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I 1962 bestemte Caravelle-producenten Sud 
Aviation, som holdt til i Tignac i Loire-Atlantique, 
at de ville udvide virksomheden ved at begynde 
og bygge campingvogne.

Et planlægningskontor med erfarne designere fra 
luftfartssektoren lancerer de første Caravelair-
campingvogne, som allerede kombinerede 
kreativitet og originalitet.
Efter 60 innovationsrige år fremstår Caravelair 
som den førende på det franske marked for 
campingvogne, og man anvender fortsat 
sin ekspertise med henblik på at tilbyde 
kvalitetscampingvogne, som er designet og 
konstrueret til dig.

Parc des écrins

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com
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fra 1300 kgfra 4 til 6 personer

4 personer

4 personer

fra 1700 kg

fra 1200 kg

fra 900 kgfra 3 til 6 personer

Når lav vægt og  
 lav pris tæller! 

Ferie med alt inkluderet

Creme de la creme

Specialudgave

DIN FØRSTE? 
   Alt, hvad du skal vide

HVORFOR 
      vælge caravelair?

Indhold
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DIN FØRSTE? 
 Alt, hvad du skal vide

HVILKEN SLAGS BIL SKAL JEG 
BRUGE FOR AT TRÆKKE EN 
CAMPINGVOGN?
Vi bestræber os på at udvikle og 
producere lette campingvogne, som er 
nemme at trække: Dette er selve DNA’et i 
CARAVELAIR.
Du skal altså ikke nødvendigvis bruge en 
ekstra kraftig bil for at kunne trække en af 
vores campingvogne. Det er en af vores 
styrker!

HVILKEN SLAGS OPVARMNING 
PASSER BEDST TIL MIN 
CAMPINGVOGN?
Den rigtige varmeløsning afhænger 
af brugen, og vi tilbyder flere effektive 
varmesystemer:
 GASOPVARMNING: Trinløs og nøjagtig 
regulering af temperaturen.
 VARMLUFT: Jævn fordeling af varmen.
 ULTRAHEAT: Elektrisk tillægsvarmer med 
to varmluftsudgange og dermed hurtig 
temperaturstigning.
 GULVOPVARMNING: Æstetisk, 
ergonomisk og støjsvag.
 TRUMA iNET OG iNET X: Fjernbetjening 
af varme- og klimaanlæg (se side 7).

KAN MIN CAMPINGVOGN  
IKKE NEMT SKRIDE UD  
PÅ MOTORVEJEN OG VED  
KØRSEL PÅ STEJLE VEJE?
Forsigtig kørsel og korrekt læsning af 
campingvognen er hemmeligheden bag et 
godt vejgreb.
Men det er muligt at eftermontere et 
antislingresystem og/eller stabilisatorer i 
din campingvogn, hvis dette udstyr ikke er 
standard.
Det vigtigste er at sørge for en jævn 
vægtfordeling inden i campingvognen fra 
starten.

ER DET MULIGT AT BRUGE 
CAMPINGVOGNEN MED FULD 
AUTONOMI?
På alle vores campingvogne kan der 
monteres et batteri eller et solpanel, som 
gør din campingvogn autonom under alle 
omstændigheder.
Alle vores campingvogne har både toilet og 
vandtank, som udvider autonomien.

KAN JEG BRUGE CAMPINGVOGNEN 
HELE ÅRET?
Alle vores campingvogne, SELV DE 
MEST PRISBILLIGE, er produceret ved 
en produktionsproces, som er unik på 
markedet; den kaldes IRP.
Fordelene ved IRP er BEDRE ISOLERING, 
STØRRE MODSTAND og BEDRE 
BESKYTTELSE.
Det betyder, at du kan have glæde af 
campingvognen hele året.
Men hvis den bruges meget i koldt vejr, kan 
det være en god ide at vælge en af vores 
opvarmningsløsninger, som er beskrevet 
nærmere på side 7.

Gordes - Luberon

?

