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Speciale serie



In 1962 besloot Sud Aviation, de bouwer van 
caravelles die in Trignac, Loire-Atlantique, is 
gevestigd, uit te breiden en caravans te bouwen.

Op een kantoor bestudeerden tekenaars met een 
enorme ervaring in de luchtvaart het ontwerp 
hiervan en lanceerden de eerste Caravelair 
caravans, die toen al een combinatie vormden van 
creativiteit en originaliteit … na een ononderbroken 
carrière van 60 jaar, is Caravelair nu de leider in 
Frankrijk, waarbij het zijn kennis blijft ontwikkelen 
en weldoordachte kwaliteitscaravans voor u bouwt.

Parc des écrins

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl
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van 1.500 kgvan 4 tot 6 personen

4 personen

4 personen

van 1.650 kg

van 1.100 kg

van 850 kgvan 3 tot 6 personen

Even licht als de prijs!

All-inclusive vakanties

Het Nec plus ultra

Speciale serie

BENT U CARAVAN-DEBUTANT? 
 We leggen u alles uit

WAAROM 
      kiezen voor caravelair?

Inhoud
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BENT U CARAVAN-DEBUTANT? 
 We leggen u alles uit

WELK SOORT VOERTUIG HEB 
IK NODIG OM EEN CARAVAN TE 
TREKKEN?
Wij spitsen ons erop toe om lichtgewicht 
en makkelijk te trekken caravans te 
vervaardigen. Dit maakt deel uit van het 
DNA van CARAVELAIR vanaf het begin.
Het is daarom niet per se nodig om een 
ultrakrachtig voertuig te hebben om een 
van onze caravan te trekken. Dit is een van 
onze sterke punten!

WELK SOORT VERWARMING HEB IK 
NODIG VOOR MIJN CARAVAN?
Het soort verwarming is afhankelijk 
van het gebruik ervan en daarom 
bieden wij u verschillende krachtige 
verwarmingssystemen aan:
 GASVERWARMING: continue 
nauwkeurige regeling van de temperatuur.
 RONDVERWARMING: gelijkmatige 
warmteverdeling.
 ULTRAHEAT: een elektrische weerstand 
die een aanvullende verspreiding 
van warme lucht en een snelle 
temperatuurstijging mogelijk maakt.
 VLOERVERWARMING: esthetisch, 
ergonomisch en geruisloos.
 TRUMA iNET & iNET X: 
afstandsbediening voor verwarmings- en 
aircoapparaten (zie pagina 7).

KAN MIJN CARAVAN NIET  
SLINGEREN OP DE AUTOWEG  
OF IN DE BERGEN?
Voorzichtig rijden en een correcte verdeling 
van de lading van de caravan zijn het 
geheim voor een goede wegligging.
Maar u kunt ook antislipvoorzieningen en/
of stabilisatoren laten toevoegen aan uw 
caravan als deze die niet standaard zijn.
Het belangrijkste is dat u niet vergeet de 
lading in de caravan goed te verdelen op 
het moment van vertrek.

KAN IK MIJN CARAVAN VOLLEDIG 
AUTONOOM GEBRUIKEN?
Natuurlijk, want al onze caravans 
kunnen worden voorzien van een 
accu of zonnepaneel, om uw caravan 
volledig autonoom te maken in alle 
omstandigheden.
Ook zijn al onze caravan voorzien van 
een WC en watertanks voor nog meer 
autonomie.

KAN IK MIJN CARAVAN ELK 
SEIZOEN GEBRUIKEN?
Vanaf het instapniveau worden al onze 
caravans gefabriceerd volgens een procedé 
dat uniek is op de markt en dat IRP heet.
De voordelen van IRP zijn een BETERE 
ISOLATIE, een VERBETERDE WEERSTAND 
en een VERSTERKTE BESCHERMING.
U kunt zo elk seizoen profiteren van uw 
caravan.
Vanzelfsprekend dient u voor de 
koudere seizoenen echter wel een 
verwarmingsoplossing te kiezen. Deze vindt 
u op pagina 7.

Gordes - Luberon

?

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl
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WAAROM 
 kiezen voor caravelair?

