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Spesialutgave



I 1962 bestemte Caravelle-produsenten Sud 
Aviation, som holdt til i Tignac i Loire-Atlantique, 
at de ville utvide virksomheten ved å begynne å 
bygge campingvogner.

Et planleggingskontor med erfarne designere fra 
luftfartssektoren lanserer de første Caravelair-
campingvognene, som allerede kombinerte 
kreativitet og originalitet.
Etter 60 innovasjonsrike år fremstår Caravelair 
som ledende på det franske markedet for 
campingvogner og benytter fortsatt sin ekspertise 
for å tilby kvalitetscampingvogner som er designet 
og konstruert for deg.

Parc des écrins

Mer info om
no.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 vekt og lav  
pris teller! 

Ferie med alt inkludert

Crème de la crème

Spesialutgave

DIN FØRSTE? 
     Alt du trenger å vite

HVORFOR 
      velge Caravelair?

Innhold
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DIN FØRSTE? 
 Alt du trenger å vite

HVA SLAGS BIL MÅ JEG HA FOR Å 
TREKKE EN CAMPINGVOGN?
Vi bestreber oss på å utvikle og produsere 
lette campingvogner som er enkle å trekke: 
Dette er selve DNA-et til CARAVELAIR.
Det trengs altså ikke nødvendigvis en 
ekstra kraftig bil for å kunne trekke en av 
våre campingvogner, dette er en av våre 
sterke sider!

HVA SLAGS OPPVARMING PASSER 
BEST TIL MIN CAMPINGVOGN?
Riktig varmeløsning avhenger av bruken, og 
vi tilbyr flere effektive varmesystemer:
 GASSOPPVARMING: Trinnløs og 
nøyaktig regulering av temperaturen.
 VARMLUFT: Jevn fordeling av varmen.
 ULTRAHEAT: Elektrisk tilleggsvarmer 
med to varmluftsutganger og dermed hurtig 
temperaturstigning.
 GULVOPPVARMING: Estetisk, 
ergonomisk og stillegående.
 TRUMA iNET OG iNET X: Fjernbetjening 
av varme- og klimaanlegg (se side 7).

KAN IKKE CAMPINGVOGNEN 
MIN LETT FÅ SLENG BÅDE PÅ 
MOTORVEIEN OG I BRATTE 
BAKKER?
Forsiktig kjøring og riktig lasting av 
campingvognen er hemmeligheten bak et 
godt veigrep.
Men det er mulig å ettermontere et 
antislingresystem og/eller stabilisatorer i 
campingvognen din hvis dette utstyret ikke 
er standard.
Det viktigste er å sørge for jevn 
vektfordeling inni campingvognen helt fra 
start.

ER DET MULIG Å BRUKE 
CAMPINGVOGNEN MED FULL 
AUTONOMI?
På alle våre campingvogner kan det 
monteres et batteri eller et solcellepanel for 
å gjøre campingvognen din autonom under 
alle omstendigheter.
Alle våre campingvogner har både 
toalett og vanntanker for å utvide denne 
autonomien.

KAN JEG BRUKE CAMPINGVOGNEN 
HELE ÅRET?
Alle våre campingvogner, SELV DE 
RIMELIGSTE, er produsert ved en 
produksjonsprosess som er unik på 
markedet; den kalles IRP.
Fordelene ved IRP er BEDRE ISOLASJON, 
STØRRE MOTSTANDSDYKTIGHET og 
BEDRE BESKYTTELSE.
Dette betyr at du kan ha glede av 
campingvognen hele året.
Men hvis den brukes mye i kaldt 
vær, kan det være lurt å velge en av 
oppvarmingsløsningene som er beskrevet 
nærmere på side 7.

Gordes - Luberon

?

Mer info om
no.caravelair-caravans.com
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HVORFOR 
 velge Caravelair?