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com
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YEARS
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CARAVELAIR | SAMLING 2023

HVORFOR 
 vælge caravelair?

GARANTI 

Alle campingvogne har garanti:
2 år for dele og arbejde

7 år for tæthed *

* Forudsat at der udføres en årlig kontrol  
hos en autoriseret partner.

ET NETVÆRK AF EKSPERTER STÅR 
TIL TJENESTE

Udnyt fordelene ved et netværk  
af mere end 150 forhandlere i over  
30 lande - alle sammen eksperter  

i fritidskøretøjer.

RESERVEDELE 

Vores reservedelsplatform i Europa, 
TRIGANO SERVICE, administrerer over 

50.000 reservedelsnumre og leverer  
i hele Europa.

KØR UDEN BEKYMRINGER

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

PRODUCERET I FRANKRIG MED FRANSK EKSPERTISE 

Vores campingvogne er designet og produceret i 
TOURNON-SUR-RHÔNE i Ardèche (Frankrig).
Et af de største fabriksanlæg i Europa med et areal svarende 
til 33 FODBOLDBANER og en produktion på mere end 5.000 
CAMPINGVOGNE om året.
Vores chassis, vores puder, vores madrasser og vores møbler 
kommer også fra franske specialfabrikker.
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41 mm

Bred limet aluminiumsprofil

Tætningssæt til skørterne 
mellem panelerne

Polyesterskal*

Tag i forstærket polyester

Undergulv i forstærket 
polyester

Pvc-gulvtæppe /
Krydsfiner 6 mm

Kompositlister

Beklædning af skumkomposit

Trælister

ROBUSTHED

ROBUSTHED
ROBUSTHED

TÆTHED

TÆTHED
TÆTHED

*  Undtagen sidevæggene i ALBA: Hamret aluminium  
i standardversionen.

EN TEKNOLOGI, SOM ER UNIK PÅ MARKEDET

Alle vores campingvogne, SELV DE PRISBILLIGSTE, er produceret 
gennem en eksklusiv produktionsproces, som kaldes IRP.

Bedre  
isolering

XPS-isoleringen STYROFOAMTM, 
en meget fortættet, vandafvisende 
og stabil skum med høj lyd- og 
varmeisoleringsevne.

Større  
modstand

En højtydende blanding af træ og 
kompositmateriale ,  som styrker 
chassisrammen i vægge og gulv, og som 
kombinerer kompositmaterialets lange 
levetid med det massive træværks utrolige 
slidstyrke.

Mere  
beskyttelse

Yderskal af polyester*, modstandsdygtig 
mod ridser, små stød, grus, hydrokarboner, 
ultraviolette stråler og dårligt vejr generelt.

ISOLERING

Antibes
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Vi tilbyder forskellige tykkelser 
på madrasserne afhængigt af 
serierne: 12cm, 15cm, 17cm.

Vores komfortmadrasser
 100 % polyester
 Varmeregulerende madras
 Vattering 300 g
 Anti-støvmider
 Produceret i Frankrig
 Består af skum, som skåner sundhed og miljø.
 Oeko-tex klasse 1: For isolering uden giftige stoffer.

Effektivt varmesystem  *
 GASOPVARMNING: Trinløs og nøjagtig regulering af temperaturen.
 VARMLUFT: Jævn fordeling af varmen.
 ULTRAHEAT: Elektrisk tillægsvarmer med to varmluftsudgange og 
dermed hurtig temperaturstigning.
 GULVOPVARMNING: Æstetisk, ergonomisk og støjsvag.
 TRUMA I-NET X: Fjernbetjening af varme- og klimaanlægget. 

* Ekstraudstyr afhængig af model.

