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Camping    i din smak?



Är du en punkare? Skate-åkare? Bergsklättrare? 
Husbyggare? Romantisk? Spelar ingen roll: du är 
alltid den du är. Och din Weinsberg är precis lika 
individuell som du. 

Ibland är det lätt att vara fri
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3

Gå din egen väg och visa världen att du är dig själv. Gör det du helst  
vill göra och släpp aldrig taget om din dröm. Njut av livet och ta  
reda på vad det kan bjuda just dig på. Börja din resa och upptäck  
din personliga Weinsberg.



Alla åker på semester.   Men du åker förstås på    CaraOne-ing!



400 LK 420 QD 440 FD 500 EU 500 QDK 510 XD 550 QDK

* * *

750 UDF
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Men du åker förstås på    CaraOne-ing!



My CaraOne
and only …

CaraOne 440 FD

Den bekväma dinetten med det stora bordet ser inbjudande ut med det  

nya FUN-tyget. Använd den praktiska spisen med tre lågor till att laga favorit-

måltiden till dina käraste. Självklart har vi förberett med mycket förvarings-

utrymme så att du kan ta med allt ditt bagage. Och det blir ingen kö till  

badrummet för handfatet har vi flyttat ut.
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CaraOne 500 EU

Din CaraOne är otroligt robust, hållbar och absolut säker på vägen. Och en sak kan vi lova:  

när du väl kommer in så vill du inte ut igen. Bekväm sittgrupp, ryggvänliga och sköna  

madrasser, Truma värme, inbyggd färskvattentank – den omfattande utrustningen kommer  

garanterat att glädja dig.  Den nya textilfärgen BLUE är dessutom en riktig blickfångare  

i alla modeller.

Tag en paus 
i din CaraOne
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En CaraOne
av kärlek

CaraOne 510 XD

Den stora dubbelsängen är som gjord för att värma sig i med sin 

älskade en regnig afton – och inte långt ifrån finns kylskåpet, placerat 

där bak så att det blir en naturlig avgränsning mellan köket och resten 

av utrymmet. 107 liter kylskåp och massor av stuvutrymme gör att ni 

alltid kan ta med er vad ni vill. Skulle ni vara fler så gör man enkelt om 

dinetten till en extra säng.
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One-hit
Vår Cara-

CaraOne 550 QDK

CaraOne 550 QDK har allt du behöver och mer därtill, för en härlig  

semester med dina nära och kära. Tilltaget utrymme, praktiskt kök,  

diskho i rostfritt stål med glaslock, en superhärlig dinette, en mycket  

skön dubbelsäng baktill för två vuxna och naturligtvis våningssängar  

för barnen.
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Har du en
CaraOne-familj?

Bakdelen av den rymliga CaraOne 750 UDF upptas av en stor, skön  

dubbelsäng, våningssängarna är smart placerad och om behovet finns  

så skapar man snabbt upp till fyra ytterligare sovplatser. Köket är förstås 

stort nog att laga mat till hela familjen och de extra förvaringsutrymmena  

är en självklarhet i detta mobila familjehem. Med de smarta rumsavdelarna  

får du tre olika utrymmen i vagnen om du vill. Så, när är du framme?

CaraOne 750 UDF
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1  Lots of fun – FUN

2  Nya stilfulla tyget – BLUE

3  Vackra nyanser i luckorna

4  Individuella justerbara läslampor

5  Djupa lådor med extra plats

6  Moderna och rengöringsvänliga blandare

7  Slitstarkt PVC golv

8  Extra utrymmen vid våningssängar

Highlights
CaraOne
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1 Ny design på baklyktor

2 Öppningsbara fönster 

3 Ny tuff grafik

4 Lätt tillgänglig panel för Truma Therme

5 Extra djupa överskåp fram

6 189 liters kylskåp (tillbehör)

Highlights
CaraOne
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Slå vakt om din frihet!


