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EDITORIAL

W W W. TA B B E R T. C O M

KÆRE
TABBERT-VENNER,
når innovation og tradition går hånd i hånd, når pionergejst møder
visionære produktløsninger, opstår vores kendte TABBERT kvalitet. På
højeste niveau – i fortiden såvel som i fremtiden. Ferie i en TABBERT
er ensbetydende med absolut frihed og komfortabel rejse med ægte
feel-good atmosfære, altid med en sikker følelse af tryghed.
Perfekt manufaktur med kærlighed til
detaljen: det er, hvad TABBERT altid har
stået for. Og dette er også en grundlæggende forudsætning for at vores campingvogne holder lang tid samt TABBERT’s
fremragende kvalitet. Selv TABBERT i
standardudgaven sætter standarder uden
sidestykke. Det gælder både komforten i
vognene og deres sikkerhedsudstyr. Vi tilstræber fortsat at være de bedste i klassen. Der optimeres og finslibes lige fra
eksteriøret og ned til den mindste komponent.

Lige siden karosseribyggeren Alfred
Tabbert, der stammer fra Berlin, med sin
forståelse for bygning af kvalitetscampingvogne fik sit gennembrud for næsten
70 år siden, og frem til i dag, er man gået
målrettet efter at optimere alle områder inden for bygning af campingvogne.
Den, der som den gang, ejer en TABBERT,
har fundet en ledsager for livet.
Se spændende detaljer om TABBERTs
historie, som tradition og innovationer og
meget mere i TABBERT kataloget 2022!

Varme hilsner
Dit TABBERT-team
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INDHOLD

W W W. TA B B E R T. C O M

REJSELYST
I ENHVER DIMENSION
Design, udstyr, teknik – uanset med hvilken model du begiver
dig af sted, er en rejse med en TABBERT en erfaring på et helt
nyt niveau! Vores flåde stråler i ELEGANCE FLOW DESIGN og
et innovativt eksteriør, det nye eksteriør, der signalerer vores
campingvognes særdeles høje kvalitet over for enhver: sikker,
tryg, trendy, visionær, bare TABBERT!

TYPISK TABBERT

6

DA VINCI

TABBERT-DYDER

����������������������������������������� 68
STRÅLENDE ØJEBLIKKE

CELLINI

������������������������������������������� 18
ET MESTERVÆRK INDEN FOR EKSKLUSIVITET

ROSSINI

PUCCINI

DET TALER FOR TABBERT

�����������������������������

�����������������������������������������
FERIENYDELSE TIL DE KRÆVENDE

36

VIVALDI

52

�������������������������������������������
LIV OG STIL PERFEKT KOMBINERET

�����������������������������������������
REN REJSELYST
���������

84

100

TABBERT-KOMPETENCER

OPRINDELSE OG SERVICE
GRUNDRIDS

�������

132

�������������������������������

142

5

6

TA B B E R T - D Y D E R

W W W. TA B B E R T. C O M

7

TRADITION
MED TIDSÅND

PIONER MED
FINGERSPIDSFØLELSE
Den harmoniske kombination af innovativ ånd og traditionelle værdier viser vejen til den mobile fremtid og gør sandsynligvis TABBERT
til den ubestridte kvalitetsleder i branchen. For TABBERT er som før
en manufaktur i ordets bogstavelige betydning. Savning, høvling og
mange arbejdstrin udføres i hånden med stor opmærksomhed på
detaljerne. Dygtige eksperter lægger rør, kabler og slanger og
monterer hver enkelt del med sikker hånd med det mål at skabe
endnu et mesterværk. På den måde opstår hver enkelt uforlignelige
TABBERT-campingvogn, som nyder stor respekt hos konkurrenterne
og som er elsket af deres ejere.

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

TRADITION FINDES PÅ SIDE 132
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DESIGN
TIL LIVET

DESIGN ER MERE
END UDSEENDE
I en TABBERT indgår stil og funktionalitet i en usædvanlig symbiose. TABBERT-flåden viser allerede på lang afstand, hvad den
rummer: Førsteklassesmanufaktur kombineres med ambitiøse
designkrav til en unik og umiskendelig formgivning både indvendigt og udvendigt: bil-lignende, markant og selvbevidst. Et lysende eksempel er den innovative TABBERT-multi-LED-baglygte. Den
afspejler ikke kun TABBERT bueformer som et designelement,
men har også sat en ny standard i branchen med dynamiske indikatorer, homogen lysdiffusion og innovativ fejlsensorteknologi.

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

DESIGN FINDES PÅ SIDE 102
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KAN VARMT ANBEFALES
PÅ ALLE ÅRSTIDER
Klare vinternætter eller strålende solskin? Ferie med en campingvogn er meget afvekslende, og din TABBERT sørger for et
behageligt indeklima ved enhver temperatur. Takket være den
udmærkede isolering i campingvognskonstruktionen og den
innovative integrerede klimateknik møder din TABBERT dig
med hjemlig varme om vinteren og holder vognen køligere
indvendigt i længere tid på varme sommerdage.

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

KLIMA FINDES PÅ SIDE 122
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TEKNIK, SOM DU
KAN STOLE PÅ
Sikkerhed har mange ansigter. Hos TABBERT kender vi dem
alle. Oplev en unik køresikkerhed takket være anti-slingrekobling og anti-slingresystem. Stol på, at alt bliver på sin plads
med vores solide opbevaringsløsninger, og slap af på opstillingspladsen takket være visheden om, at din TABBERT med
sikkerhed bliver stående nøjagtigt der, hvor den skal!

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

SIKKERHED FINDES PÅ SIDE 126
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LANG HOLDBARHED
GENNEM GENERATIONER

10.000 KM MED VIBRATIONER –
MEN INTET HAR FLYTTET SIG
For at du kan have glæde af din TABBERT i lang tid, stiller vi de
højeste krav til materiale og forarbejdning. Sådan var det tidligere
og sådan er det også i dag. For en TABBERT holder hele livet. Det
arbejder vi på med udvalgte og mest krævende testprocedurer og
simuleringer. Vi søger bevidst efter de mest udfordrende vejbelægninger, de længste ruter og rundture for at teste vores vogne
under de mest ugunstige forhold og krævende rejsebetingelser
Det kan du stole på – i næsten 70 år og for de smukkeste øjeblikke
i livet.

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

LANG HOLDBARHED FINDES PÅ SIDE 130
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INNOVATION
SOM PRINCIP

STRÅLENDE
PIONER
I næsten 70 år har vores udviklere og designere skubbet
grænserne for, hvad der er muligt for at gøre dine ture med
vores campingvogne så sikre, komfortable og stilfulde som
muligt. Meget af det, der er i dag er standard i branchen,
stammer oprindeligt fra vores ideer. Og vi udvikler konstant
nye funktioner: Slide-out-modellen, køleskabe med dobbelt
hængsler, det L-formede køkken og en innovativ baglygte er
blot nogle få eksempler af mange!

PATENTERET TABBERT-TAG

| GPS-SPORING | FRIE
SYNSAKSER | 3,5 T CHASSIS | AL-KO AAA PREMIUM BRAKE | AL-KO TRAILER
CONTROL | BLUUWATER FILTER | BELYST INDGANGSTRIN | COUP É - INDSTIGNING |

SMART-CARAVAN-INTERFACE | GASKASSE MED PARAL-

LELBESLAG |

CELLINI-SLIDE-OUT-FUNKTION

|

ALUSTØTTEBEN/ALUPROFILER | D R E J E B E S L A G T I L T V - H O L D E R | C E NTRAL-

MULIGHED FOR STEMMESTYRING
AF DEN INTEGREREDE TEKNIK | KØLESKAB MED DOBBELT

LÅS TIL KØKKEN |

HÆNGSLER | OMBYGGELIGE KØJESENGE | MULTI-LED-BAGLYGTE | TREDIMEN-

GRUNDRIDS 540 DM |
BRUGSMODELBESKYTTELSE FOR DA VINCI-VINKELKØKKEN | SKÅLE UNDER GULVET TIL INTEGRERET TEKNIK | FRONTK L A P M E D VE J RSIONEL OPBYGNING AF FRONT OG BAGENDE |

BESKYTTET LÅS OG DREJELIGT LOGO |

BAGAGERUM I BAG

ALLE INFORMATIONER OM TEMAET

INNOVATION FINDES PÅ SIDE 114
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DET
YPPERSTE
For at gøre det bedste endnu bedre har vi produceret en campingvogn,
der løfter sig over alle og er uden sammenligning! Dette er kriterier,
der har gjort den nye CELLINI til et mesterværk og en milepæl i moderne campingvognsudvikling. Flagskibet i TABBERT-flåden kombinerer håndværk og teknik til det højeste niveau og giver luksusklassen en
helt ny definition. Eksteriøret imponerer med sin markante og sporty
bagende, der munder ud i en aerodynamisk og lavt siddende spoiler.
Det maskuline udseende omrammes stolt af et rangergreb med baggrundsbelyst CELLINI-logo, der er fremstillet af en metallegering. De
moderne baglygter i form af brede LED-bånd understreger CELLINIs
eksklusive design.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Design din CELLINI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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VELKOMMEN TIL ”GRÆNSEN”