Køleskabet  XL FREEZE *
Ved første øjekast er det vanskeligt at forestille sig, hvor stor 
skuffen faktisk er... et køleskab med utrolig kapacitet:

 Køleskab, ekstra koldt, XL-effektivitet!
 Tilbyder samme gode køleegenskaber som husholdningsmodellerne.
 Garanteret autonomi under kørsel.
 Unik og praktisk design.
 Køleskabet XL FREEZE er perfekt integreret og giver dig 150 liter 
lagringsplads, inklusive en frysedel på 15 liter med fleksibel opdeling.

KOMFORT HELE VEJEN IGENNEM

HVORFOR 
 vælge caravelair?
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Alba
?

ALBA er opnåelig for alle, campingvognen er let 
at trække og rimeligt prissat, og alligevel har den 
alt det vigtigste udstyr, som du skal bruge for at 
kunne nyde en dejlig ferie som par eller familie.

Når lav vægt og 
  lav pris tæller!

fra 900 kgfra 3 til 6 personer

MEDFØLGER
se side 6

BØR CAMPINGVOGNEN 
STÅ UNDER TAG OM 
VINTEREN?

Nej, ikke nødvendigvis. 
Vores campingvogne er 
konstrueret til at klare 
dårligt vejr. Vi anbefaler 
dig alligevel at sætte 
campingvognen under tag, 
når du ikke bruger den og at 
udlufte den fra tid til anden, 
uanset om den står under 
tag eller ikke.

Étretat

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com

Se hele  
serien Alba
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ALBA STYLE 430*

ALBA 426 Family ALBA STYLE 430*

3

1

4

2

CARAVELAIR | SAMLING 2023

Når lav vægt og 
  lav pris tæller!

1. Komfort madras  /  2.  3 gasblus  /  3. LED indvendig belysning  /  4. TV forberedt

Køleskabet 
XL Freeze 150L

(Detaljer side 7)

FOKUS

* Tilgængelige modeller afhængigt af land.
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Alba

Style
ALBA 426

ALBA 426

  Sidevægge af polyester  
  Anti-snørebånd AKS 3004   
  Støddæmpere  
  Side udvendig låge  (100x40cm)   
  Tagluge (70x50cm)  
  Vandvarmer Truma Therme  5L (230V)  
  Spildevandstank 30L (På hjul)  
  Friskvandsbeholder 50L (fast)  
  Badeforhæng  
  Fleksibel håndbruser  
  «Sidney» stof atmosfære   
  Madras tykkelse 15cm  
  Tofarvede skabslåger  
  Baggrundsbelyste nicher  
  LED spotlights x4  
  Reservehjulsholder (i gaskassen)

Style

Tagluge
70x50cm

Stødabsorberende Anti-snørebånd 
AKS 3004

Sidevægge af 
polyesterSpecifikke  

klæbemidler

UDSTYRETS 
VÆRDI

4000 €*

* Pris inkl. moms Detaljer hos forhandleren.

Øvre  
+ nederste cykelstativ

Sidevægge  
af aluminium

Proprietær isolering
XPS

Boks
isoleret hjul

Polyester tag

Under gulv  
af polyester

Étretat

Du vil elske alt udstyret 
i konfigurationen

VALG MELLEM 2 KONFIGURATIONER
(modellavhengig)
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ALBA STYLE 460*ALBA STYLE 426 Family

ALBA 486 Family

ALBA STYLE 426 Family ALBA STYLE 472*

ALBA 350*

CARAVELAIR | SAMLING 2023

* Tilgængelige modeller afhængigt af land.
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1
2

Artica

Serien ARTICA tilbyder en kombination af 
eksklusivt design, komfort og sikkerhed 
takket være ekstra meget standardudstyr.

Ferie med  
  alt inkluderet 

fra 1300 kgfra 4 til 6 personer

KAN JEG CAMPERE 
OVERALT MED EN 
CAMPINGVOGN?

Nej, faktisk ikke: Det 
varierer fra land til land, 
men i de fleste tilfælde må 
du bruge de almindelige 
campingpladser. Men der er 
intet i vejen for at stoppe og 
for eksempel spise frokost 
på et idyllisk sted ved søen. 
Husk bare at følge de lokale 
bestemmelser …

?