GEGARANDEERD 

Alle caravans hebben een garantie  
van 2 jaar onderdelen en arbeidsuren.

Alle caravans zijn gegarandeerd  
7 jaar waterdicht. * 

* onder voorwaarde van een jaarlijkse controle.

EEN NETWERK VAN VAKMENSEN 
STAAT VOOR U KLAAR

Profiteer van een groot dealernetwerk, 
deskundig op het gebied van 

recreatievoertuigen.

ONDERDELEN 

Ons Europees onderdelenplatform 
TRIGANO SERVICE heeft meer dan 

50.000 referenties op voorraad en levert 
overal in Europa.

ZORGELOOS REIZEN

TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
France - contact@caravelair.tm.fr

KNOW-HOW EN FRANS FABRICAAT 

Onze caravans worden ontworpen en gefabriceerd in 
TOURNON-SUR-RHÔNE en Ardèche (Frankrijk).
Een van de grootste Europese productiecentra met een 
oppervlakte van 33 VOETBALVELDEN en een productie van meer 
dan 5.000 CARAVANS per jaar.
Onze onderstellen, onze kussens, onze matrassen en onze meubels 
komen allemaal uit gespecialiseerde Franse fabrieken.
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41 mm

Brede half-integraal van 
gelijmd aluminium

Waterdichte pakking voor de 
verbinding tussen de wanden

Polyester laag*

Dak van versterkt  
polyester

Een onderbouw van 
versterkt polyester

Vloermat van PVC /
Multiplex 6 mm

Steunen van composiet

Bekleding van geëxpandeerd  
composiet

Houten wiggen

STEVIGHEID

STEVIGHEID
STEVIGHEID

DICHTHEID

DICHTHEID
DICHTHEID

*  Met uitzondering van de ALBA zijpanelen: van 
gehamerd aluminium voor de basisuitvoering.

EEN TECHNOLOGIE DIE UNIEK IS OP DE MARKT

Onze caravans worden gebouwd volgens een exclusief  
proces dat IRP heet.

Betere  
isolatie

XPS STYROFOAMTM isolatie, 
een extra stevig en stabiel 
vochtwerend schuim met een hoog 
isolatievermogen met betrekking 
tot geluid en warmte.

Grotere  
weerstand

Een krachtige hout- en composiet-
combinatie die structuur van onze wanden 
en vloeren versterkt, met als voordeel de 
lange levensduur van composietmateriaal 
en de uitzonderlijke weerstand van 
massief hout.

Meer  
bescherming

Met polyester* beschermde buitenlaag 
die beter bestand is tegen krassen, 
kleine inslagen, grind, koolwaterstoffen, 
UV-straling en slecht weer in het 
algemeen.

ISOLATIE

Antibes
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Er zijn verschillende 
matrasdiktes afhankelijk van 
onze gamma’s: 12cm, 15cm, 17cm.

Onze comfort matrassen
 100% Polyester
 Thermoregulerend matras 
 Katoen 300 gr 
 Anti-stofmijt
 Gemaakt in Frankrijk
 Van schuim dat rekening houdt met onze gezondheid en het milieu
 Oeko-tex Klasse 1: voor een tijk zonder schadelijke stoffen.

Een krachtig verwarmingssysteem  *
 GASVERWARMING: continue en nauwkeurige temperatuurregeling.
 RONDVERWARMING: gelijkmatige spreiding van de warmte.
 ULTRAHEAT: dubbele spreiding van warme lucht en snelle 
warmteaccumulatie**.
 VLOERVERWARMING: esthetisch, ergonomisch en geruisloos.
 I-NET X: tbv bediening op afstand airco & verwarming 
(modelafhankelijk).

*Tegen betaling volgens model.
**Alleen in combinatie met een gashaard.

De XL FREEZE koelkast  *
Op het eerste gezicht kan men zich moeilijk voorstellen dat 
deze grote lade feitelijk een koelkast is met indrukwekkende 
capaciteiten:

 Krachtige koelkast met XL volume!
 Profiteer van dezelfde prestaties als bij normale keukenmodellen 
dankzij de betrouwbare compressortechniek, ook bij hoge 
temperaturen.
 Gegarandeerde autonomie tijdens de reis.
 Een uniek en praktisch ontwerp
 De perfect geïntegreerde XL FREEZE heeft een ruimte van 150 L, 
inclusief een vriesruimte van 15 L met verstelbare compartimenten.

