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CaraCore
Modern trendsättare
En helintegrerad husbil med modern
utrustning som sticker ut på vägarna.
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CaraCore

DEN FÖRSTA HELINTEGRERADE
HUSBILEN FRÅN WEINSBERG
När vi började utveckla CaraCore satte vi målen högt redan från
början. Vi ville skapa ett mästerverk som skulle bli flaggskeppet
i WEINSBERGS husbilsprogram. Ett imponerande samspel av
rymdkänsla, material, kvalitet tillsammans med en osedvanligt
bra körkomfort.
En helintegrerad modell med alla fördelar som är typiska för
denna typ av husbil. Helt enkelt ”State of the Art”, från utseende
till förhållandet mellan pris och prestanda.
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Upptäck

700 mm bred dörr (KOMFORT) med
automatiskt låsystem som standard på
alla planlösningar.
Front med dekordetaljer i pianolack (tillval)

En WEINSBERG husbil med eleganta detaljer. Med de olika stylingpaketen (tillval)
kan man få sin bil att verkligen sticka ut från mängden.

När det gäller design har vi lagt all vår erfarenhet på att CaraCore ska vara
oberoende, karakteristisk, synlig och kraftfull. Det ser du på de rena linjerna, de
klara kanterna och de spännande ytorna. Weinsberg, en husbildröm!
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CaraCore

ETT UTSEENDE
SOM IMPONERAR

Dynamisk. Sidoväggarna har svarta detaljer.
Förardörren har elektriskt insteg. (tillval)
Grill och ramar runt strålkastare i svart pianolack
ger ett exklusivt intryck. (tillval)

Den nydesignade bakljusrampen med 100% LED tekonologi samt 17”
aluminiumfälgarna (tillval) ger en dynamisk design.
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Styrka

100% LED teknologi, en WEINSBERG-signatur för
synlighet och säkerhet.

Nu när vi har utvecklat allt från
scratch, har vi haft chansen att gå
helt nya vägar. För oss är CaraCore
verkligen början på en helt ny
husbils-era.

Imponerande belysning, imponerande utseende: Främre strålkastare med 100% LED teknologi i Cube-design.
Utdragbart gasolutrymme gör gasolbytet extra
bekvämt. (650 MEG / 700 MEG) (tillval)
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CaraCore

Med den intelligenta heads-up displayen är
blicken alltid fäst på vägen. (tillval)

Eleganta linjer: Den stora panoramavindrutan ger perfekt sikt.

Standardutrustad med
fällsäng för bästa komfort.
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Sittgrupp

Rent nöje. Rummets känsla är fantastisk och betonas av trämöblernas eleganta struktur.

Plats för en 24”
LED-tv, dold i
sittgruppen (säljs
separat)

Kvalitetsstoppning och bra sittkomfort bidrar till
ett enhetligt designkoncept.

Eleganta takskåp med gott om utrymme, handtag
från WEINSBERG och dörrar i robust material.
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CaraCore

BANBRYTANDE DESIGN
MED PRECISION

Att arbeta med CaraCore var verkligen speciellt för alla i teamet.
Var och en bidrog med 100% av sin kunskap och kompetens.
Att väcka denna spektakulära design till liv, del för del var en
obeskrivlig upplevelse.

Förarhusstolarna är av hög kvalitet och garanterar högsta komfort.

Dom ergonomiska och
vändbara stolarna
smälter in i interiören

I 700 MEG kan du avnjuta en middag för flera
personer tack vare det utfällbara bordet.
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Matlagning
Den helintegrerade karossen ger en helt ny
rymdkänsla. Den öppna designen leder blickarna
genom hela bilen. Dom jämna övergångarna
skapar en speciell upplevelse.
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CaraCore

EN FANTASTISK
RYMDKÄNSLA

Den enastående rymdkänslan uppnås genom den öppna designen med en
jämn övergång mellan bodel och förarhytt.

Storartat. Slim Tower-kylskåp med en
volym på 142 liter och AES-funktion
som standard.

Ren och skär njutning. Köksinredning i
exklusiv design.

Lådor med gott om utrymme och soft-close funktion.

Kökets utformning
är anpassat utifrån
planlösningen.

3-lågig spis med glasövertäckning
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Sovrum

PLATS FÖR HELA
FAMILJEN OCH LITE TILL
Att CaraCore skulle vara en del av
WEINSBERG-familjen, stod klart
redan från början. Det är viktigt att
en husbil även är familjevänlig och
praktisk.

1

2
1. Rymliga takskåp
2. Praktiska LED-spotlights
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CaraCore

Fällsängen är standard och smälter in i designen. När den är uppfälld är
det gott om plats i sittgruppen.