Mont Saint-Michel

Se hele  
serien Artica

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com
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ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

3

6

5

4

DesignDesignNew
2023

ARTICA 542

3

CARAVELAIR | SAMLING 2023

SKYVIEW som standard
(Artica 540 og 542)

ENKELTSENGE ELLER MIDTERSENG (542 og 540)

Ferie med  
  alt inkluderet 
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ARTICA 540

Artica

 

SMART:

BAD MED DREJELIG 
SKILLEVÆG 
VARIOBAD
(Artica 540, 542)

Elektrisk  
trin

Trækstangsdæksel

Aluminiumsfælge

Ekstern 
gastilslutning

Sidevægge  
af polyester

Panorama  
ovenlys
70x50cm

Indgangsdør 
XL (61cm)

(540, 542, 586)

Panorama ovenlys
90x60cm

  Aluminiumsfælge  
  Reservehjul på alufælge (under gulv)  
  Udvendig udtag til gas  
  Udvendig udtag til håndbruser  
  Udvendig udtag til byvand  
  Udvendig tv-stik på forteltsiden 
(12V/230V)  
  Side udvendig låge (75x30cm) (1)  
  Elektrisk trin  
  Træktøjsafdækning  
  Tagluge (90x60cm) (2)

  Ventileret tagluge (40x40cm) med 
håndklædeholder
  Kit Comfort (2 nakkestøtter,  
2 rygstøtter, 2 pyntepuder)
  Røgalarm  
  Forøgelse af administrativ nyttelast  
  Varme / Vandvarmer (10L) TRUMA 
COMBI 6E (230V/GAS) (3)

(1) Bortset fra layout 496 Family og 586 Family

(2)  I stedet for tagluge (70x50cm) og bortset fra  
layout 496 Family

(3)  I stedet for COMBI 4 fra layout 540 / 542 /  
586 Family

ViPPAKKE

Vælg også udstyret i 

* Pris inkl. moms Detaljer hos forhandleren.

KUNDEFORDEL 
OP TIL

2500 €*

Mont Saint-Michel

MED ELLER UDEN VIP-PAKKE
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ARTICA 520ARTICA 520

 

ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 496

New
2023

CARAVELAIR | SAMLING 2023

FOKUS

Elektrisk  
trin

Kontrolpanel
TRUMA I-NET X

(Alle fordele finder du på side 5  
i den tekniske brochure)

Aluminiumsfælge
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1

2
3

Allegra
?

Vil du gerne have dit hus med på ferie?
Elegant interiør, højt udstyrsniveau og 
utrolig komfort. Vores eksklusive løsninger 
er udformet, så du skal føle dig hjemme!

Creme  
 de la creme

fra 1700 kg 4 personer

ER JERES 
CAMPINGVOGNE 
VIRKELIG 
PRODUCERET I 
FRANKRIG?

Vi er faktisk stolte over at 
kunne bekræfte, at vores 
campingvogne fuldt og helt 
er designet og monteret 
i Frankrig, i Tournon-sur-
Rhône i Ardèche.

Se hele  
serien Allegra

Abbaye de Sénanque

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com
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ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

4

5

6

CARAVELAIR | SAMLING 2023

MASSER AF LYS som standard

1. Kraftige støtteben (x4)  /  2. Stødabsorberende  /  3. Anti-snørebånd AKS 3004  /  4. Skyview  /  5. Tagluge (90x60cm)  /  6. Madras tykkelse 17cm
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Allegra

Optima
Udstyret i 

pakke er standard!