Den kraftfulde linjeføring og tredimensionale udformning af CELLINIs
design bryder grænserne for den traditionelle campingvognsudvikling
og præger denne luksuscampingvogns unikke fremtoning. Det imponerende frontvindue med flydende overgang til frontens bil-lignende underdel afspejler perfekt den imponerende bagendes designudtryk. Og
mens det unikke slide-out vækker misundelige blikke på en hver campingplads, kan du glæde dig over en lang række banebrydende innovationer indvendigt i campingvognen. For der er alt kompromisløst og overgår alt, hvad du har drømt om.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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UDTRYK FOR
PERSONLIGHED
Eksklusivitet og gennemtænkt design – det er 5-stjernet luksus, netop som du
ønsker det. Slide-out (udskydningsversionen), hvor køkkenet og soverummet skubbes ud, skaber en overvældende pladsfornemmelse i din mobile suite. Elegante og
praktiske løsninger indvendig med de bedste materialer og eksklusiv indretning
med overflader, der ligner ægte træ, giver campinglivet en helt ny definition. Særligt imponerende er CELLINI-belysningselementerne, der er harmonisk integreret i
møblerne. En ambientebelysning giver et behageligt blødt lys fra loftet. Indirekte
belysning i skuffer og overskabsdøre skaber en let og behagelig lysstemning. Den
ekstravagante lysbaldakin over PREMIUM-indgangsdøren giver et stærkt indtryk.
Kombineret med LED-læsespots i TABBERT-design giver belysningen i CELLINI en
indbydende og eksklusiv atmosfære.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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KOMFORT MED
LUKSUSEFFEKT
Det elegante siddeområde i CELLINI kombinerer maksimal siddekomfort
med et væld af smarte funktioner tilpasset ethvert behov. Læn dig tilbage, og nyd yacht-følelsen med en god drink på barbordet, der findes ved
at klappe det midterste ryglæn ned. Hvis det er nødvendigt, kan du hæve
hovedstøtterne eller ændre siddehyndernes hårdhedsgrad. CELLINI byder
nøjagtigt på den komfort du kan ønske dig – og mere til.

En ny udformning af grebkanterne og integrerede LED-lyslister på overskabene styrker
den sansemæssige dimension forbundet med CELLINI-møblerne.

Vil du gerne sidde oprejst eller hellere læne
dig afslappet tilbage? Med CELLINI-siddegruppens højdejusterbare hovedstøtter
i ægte læder finder du dig godt til rette i
enhver stilling.

Med et tryk på en knap kan du ændre
siddehyndernes hårdhedsgrad i CELLINIsiddeg ruppen.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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TIL LIVSNYDERE
MED EKSKLUSIV
SMAG

Lille snack eller stor femrettersmenu? CELLINIs køkken serverer
også en optimal kombination af elegant design, detaljeret møbel
koncept og teknisk overlegenhed. Især de generøse arbejds- og
opbevaringsområder i slide-out med dobbelt vask og kogetop
med 3 blus indbyder til kulinarisk nydelse, selv når man tilbereder mad. I de seks store fuldt udtrækkelige skuffer med indirekte
belysning får du plads til alt, hvad du har brug for. Belyste hylder
med masser af plads og en bagvæg med smarte og dekorative
detaljer giver en harmonisk, praktisk og ikke mindst en utrolig
smuk arbejdsplads.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Den brede bordplade i CELLINI Slide-Out
giver masser af plads til elektriske apparater, og i en sænkbar søjle er de nødvendige
stikdåser også lige ved hånden.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
En dobbelt vask i rustfrit stål med elegant kromarmatur er integreret i bordpladen og er
meget praktisk, når der skal renses grøntsager, dryppes af og vaskes op.

CELLINI 655 DF 2,5
Det smart indbyggede udtræk mellem
siddegruppen og køkkenelementet giver
ikke kun ekstra opbevaringsplads, men er
også et visuelt smukt højdepunkt.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Når vasken ikke bruges, fungerer den som udvidet bordplade takket være afdækningen i naturstenslook. Der er rigeligt med plads til gryder, service, bestik og andet i
CELLINI-skufferne uden traditionelle greb, men med ergonomisk formede og LED-belyste
grebsudskæringer.
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CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

EKSKLUSIVT
SOVEGEMAK
Et perfekt iscenesat og privat tilflugtssted, hvor du kan lide at efterlade dagen,
venter dig i det kongelige soveområde i CELLINI. Uanset om det er siddende eller
liggende – på den komfortable CELLINI-queensseng med justerbart hovedgærde
kan du nyde de luksuriøse rummelige dimensioner i denne vogn. I slide-out-modellen sættes soveområdet i det rette lys af en kunstlæderbeklædt soveværelsesvæg
med indirekte baggrundsbelysning, og i 655 DF sker dette i kraft af lyspanelet med
ædelt mønster ved hovedenden. I begge modeller understøttes dette af ambientebelysningen, der kaster et behageligt lys ud fra møbeloverkanterne.

CELLINI 655 DF 2,5
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LUKSURIØST
WELLNESSBADEVÆRELSE
Når de er på jagt efter friske ideer vil CELLLINI-ejere ikke kun blive inspireret
af den rummelige og komfortable indretning af deres badev ærelse, for som
wellnessoase i luksusklassen er det også velgennemført helt ned til mindste
detalje. Uanset den store heki-tagluge til dagslys og integrerede LED-lamper
i slide-out-modellen eller raffinerede løsninger og komfortbruseren i 655 DF:
Den sublime stemning fremhæves af flere lyspaneler og det strålende badeværelsesbord med kromvask og -armatur. Denne glansfulde helhed danner et
unikt samspil mellem eksklusive designerelementer, som man også kender det
fra visse hotelsuiter.

CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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ÅBN OP
FOR ELEGANCE
En campingvogn i luksusklassen opstår først, når design, funktionalitet og
manufaktur går op i en højere enhed. Det er den upåtrængende æstetik, der
gør forskellen, allerede når man træder ind i CELLINI. LED-lyspanelet direkte
over indgangsdøren sørger for en passende modtagelse. Dertil tilstøder det
perfekt monterede mediehøjskab. Afslappede stunder nydes bedst direkte i
den fornemme siddegruppe, der giver et behageligt udsyn til fjernsynet og
resten af de luksuriøse omgivelser i CELLINI.

CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 655 DF 2,5
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PLADS TIL
NOGET USÆDVANLIGT

35

GRUNDRIDS OG FORDELE
250
250

Hvor forventninger overgås, skaber innovationer glæde.
Læn dig afslappet tilbage, og overlad resten til den valgfrie
stemmestyring i CELLINI, som kan aflæse ethvert ønske på
dine læber. Der er plads til ekstra bagage i bagagerummet i
bagenden, der i lukket tilstand næsten er usynligt bag den
glinsende sorte klap med TABBERT-emblemet.

4

4

2.500

3.500

936

1.027
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CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5 Slide-Out

+ Queensseng
+ Stort køkken
+ 177 l køleskab
med separat fryseboks
+ Komfortbruser
+ Specialmøblering er mulig
(se prislisten)

+ Unik pladsfornemmelse takket være slide-out
+ Stor siddegruppe i front
+ 177 l køleskab
med separat fryseboks
+ Badeværelse
+ Queensseng
+ Masser af opbevaringsplads

HYNDESTOF OG LOUNGE
PURPLE STONE

STOF

IVORY LEAF

KUNSTL ÆDER

FUNKTIONSLOUNGE
CREAM NATURE
ÆGTE L ÆDER *
X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)
TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

x

* Tilvalg mod merpris . Det er kun muligt at vælge CELLINI Lounge ved CREAM NATURE.

ANTAL SOVEPLADSER

2,3 = BREDDE 2,3 M
VOGNFOTO

Design din CELLINI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

2,5 = BREDDE 2,5 M
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STRÅLENDE DESIGN
I OVERKLASSEN
Du har aldrig været så tæt på den syvende himmel! Med
sit innovative interiørdesign er PUCCINI banebrydende for
premiumklassen. Takket være det ekstraordinære lyskoncept, som definerer den stilistiske enkelthed, og det strålende udvendige design er stjernen på campinghimlen et
ikon for eksklusiv komfort og livsstil. Et lysende eksempel
i premiumsegmentet.

