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1962 beslutade sig den franska jetplanstillverkaren 
Sud Aviation att utöka verksamheten och förutom 
de välkända caravelle-flygplanen även börja 
tillverka husvagnar.

På designkontoret med erfarna 
flygplanskonstruktörer sjöd det av kreativitet och 
nyskapande idéer, och det dröjde inte länge innan 
den första Caravelair-husvagnen såg dagens ljus …

Idag, efter 60 år av fortsatta innovationer är 
Caravelair fortfarande en av Frankrikes allra mest 
älskade husvagnar, känd för hög kvalitet och 
välgenomtänkta lösningar som gör semestern ännu 
skönare.

Parc des écrins

Mer info om 
se.caravelair-caravans.com
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från 1300 kgmellan 4 och 6 personer

4 personer

4 personer

från 1700 kg

från 1200 kg

från 900 kgmellan 3 och 6 personer

När låg vikt och lågt  
  pris väger tungt

All-inclusive

Extra allt

Specialserie

ÄR DU FÖRSTAGÅNGSKÖPARE? 
 Vi förklarar allt för dig

VARFÖR 
       välja Caravelair?

Innehåll
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ÄR DU FÖRSTAGÅNGSKÖPARE?  
 Vi förklarar allt för dig

VILKEN TYP AV BIL MÅSTE JAG HA 
FÖR ATT DRA EN HUSVAGN?
Vi anstränger oss för att tillverka lätta 
husvagnar som är enkla att dra: det är 
grundläggande för oss på CARAVELAIR.
Det behövs alltså inte någon urstark bil för 
att dra våra husvagnar, detta är en av våra 
styrkor!

VILKEN SORTS VÄRME SKA JAG 
VÄLJA FÖR MIN HUSVAGN?
Valet av värmesystem beror på hur du 
kommer använda husvagnen. Därför 
rekommenderar vi olika värmesystem för 
olika behov:
 GASVÄRME: exakt och steglös inställning 
av temperaturen.
 FLÄKTVÄRME: jämn värmefördelning.
 ULTRAHEAT: elektriskt element som 
möjliggör dubbel cirkulation av varmluften 
och snabb uppvärmning.
 GOLVVÄRME: snyggt, ergonomiskt och 
tyst.
 TRUMA iNET OCH iNET X: fjärrstyrning 
av värme och luftkonditionering  
(se sidan 7).

FINNS DET RISK ATT HUSVAGNEN 
KRÄNGER NÄR JAG KÖR PÅ 
MOTORVÄGEN ELLER PÅ 
BERGSVÄGAR?
Ett lugnt körsätt och korrekt lastning av 
husvagnen är hemligheten bakom bra 
väggrepp.
Men krängningshämmare eller 
stabilisatorer kan monteras på din husvagn 
om de inte ingår som standard.
Det viktigaste att komma ihåg är att fördela 
lasten jämnt i husvagnen innan du ger  
dig av.

KAN MIN HUSVAGN VARA 
SJÄLVFÖRSÖRJANDE MED EL?
Självklart! Alla våra husvagnar kan utrustas 
med ett batteri eller solpaneler som gör 
dem självförsörjande med el.
Alla våra husvagnar har även en wc 
och vattentankar som kompletterar 
självförsörjningen.

KAN JAG ANVÄNDA HUSVAGNEN 
ÅRET RUNT?
Alla våra husvagnar, från och med den 
billigaste instegsmodellen, är tillverkade 
med den unika IRP-tekniken.
IRP innebär fördelar bland annat i form 
av bättre isolering, ökad hållfasthet och 
starkare skydd. På så sätt kan du använda 
husvagnen året runt.
Men om du tänker använda husvagnen 
under den kalla årstiden rekommenderar vi 
att du väljer en värmelösning som beskrivs 
på sidan 7.

Gordes - Luberon

?

Mer info om 
se.caravelair-caravans.com
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VARFÖR 
 välja Caravelair?

