
NL 
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ERVARING IN DIENST VAN UW VAKANTIE 
Sinds 1962 laat Caravelair zich inspireren door uw levenswijze op vakantie, om voor u caravans te bouwen 
die comfort combineren met een mooie vormgeving, functionaliteit, een uitstekende prijs/kwaliteitverhou-
ding en de belofte van een geslaagde gezinsvakantie.

Caravelair komt dit jaar met drie series op de markt; de Antares, de Antares Style en de Allegra. U treft in 
deze modellenrange een grote diversiteit: van compact en licht tot compleet en luxueus uitgeruste modellen.

De 2017 caravancollectie is ontworpen en geproduceerd in Frankrijk en staat in het teken van comfort, tech-
nologie, veiligheid en design. Caravelair caravans staan garant voor zorgeloos en plezierig kamperen, waar 
en wanneer u maar wilt.

CARAVELAIR : EEN CARAVANMERK VAN TRIGANO VDL
Trigano VDL, gelegen in het hart van de wijngaarden van de Rhônevallei in de Franse Ardèche, ontwerpt en 
vervaardigt meer dan 4000 caravans en 6000 campers per jaar. Met meer dan 10000 voertuigen per jaar, 
een oppervlakte van 200.000 m2 (ofwel 33 voetbalvelden) en meer dan 800 medewerkers is TRIGANO VDL 
de grootste productie-eenheid van Europa.

800

200 000 m2 4000

6000
medewerkers

een oppervlakte van caravans

campers
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INNOVATIEVE
WARMTECOMFORT

GASVERWARMING
•  Continu en nauwkeurig bijstellen van de temperatuur 

en het ventilatorvermogen

• Ergonomische bedieningspanelen

•  Booster-functie voor een warmeluchtverdeling en 
een snellere ontvochtiging

RONDVERWARMING
Gelijkmatige ventilatie van de hete lucht via over de 
gehele oppervlakte van de caravan verlegde buizen. 

• Comfortabel 

• Homogene en geleidelijke stijging  in temperatuur

CARAHEAT© CENTRALE  
RONDVERWARMING
Bij dit nieuwe exclusieve concept wordt warme lucht 
direct vanuit de Trumavent

en zonder warmteverlies in de caravan geblazen via 2 
uitstroomopeningen

boven de kachel.

• Snelle en doeltreffende temperatuurstijging

• Draaibare en richtbare uitstroomopeningen

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING
•  Comfortabel 
•  Geruisloos 
•  Zuinig in verbruik

INNOVATIEVE
CONSTRUCHE
DE POLYESTERTECHNOLOGIE
Wat zijn de belangrijkste voordelen van polyester?

Sterker : Polyester is rotvrij en niet-poreus materiaal, en rekent daarmee af met alle risico 
op corrosie.  

De hardheid van het polyesteroppervlak biedt meer weerstand tegen schokken, krassen, 
olie en chemicaliën, uv-stralen, weersinvloeden in het algemeen, en hagel in het bijzonder..

Eenvoudiger onderhoud : Polyester biedt een glad en stevig oppervlak, en is super duurzaam en  
gemakkelijk schoon te maken. Bij een incident is polyester ook eenvoudiger en goedkoper 
te repareren dan aluminium.

Meer isolatie : De polyester coating is een integraal onderdeel van het isolatiesysteem: 
polyester is flexibeler dan aluminium en dempt beter het geluid van regen of hagel en blijkt 
thermisch efficiënter.

Bespaar geld... Naast besparingen op reparatiekosten, kunt u wellicht besparen op uw 
verzekeringskosten: inderdaad, want bij hagel is het mogelijk dat de verzekering niet de 
volledige kosten op zich neemt. Met CARAVELAIR is er weinig risico op hagelschade en dus 
weinig kans op extra kosten: denk en praat erover met uw verzekeraar!

ISOLATIE XPS
Het best mogelijke ontwerp uit het aanbod voor uw rust en de levensduur van uw caravan.

XPS-isolatie een extra stevig schuim met een hoge geluids- en warmte-isolatie, zorgt voor 
een efficiënt productieproces, en heeft tot doel u steeds meer comfort en een voorbeeldige 
levensduur van uw caravan te garanderen.