Design din PUCCINI efter dine behov og
ønsker i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

PUCCINI 550 E 2,5
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EN STJERNE
BLANDT STJERNERNE
Ankom et nyt sted, og føl dig som derhjemme. Den gennemtænkte brug af lys som designredskab skaber en fantastisk atmosfære i PUCCINI. Indirekte belysning, elegant buede overskabe og ambientebelysningen hele vejen rundt står i smuk
kontrast til den fascinerende lysbaldakin ved døren. Perfekt
tilpasset: Det sort glinsende køleskab med dobbelt hængsler,
som gør det muligt at åbne køleskabsdøren, uanset om du står
i forteltet eller inde i vognen.
PUCCINI 550 E 2,5
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ALDRIG HAR KOMFORT
VÆRET MERE STRÅLENDE
Fra den fristende komfort i den elegante rundsiddegruppe kan du nyde
panoramaudsigten gennem de store flotte bagruder i PUCCINI, mens
alt hvad hjertet begærer er lige ved hånden. Den perfekt integrerede
hjørnehylde har plads til et vinglas, en mobiltelefon eller et blad. Det
moderne søjlebord passer naturligt ind i siddegruppen og kan let indstilles i højden. Samtidig giver gulvet i skiferlook af høj kvalitet dine
øjne en elegant afveksling fra den cremefarvede polstring.
PUCCINI 550 E 2,5
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PUCCINI 550 E 2,5

BARE
TÆND …

Perfekt udformet genspejler køkkenbagvæggen det karakteristiske PUCCINI-design. Blandt de gennemtænkt indrettede
udstyrsdetaljer byder de fuldt udtrækkelige skuffer på masser af plads til alle køkkenredskaber.

… for det ville være for ærgerligt at slukke for det gennemtænkte lysdesign
i PUCCINIs rummelige badeværelse. LED-lamperne lyser som små diamanter
gennem det smukke spejlskab, som ikke kun giver et behageligt lys, men også
tilbyder god opbevaringsplads. Her finder kosmetik og andet sin plads, imens
håndklæderne er godt opbevaret på den halvåbne hylde nedenfor. Den rustfrie stålvask afrunder den skinnende wellnessoase.

PUCCINI 550 E 2,5
PUCCINI 550 E 2,5

Miniskænken ved siden af vasken fungerer
som ekstra og praktisk afsætningsplads.

SMAG OG BEHAG
I EN NY DEFINITION
Som et lysende eksempel i overklassen opfylder PUCCINI de højeste krav til
komfort, design og teknik. Glæd dig over det stemningsfuldt belyste køkken,
hver gang appetitten eller sulten melder sig: Den gennemtænkt indrettede
helhed bestående af kogetop med tre blus og vask foran en akrylglasbeklædning i PUCCINI-signaturdesign er en sand fryd for øjet. Praktisk ekstra udstyr
som eksempelvis den nedklappelige miniskænk, der er smart skjult i køkkenbagvæggen, når den ikke bruges, gør madlavningen til en fornøjelse.
PUCCINI 550 E 2,5
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DRØMMEAGTIGE
IDEER TIL DEJLIGE DAGE
Også soveområdet i PUCCINI giver plads til at udfolde sig. Dine drømme går
i opfyldelse i de 94 cm brede komfortsenge. Tilbring timer med en god bog
takket være det højdejusterbare hovedgærde (tilvalg) og de ekstra læsespots.
Med et lameludtræk mellem sengene forvandles de to enkeltsenge i et snuptag til en stor lækker dobbeltseng. Det baggrundsbelyste spejl (tilvalg) giver
sammen med den standardmæssige gulvvarme en dejlig og behagelig stemning i soveområdet.

PUCCINI 550 E 2,5
Gennemtænkt ned til mindste detalje: Natboksene bag sengenes hovedender byder på ekstra opbevaringsplads, indstillelige læsespots
og ekstra strømtilslutninger.

Bredde 94 cm*
PUCCINI 560 TD 2,5
Et perfekt sted for hyggelige timer sammen. I den 1,55 m brede franske seng kan du få en
god nats søvn. Spejlet (tilvalg) i hovedenden fungerer ikke kun som et stilelement, men
forstørrer også rummet visuelt.
PUCCINI 550 E 2,5

* 94 cm brede enkeltsenge i PUCCINI 550 E 2,3, 550 E 2,5 og 655 EL 2,5
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TABBERT-emblemet fungerer som designmæssigt forbillede for lysdesignet. Dets
diamantmønster er blevet til et signatur
element for luksuscampingvognen.

PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 550 E 2,5
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PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 550 E 2,5

Den geniale møbelkombination ved indgangsdøren forbinder den ekstravagante lysbaldakin 1 med køleskabet nedenunder, der har
adgang fra begge sider 2 . Møbellågen foroven 3 er beregnet til, at der kan anbringes et fjernsyn indenunder, som takket være en
dreje-/svingarm kan drejes i retning af opholds- eller soveområdet. Under hyldereolen med behagelig blød belysning 4 byder et apotekerudtræk med softclose-funktion 5 på forbløffende meget plads.

HYNDESTOF
SILVER PEARL

STOF

CHOCOLATE ARROW

STOF

SANDY BEACH

STOF ACTIVE LINE *

VANILLA LEAF

KUNSTLÆDER

COFFEE FOREST

ÆGTE LÆDER *

Alle PUCCINI-polstringer fås også
som eksklusiv-variant med ryghynder.*

* Tilvalg mod merpris

SANDY BEACH-polstringen er lavet
af innovativt pletafvisende
Clean-Active-materiale.*
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GRUNDRIDS OG FORDELE

1.900
1.800

PUCCINI 560 TD 2,5

4

230

1.900

790

790

PUCCINI 655 EL 2,5

4

2.200

4

250

PUCCINI 550 E 2,5

4
250

1.800

250

PUCCINI 550 E 2,3

808

864

+ 153 l køleskab

+ 153 l køleskab

+ 153 l køleskab

+ Stor rundsiddegruppe

+ TABBERT PREMIUM-indgangsdør 700 mm

+ TABBERT PREMIUM-indgangsdør 700 mm

+ Masser af opbevaringsplads

+ 153 l køleskab

+ 940 mm brede enkeltsenge

+ 940 mm brede enkeltsenge

+ TABBERT PREMIUM-indgangsdør 700 mm

+ TABBERT PREMIUM-indgangsdør 700 mm

+ Gulvvarme

+ Gulvvarme

+ Åben pladsfornemmelse

+ 940 mm brede enkeltsenge

+ Gulvvarme

+ Stort køkken med rondel

PUCCINI 750 HTD 2,5

4

2.500

4

250

2.200

250

PUCCINI 685 DF 2,5

948

894

+ Queensseng

+ Stor siddegruppe i front

+ Stort køkken

+ Stort køkken

+ 177 l køleskab

+ Masser af opbevaringsplads

+ Komfortbruser

+ Badeværelse i bagenden
+ 177 l køleskab
X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)
TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

x

ANTAL SOVEPLADSER

2,3 = BREDDE 2,3 M
VOGNFOTO

Design din PUCCINI efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

2,5 = BREDDE 2,5 M
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SÅ FØLER MAN SIG GODT
TILPAS OGSÅ OM VINTEREN
Vintercamping uden kompromisser. PUCCINI sætter høje standarder, når det gælder vinterduelighed. Der bliver hurtigt dejligt
lunt i en TABBERT, takket være flerslagsisoleringen uden kuldebroer i tag, vægge og gulv. Indeklimaet bliver ekstra behageligt med den klimaoptimerede bagventilation og højkvalitetsvarmeteknik med omhyggeligt førte varmeslanger. Og for at
sikre, at selv den mest kuldskære campingvognsejer kan holde
varmen i en TABBERT, testes vores vogne helt ned til −15° C og
vinterdueligheden iht. DIN EN 1645-1 2012.

Design din PUCCINI efter dine behov og
ønsker i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

PUCCINI 550 E 2,5
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LIV OG STIL
PERFEKT KOMBINERET

Design din VIVALDI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

Hele livet som en oplevelse. Enhver, der vælger en VIVALDI,
overfører sine ønsker til et moderne hjem til sin campingvogn.
Med åbne synsakser, et livligt interiør og frisk møbeldekor
bliver VIVALDI til en moderne lejlighed. Et køleskab, der er anbragt smart ved indgangen, er en del af det livsstilsorienterede interiør. Højdepunktet: Køleskabet kan åbnes fra begge
sider! Kolde drikkevarer kan altså hentes, uden man behøver
træde ind i vognen. Der er dog også mange andre genialiteter
i en VIVALDI.
VIVALDI 550 E 2,3
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MØD VORES
TRENDSETTER
Kontrasterne i form og farve i en VIVALDI er med til at skabe en spændende symbiose af elegant buet og stadig kantet. Sammen skaber det en
individuel, men alligevel afslappende god stemning. Materialerne kommer
til deres ret, når den varme indirekte belysning falder på de strømlinede
hjørner og de flotte møbelblokke: Strålende hvid og lys valnød reflekteres
i skinnende krom- og højglasoverflader. Varme gråtoner og grafit forstærker den elegante loungestil i interiøret, hvilket understreges af den store
rummelige siddegruppe.
VIVALDI 550 E 2,3
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ÅBEN FOR
NYE ERFARINGER
Bo som i en penthouselejlighed. Indretningen i de nye VIVALDI campingvogne imponerer med sin flydende overgang mellem funktionelle
møbler og lækkert design. Smagfuldt polstret og i særdeles høj kvalitet.
Den bekvemme rundsiddegruppe er også ny i denne moderne form for
TABBERT campingvogn. Takket være det lyse interiør og masser af naturligt lys føles det lidt som om, at man tager naturen med sig indenfor.
VIVALDI 550 E 2,3
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SE HVAD DU VIL HAVE,
FÅ HVAD DU HAR BRUG FOR
Det flotte nye design i VIVALDI integrerer flot alle de forskellige elementer i vognen. Den flotte køkken med tre blus og den rustfrie vask er eksempelvis indbygget og flot integreret i bordpladen med en farvematchende liste. I køkkenet er der desuden sølvfarvede lister og metalgreb på
skufferne, og det virker derfor mere som en stilfuld skænk, når det ikke
er i brug. Overgangen mellem køkken og bagvæggen er også tænkt ind i
det strømlinede designkoncept. Det integrerede vindue i væggen bryder
med sit lysindfald flot omgivelserne i naturstenlook. Om aftenen sørger
lyslisterne i overskabene for en hyggelig belysning.