COMFORT BOVEN ALLES

WAAROM 
 kiezen voor caravelair?
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Alba
?

Met de ALBA, die voor iedereen betaalbaar is, heeft 
u het gemak van een makkelijk te trekken caravan 
tegen een voordelige prijs en die toch is uitgerust 
met alle essentiële voorzieningen voor een fijne 
vakantie met z’n tweeën of met het gezin. 

Even licht  
  als de prijs!

van 850 kg van 3 tot 6 personen

INCLUSIEF
Zie pagina 5

HEB IK EEN STALLING 
NODIG OM MIJN 
CARAVAN TE LATEN 
OVERWINTEREN?

Nee niet per se. 
Onze caravans 
zijn ontworpen om 
bestand te zijn tegen 
weersomstandigheden. Wij 
raden u desalniettemin aan 
om uw caravan te stallen 
wanneer u hem niet gebruikt 
en hem in elk geval van tijd 
tot tijd te luchten.

Étretat

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl

Het hele assortiment 
vindt u hier Alba
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ALBA STYLE 430*

ALBA 426 Family ALBA STYLE 430*

3

1

4

2
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Even licht  
  als de prijs!

1. Matrasdikte  /  2. 3-pits kooktoestel  /  3. Fflexibele leeslampjes LED  /  4. Voorbereiding TV-aansluiting

XL FREEZE  
KOELKAST 150L

(Detail op pagina 7)

ZOOM

* Beschikbare modellen per land.
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Alba

Style
ALBA 426

ALBA 426

  Polyester zijwanden
  AKS - Stabilisator 3004 
  Schokdempers
  Serviceluik (100x40cm) 
  Panoramadakluik (70x50cm)
  Boiler Truma Therme 5L (230V)
  Afvalwatertank 30L (Rolbaar)
  Verswatertank 50L (Vast)
  Douchegordijn
  Handdouche met flexibele slang
  Rekje voor toegangsdeur
  Stoffering «Sidney»
  Matrasdikte 15cm
  Tweekleurige kastdeuren
  Verlichte opbergvakken
  LED-verlichting x4
  Reservewielhouder (disselbak)

Style

Dakluik
70x50cm

Schokdempers AKS -
Stabilisator 3004

Polyester 
zijwanden

Specifieke
ALBA STYLE PACK

hechtmiddelen

WAARDE VAN DE 
EXTRA UITRUSTING

MEER DAN
4000 €*

* Prijs incl. btw Nadere informatie bij uw dealer.

Bevestigingsrails voor 
fietsendrager achterzijde

Aluminium 
zijwanden

Ecklusive lisolatie 
XPS schuim

Geïsoleerde
wielkast

Polyester dak

Ondervloer
polyester

Étretat

Wij stellen allemaal 
prijs op een

afwerking

2 AFWERKINGEN NAAR KEUZE
(afhankelijk van het model)
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ALBA STYLE 460*ALBA STYLE 426 Family

ALBA 486 Family

ALBA STYLE 426 Family ALBA STYLE 472*

ALBA 350*

CARAVELAIR | COLLECTIE 2023

* Beschikbare modellen per land.
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1
2

Artica

Het ARTICA gamma bestaat uit een combinatie 
van exclusief design, comfort en veiligheid 
dankzij de uitgebreide standaarduitrusting.

All-inclusive 
  vakanties

van 1.500 kg van 4 tot 6 personen

KAN IK OVERAL 
KAMPEREN MET MIJN 
CARAVAN?

Een caravan is in principe 
ontworpen en bedoeld voor 
overnachtingen op een 
campingplaats. Mocht u toch 
de wens hebben om buiten 
een camping te overnachten, 
vraag dan na of de plaatselijke 
wetgeving dit toestaat en in 
welke condities. Uiteraard staat 
het u vrij om een halte te maken 
en bijvoorbeeld een lunch te 
genieten aan een rivieroever 
met inachtneming van de lokale 
verordeningen in deze. 