GARANTI 

På alla våra husvagnar lämnar vi två års 
garanti på delar och arbete och sju års 

täthetsgaranti. *

* Förutsätter årlig täthetskontroll  
hos en godkänd verkstad

ETT STORT ANTAL KUNNIGA 
ÅTERFÖRSÄLJARE

Känn tryggheten i ett nätverk av över  
150 återförsäljare som är riktiga proffs  
på allt som rör husvagnar och husbilar.

RESERVDELAR 

Via vår europeiska reservdelsplattform 
TRIGANO SERVICE går det att beställa 
mer än 50 000 olika artiklar och få dem 

levererade till Europas alla hörn.

KOPPLA AV PÅ SEMESTERN ÄVEN NÄR DU KÖR

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

FRANSK KNOW-HOW OCH TILLVERKNING I FRANKRIKE 

Våra husvagnar konstrueras och tillverkas i  
Tournon-sur-Rhône i regionen Ardèche i södra Frankrike.
Här, i en av Europas största husvagnsfabriker med en yta 
motsvarande 33 FOTBOLLSPLANER, tillverkas mer än 5 000 
HUSVAGNAR per år.  
Även våra chassin, dynor, madrasser och möbler kommer från 
franska specialfabriker.
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41 mm

Bred, limmad aluminiumprofil

Tätningsmassa i skarvarna 
mellan panelerna

Ytterskal av polyester*

Tak av glasfiberarmerad 
polyester

Grundstomme av 
armerad polyester

PVC-golvmatta / 
6 mm plywood

Kompositlister

Beläggning av skumkomposit

Trälister

ROBUST 
KONSTRUKTION

ROBUST 
KONSTRUKTION

ROBUST 
KONSTRUKTION

TÄTHET

TÄTHET
TÄTHET

*  Förutom sidoväggarna på ALBA: kulhamrad 
aluminiumplåt på standardversionen

EN UNIK TEKNIK PÅ MARKNADEN

Alla våra husvagnar, från och med den enklaste instegsmodellen, är 
tillverkade med den påkostade IRP-tekniken.

Bättre  
isolering

XPS-isolering (STYROFOAMTM) är 
ett vattenavvisande, extra fast och 
stabilt skum som isolerar utmärkt 
mot både värme och kyla.

Ökad  
hållfasthet

En kombination av trä och höghållfast 
komposit förstärker stommen i väggar och 
golv genom att dra nytta av kompositens 
långa livslängd och det massiva träets 
enastående motståndskraft.

Starkare  
skydd

Ytterskal av polyester* som bättre står 
emot repor, småstötar, grus, kolväten, 
UV-ljus och påfrestande väder.

ISOLERING

Antibes
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Madrasstjockleken varierar 
mellan de olika serierna:  
12cm, 15cm eller 17cm.

Våra komfortmadrasser
 100 % polyester
 Värmereglerande madrass
 Stoppning 300 g/m²
 Motverkar kvalster
 Fransktillverkad
 Tillverkad av skum som är skonsamt mot både hälsa och miljö.
 Oeko-tex klass 1: Madrassväv utan skadliga ämnen.

Ett kraftfullt värmesystem *
 GASVÄRME: exakt och steglös inställning av temperaturen.
 FLÄKTVÄRME: jämn värmefördelning.
 ULTRAHEAT: Eluppvärmning med två varmluftsutgångar som ger 
snabb temperaturökning.
 GOLVVÄRME: snyggt, ergonomiskt och tyst.
 TRUMA I-NET X: Fjärrstyrning av värme och luftkonditionering. 

* Som standard eller tillval: mer information i teknikbroschyren

XL FREEZE kylskåp *
När man ser den är det kanske svårt att föreställa sig att den 
här lådan... faktiskt är ett otroligt rymligt kylskåp:

 Stort kylskåp som håller låg temperatur!
 Samma goda kylegenskaper som kylskåpet där hemma.
 Klarar sig utan extraström även när ni stannar till på vägen.
 Unik och praktisk design.
 XL FREEZE smälter in perfekt, det har flyttbara fack och  
rymmer 150 liter, inklusive ett frysfack på 15 liter.