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 560 EMK 2,5
Lige i midten: Munter morgenmad eller en lækker "cocktailhour" – livet er dejligt omkring
den smarte midtersiddegruppe. Om natten laves den nemt om til en ekstra soveplads.

VIVALDI 550 E 2,3
Læsespotsene i VIVALDI giver et dejligt lys
i både siddegruppe og soveområdet. Læs
eller slap af med stil.

VIVALDI 550 E 2,3
Højt placerede ventilationsgitre sikrer et
godt indeklima og forhindrer, at der kommer snavs ind i åbningerne.

VIVALDI 550 E 2,3

Skjult og indirekte: LED-belysningskonceptet giver opholdsstuen en behagelig og afslappet atmosfære.

VIVALDI 550 E 2,3
Fri udsigt. Takket være den drejelige og svingbare TV-holder har man et godt udsyn til
et 32"-LED-TV fra både siddegruppe og seng.

VIVALDI 550 E 2,3
Opbevaret sikkert og lige ved hånden: Du
har adgang til den integrerede reol i sidevæggen fra både siddegruppen og køkkenet.
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VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

Noget med en forfriskning? Uanset om du står i forteltet eller inde i vognen, er der let
adgang til forfriskningerne. Køleskabet i VIVALDI er placeret lige indenfor døren, og kan
via den smarte dobbelthængsling åbnes fra begge sider.

BARE
PLADS TIL DET HELE

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

Takket være designet med stor opbevaringsplads i køkkenområdet har du
altid lige det ved hånden, som du netop har brug for. Og så meget desto
nemmere er det igen at gemme service, bestik, krydderier og ingredienser
ad vejen, så snart de ikke skal bruges mere. Der er god plads til knive og lignende i de store skuffer med softclose-funktion under bordpladen. Krydderier, krydderurter og alt, hvad gourmethjertet ellers begærer, kan opbevares
i apotekerudtrækket overfor. En hurtig snack som mellemmåltid kan nemt
tilberedes i mikroovnen, der er perfekt integreret i multifunktionshøjskabet.
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VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

VÆLG HVAD
DER PASSER DIG
Med sine store sideruder og den store tagluge kan
"natsværmere" ligge og tælle stjerner i stedte for får inden
sengetid i bagenden af VIVALDI. Indhyllet i det rolige lys og
det smarte design bliver sengetid også et højdepunkt på
ferien. Uanset om du deler seng med din kære eller nyder din egen enkeltseng, så vil du finde en luksuriøs ro
– især hvis du har valgt det lækre TABBERT komfort-sovesystem med Watergel-indlæg.

VIVALDI 550 E 2,3
Takket være en let skydedør kan du trække dig tilbage og sove uforstyrret. På kolde dage forbliver det hyggeligt og varmt i stuen med døren
lukket, og ingen energi går tabt til det ubrugte soveområde.

VIVALDI 560 EMK 2,5
Familiens favorit – den smarte loft-campingvogn fås naturligvis også som familievogn med køjesenge i hele vognens
bredde.
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FORDYB DIG I
WELLNESSLOUNGEN
Skum, creme eller duft, badeværelset er det sted, hvor du kan forkæle dig selv hver dag. Især på ferien! Derfor er det høje og luftige
badeværelseskoncept i VIVALDI ekstra indbydende med sit gode
materialevalg og stemningsfulde lys. Her får man følelsen af frirum.

VIVALDI 550 E 2,3

HYNDESTOF
SILVER PEARL

STOF

CHOCOLATE ARROW

STOF

SANDY BEACH

STOF ACTIVE LINE *

VANILLA LEAF

KUNSTLÆDER

COFFEE FOREST

ÆGTE LÆDER *

Alle VIVALDI-polstringer fås også som
eksklusiv-variant med ryghynder.*

* Tilvalg mod merpris

SANDY BEACH-polstringen er lavet
af innovativt pletafvisende
Clean-Active-materiale.*
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GRUNDRIDS OG FORDELE
1.700

VIVALDI 550 DF 2,5

4

730

790

+ Stor rundsiddegruppe

+ 9
 8 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)
+ Åbne synsakser

+ 153 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)

+ Klæde- og linnedskab

+ Adskilleligt soveområde

250

250

4

1.800

790

808

+ Åbne synsakser
+ Vedligeholdelsesnem vask i rustfrit stål

+ Optimalt tilpasset belysning
+ Børnekøjesenge og enkeltsenge

+ 1 53 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)
+ Vitrineskab ved indgangen

+ 177 l køleskab

2.200

+ Skydedør i træ som rumadskiller
+ Vedligeholdelsesnem vask i rustfrit stål

+ 1 53 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)
+ Apotekerudtræk

+ 1 53 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)
+ Vitrineskab ved indgangen

VIVALDI 560 TD 2,5

6

1.800

VIVALDI 560 TDL 2,5

4

1.800

4

808

808

+ Stor rundsiddegruppe
+ Stort køkken med rondel

+ Stor rundsiddegruppe
+ 1 53 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)
+ Skydedør i træ som rumadskiller
til soveområdet

+ 153 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)

4

250

VIVALDI 685 DF 2,5

+ Queensseng
+ Vinkelkøkken i bagenden

+1

5

4

790

250

VIVALDI 560 EMK 2,5

1.800

250

+ Enkeltsenge
+ Stor siddegruppe

1.800

VIVALDI 550 E 2,3

3

250

694

VIVALDI 550 E 2,5

1.800

230

VIVALDI 490 TD 2,3

3
230

1.600

230

VIVALDI 460 E 2,3

X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)

894

+ Q
 ueensseng med skydedør i træ
som rumadskiller
+ Badeværelse med komfortbruser
+ 1 53 l køleskab ved indgangen
(også adgang til det udefra)

TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

x

2,3 = BREDDE 2,3 M

ANTAL SOVEPLADSER

2,5 = BREDDE 2,5 M

VOGNFOTO
+x

x

VALGFRIE SOVEPLADSER

Design
VIVALDI
efter
dine
behov
Design
dindin
VIVALDI
efter
dine
behov
og og
ønsker
ønsker
i vores
onlinekonfigurator:
i vores
onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
configurator.tabbert.com/dk
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STRÅLENDE ØJEBLIKKE –
UFORGLEMMELIGE MINDER
Fødderne i sandet og straks videre til det næste mål: Den alsidige
DA VINCI er et lystende eksempel på innovationsånd. Inspireret af sit
moderne, automative design, holder den, hvad den lover både indvendigt og udvendigt. Den opadgående bølgeagtige, udvendige beklædning,
og vognens flydende former står i samspil med de køretekniske finesser. Indbydende og som gennemstrømmet af solen er interiøret afstemt
til dine behov med de mange forskellige grundrids. Velkommen til campingvognen, der forstår premiummiddelklassen som ingen anden.

DA VINCI 490 TD 2,3

Design din DA VINCI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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MED LIGE DELE DYNAMIK
OG TEKNIK …
… opstår der noget usædvanligt. Som f.eks. TABBERET multiLED-baglygten, der visualiserer overgangen til den nye designæra
hos TABBERT. Men ikke kun det udseendemæssige hæves til et nyt
niveau. For takket være det integrerede dynamiske blinklys fanger
DA VINCI alles opmærksomhed. Den inkluderede fejlsensorteknologi lever op til TABBERTs høje sikkerhedsstandard ved, at den omgående melder om ethvert problem på tåge- og baglygterne.
DA VINCI 490 TD 2,3

Design din DA VINCI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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DISKRETE TONER
Også interiøret i den DA VINCI følger tendensen mod lysere
indretninger kombineret med lige kanter og buede linjer. De
hvide køkkenskabe er ikke kun en flot farvekontrast, men også
ergonomisk korrekt gennem den nye karakteristiske form.
Den vinklede front sikrer en optimal vinkel mellem hånd og
greb. En sublimt trælook understøttes af de åbne synsakser i
den DA VINCI. På den måde skabes en ny pladsfornemmelse,
hvor velbefindende ikke er valgfrit, men standard.

DA VINCI 540 E 2,3
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DA VINCI 540 E 2,3
Indgangsmøblet med integreret reolhylde giver ekstra opbevaringsplads til medieudstyr
under TV’et (tilvalg) eller fungerer som en hylde til alt det, du har brug for først, når du
går ind i eller forlader campingvognen.