GARANTI 

Alle campingvognene har garanti:
2 år for deler og arbeid

7 år for tetthet *

* Forutsatt at det utføres en årlig  
kontroll hos en autorisert partner.

ET NETTVERK AV EKSPERTER STÅR 
TIL TJENESTE

Utnytt fordelene ved et nettverk av over 
150 forhandlere i over 30 land - alle 

sammen eksperter på fritidskjøretøy.

RESERVEDELER 

Vår reservedelsplattform i Europa, 
TRIGANO SERVICE, administrerer  
over 50 000 delenumre og leverer  

i hele Europa.

KJØR UTEN BEKYMRINGER

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

PRODUSERT I FRANKRIKE MED FRANSK EKSPERTISE 

Våre campingvogner er designet og produsert i 
TOURNON-SUR-RHÔNE i Ardèche (Frankrike).
Et av de største fabrikkanleggene i Europa med et areal som 
tilsvarer 33 FOTBALLBANER og en produksjon på over 5 000 
CAMPINGVOGNER i året.
Våre chassis, våre puter, våre madrasser og våre møbler kommer 
også fra franske spesialfabrikker.
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41 mm

Bred limt aluminiumsprofil

Tetningskitt for skjøtene 
mellom panelene

Polyesterskall*

Tak i forsterket  
polyester

Undergulv i forsterket 
polyester

PVC-gulvteppe /
Kryssfiner 6 mm

Komposittlister

Kledning av skumkompositt

Trelister

ROBUSTHET

ROBUSTHET
ROBUSTHET

TETTHET

TETTHET
TETTHET

*  Unntatt sideveggene i ALBA: Hamret aluminium  
i standardversjonen.

EN TEKNOLOGI SOM ER UNIK PÅ MARKEDET

Alle våre campingvogner, SELV DE RIMELIGSTE, er produsert 
gjennom en eksklusiv produksjonsprosess som kalles IRP.

Bedre  
isolasjon

XPS-isolasjonen STYROFOAM™, 
et høyt fortettet, vannavvisende 
og stabilt skum med høy lyd- og 
varmeisolasjonsevne.

Mer  
motstand

En høytytende blanding av tre og 
komposittmateriale ,  som styrker 
rammeverket i vegger og gulv, og som 
kombinerer den lange levetiden til 
komposittmaterialet med den utrolige 
styrken i massivt treverk.

Mer  
beskyttelse

Ytterskall av polyester*, motstandsdyktig 
mot riper, små støt, grus, hydrokarboner, 
ultrafiolette stråler og dårlig vær generelt.

ISOLASJON

Antibes
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Vi tilbyr forskjellige tykkelser 
på madrassene avhengig av 
seriene: 12cm, 15cm, 17cm.

Våre komfortmadrasser
 100 % polyester
 Varmeregulerende madrass
 Vattering 300 gr
 Anti-støvmidd
 Produsert i Frankrike
 Består av skum som skåner helse og miljø.
 Oeko-tex Klasse 1: For bolster uten giftige stoffer.

Effektivt varmesystem  *
 GASSOPPVARMING: Trinnløs og nøyaktig regulering av 
temperaturen.
 VARMLUFT: Jevn fordeling av varmen.
 ULTRAHEAT: Elektrisk tilleggsvarmer med to varmluftsutganger og 
dermed hurtig temperaturstigning.
 GULVOPPVARMING: Estetisk, ergonomisk og stillegående.
 TRUMA I-NET X: Fjernbetjening av varme- og klimaanlegget. 

*Ekstrautstyr avhengig av modell.

Kjøleskapet  XL FREEZE *
Ved første øyekast er det vanskelig å tenke seg at denne 
store skuffen faktisk er ... 
et kjøleskap med utrolig kapasitet:

 Kjøleskap ekstra kaldt, XL-effektivitet!
 Tilbyr samme gode kjøleegenskaper som husholdningsmodellene.
 Garantert autonomi under kjøring.
 Unik og praktisk design.
 Kjøleskapet XL FREEZE er perfekt integrert og gir deg 150 liter 
lagringsplass, inkludert en frysedel på 15 liter med fleksibel oppdeling.

