garanterar tusentals kilometer resglädje utan
spänningsförlust. Ytterligare ett skäl för att välja
kväve är en bättre kylning och att det förhindrar
rostning av fälgarna.

En säkerhetsanordning som lätt blir glömd är jordfelsbrytaren.
Sedan några år tillbaka tillhör den standardutrustningen i varje
ny Home-Car. Jordfelsbrytaren gör att den elektriska installationen
omedelbart avstängs om fel uppstår. Även om en campingplats
inte har en bra fungerande jordfelsbrytare.

Undersökning utförd av KEMA (Quality BV) har visat att Home-Car: s husvagnar uppfyller alla
de krav som EMC-direktivet 89/336/EC ställer. Detta betyder att strålningen från den installerade elektriska apparaturen motsvarar normerna. En garanti för hälsan och störningsfri
TV- och radiomottagning. Belysningen sker med 12-volts likström via en speciell skyddad
enhet i ett av bänkskåpen. Och naturligtvis är alla väggkontakter i husvagnen barnvänliga.
Home-Car och trygghet: en förtroendesak.

Isolering
Ingenting är så oberäkneligt som vädret. Därför är varje Home-Car försedd med dubbel
värme- och ljudisolering: till och med hjulhusen - klassiska
kalla platser - såsom taket är försett med två lager
isoleringsmaterial. Innertaket vilar på
sidoväggarna. Den på så vis vunna
bärkraften är en fördel vid stora
snöfall. Isoleringen skyddar för
värme och köld samtidigt som
det dämpar ljud, som till exempel
regndroppar på taket. Detta har som fördel att
husvagnen förblir sval på sommaren och varm på vintern.
Fönsterkarmar med rännor för regnet låter regndropparna
ljudlöst rinna ner utan att ge ränder och gör att man inte
besväras av störande smattrande ljud då det regnar.
Man kan utan hinder prata med varandra. Home-Car är en
oas där man kan vila och ha det trevligt.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Förtält och skärmtak
Fördubbla ditt livsrum under semestern. Med ett Home-Cars förtält eller skärmtak. Praktiska och uppsatta i ett nafs. Tack vare
Quick Lockprofiler och händiga elastiska spännare.
Att välja Home-Cars förtält är att välja toppkvalitet från Ten Kate. “All season” tältduk är stark och enkel att rengöra tack vare sin
speciella ytbeläggning. Alla väggar är försedda med övertäckta blixtlås, och kan alltså öppnas. Av framsidan kan man göra en
veranda. Och måtten? De är väl tilltagna. Förtältet är 250 cm djupt. Kan valfritt utökas med 210 X 110 cm.
Home-Cars skärmtak är 235 cm djupt. Är snabbt placerat utan svårighet. Tak och väggar är också utförda i Ten Kate “All Season”
tältduk. Lättvikt och lätt att rengöra.
Placeringen av skärmtak och förtält är mycket enkelt med det patenterade Quick Locksystemet. Med ett klick sätter man i
Quick Lockstöden (accessoar) i förtältets Quick Lockprofiler.

Home-Cars förtält och skärmtak har som
standard en stålskena. Den som ofta
är på resande fot föredrar kanske
en lättare skena i aluminium.
Förtältsramen i aluminium har det
nya Quick Systemet. Placeringen underlättas
av den starka fjäderförbindningen
mellan ramens olika delar.
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Alla förtält och skärmtak
är utrustade med två
integrerade fästen för ett
stormspännband i
händelse av blåsväder.

För Home-Cars skärmtak har man speciellt
utformat en framsida som fixeras till ramen med
hakar i syntetiskt material. I framsidans mitt finns
ett blixtlås så att ena hälften kan tas bort.
Till vänster om dörren finns ett nätfönster som
kan stängas.

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

Modeller och indelningar
RACER
Racer 35 ATF

Racer 40 ATF

Sängmått:
210 x 140

Racer 40 TZD

Sängmått:
202 x 105

195 x 145

Racer 43 KD

Sängmått:
130 x 210

140 x 210

Racer 45 Streamer

140 x 210

Racer 45 Spirit

190 x 140

215 x 145

Sängmått:
200 x 140

180 x 140

Racer 45 HMF

Racer 46 Bijou

200 x 145

Racer 45 UD

Sängmått:
175 x 110

140 x 210

Sängmått:
140 x 210

Racer 45 UF

Sängmått:
140 x 210

150 x 210

Racer 47 DE

140 x 210

Sängmått:
142 x 210

Racer 47 UE

150 x 210

140 x 210

Racer 48 KMU

Specifikationerna och beskrivningarna
överensstämmer med de uppgifter

Våningssäng

Racer 45 Sunset

Sängmått:
175 x 110

140 x 210

Racer 43 Champ

Sängmått:
142 x 202

Sängmått:
140 x 210

195 x 145

TV

Sängmått:
70 x 175 oben
120 x 175 unten

Sängmått:

Racer 43 Fantasy

Sängmått:
142 x 210

Racer 43 TMF

Racer 45 Space

200 x 145

Racer 40 TZF

Sängmått:
200 x 145

Våningssäng

Racer 43 DF

Två modeller, en handfull “Specials” och nästan trettio indelningar. Varierande i
storlek från kompakt till mega. Med en aldrig sedd variation på indelningar.
Sammanställda för att uppfylla 1001 krav. Typiskt för Home-Car.

som var kända vid den tidpunkt då
publikationen gick i tryck. Chateau
Caravans N.V. förbehåller sig

Sängmått:
140 x 210

Sängmått:
190 x 140

200 x 145

Racer 49 KMF

Sängmått:
165 x 110

Racer 49 FVU

115 x 210

Sängmått:
200 x 80 (2x)

150 x 210

Racer 65 KFU

200 x 80 (2x)

Sängmått:
70 x 202 (2x)
180 x 80

rätten att införa förändringar utan

150 x 202

föregående meddelande och utan
vidare förpliktelser. Alla modeller är

Racer 65 UE

Våningssäng

Våningssäng

exklusive de i denna broschyr visade

Med reservation för tryckfel och
modellförändringar.

Sängmått:
70 x 210 (2x)

Sängmått:
200 x 145

215 x 145

Sängmått:
150 x 210

70 x 185 (2x)

200 x 120

Sängmått:
160 x 230

160 x 230

200 x 80 (2x)

200 x 140

RALLY
Rally 40 ATF
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dekorationsmaterialen.

Rally 45 FHU

Rally 52 EU

Rally 52 FHU

Sängplatser

Sittgrupp

Tvättrum

Kök

Skåp

För exakta mått fråga er försäljare.
Sängmått:
202 x 105

Sängmått:
200 x 145

200 x 145

Sängmått:
140 x 210

200 x 80 (2x)

Sängmått:
160 x 210

200 x 145

160 x 210

Fr i a r e k a n d u i n t e b l i .