  Aluminiumsfælge  
  Reservehjul på alufælge (under gulv)  
  Fastgørelse af reservehjul (under gulv)  
  Udvendig udtag til byvand  
  Udvendig tv-stik på forteltsiden 
(12V/230V)  
  Side udvendig låge (100x40cm) x2  
  Ventileret tagluge (40x40cm) med 
håndklædeholder  
  Tagluge (70x50cm)  
  Varme / Vandvarmer (10L) TRUMA 
COMBI 6E (230V/GAS)  
  I-NET X til fjernstyring af varme  
& klimaanlæg  
  Tagluge (90x60cm)  
  Træktøjsafdækning  
  Elektrisk trin  
  Indbygget ovn/grill (GAS)  
  Emhætte  
  Røgalarm  
  Afrundet lounge med nakkestøtte  
  Klapbord på midterben med fleksibel 
plade  
  Løftbar lamelbund  
  Madras tykkelse 17cm  
  Natbelysning på jorden  
  Brusesøjle med lys  
  LED lys under skabe  
  TV forberedt: antenne og 230V stik  
  Forberedt til Solcellepanel  
  Forøgelse af teknisk nyttelast (1900kg)

PAKKE MEDFØLGEROptima

* Pris inkl. moms Detaljer hos forhandleren.

KUNDEFORDEL

4000 €*

SMART:

KLAPBORD PÅ 
MIDTERBEN MED 
FLEKSIBEL PLADE

Antibes
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Varme / Vandvarmer (10L)  
TRUMA COMBI 6E (230V/GAS)
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Specialudgave

fra 1200 kg 4 personer

Se hele  
serien TITANIUM

Monts d’Auvergne

  Sidevægge af polyester  
  Aluminiumsfælge  
  Kraftige støtteben (x4)  
  Træktøjsafdækning  
  ABS bagkofangerliste med integreret 
signalering   
  Sorte tagbøjler  
  Indgangsdør med sort koøje   

  Blæser (12V)  
  Kompressionskøleskab XL FREEZE 150L  
(afhængig af model)  
  Frontvindue (afhængig af model)  
  Mørklægnings & myggenet rullegardin  
  Kontrolpanel  
  TV stativ   
  «Austin» stof atmosfære   

  Sengetæppe (afhængig af model)  
  Justerbar hovedgærde (afhængig af model)  
  Ekstra overskab  
  Røgalarm  
  Forberedt til bodelsbatteri  
  Administrativ ændring PTAC 1500kg

FULDT UDSTYRET:FULDT UDSTYRET:

Sidevægge  
af polyester

UDSTYRETS 
VÆRDI

5000 €*

* Pris inkl. moms Detaljer hos forhandleren.

Mere info om 
dk.caravelair-caravans.com
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450450
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Monts d’Auvergne
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455455
Monts d’Auvergne
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Enkelte fotograferede modeller i kataloget kan være vist med ekstraudstyr. Egenskaberne for de viste modeller kan variere fra land til land. På trods af det omhyggelige arbejde, vi 
har lagt i at udarbejde dette katalog, kan det ikke betragtes som et aftaleretligt bindende dokument. Caravelair forbeholder sig retten til at foretage ændringer på modellerne uden 
forudgående varsel. Caravelair kan ikke holdes ansvarlig for ændringer, som kan være foretaget af leverandørerne, og heller ikke for trykfejl, som kan være opstået under redigeringen 
af dokumenterne. Enhver reproduktion af tekst eller dokument, også delvis, er forbudt. Må ikke smides på offentlig vej.
Alle de tekniske egenskaber (tekst og billeder), som var gyldige, da kataloget blev trykt (august 2022), giver Caravelair på vejledende basis. De kan være genstand for ændringer, ofte 
på grund af den tekniske udvikling. Dokumentet er ikke aftaleretligt bindende.
Forhandleren står til tjeneste, hvis du har brug for yderligere information eller tillægsoplysninger. Køretøjerne er typegodkendt i henhold til direktivet 2007/46 og opfylder gældende 
EU-lovgivning. Ved version på flere sprog er det den fransksprogede version, som gælder.

TRIGANO VDL

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

Billed Kreditter: Serge Chapuis - Oprettelse og layout: jourj.buzz

dk.caravelair-caravans.com

Pont du Gard

Gironde

Cassis

Mont Blanc