KOMFORT FRAMFÖR ALLT

VARFÖR 
 välja Caravelair?
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Alba
?

ALBA-husvagnarna är extremt lätta och prisvärda. Med 
en ALBA, tillgänglig för alla, får du en husvagn som 
är lätt att dra, till ett mycket bra pris men samtidigt 
med all utrustning du behöver för att åka på en 
riktigt skön semester som ett par eller familj.

När låg vikt och 
  lågt pris väger  
    tungt

från 900 kg mellan 3 och 6 personer

INGÅR
Se sida 6

MÅSTE JAG STÄLLA 
HUSVAGNEN UNDER 
TAK PÅ VINTERN?

Nej, inte nödvändigtvis.
Våra husvagnar är 
konstruerade för att tåla 
väder och vind. Men vi 
rekommenderar ändå att 
ställa husvagnen under tak 
när den inte används och att 
vädra den när vädret tillåter 
det, oavsett om den står 
under tak eller inte.

Étretat

Mer info om 
se.caravelair-caravans.com

Se hela  
serien Alba
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ALBA STYLE 430*

ALBA 426 Family ALBA STYLE 430*

3

1

4

2
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När låg vikt och 
  lågt pris väger  
    tungt

1. Komfortmadrass  /  2. Gasolkök 3 lågor  /  3. Läsbelysning LED  /  4. TV-förberedd

XL Freeze 150L kylskåp
(Se sidan 7)

FOKUS PÅ

* Modellerna tillgängliga beroende på land.
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Alba

Style
ALBA 426

ALBA 426

  Polyesterväggar
  AKS 3004 spårstabilisator
  Stötdämpare
  Garagedörr (100x40cm)
  Panoramatakfönster (70x50cm)
  Varmvattenberedare Truma Therme 5L 
(230V)
  Gråvattentank 30L (Försedd med hjul)
  Färskvattentank 50L (Fast)
  Duschdraperi
  Enkel handdusch
  Textilklädsel «Sidney»
  Madrasstjocklek 15cm
  Tvåfärgade skåpdörrar
  Indirekt belysning under skåp
  4st LED-belysningar
   Fäste reservhjul (i gasolbox)

Style

Takfönster
70x50cm

Stötdämpare AKS 3004 
spårstabilisator

Bakvägg  
i polyesterExklusiva specialdekal 

ALBA STYLE

UTRUSTNINGENS 
VÄRDE

40.000 kr*

*  Pris inklusive moms. Information tillgänglig  
från din återförsäljare.

Fäste för cykelhållareSidoväggar  
i aluminium 

Exklusiv isolering  
XPS

Isolerat 
hjulhus

Tak av 
glasfiberarmerad 

polyester

Undergolv  
i polyester

Étretat

UTFÖRANDET
Vi älskar all utrustning i

2 UTRUSTNINGSNIVÅER ATT VÄLJA PÅ
(beroende på modell)
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ALBA STYLE 460*ALBA STYLE 426 Family

ALBA 486 Family

ALBA STYLE 426 Family ALBA STYLE 472*

ALBA 350*

CARAVELAIR | KOLLEKTION 2023

* Modellerna tillgängliga beroende på land.
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1
2

Artica

ARTICA-serien är mycket välutrustad redan i 
standardutförandet så att du får en lite lyxigare, 
skönare och säkrare husvagnssemester.

All-inclusive

från 1300 kg mellan 4 och 6 personer

KAN JAG STÄLLA UPP 
MIN HUSVAGN VAR 
SOM HELST?

I princip inte: Det beror på 
vilket land du befinner dig i, 
men i de flesta fallen måste 
du välja en campingplats. 
Men inget hindrar dig att 
stanna till och t.ex. äta lunch 
vid en sjökant, bara du följer 
de lagar och regler som 
gäller på platsen…

?