KOMFORT FØRST OG SIST

HVORFOR 
 velge Caravelair?
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Alba
?

ALBA er oppnåelig for alle, campingvognen er lett å trekke 
og rimelig i innkjøp, likevel har den alt det viktigste utstyret 
som trengs for å nyte en deilig ferie for par eller familier.

Når lav vekt og  
 lav pris teller!  

fra 900 kgfra 3 til 6 personer

INKLUDERT
se side 6

BØR CAMPINGVOGNEN 
STÅ UNDER TAK OM 
VINTEREN?

Nei, ikke nødvendigvis. 
Våre campingvogner er 
konstruert for å tåle dårlig 
vær. Vi anbefaler deg likevel 
å sette campingvognen 
under tak når du ikke bruker 
den og lufte den fra tid til 
annen, enten den står under 
tak eller ikke.

Étretat

Mer info om
no.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 | KOLLEKSJON 2023

Når lav vekt og  
 lav pris teller!  

1. Madrasstykkelse  /  2. Koketopp med 3 bluss   /  3. Leselamper  /  4. TV som formontert utstyr

Kjøleskapet 
XL Freeze 150L

(Detaljer på side 7)

FOKUS

* Modeller tilgjengelige avhengig av land.
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Alba

Style
ALBA 426

ALBA 426

  Sidevegger av polyester  
(glassfiber)
  AKS 3004 stabilisator
  Støtdempere
  Lasteluke (100x40cm)
  Panorama skylight (70x50cm)
  Varmtvannsbereder Truma Therme 5L 
(230V)
  Gråvannstank 30L (trillbar)
  Ferksvannstank 50L (fast)
  Dusjforheng
  Fleksibel hånddusj
  Tilbehør til dør
  Møbelstoff ‘Sidney’
  Madrasstykkelse 15cm
  Tofargede skapdører
  Indirekte belysning under skap
  4 stk LED spotlights
  Reservehjulsholder (i gasskasse)

Style

Takluke
70x50cm

Støtdempere Antislingrekobling
AKS 3004

Undergulv i 
polyesterSpesiell dekor

ALBA STYLE finish

UTSTYRETS 
VERDI

40 000 NOK*

* Pris inkl. mva. Detaljer hos forhandleren.

Øvre og nedre  
sykkelstativ

Sidevegger  
i aluminium

Eksklusiv XPS  
isolasjon

Isolert  
hjulbrønn

Tak av polyester

Undergulv  
i polyester

Étretat

Du vil elske alt utstyret 
i konfigurasjonen

VALG MELLOM  
2 KONFIGURASJONER

(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 | KOLLEKSJON 2023

* Modeller tilgjengelige avhengig av land.
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1
2

Artica

Serien ARTICA tilbyr en kombinasjon av 
eksklusiv design, komfort og sikkerhet 
takket ekstra mye standardutstyr.    

Ferie med  
  alt inkludert 

fra 1300 kg fra 4 til 6 personer

KAN JEG CAMPE HVOR 
SOM HELST MED 
CAMPINGVOGNEN?

Nei, faktisk ikke: Det varierer 
fra land til land, men i de 
fleste tilfellene må du bruke 
de lokale campingplassene. 
Men det er ingenting i veien 
for å stoppe og for eksempel 
spise lunsj på et idyllisk sted 
ved sjøen. Husk bare å følge 
gjeldende lokale regler…

?