Dit is de reden waarom wij, met meer dan alleen woorden, ons concreet boven de stan-
daardnormen van het beroep plaatsen: onze ALLEGRA en VENICIA PREMIUM caravans zijn 
daarom nu gedekt met een isolatiegarantie van 7 jaar, onder voorbehoud van een jaarlijkse 
controle door één van de erkende leden van het netwerk.

Dak/achter/voor  
in polyester uit het 
assortiment

Structuur van sand-
wichpaneel  in XPS

Vloerisolatie

Houten latten
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INNOVATIEVE
«COMFORT» MATRAS 
CARAVELAIR belooft u een goede nachtrust dankzij de nieuwe comfort-
matrassen!
• Anti-huismijt : anti-huismijt matrashoes.
•  Made in France : 100% gemaakt in Frankrijk.
•  Certipur : gemaakt volgens de laatste veiligheids-, gezondheids en  

milieuregels van de schuimmatrassen verwerkende industrie.
•  Oeko-tex class 1 : matrashoes is gemaakt van materiaal dat veilig is 

voor uw gezondheid en huid.. 

ANTARÈS
• 100% polyester
• Thermoregulerend matras
• Omkeerbaar
• Matras van 100% gewatteerd katoen

ANTARÈS STYLE / ALLEGRA
• 100% polyester
• Thermoregulerend matras
• Omkeerbaar
• Matras van 100% gewatteerd katoen

KINDERMATRAS
• 100% polyester
• Thermoregulerend matras
• Omkeerbaar
• Matras van 100% gewatteerd katoen

INNOVATIEVE
XL FREEZE, XL KOELING,  
XL PRAKTISCH EN XL DESIGN!

OPTIMALE KOELING!
•  Efficiënte koeling tot buitentemperaturen van 43°C!

•  Zuinig: energieklasse A+ dankzij Isotherm® isolatietechniek.

OPTIMALE KOELINGSNELHEID
•  Van 15°C naar 0°C binnen 15 minuten.

UNIEK SCHUIFLADE DESIGN
De koelkast bevindt zich in de unieke, perfect geïntegreerde, schuiflade in het keukenmeubel.

•   U hebt onmiddellijk zicht op en toegang tot alle aanwezige etenswaren en dranken in uw 
koelkast.

•  Totale inhoud 150 liter met een 19 liter vriesvak.

•   Flexibele indeling dankzij de verplaatsbare verdeelrekjes en de diverse opbergbakjes.

•   Drie flessenhouders.

•   Een groentebak, vleesdoos, eierenrekje alles is aanwezig.

•  Werkt op 230 volt en onderweg achter de auto op 12 volt.

•  Geen stroom op de overnachtingplaats? In tegenstelling tot conventionele koelkasten werkt 
de XL Freeze op een boordaccu zelfs de hele nacht!
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ANTARÈS STYLE

van 2 tot 6 slaapplaatsen

Licht in gewicht

Compact

Makkelijk te trekken

Een prima basisuitrusting die nog verder  
is te personaliseren

Modern interieur

van 900 tot 1200 Kg

P10/13  

ANTARÈS 
Licht in gewicht en daardoor  

eenvoudig te trekken.

P14/15

ANTARÈS STYLE
De perfecte balans tussen gewicht,  

uitrusting en prijs.

P16/21

ALLEGRA 
Een moderne uitstraling,  

van binnen en van buiten.

Waarom een ANTARES ?
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4 slaapplaatsen

Design: moderne vormgeving in 
combinatie met elegante kleuren

Hoog uitrustingsniveau 

Modern interieur 

1400 Kg

Waarom een ALLEGRA ?

van 3 tot 4 slaapplaatsen

Licht in gewicht

Comfortabel

Veiligheid

Design

Hoog uitrustingsniveau

van 1000 tot 1200 Kg

Waarom een ANTARES STYLE ?



Antarès 400 choco Antarès 400 choco
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ANTARÈS

Antarès 400 choco

Een lichte en daardoor makkelijk te trekken caravan, met een fraai front 
met strakke lijnen.

De Antares brengt functionaliteit en comfort in combinatie met moderne 
kleurencombinaties.



ANTARÈS
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Antarès 476 choco

Antarès 476 choco

Nieuw in 2017: De Antares «Family» 

Al tientallen jaren lang staat Caravelair bekend om haar uiterst praktische 
en familievriendelijke caravans voor elk budget.