DA VINCI 540 E 2,3

IØJNEFALDENDE I
ALLE DETALJER
Uanset om du starter dagen med en lækker morgenmad eller
slutter den med hygge – så er det nye siddegruppedesign en
sand fryd. Det, der ligner to moderne langsgående sofaer, er
stadig en lækker rundsiddegruppe med fuldt sæde i enden.
De smart integrerede hjørnehylder tilbyder ekstra plads til
pynteting eller nyttige hverdagsgenstande, som du gerne vil
have tæt ved bordet.

DA VINCI 540 E 2,3
Krydderier, salt og peber, musikafspiller eller pynt? Du bestemmer,
hvordan de smarte hjørnehylder i siddegruppen skal udnyttes
bedst. Eller du kan også bare tage dem alle fire ned!

DA VINCI 540 E 2,3
Også LED-lysbåndene hele vejen rundt på overskabene i stuen (tilvalg) sørger ikke kun for stemningsfuld ambientebelysning, men
gør det også muligt altid nemt at kunne se, hvad der er opbevaret
i de store overskabe.
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KÆRLIGHED I
KØKKENET
Interiøret virker hyggeligt og indbydende takket være den autentiske
overfladedekor og den markante udformning af møblerne. Flotte
møbelgreb gør looket perfekt. LED-lysbåndene under bordpladen og
den effektfulde underskabslampe er også med til at gøre madlavningen til en sand fornøjelse. Det hævede køleskab, de store skuffer med
softclose-funktion og et apotekerudtræk (tilvalg) skaber masser af
plads og let adgang til råvarer.

DA VINCI 540 E 2,3
"Coffee to sit" kan nydes med det samme takket være bordpladen, der kan forlænges,
og som passer perfekt ind mellem køkkenet og siddegruppen. Det er en ideel plads til
eksempelvis espresso- eller kaffemaskiner og der er nem adgang til den fra både sofaen
og køkkenet.

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3
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DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

Ombygget til en liggeplads indbydes der til hyggelige
stunder med udsigt fra et af de to vinduer.

DA VINCI 490 TD 2,3

GODT UDHVILET,
OG I GODT HUMØR!
Et grundrids til enhver søvn – dette er en selvfølge i DA VINCI. Nyd intimt samvær i en fransk
seng, afslappende søvn i en dobbeltseng eller
uforstyrret søvn i en enkeltseng. Hvis du vil have
det bedste fra begge verdener, så kan enkeltsengene hurtigt laves til en stor dobbeltseng med et
lameludtræk. Det, de alle har til fælles, er de ekstra belyste hylder over hovedenden, hvor bøger,
briller og andre små genstande kan opbevares.

DA VINCI 540 E 2,3
Om dagen opbevaring til strandtasker og lignende. Om natten en dejlig stor enkeltseng.
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SPRUDLENDE OG FRISK
Også i badeværelset i DA VINCI går det flotte lyse trædekor
igen med strålende hvide kontraster ved hyldekanter, aflægningsområder og vask. Det luftige og afslappede look,
der skabes her, understreger den livsfølelse, som den nye
DA VINCI giver. Det uanset hvilket badeværelsesdesign
man har i de forskellige DA VINCI-grundrids!

DA VINCI 490 TD 2,3

DA VINCI 490 TD 2,3

Dagslys på badeværelset må heller ikke mangle i en campingvogn. I DA VINCI giver vinduet både masser af lys og
frisk luft.
DA VINCI 540 E 2,3

HYNDESTOF

SUNNY MEADOW

STOF

BRIGHT BAY

STOF/KUNSTLÆDER

SOFT CARBON

Hvad enten tone-i-tone eller
kontrastrig, stof eller kunstlæder – gør din DA VINCI personlig efter din smag.

STOF ACTIVE LINE *

MAROON LEAF

Altid alt lige ved hånden – takket være de gennemtænkte opbevaringsløsninger i DA VINCI kan du hurtigt pakke
dagens ting væk og har nemt ved at finde dem frem igen
næste morgen.

KUNSTLÆDER

SOFT CARBON-polstringen er lavet
af innovativt pletafvisende
Clean-Active-materiale.*

* Tilvalg mod merpris
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GRUNDRIDS OG FORDELE
DA VINCI 490 TD 2,3

3

1.600

DA VINCI 495 HE 2,3

4

604

1.600

694

730

730

+ Dobbeltseng i fronten

+ Rundsiddegruppe og bekvem sengeombygning

+ Rundsiddegruppe og bekvem sengeombygning

+ Rundsiddegruppe i fronten

+ Kort og smidig

+ 98 l køleskab

+ 133 l køleskab

+ 133 l køleskab

+ Linnedskab og klædeskab

+ Linnedskab og klædeskab

+ L innedskab og klædeskab

+ Enkeltsenge i bagenden

+1

5

DA VINCI 540 E 2,3

6

730

DA VINCI 550 DM 2,5

4

1.700

250

230

1.700

790

+1

5

DA VINCI 560 HTD 2,5

6

1.800

785

808

+ Perfekt grundrids for børneværelse

+ Stor rundsiddegruppe

+ Børnekøjesenge

+ Stort toiletrum i bagenden

+ Op til 6 sovepladser

+ 133 l køleskab

+ Midtersiddegruppe

+ Komfortbruser

+ Stort toiletrum

+ Åbne synsakser

+ Linnedskab og klædeskab

+ Stort klædeskab

+ Åbne synsakser

+ Vinkelkøkken

2.300

+1

7

8

250

DA VINCI 700 KD 2,5

4

250

1.600

230

DA VINCI 500 KD 2,3

4

230

1.500

230

DA VINCI 460 E 2,3

3
230

1.400

230

DA VINCI 390 QD 2,3

X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)

948

+ Separat børneværelse med siddegruppe

TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

+ Badeværelse
+ Stort vinkelkøkken
+ 177 l køleskab

x

2,3 = BREDDE 2,3 M

ANTAL SOVEPLADSER

2,5 = BREDDE 2,5 M

VOGNFOTO
+x

x

VALGFRIE SOVEPLADSER

Design din DA VINCI efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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ROSSINI 540 E 2,3

STARTMODELLEN TIL
DEM, DER VIL MERE
Oplev naturen, udforsk de mange steder du endnu ikke har været herhjemme eller
i Europa, find nye venner. ROSSINI er den perfekte ledsager på farten for alle, der er
på ferie, men som ikke vil undvære følelsen af at være hjemme. For ROSSINI er
den ideelle startmodel til at løfte det at rejse op på næste niveau og åbne op for
TABBERT-premiumverden. Udover den behagelige atmosfære inde i vognen, gør den
sig også bemærket udvendigt med sit ELEGANCE FLOW DESIGN. Uanset, hvor du er
ROSSINI 540
påEfarten.

Design din ROSSINI efter dine behov og ønsker
i vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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SIMPELTHEN MEREPLADS TIL
FERIE I XL

FINEST EDITION
ROSSINI 540 E 2,3

At komme hjem efter en lang og aktiv dag er en rar fornemmelse. Især når man
bliver mødt af den gode plads, der følger med en TABBERT. Tricket er de åbne
synsakser, der opstår i kraft af vognens smarte indvendige indretning. I ROSSINI
imponerer de endnu større rundsiddegrupper og endnu mere opbevaringsplads –
især hvad angår familiegrundridsene, der er byder på hele to klædeskabe eller et
ekstra linnedskab (grundridsafhængig).
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GNISTRENDE IDEER TIL MERE
FØLELSE AF AT VÆRE HJEMME
Selvfølgelig kan det også bare være noget mad på dåse, når det skal gå hurtigt.
Men det smart udformede og meningsfuldt udrustede nye ROSSINI-køkken giver
også lyst til at lave mere avancerede retter takket være moderne kogekombination
med tre blus og elektrisk tænding samt støbejernsrist. Hvis ingen varm mad står på
menuen, skaber glasafdækningen, der er nem at gøre ren, en overgang uden mellemrum til den både store og robuste bordplade.

FINEST EDITION
ROSSINI 540 E 2,3

Gasblussene er nemme at betjene
takket være elektrisk tænding.

SELSKABELIG HYGGE
I STOR STIL
Uanset om det er en morgenbriefing, en kort drikkepause eller hyggeligt samvær. Rundsiddegruppen i en ROSSINI har plads til alle, og
alle finder sin plads. Stemningsfuld ambientebelysning inkl. LEDspots sikrer en hyggelig atmosfære, og hylder samt overskabe sørger
for masser af opbevaringsplads til de personlige ejendele. ”Matara
Teak”-møbeldekoren og greb i rustfrit stål fuldender og giver et harmonisk udtryk.
FINEST EDITION
ROSSINI 540 E 2,3

ROSSINI 540 E 2,3
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SÅ BEHAGELIGT AT LIGGE
GODT SOM DERHJEMME
Under mottoet ”det rigtige for alle” er ROSSINI med sine mange kloge
grundrids den perfekte vogn til alle slags feriedestinationer. I de store
enkeltsenge i den lyse front finder man let sin favoritside. Dine personlige ejendele er der masser af plads til i de rummelige overskabe over
sengen. De smarte kanter på hylderne ved hovedgærdet holder styr på
dine små ejendele, mens du sover.