När fällsängen är nedfälld, har du en mysig sovplats för två personer.

Rejält med plats
när fällsängen är
nedfälld.

Exklusiv atmosfär med touch-LED också vid
fällsängen.

Eleganta överskåp med massor av plats för smått och gott.
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Sova

Sovrummet i 650 MEG och 700 MEG med 2 m långa enkelsängar. Perfekt designade
i minsta detalj. Överskåp med exklusiva WEINSBERG-handtag och soft touch
LED-spotlights.

RYMLIGA SÄNGAR
FÖR DINA DRÖMRESOR
Sovkomfort är viktigt, därför har vi utrustat
bilen med över 2 meter långa sängar. Att det
även finns ett stort garageutrymme under
sängarna är svårt att tro.
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CaraCore

Den vikbara garderoben i textil är
praktisk för extra förvaring. (tillval)

CaraCore präglas
av flera smakfulla
designelement.

Vägg-spotlights i sovrummet.

Sidoförvaring med nät som håller sakerna på plats.

Den franska dubbelsängen i 650 MF har EvoPore HRC-madrasser samt möjlighet till förvaring under.

Smarta förvaringslösningar

Sittgruppen kan enkelt göras om till en extra sovplats.
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Badrum

Stilig design i det största badrummet i klassen (700 MEG).

Badrummet i 700 MEG / 650 MEG
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CaraCore

Stäng dörrarna till sov- och vardagsrummet i 700 MEG så får du ett stort badrum.

Gott om utrymme i duschen på 700 MEG

STÖRSTA BADRUMMET
I KLASSEN

I badrummet är utrymmet det viktigaste, så vi har
utvecklat det största badrummet i klassen för CaraCore
Den karakteristiska designen är också konsekvent:
Enkelt och tydligt.

Badrummet i 650 MF

I 650 MF har du gott om utrymme vid handfat och i dusch.
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Highlights

ÖVERTYGAR

med genomtänkta detaljer

VARJE DETALJ ÄR ETT
MÄSTERVERK I SIG
1. Lampor med 100% LED-teknologi.
Den senaste tekniken, den bästa sikten.
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2

2. Soft-close lådor. Lådorna skjuts mjukt
och stillsamt för bästa komfort.
3. Manuell eller elektrisk (tillval)
mörkläggning i förarhytten. Ger en
privat atmosfär på natten.
4. 70 cm bred entrédörr KOMFORT.
Med automatiskt låssystem, dubbeltätning
och fällbara klädkrokar.
5. Öppen fordonslayout. Den helintegrerade layouten ger en bra rymdkänsla
och gott om utrymme.
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6. Smart servicelucka. Här är alla viktiga kopplingar samlade
på ett ställe.
7. Elektriskt fotsteg. För att chauffören lätt ska komma in och
ut i fordonet. (tillval)
8. Största badrummet i klassen. Gott om plats (700 MEG)
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CaraCore

8

Många valmöjligheter

ANPASSAD
för alla dina behov

Textilvarianter

TURIN

650 MF

BLOOM

DUSK

650 MEG

FOREST

700 MEG
STONE WATER
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OBS. Extrautrustning kan öka fordonets tjänstevikt. För vikter, se gällande tekniska data (separat trycksak) för Weinsberg Husbilar 2020 eller på weinsberg.se.
Uppgifterna om utrustning, mått, vikter och utseende motsvarar vad som är känt vid tidpunkten för tryckning (september 2019). Med förbehåll för ändringar när
det gäller utrustning, tekniska data, seriens omfattning och priser. Efter det att avtal har ingåtts förbehålls tekniska ändringar inom ramen för konstruktionen i
den mån de är till nytta för den tekniska utvecklingen och kunden rimligen kan förväntas godta dessa. Likaså förbehålls mindre avvikelser i färg och beskaffenhet
– även efter det att avtal har ingåtts – i den mån dessa inte kan undvikas på grund av materialet och kunden rimligen kan förväntas godta dem. Observera att
bilderna i katalogen delvis visar alternativa designvarianter eller tillvalsutrustning som kan fås mot extra kostnad. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska
skäl. Därför är det viktigt att du informerar dig noggrant om seriens aktuella utförande hos en auktoriserad återförsäljare för märket innan du köper ett fordon. All
utrustning på bilderna i katalogen ingår inte i standardutrustningen. Beakta också informationen i den aktuella tekniska data (separat trycksak), särskilt vad avser
vikter, lastmöjligheter och toleranser. Eftertryck, även i utdrag, är tillåtet endast med skriftligt tillstånd från Knaus Tabbert GmbH. Med reservation för tryckfel.

Generalagent i Sverige:

Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn • Telefon 0550-380 80 • Hemsida: weinsberg.se
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