De familie-indelingen zijn vanaf dit jaar exclusief uitgevoerd in een 
aantrekkelijk en modern interieur dankzij de geslaagde combinatie van 
heldere meubels en chocolade- kleur panelen. 

De meubels zijn met een speciaal materiaal „Alkorcell“ uitgevoerd en zijn 
daardoor zeer geschikt voor familie-gebruik. 

Eigenschappen van « Alkorcell »:
• Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen
• Krasbestendig
• Water- en waterdampbestendig.
• Chemicaliënbestendig dankzij de  thermogeharde struktuurlak



Antarès Style 450 malta
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ANTARÈS STYLE

Antarès Style 420 laguna

Antarès Style 420 lagunaAntarès Style 450

De Antares Style biedt een hoog uitrustingsniveau (AKS 3004 stabilisator, 
schokbrekers, boiler, groot serviceluik, comfort matrassen en afvalwater-
tank) in combinatie met een eigentijdse uitstraling. De Antares Style is 
tevens een robuuste caravan met het nieuwe kunststof front en polyester 
dak en zijbeplating.

De Antares Style staat voor zorgeloos vakantieplezier.
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ALLEGRA

Allegra 475 cannelle

Allegra 475 cannelle

Modern en elegant, dat zijn de sleutelwoorden voor de Allegra serie.
Door de combinatie van een Noorse houtsoort met contrasterend wit, 
afgewisseld met chocoladebruine tinten, nieuwe deuren en veel chromen 
details, is het interieur zeker modern te noemen. De Allegra is niet alleen 
van binnen eigentijds, de combinatie met de strakke buitenlijnen geeft de 
caravan een prachtige uitstraling.



ALLEGRA

1918

Allegra 475
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ALLEGRA

MALTA LAGUNA

ANTARÈS  STYLE

CHOCO

ANTARÈS           /

TentlampGeremde rubberge- veerde 
AL-KO torsie-as

StroomaansluitingGrote disselbak

Disselboom afdekkap (2kg)
(optie Antarès/Antarès 
Style)

Reservewiel (optie Antarès/
Antarès Style) 

Scharnier met geïnte-
greerde uitzetter

Alle hoofdgaskranen op één 
plaats

LED verlichting en 2 spotjes

AKS koppeling  
(optie Antarès)

Stoffening en opmaak Antarès Style  
mogelijk tegen meerpijs

STANDAARDUITRUSTING STOFFERINGRN

CANNELLE

De garantie en diensten van 
CARAVELAIR
SERVICE DOOR HEEL EUROPA
Deze service kan worden gegarandeerd door het uitgebreide net 
van plaatselijke dealers.

GARANTIE
Bij Caravelair bestaat er een garantie van 3 jaar op onderdelen en  
arbeidsloon. Wij besteden de uiterste zorg aan onze producten: 
daarom geven wij een garantie op waterdichtheid van 5 jaar 
(volgens de garanties van Caravelair: mits de caravan jaarlijks ge-
controleerd en onderhouden is). De producent van Caravelair, Tri-
gano VDL, is ISO 9001 gecertificeerd.

ONDERDELEN
Naast de Caravelair garantie bieden wij u, via ons netwerk van dis-
tributeurs, onze aftersales-service: Trigano Service. Deze organisatie 
is speciaal opgezet ten behoeve van de onderdelenvoorziening voor 
heel europa van alle Trigano producten. Trigano Service bestrijkt voor 
de exploitatie hiervan een oppervlakte van 20.000 m2 en heeft in 
totaal 50.000 artikelen in beheer, waarvan er 30.000 op voorraad zijn. 
Ieder jaar worden er meer dan 10.000 km afgelegd in de magazijnen 
om 90.000 bestellingen klaar te maken.

KLANTENSERVICE BIJ DE FABRIKANT
Door uw keuze voor Caravelair kunt u te recht bij een groot netwerk 
van distributeurs in Europa. Verder is er de klantenservice bij de 
fabrikant om u te helpen, naar u te luisteren en om u raad te geven. 
Wij willen u graag op de beste manier helpen en raden u daarom 
ook aan om vooraf een afspraak met ons te m aken via het nu-
mmer 00.33.4.75.07.56.50 maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur. 
TRIGANO VDL - Klantenservice

130 route de Lamastre - 07300 Tournon sur Rhône - Frankrijk