FINEST EDITION
ROSSINI 540 E 2,3

FINEST EDITION
ROSSINI 490 DM 2,3

JEG ER HER, DU ER DER –
DEL OG ADSKIL PÅ
PASSENDE VIS
ROSSINI-familiegrundridsene giver forældre og børn den ønskede grad
af privatsfære. Træk blot skillevæggen til, og alle føler sig en smule mere
som derhjemme inden for fire vægge. Til tider er der behov for mere
privatzone, hvor man kan trække sig tilbage. Desuden sørger koldskumsmadrasserne i de faste senge for endnu skønnere godnathistorier.

92

ROSSINI

W W W. TA B B E R T. C O M / D K / R O S S I N I

93

ET EVENTYR OM
DAGEN, EN SKØN
DRØM OM NATTEN
Generelt elsker børn at hygge sig med hinanden i deres mobile feriehjem. I ROSSINI kan de desuden også skabe deres egen verden i deres
egen seng. De store faste køjesenge kan ovenikøbet hurtigt ombygges
til en egen siddegruppe eller benyttes som luge med skænk, når garagedøren er åben.

ROSSINI 540 E 2,3

GODT INDRETTET
BADEVÆRELSE
Uanset hvor mange tandbørster du skal opbevare på badeværelset, har hver ROSSINI
god plads til et fornøjeligt morgenritual. Hvad enten ved det stilfulde badeværelsesbord og med designerarmatur af høj kvalitet eller i det separate bruse- og toiletrum.
Begge forsynes med tilstrækkeligt varmt vand fra den store 45 l vandtank og en
Truma-vandvarmer, mens den støjsvage varmeblæser sørger for morgenvarme.

ROSSINI 490 DM 2,3
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ROSSINI

REJSE PÅ NÆSTE NIVEAU
ROSSINI FINEST EDITION
Du behøver ikke være tilfreds med det næstbedste, når du kan vælge
ROSSINI Finest Edition! Her får du den bedst udstyrede vogn til den
bedste pris. I FINEST EDITION imponerer ROSSINI med masser af ekstra
udstyr på flere områder. I soveværelset tilbydes det overlegne TABBERT
komfort-sengesystem med ambientebelysning, som skaber en blød og
hyggelig atmosfære. Påfyldningssystemet sparer dig også tid, bare for at
nævne nogle få. Hvis du vil have mere for mindre, skal du vælge ROSSINI.

FINEST EDITION
ROSSINI 450 E 2,3

W W W. TA B B E R T. C O M / D K / R O S S I N I - F I N E S T - E D I T I O N
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SPECIALUDSTYR
+ Trækstangsafdækning i Tabbert Design
+	Alufælge, krystalsølv i eksklusivt TABBERT-design
+ Opvejning kategori 2
+ Glatte aluminiums sideplader
+	GFK-tag, der er mindre følsomt over for hagl
+ Myggenetsdør
+	Ekstra (enkel) pynteliste sølv/krom
+	Markiseliste med lys (dæmpbart) på dørsiden
+	Lameludtræksfunktion til enkeltsenge
+	TABBERT komfort-sovesystem med fleksible
ROSSINI 450 E
tallerkenlameller og Watergel-madras
+	Deko-pakke „Sove“ FINEST EDITION
+	Forteltlampe med bevægelsessensor
FINEST
+	TV-holder til fladskærm med 230 Vog TV-tilslutning
+	230 V-stikdåse til udvendigt strømudtag,
SOFT CARBON
inkl. antennetilslutning
+	Truma MonoControl CS (inkl. gasfilter)
+ Belyst indgangstrin
+ Ambientebelysning
+ USB-stik i vognens bagende
(1 stk.)
+	Polsteringsvalg:
Specialpolstring Soft Carbon eller
Chocolate Leaf
+ silwyREADY
ROSSINI 540 E 2,3
+ El-gulvvarme
+ COC-papirer

EDITION-POLSTRING
STOF ACTIVE LINE *

CHOCOLATE LEAF

KUNSTLÆDER

ROSSINI 540 E 2,3

FINEST EDITION
ROSSINI 450 E 2,3

SUNNY MEADOW

STOF

BRIGHT BAY

STOF/KUNSTLÆDER

SOFT CARBON

STOF ACTIVE LINE *

MAROON LEAF

KUNSTLÆDER

HYNDESTOF
Hvad enten tone-i-tone eller
kontrastrig, stof eller kunstlæder – gør din ROSSINI personlig efter din smag.

SOFT CARBON-polstringen er lavet
af innovativt pletafvisende
Clean-Active-materiale.*

* Tilvalg mod merpris
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GRUNDRIDS OG FORDELE
ROSSINI 490 DM 2,3

4

1.500

+1

ROSSINI 490 TD 2,3

6

5

669

1.500

669

731

731

+ Hyggelig siddegruppe

+ Vinkelkøkken

+ Dobbeltseng i fronten

+ Separat soveværelse

+ Kompakt badeværelse

+ 133 l køleskab

+ 133 l køleskab

+ 133 l køleskab

+ Køkken i bagenden

+ Separat soveværelse

+ Midtersiddegruppe

+ Enkeltsenge

+ Rundsiddegruppe og
bekvem sengeombygning

+ Børnekøjesenge

+ Stor rundsiddegruppe og
bekvem sengeombygning

1.500

+1

5

ROSSINI 540 E 2,3

6

1.700

731

ROSSINI 620 DM 2,5

4

2.000

785

+ Separat soveværelse

+ Høj lasteevne

+ Brede køjesenge

+ Rundsiddegruppe og
bekvem sengeombygning

+ Truma Combi-varmeanlæg

+ 133 l køleskab

+ Separat soveværelse

+ Separat soveværelse

6

7

Alle grundrids fås som ROSSINI FINEST
EDITION med endnu mere ekstra udstyr
på flere områder!

831

+ Midtersiddegruppe
+ Ekstra linnedskab

+1

250

230

230

ROSSINI 520 DM 2,3

4

230

3

1.400

230

ROSSINI 450 TD 2,3

230

1.400

230

ROSSINI 450 E 2,3

+ U-formet midtersiddegruppe

X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)
TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

x

2,3 = BREDDE 2,3 M

ANTAL SOVEPLADSER

2,5 = BREDDE 2,5 M

VOGNFOTO
+x

x

VALGFRIE SOVEPLADSER

Design din ROSSINI efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

100

TA B B E R T - K O M P E T E N C E R

W W W. TA B B E R T. C O M / K O M P E T E N C E R

DESIGN


101

102

TIL LIVET

Designmæssig formåen, håndværksmæssig præcision og en
udpræget fornemmelse for tidsånden er afgørende for den
fascinerende udstråling, der kendetegner en TABBERT.

DET TALER
FOR TABBERT

6
BIG

I næsten mere en 70 år har TABBERT stået for vogne, der
bibeholder deres værdi, for overlegen og håndværksmæssig høj kvalitet af Premium-vogne med fremragende udstyr. Og det er ikke uden grund! For disse seks kernekompetencer præger enhver ide, enhver teknisk udvikling og
ethvert initiativ i vores virksomhed.

INNOVATION

SOM PRINCIP

114

Pionerånd er en del af vores DNA – altid et
skridt foran. TABBERT sætter standarderne –
og det konstant i over 65 år.

KLIMA
 122
TIL KOMFORT

Med alsidige og unikke løsninger inden for konstruktion, teknik og møbelbygning sørger TABBERT altid for et
behageligt indeklima.

SIKKERHED

FRA A TIL Z

126

I alle campingvogne af mærket TABBERT
satses der på tekniske funktioner, der som
standard bidrager til sikkerhed under kørslen og på feriedestinationen.

LANG HOLDBARHED



GENNEM GENERATIONER

GESAMTSIEGER

Også i tilfredshedsundersøgelsen „König Kunde“ inden for områderne kvalitet, design, rejse- og boligkomfort bekræfter TABBERTs førende rolle på markedet. 2021 kom mærket igen i toppen af popularitetsskalaen som samlet vinder. Specielle udmærkelser for højeste
eksklusivitet, høje sikkerhedsstandarder og fremtidsorienterede innovationer bekræfter Premium-mærkets anseelse hos kunder og interessenter.

130

Ædle materialer, de mest moderne fremstillingsteknikker og gennemtænkte kvalitetsprocesser bidrager væsentligt til vores campingvognes varige værdi.

TRADITION

MED TIDSÅND

132

Mens boligtrends, møbler & materialer og teknik ændrer
sig, fastholder TABBERT kravet fra sin grundlægger til
vognene: tidløse mesterværker.
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DESIGN
TIL LIVET

STILFULDE
FERIEØJEBLIKKE
Når vi designer en TABBERT, lægger vi meget stor vægt på et attraktivt
udseende. Den er dog først formfuldendt, når alle de smukke ting i vores
campingvogne også er nyttige, og deres kvalitet stemmer. Vi gennemtænker hver detalje med en sikker fornemmelse for trends og vores kunders levevaner. Fordi vi ved, at et godt design bidrager afgørende til din
ferieglæde, og at du på alle måder vil nyde endelig at eje en ny TABBERT.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design

W W W. TA B B E R T. C O M / K O M P E T E N C E R
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DESIGN
TIL LIVET

Stemningsfuld LED-ambientebelysning med bløde lyslister langs skuffer og skabe (modelafhængigt).