?

Mont Saint-Michel

Het hele assortiment 
vindt u hier Artica

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl
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ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

3

6

5

4

DesignDesignNew
2023

ARTICA 542

3

CARAVELAIR | COLLECTIE 2023

Standaard SKYVIEW
(Artica 540 en 542)

ENKELE BEDDEN OF CENTRAAL BED (542 ou 540)

All-inclusive 
  vakanties

1. Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)  /  2. AKS - Stabilisator 3004  /  3. Matrasdikte 15 cm  /  4. Panoramadakluik (90x60cm)  /   
5. Hordeur  /  6. Compressor-koelkast XL FREEZE 150L
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ARTICA 540

Artica

 

PRAKTISCH: 

BADKAMER MET 
DRAAIBARE 
SCHEIDINGSWAND 
VARIOBAD
(Artica 540, 542)

Electrische 
toegangstrede

Disselboom  
afdekkap

Aluminium 
velgen

Gasaansluiting
Voortentzijde

Polyester zijwanden 
MolgrijsPanoramadakluik

70x50cm

XL - brede
toegangsdeur 61cm

(op modellen
586, 540 et 542)

Panoramadakluik
90x60cm

  Aluminium velgen
  Reservewiel Aluminium (ondervloers)
  Gasaansluiting Voortentzijde
  Buitendouche aansluiting
  Stadswateraansluiting
  Stopcontacten TV Voortent (12V/230V)
  Serviceluik (75x30cm) (1)

  Electrische toegangstrede
  Disselboom afdekkap
  Panoramadakluik (90x60cm) (2)

  Geventileerd dakluik (40x40cm) met 
handdoekrek
  Kit Comfort (2 Kopsteunen,  
2 Armsteunen, 2 rugkussentjes)
  Rookmelder
  Administratief gewichtswijziging (1)

  Verwarming / Boiler (10L) TRUMA 
COMBI 6E (230V/GAS) (3)

(1) Behalve voor 496 Family en 586 Family

(2)  ipv Panoramadakluik (70x50 cm) en behalve voor 
496 Family 

(3) ipv COMBI 4 voor 540 / 542 / 586 Family

ViP
PACK

Kies voor het  
comfort met het

* Prijs incl. btw Nadere informatie bij uw dealer.

KLANTVOORDEEL
TOT

2500 €*

Mont Saint-Michel

MET OF ZONDER VIP PACK
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ARTICA 520ARTICA 520

 

ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 496

New
2023

CARAVELAIR | COLLECTIE 2023

INZOOMEN

Electrische  
toegangstrede

Controlepaneel
TRUMA I-NET X

(Alle voordelen op pagina 5 van  
de technische brochure)

Aluminium  
velgen
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1

2
3

Allegra
?

En als u uw huis mee op vakantie neemt? 
Elegant interieur, hoog uitrustingsniveau en 
uitzonderlijk comfort. Onze exclusieve inrichtingen 
zijn ontworpen zodat u zich thuis voelt!

Het Nec  
 plus ultra 

à partir de 1.650 kg 4 personen

WORDEN UW 
CARAVANS ECHT IN 
FRANKRIJK GEBOUWD?

Jazeker kom maar wij zijn er 
trots op dat onze caravans 
volledig worden ontworpen 
en gebouwd in Frankrijk en 
wel in Tournon-sur-Rhône in 
de Ardèche.

Het hele assortiment 
vindt u hier Allegra

Abbaye de Sénanque

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl
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ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

4

5

6
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GROOT LICHTSTERKTE standaard

1. Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)  /  2. Schokdempers  /  3. AKS - Stabilisator 3004  /  4. Skyview  /  5. Panoramadakluik (90x60cm)  /   
6. Matelas Matrasdikte 17cm
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Allegra

Optima
De uitrusting van het

is standaard! 