Mont Saint-Michel

Se hele  
serien Artica

Mer info om
no.caravelair-caravans.com
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ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

3

6

5

4

DesignDesignNew
2023

ARTICA 542

3

CARAVELAIR | KOLLEKSJON 2023

SKYVIEW som standard
(Artica 540 og 542)

ENKELTSENGER ELLER MIDTSENG (542 og 540)

Ferie med  
  alt inkludert 

1. 4 stk kraftige støttelabber  /  2. Antislingrekobling AKS 3004  /  3. Madrasstykkelse 15cm  /  4. Panoramatakluke (90x60cm)  /   
5. Inngangsdør med insektnett  /  6. Kompressorkjøleskap XL FREEZE 150L
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ARTICA 540

Artica

 

SNEDIG: 

BAD MED DREIBAR 
SKILLEVEGG* 
VARIOBAD
(Artica 540, 542)

Elektrisk  
trinn

Dragdeksel

Aluminiumsfelger

Utvendig 
gassluke

Sidevegger i polyester  
i gråfarge 

TaupePanoramatakluke
70x50cm

Bred inngangsdør 
(61cm)

(for modeller 586, 540 og 542)

Panoramatakluke
90x60cm

  Aluminiumsfelger
  Reservehjul med alufelg (under gulvet)
  Utvendig gassuttak
  Utvendig uttak for dusj
  Utvendig ferskvannstilkobling
  Utvendig TV-uttak på markisesiden 
(12V/230V)
  Lasteluke (75x30cm) (1)

  Elektrisk stigtrinn
  Overtrekk til drag
  Panorama skylight (90x60cm) (2)

  Ventilert skylight (40x40cm) med 
hånddukholder
  Comfort-kit (2 hodestøtter, 2 ryggstøtter, 
2 pynteputer)
  Røykvarsler
  Administrativ vektøkning
  Kombivarmer Truma Combi 6E (10L) 
(230V/gass) (3)

(1) unntatt 496 Family og 586 Family

(2) i stedet for panorama skylight (70x50cm) og 
unntatt 496 Family

(3) i stedet for Combi 4 for 540/542/586 Family

ViPPAKKE

Velg også utstyret i 

* Pris inkl. mva. Detaljer hos forhandleren.

KUNDEFORDEL
INNTIL 

25 000 NOK*

Mont Saint-Michel

MED ELLER UTEN VIP-PAKKE
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ARTICA 520ARTICA 520

 

ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 496

New
2023

CARAVELAIR | KOLLEKSJON 2023

FOKUS

Elektrisk trinnBetjeningspanel
TRUMA I-NET X

(Alle fordelene finner du på side 6  
i den tekniske brosjyren)

Aluminiumsfelger

 | 15



1

2
3

Allegra
?

Enn hvis huset ditt ble med på ferien?
Elegant interiør, høyt utstyrsnivå og utrolig 
komfort. Våre eksklusive løsninger er utformet 
for at du skal føle deg hjemme!

Crème  
 de la crème       

fra 1700 kg 4 personer

ER CAMPINGVOGNENE 
DERES VIRKELIG 
PRODUSERT I 
FRANKRIKE?

Vi er faktisk stolte over 
å kunne bekrefte at våre 
campingvogner fullt og helt 
er designet og montert i 
Frankrike, i Tournon-sur-
Rhône i Ardèche.

Se hele  
serien Allegra

Abbaye de Sénanque

Mer info om
no.caravelair-caravans.com

16 | 



ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

4

5

6

CARAVELAIR | KOLLEKSJON 2023

MASSE LYS som standard

1. 4 stk kraftige støttelabber  /  2. Støtdempere  /  3. Antislingrekobling AKS 3004  /  4. Skyview  /   
5. Panoramatakluke (90x60cm)  /  6. Madrasstykkelse 17 cm
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Allegra

Optima
Utstyret i

er standard!