Spejleskabet i den nye PUCCINI har unikke lysende sideflader.

LYSENDE IDEER OG
INDLYSENDE DETALJER

Den facetterede loftslampe sammen med det skinnende LED-lys
under spejlskabet giver en indbydende atmosfære i badeværelset
i CELLINI.

Lyst, mørkt, strålende eller dæmpet. TABBERTs belysningskoncept tilbyder
forskellige muligheder for at påvirke stemningen og dit personlige humør.
Både direkte og indirekte vil du altid se en TABBERT i det rigtige lys.

I CELLINI 655 DF oplyser lyspanelet ved hovedenden af sengen soveområdet på en
måde, der skaber en unik atmosfære.
YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design

Små detaljer, såsom LED-læsespots i TABBERTdesign, kombinerer lysdesign og brugervenlighed.
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PUCCINI 550 E 2,3

DESIGN
TIL LIVET

PLADS
TIL GLOBETROTTERE
Pladsfornemmelsen i en TABBERT sætter standarder med frie
synsakser. Vores smart indrettede møbelgeometrier skaber en
grad af bevægelsesfrihed, der minder mere om en luksuslejlighed end et mobilt feriehus på hjul. En opgradering, der perfekt opfylder kravene til moderne livsstil og er synlig i alle TABBERT-grundrids. Udviklet i overensstemmelse med den bedste
udnyttelse af opbevaringspladsen og optimal vægtfordeling er
dette maksimen af vores designere, ingeniører og håndværkere.
Time for time, dag for dag.

Takket være åbne synsakser oplever du maksimal pladsfornemmelse.

Stor bevægelsesfrihed på grund af den gennemtænkte udformning af interiøret.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design
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1

TIL LIVET

2

LANGTIDSHOLDBAR SIDDEOG AFSLAPNINGS-KOMFORT
Når man sidder sammen med venner i siddegruppen i en TABBERT,
kan det blive en meget lang aften. Holdbare og særdeles ergonomiske polstermøbler af høj kvalitet med høje ryglæn sørger for ultimativ siddekomfort 2 . På kolde dage forhindrer et velventileret
vinterryglæn, at du fryser ved vinduesfronten 1 . Hvis du så også
trækker rundsiddegruppens midterste siddeflade ud, vil du føle dig
som derhjemme på sofaen 3 .

3

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design

I EKSEMPLET
CELLINI LOUNGE
I CREAM NATURE
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VALGFRI

DESIGN
TIL LIVET

DEN BEDSTE SØVN TIL
STORE DRØMME
Mange mennesker sover kun virkelig godt, når de ligger derhjemme i deres
egen seng. For at din soveplads i dit mobile hjem giver dig nøjagtigt denne
følelse, bygger vi vores TABBERT-modeller i mange forskellige grundrids. Brede
enkeltsenge, store dobbeltsenge, hyggelige Queenssenge – find den TABBERT,
der passer optimalt til dine personlige sovevaner.

TABBERT
KOMFORT-SOVESYSTEMET

SENGETYPER

Den, der ikke synes, at sovesystemet af høj kvalitet i TABBERT er nok, vil blive
begejstret for TABBERTs komfort-sovesystem (tilvag). Men pas på, at du ikke
glemmer at holde ferie på grund af for meget søvn.
Fransk seng

Enkeltsenge

Tværvendt seng

Lastfordeling gennem
bevægelige tallerkenfjedre

Køjesenge

FORDELE VED SENGEBUND
MED TALLERKENFJEDRE

FORDELE VED KOLDSKUMSMADRAS MED WATERGEL-INDLÆG

+
+

+ Højkvalitets koldskumskerne med blødt Water-

+
+

Queensseng

+
YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design

Koldskumsmadras med
Watergel-indlæg

Høj punktelastisk liggeflade (i 2 planer)
Meget lav kontaktflade af tallerkenbunden
til madrassen
God ventilation af sovesystemet, god fugtstyring
Rammen har en høj bøjningsstivhed på grund
af krydsfiner
Trædelene opfylder alle E1-standarden
(lav formaldehydafgivelse/fri for tungmetaller)

gel-indlæg for en behagelig søvn

+ Behagelig kølig følelse i indsovningsfasen og en
perfekt temperaturudligning i løbet af natten

+ Høj punktelasticitet og optimal fugtighedsregulering takket være en struktur med åbne celler

+ Ca. 30 % lettere end almindelige koldskums
madrasser

+ Aftageligt betræk med lynlås hele vejen rundt,
kan vaskes ved 60 °C (tåler ikke tørretumbler)
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Man har hurtig adgang til køkkenredskaber og ingredienser takket være de rullelejrede TABBERTkøkkenskuffer, der kan trækkes helt ud.

DESIGN
TIL LIVET

Har er der god plads til det, som
man tit har brug for: Overskabene er udstyret med indstillelige hylder og giver på den måde
plads til meget.

PLADS TIL
EVENTYR
Der er ingen grund til at undvære noget langt
hjemmefra – det er en selvfølge i en TABBERT-campingvogn. Her kan alle medrejsende
få plads til det, som er vigtigt for dem i deres
mobile feriehjem. Konstruktionen udnytter konsekvent enhver ledig plads og omdanner den til
opbevaringsrum, der er let tilgængeligt. Selvfølgelig i det opvarmede område, hvilket ikke kun er
en betydelig fordel på vintercamping.

I det komplette dybe klædeskab kan der
hænges tøj på bøjler, uden det krøller.

Store bagagemængder, f.eks. sengetøjet,
kan nemt være i opbevaringsrummene i
sædet.

Den nederste køjeseng kan klappes op i en
håndevending, og der opstår en stor lasteflade, som der også er let adgang til udefra
via garagedøren (tilvalg).

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET DESIGN:
www.tabbert.com/dk/design

Det enorme opbevaringsrum i fronten med
robust dørkpladebund har plads til mere
end bare gasflasker og er særligt nemt at
læsse og aflæsse.

Opbevaringsrummet under sengen er let
tilgængeligt. En stabil mekanik med holdefunktion og en gasdæmper gør håndteringen let som en leg.

Opbevaringsrum til store genstande:
Stor bagage kan nemt læsses ind og
uden forstyrrende installationer takket være den høje serviceklap i sengeområdet.
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INNOVATION
SOM PRINCIP

BERUSENDE
FANTASIFULD
Uanset, om det er teknik, design eller udstyr – alt hvad der kan gøre
det at bo og opholde sig i en TABBERT bedre, gennemstrømmer
vores koncepter. Herunder naturligvis også rent vand. Med det nye
bluuwater-vandfiltersystem, der er standard, sikrer vi, at der strømmer
hygiejnisk rent vand ud af TABBERT-vandarmaturerne – uanset hvilken
rejsedestination, du vælger.

DET NYE BLUUWATER-VANDFILTER

+ Udskiftelig filterpatron for nem montage
mellem vandtank og ledningssystem

+ Med Click-and-Ready lynkoblingssystem
til drypsikker udskiftning

+ Højeffektiv ultrafiltreringsmembran

fjerner næsten alle, bakterier og små
partikler (99,999 %) fra lednings
systemet

+ Filterkapacitet op til 8.000 l
+ Med timestrip-indikator til kontrol
af den resterende brugstid

+ Det anbefales at udskifte filteret senest
efter ca. seks måneder

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET INNOVATION:
www.tabbert.com/dk/innovation
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INNOVATION
SOM PRINCIP

ADGANG
TIL DE SMÅ TING
Den enestående boligkomfort i en TABBERT bliver frem for alt tydelig med den generøse følelse af plads vognen og det smagfulde interiør.
Det, der gør vognen særlig populær blandt sine
fans, er de små detaljer som låsene under logoet på front- og bagklappen. Og den automatiske Safety-Lock-lås, der forhindrer, at de fuldt
udtrækkelige softclose-skuffer og -skabslåger
går uønsket op under kørslen. Og takket være
rystekanter og reollister bliver alt, hvor det skal.
Og for en endnu bedre fastholdelse af glas og
beholdere er næsten alle TABBERT-modeller udstyret med silwyREADY som standard. Tricket:
De praktiske underlagsmåtter er magnetiske,
så silwy-beholderne, der også er udstyret med
magneter, hverken klaprer, rutsjer eller vælter
under kørslen.

silwyREADY
silwyREADY-pakken består af en genanvendelig rund
pad med magnetpin til ophængning af f.eks. håndklæder, køkkenredskaber eller jakker, samt en frit anvendelig metal-nano-gel bordskåner. Derudover indeholder pakken en permanent hæftende silwy metalliste i
læderlook, som alt afhængig af behov kan placeres på
lodrette eller skrå overflader, og en Magnetisk måtte,
der er klæbet fast i en af køkkenoverskabene.
Du kan finde flere oplysninger på www.silwy.de/en

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET INNOVATION:
www.tabbert.com/dk/innovation
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INNOVATION
SOM PRINCIP

KOMFORTABEL BOLIG
GENIALE DETALJER
Den geniale møbelkombination ved den lige så smarte Premium-indgangsdør forbinder den ekstravagante lysbaldakin med køleskabet nedenunder, der har adgang fra begge
sider. Et ekstra dybt trin med flot, oplyst TABBERT-logo (afhænger af model) letter ind- og udstigning af campingvognen. Skabsrummet foroven er beregnet til placering af et
TV. Takket være drejearmen kan TV’et både drejes i retning
af opholdsrummet og mod soveafdelingen – alt afhængigt
af, hvor man har gjort sig det behageligt. Under hyldereolen med behagelig blød belysning byder et apotekerudtræk
med softclose-funktion på forbløffende meget plads.