  Aluminium velgen
  Reservewiel Aluminium (ondervloers)
  Reservewielhouder (ondervloers)
  Stadswateraansluiting
  Stopcontacten TV Voortent (12V/230V)
  Serviceluik (100x40cm) x2
  Geventileerd dakluik (40x40cm) met 
handdoekrek
  Panoramadakluik (70x50cm)
  Verwarming / Boiler (10L) TRUMA 
COMBI 6E (230V/GAS)
  I-NET X tbv bediening op afstand 
verwarming & airco
  Panoramadakluik (90x60cm)
  Disselboom afdekkap
  Electrische toegangstrede
  Geïntegreerde Oven / Grill (GAS)
  Afzuigkap
  Rookmelder
  Afgeronde zitkamer met hoofdsteun
  Klaptafel op centrale poot met klapblad
  Bed opent met behulp van gasveer 
  Matrasdikte 17cm
  Nachtverlichting op de grond
  Verlichte Douchekolom
  LED-verlichting
  Voorbereiding TV-aansluiting:  
Stopcontacten en kabels
  Voorbereiding zonnepanelen
  Technische gewichtswijziging (2) 
(1900kg)

INCLUSIEF    PACKOptima

* Prijs incl. btw Nadere informatie bij uw dealer.

KLANTVOORDEEL

8000 €*

PRAKTISCH: 

DRAAIBARE TAFEL 
OP CENTRALE POOT 
MET KLAPBLAD

Antibes

PAKKET
MEER DAN

18 | 



CARAVELAIR | COLLECTIE 2023

Verwarming / Boiler (10L)
TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)

 | 19



 
 

Speciale 
serie

à partir de 1.100 kg 4 personen

Het hele assortiment 
vindt u hier 
TITANIUM

Monts d’Auvergne

  Polyester zijwanden
  Aluminium velgen
  Verzwaarde uitdraaisteunen (x4)
  Disselboom afdekkap
  ABS-bumper
  Dakreling zwart
  Buitendeur met raam
  Rondverwarming (12V)

  Compressor-koelkast XL FREEZE 150L 
(afhankelijk van het model)
  Voorraam (afhankelijk van het model)
  Combi-rollo’s
  Controlepaneel
  TV-steun
  Stoffering «Austin»
  Lattenset ter ombouw tot Kingsize bed 
(afhankelijk van het model)

  Opklapbaar hoofdeinde (afhankelijk van het 
model)
  Extra zitgroep bovenkast
  Rookmelder
  Voorbereiding Accu
  Administratief gewichtswijziging (1) (1500 Kg)

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN :VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN :

Polyester 
zijwanden

WAARDE VAN DE EXTRA 
STANDAARDUITRUSTING

5000 €*

* Prijs incl. btw Nadere informatie bij uw dealer.

Nadere informatie over 
be.caravelair-caravans.com/nl
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450450
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Monts d’Auvergne
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455455
Monts d’Auvergne
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470470
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Sommige modellen afgebeeld in de folder kunnen gefotografeerd zijn met uitrustingen die in optie worden aangeboden. De eigenschappen van de afgebeelde modellen kunnen variëren 
van land tot land. Niettegenstaande zeer veel zorg werd besteed aan het ontwerp en de realisatie van deze folder, is dit geen contractueel document. CARAVELAIR kan ten allen tijde, 
en zonder voorafgaande verwittiging, de karakteristieken van de verschillende modellen wijzigen. CARAVELAIR kan niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen aangebracht 
door haar leveranciers, noch voor typografische fouten die oorkomen bij de uitgave van de folder. Elke reproductie van deze folder, zelfs gedeeltelijk, is
verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien. Uw verdeler houdt zich ter uwer beschikking om uw verder te informeren. Aarzel niet hem te contacteren.In geval van een versie 
in meerdere talen, is het de Franse tekst die oorslaggevend is.
Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig op het moment van afdrukken (augustus 2022) en worden door CARAVELAIR als indicatie gegeven. Zij kunnen gewijzigd 
worden, vaak vanwege technische vooruitgang. Niet-contractueel document.

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@caravelair.tm.fr

Foto’s: Serge Chapuis - Creatie en layout: jourj.buzz

be.caravelair-caravans.com/nl

Pont du Gard

Gironde

Cassis

Mont Blanc