Mont Saint-Michel

Se hela  
serien Artica

Mer info om 
se.caravelair-caravans.com
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ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

3

6

5

4

DesignDesignNew
2023

ARTICA 542

3
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SKYVIEW som standard
(Artica 540 och 542)

ENKELSÄNGAR ELLER DUBBELSÄNG (542 och 540)

All-inclusive

1. Extra kraftiga stödben x4  /  2. AKS 3004 spårstabilisator  /  3. Madrasstjocklek 15 cm  /  4. Panoramatakfönster (90x60cm)  /   
5. Myggnätsdörr  /  6. Kompressorkylskåp XL FREEZE 150L
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ARTICA 540

Artica

 

SMART: 

BADRUM med 
svängbar vägg 
VARIOBAD
(Artica 540, 542)

Elektriskt  
insteg

Skydd dragstång

Aluminiumfälgar

Gasoluttag 
exteriört

Polyesterväggar 
Färg «Grå Taupe»Panoramatakfönster

70x50cm

Entrédörr 
XL (61cm)

(endast modellerna 
540, 542 och 586)

Panoramatakfönster
90x60cm

  Aluminiumfälgar
  Reservhjul med aluminiumfälg  
(under golv)
  Gasoluttag exteriört
  Uttag handdusch exteriört
  Anslutning färskvatten exteriört
  TV-uttag utomhus på markissida 
(12V/230V)
  Garagedörr (75x30cm) (1)

  Elektriskt insteg
  Skydd dragstång
  Panoramatakfönster (90x60 cm) (2)

  Takfönster öppningsbart (40x40cm) med 
handdukshängare
  Kit Comfort (2 huvudstöd, 2 ryggstöd,  
2 dekorationskuddar)
  Brandvarnare
  Möjlig viktökning (administrativt)
  Värme / Varmvattenberedare (10L) 
TRUMA COMBI 6E (230V/Gas) (3)

(1) Förutom 496 Family och 586 Family

(2)  Istället för Panoramatakfönster (70x50cm) och  
Förutom 496 Family

(3) Istället för COMBI 4 för 540 / 542 / 586 Family

ViP
Välj även 
utrustningspaketet

*  Pris inklusive moms. Information tillgänglig  
från din återförsäljare.

KUNDFÖRDEL 
UPP TILL

25.000 kr*

Mont Saint-Michel

MED ELLER UTAN VIP-PAKET
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ARTICA 520ARTICA 520

 

ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 496

New
2023

CARAVELAIR | KOLLEKTION 2023

FOKUS PÅ

Elektriskt instegKontrollpanel
TRUMA I-NET X

(Alla fördelarna hittar du på sidan 6  
i teknikbroschyren)

Aluminiumfälgar
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1

2
3

Allegra
?

Tänk om du kunde ta med dig huset på semestern!
Stilren inredning, mängder av utrustning och ypperlig  
komfort. Vi har skapat unika layouter för 
att du ska känna dig hemma!

Extra allt

från 1700 kg 4 personer

TILLVERKAS ERA 
HUSVAGNAR 
VERKLIGEN I 
FRANKRIKE?

Ja, och vi är mycket stolta 
över att våra husvagnar 
helt och hållet utvecklas 
och monteras i Frankrike i 
staden Tournon-sur-Rhône i 
departementet Ardèche.

Se hela  
serien Allegra

Abbaye de Sénanque

Mer info om 
se.caravelair-caravans.com

Endast tillgänglig i vissa länder
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ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

4

5

6
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MASSOR AV LJUS redan i standardutförandet

1. Extra kraftiga stödben (x4)  /  2. Stötdämpare  /  3. AKS 3004 spårstabilisator  /  4. Skyview  /  5. Panoramatakfönster (90x60cm)  /  6. Madrasstjocklek 17cm
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Allegra

Optima
Utrustningspaketet

ingår som standard!