  Aluminiumsfelger
  Reservehjul med aluminiumsfelg (under 
gulv)
  Holder for reservehjul (under gulv)
  Utvendig tilkobling for ferskvann
  Utvendig TV-uttak på markisesiden 
(12V/230V)
  Lasteluker (100x40cm) x2
  Ventilert skylight (40x40cm) med 
hånddukholder
  Panorama skylight (70x50cm)
  Kombivarmer Truma Combi 6E (10L) 
(230V/gass)
  I-NET BOX for fjernkontroll av varme  
og AC
  Panorama skylight (90x60cm)
  Overtrekk til drag
  Elektrisk stigtrinn
  Integrert ovn med grill (gass)
  Kjøkkenvifte
  Røykvarsler
  Rundsitter med hodestøtter
  Foldbart bord med midtfot og fleksibel 
topplate
  Løftebar sengebunn med lameller
  Madrasstykkelse 17cm
  Nattbelysning ved gulv
  Dusjsøyle med belysning
  LED-belysning under skap
  Forberedt for TV (kabler og uttak)
  Forberedt for solcellepanel
  Teknisk vektøkning (1900 kg) (2)

PAKKE INKLUDEREROptima

* Pris inkl. mva. Detaljer hos forhandleren.

KUNDEFORDEL

80 000 NOK*

SNEDIG: 

NEDFELLBART BORD 
PÅ MIDTBEN MED 
FLEKSIBEL PLATE

Antibes

PAKKE

18 | 
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Kombiboiler (10L)  
TRUMA COMBI 6E (230V/GASS)
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Spesialutgave

fra 1200 kg 4 personer

Se hele  
serien TITANIUM

Monts d’Auvergne

  Polyestervegger (glassfiber)
  Aluminiumsfelger
  Kraftige støttelabber (x4)
  Overtrekk til drag
  Bakre støtfanger i ABS med integrerte 
baklys
  Takrail (sort)
  Dør med tonet vindu

  Varmluftsirkulasjon (12V)
  Kompressorkjøleskap XL Freeze (150L) 
(modellavhengig)
  Frontvindu (modellavhengig)
  Kombinert blending og insektnett
  Kontrollpanel
  TV-brakett
  Møbelstoff ‘Austin’

  Senketrekk (modellavhengig)
  Justerbar hodeende (modellavhengig)
  Ekstra overskap
  Røykvarsler
  Forberedt for fritidsbatteri
  Administrativ vektøkning (1500 kg)

FULLT UTSTYRT:FULLT UTSTYRT:

Sidevegger i 
polyester
Gråfarge

UTSTYRETS 
VERDI

50 000 NOK*

* Pris inkl. mva. Detaljer hos forhandleren.

Mer info om
no.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 fotograferte modeller i katalogen kan være presentert med utstyr som er ekstrautstyr. Egenskapene til de fotograferte modellene kan variere fra land til land. Til tross for det 
omhyggelige arbeidet som er lagt ned for å utarbeide denne katalogen, kan den ikke betraktes som et kontraktdokument. Caravelair forbeholder seg retten til å foreta endringer på 
modellene uten varsel. Caravelair kan ikke holdes ansvarlig for endringer som kan være gjort av leverandørene, heller ikke for trykkfeil som kan ha oppstått under redigeringen av 
dokumentene. All reproduksjon av tekst eller dokument, også i utdrag, er forbudt. Denne brosjyre er laget av papir og er resirkulerbar - vær ansvarlig ved avhending.
Alle de tekniske egenskapene (tekst og bilder) som var gyldige da katalogen ble trykt (august 2022), gis veiledende av Caravelair. De kan være gjenstand for endringer, ofte på grunn 
av den tekniske utviklingen. Dokumentet er ikke kontraktuelt.
Forhandleren står til tjeneste for å gi deg informasjon og alle nødvendige tilleggsopplysninger. Kjøretøyene er typegodkjent i henhold til direktiv 2007/46 og er i samsvar med gjeldende 
EU-lovgivning. Ved versjoner på flere språk, er det den franskspråklige som gjelder.

TRIGANO VDL

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

Foto: Serge Chapuis - Opprettelse og layout: jourj.buzz

no.caravelair-caravans.com

Pont du Gard

Gironde

Cassis

Mont Blanc