  Aluminiumfälgar
  Reservhjul med aluminiumfälg  
(under golv)
   Fäste reservhjul (under golv)
  Anslutning färskvatten exteriört
  TV-uttag utomhus på markissida 
(12V/230V)
  Garagedörr (100x40cm) x2
  Takfönster öppningsbart (40x40cm) med 
handdukshängare
  Panoramatakfönster (70x50cm)
  Värme / Varmvattenberedare (10L) 
TRUMA COMBI 6E (230V/Gas)
  I-NET X för fjärrkontroll av värme & AC
  Panoramatakfönster (90x60cm)
  Skydd dragstång
  Elektriskt insteg
  Integrerad ugn med grill (Gas)
  Köksfläkt
  Brandvarnare
  Rundad salong med huvudstöd
  Vikbart/flexibelt bord med ett stödben
  Öppningsbar lamellbotten
  Madrasstjocklek 17cm
  Nattbelysning undertill
  Belyst duschkolonn
  LED-belysning under skåp
  TV-förberedd: Uttag och kablage
  Förberedd för solpanel
  Möjlig viktökning teknisk (2) (1900kg)

INKLUDERAT PACK Optima

*  Pris inklusive moms. Information tillgänglig  
från din återförsäljare.

KUNDFÖRDEL

40.000 kr*

SMART: 

VIKBART/
FLEXIBELT BORD 
MED ETT STÖDBEN

Antibes
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Värme / Varmvattenberedare (10L)
TRUMA COMBI 6E (230V/GAZ)
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Specialserie

från 1200 kg 4 personer

Se hela  
serien TITANIUM

Monts d’Auvergne

  Polyesterväggar
  Aluminiumfälgar
  Extra kraftiga stödben (x4)
  Skydd dragstång
  Bakre stötfångare (ABS) med integrerade 
bakljus
  Takreling (svarta)
  Entrédörr med fönster

  Varmluftcirkulation (12V)
  Kompressorkylskåp XL FREEZE 150L 
(beroende på modell)
  Främre fönster (beroende på modell)
  Kombination gardin & myggnät
  Kontrollpanel
  TV-fäste
  Textilklädsel «Austin»

  Sängöverdrag (beroende på modell)
  Justerbar huvudända (beroende på modell)
  Ytterligare övre skåp
  Brandvarnare
  Förberedd för bodelsbatteri
  Möjlig viktökning (administrativt) (1500 Kg)

FULLUTRUSTAD :FULLUTRUSTAD :

Polyestervägg
Grå

UTRUSTNINGENS 
VÄRDE

50.000 kr*

*  Pris inklusive moms. Information tillgänglig  
från din återförsäljare.

Mer info om 
se.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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470470

CARAVELAIR | KOLLEKTION 2023

 | 23



Vissa modeller som är fotograferade i den här katalogen kan vara presenterade med utrustning som tillkommer valfritt. Utformningen på de fotograferade modellerna kan variera 
från ett land till ett annat. Trots den noggrannhet som lades ner vid framställningen av den här katalogen kan denna inte utgöra ett kontraktsdokument. CARAVELAIR reserverar sig 
rätten att utföra ändringar utan föregående information på dessa modeller. CARAVELAIR kan inte hållas ansvariga för ändringar som kan ha utförts av sina leverantörer, inte heller för 
skrivfel som uppkommig vid framställningen av dokumenten. All reproduktion av text eller dokument, även delar av dessa, är förbjuden. Din distributör finns till ditt förfogande för att 
informera dig och förse dig med all komplimenterande information. Vid flerspråkig version har franska företräde.
Alla tekniska specifikationer (text och bilder) som gäller vid tidpunkten för tryckning (augusti 2022) lämnas av CARAVELAIR i informationssyfte. De kan komma att ändras, ofta på 
grund av tekniska framsteg. Icke-avtalshandling.

TRIGANO VDL

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

Fotografier: Serge Chapuis -Utformning: jourj.buzz

se.caravelair-caravans.com

Pont du Gard

Gironde

Cassis

Mont Blanc