PUCCINI 550 E 2,5

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET INNOVATION:
www.tabbert.com/dk/innovation
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INNOVATION
SOM PRINCIP

INTELLIGENT OG SMART
STATE-OF-THE-ART
Ofte er det de små ting, der gør de store forskelle i hverdagen, ikke mindst i vores
tid fuld af digitale innovationer. Vi er konstant og til enhver tid på udkig efter
de nyeste tekniske muligheder og materielle komponenter for at udvikle realistiske ideer til vores campingvogne. På den måde er vi altid de første på markedet. For eksempel viser vores standardindbyggede GPS-sporingssystem eller det
nye Smart-Home-stemmestyringssystem i CELLINI, hvordan udviklingen i andre
brancher inspirerer også os til konstant at finde de smarteste løsninger.

SMART CARAVAN
Som en af de første tyske producenter af campingvogne kan vi nu tilbyde Smart Home-systemet i CELLINI, hvor du via det computerstyrede centralmodul kan styre komponenter som f.eks. belysning, varme og klimaanlæg. Systemet kan også betjenes med
fjernbetjening via et webinterface. Kendte stemmeassistenter som Alexa, Siri og Co. kan også bruges til at udvide dit Wi-Fihotspot. Så hvis du f.eks. vil vide, hvor meget frisk vand, der er tilbage i din tank, skal du bare tale med din CELLINI. For detaljeret
information henvises til vores prisliste og de tekniske dokumenter.

GPS-TRACKER
I 2019 blev der introduceret et GPS-sporingssystem, der til enhver tid vil kunne oplyse, hvor din TABBERT befinder sig. Til standard Velocate GPS-trackeren fås nu en
udvidelsespakke, som giver TABBERT-ejere mulighed for at bruge en app til at tjekke temperatur og gasfyldstand. Derudover indeholder appen en bevægelsessensor
alarm. Dataene overføres via Bluetooth-sensorer og en Reed-kontakt til systemet.
Velocate-hardwaren er forberedt til at kunne forbinde yderligere sensorer (f.eks.
dør/vindueskontakt) med meldesystemet. Du finder yderligere informationer på
www.velocate.com og www.tabbert.com/en/gps.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET INNOVATION:
www.tabbert.com/en/gps
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KLIMA

TIL KOMFORT

FRISKE IDEER
TIL EN GOD ATMOSFÆRE
I sengeområdet leder vinterryglænene den opadstigende luft fra bagventilationen væk opad mod
siddevæggen og i hovedområdet.

Et behageligt klima bør ikke kun herske på din feriedestination, men også i din campingvogn. Derfor er
en TABBERT konstrueret således, at du hele året har
optimale temperaturer i dit feriehjem.

De bagventilerede overskabe og siddeopbevaringskasser sikrer en konstant luftcirkulation, hvilket forhindrer, at der dannes kondensvand, og
sørger for et ensartet indeklima.

TABBERT-taget (afhængig af model) sikrer luftcirkulation, bedst mulig temperaturisolering
og fremragende støjbeskyttelse ved hjælp af
dæmpende specialmateriale.

Varmt om vinteren, køligt om
sommeren på grund af velisolerede vinduer fra Seitz med
termoglas.

Gasforsyning

YDERLIGERE TABBERT KLIMA-HIGHLIGHTS
+

Klimasystemer

Varmesystemer

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAERNE KLIMA OG VINTERCAMPING:
www.tabbert.com/dk/klima

Truma iNet-systemet, der er standardindbygget i mange af vores modeller,
muliggør temperaturregulering via en
smartphone-app. Også gasniveauet kan
fjernaflæses, hvis det ønskes.

Fra en konstruktionslængde på 550 cm kan temperaturerne i opholds- og soveområdet reguleres trinløst og særskilt ved hjælp af en
2-klimazoneblæser på 12-V-basis.
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KLIMA

TIL KOMFORT

HOLD DIG VARM
MED VINTERKLIMAET

Den bagventilerede opbevaringskasse i fronten med
luftdyser i vindueskarmen
forhindrer kuldebroer ved
frontvinduet og dermed
uønsket kondensdannelse
(fra VIVALDI).

125

Vejret kan stadig ikke indstilles med et tryk på en knap, men et optimalt klima i
campingvognen kan reguleres - hvis campingvognen er bygget til det. Takket være
den enestående flerlagsisolering af tag, vægge og gulve, opvarmes det indre af en
TABBERT en tredjedel hurtigere end i almindeligt byggede campingvogne. Det
skyldes naturligvis også den høje kvalitet af Truma-opvarmningsteknologi og de
gennemtænkte og rigt placeret varmeslanger. Dog er det den geniale TABBERT-isoleringsteknologi, der sørger for at, du kan holde hovedet koldt på en varm sommerdag.

OPVARMNING
FRA -15 °C TIL +20 °C PÅ FÅ MINUTTER

Høje ryglæn beskytter optimalt
mod vinterkulde, lader den varme luft cirkulere på bedste måde
og forhindrer således kondens.
Det sikrer et sundt og ensartet
indeklima.

TABBERTs indvendige rum opvarmes ved hjælp af
effektfulde og centralt placerede gasvarmeanlæg
med luftcirkulation. Afhængigt af grundridset og
konstruktionslængden hører Truma S 3004 eller
S 5004 til standardudstyret. I VIVALDI-, PUCCINI- og
CELLINI-modellerne benyttes Truma Combi 6-varmeanlæggene med iNet og integreret vandvarmer.
I CELLINI Slide-Out sørger et ekstra Truma-gasvarmeanlæg for behagelig varme i badeværelset.

Foretrækker du et vandbåret varmesystem, fås TABBERT også med ALDE-centralvarme. Ligesom ved standard cirkulationsvarme føres vandslangerne også
her langs varmerørene for at forebygge
frostskader.
Varmeslangerne er justeret nøjagtigt
med spændebånd og perforeret, så
den varme luft fordeles direkte og
jævnt i rummet. Vandslangerne er
placeret direkte ovenover for at beskytte dem mod frostskader.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAERNE KLIMA OG VINTERCAMPING:
www.tabbert.com/dk/klima

YDERLIGERE TABBERT KLIMA-HIGHLIGHTS
+ D
 e 31 mm tykke sidevægge, TABBERT-taget og den 47 mm tykke frostbeskyttelsesbund sørger for en perfekt isolering.
+ T
 akket være de godt forseglede vinduer og døre opstår der ingen træk
inde i vognen.

Den 47 mm tykke og velisolerede
bund sørger for at holde dine fødder varme. Fra DA VINCI-serien
findes der desuden en gulvvarme
til særlig komfort (delvist tilvalg).

+ A
 lle udvendige vinduer kan via markiselisterne forsynes med valgfri
isoleringsmåtter for at reducere kuldebroer. Efter ønske endda på
front- og bagruden.
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MonoControl

SIKKERHED

Gasfilter

FRA A TIL Z

ER DET HELE SIKKERT?
SIKKERT!

Fare opdaget, fare afværget –
den vigtige røgalarm er standard og advarer dig tidligt i tilfælde af brand.

Hvis du vil være på den sikre side, er TABBERT
det rigtige valg: TABBERT beskytter sine campingvogne på bedste måde mod uheldige
situationer. TABBERT har i mange år ligget foran
sine konkurrenter, når det gælder sikkerhedsforanstaltninger. Denne mangeårige styrke går
igen i alle vores nuværende campingvognserier.
Også i konstruktionen.

Dobbelt sikker er TABBERT-vindueslåsen. Den
kan kun åbnes, når der trykkes på den ekstra
trykknap.

DuoControl
De nye gastryksregulatorer fra Truma er fremstillet endnu mere
kompakt end før og har en lav vægt. Takket være den integrerede crashsensor afbrydes gastilførslen omgående i tilfælde af en
kollision, hvilket gør det tilladt at forsyne dit køleskab med energi også under kørslen. Ekstra Truma-gasfiltre med udskiftelige
filterpads beskytter gasanlægget mod forurening.

Service og glas er godt beskyttet i køkkenskufferne og loftsskabene – takket være de automatisk låsende safetylocks.

Simpel, men effektiv. Beskyttelsen forhindrer,
at campingvognen beskadiges på bagenden,
hvis den skulle tippe.

De solide støtteben garanterer en sikker stand uden
svingninger (AL-KO Big Foot
tilvalg).

MEDIKIT-VOUCHER: VOUCHER
TIL ET EKSKLUSIVT REJSEAPOTEKSSÆT
Sammen med din TABBERT medfølger et gavekort til et MediKit. Dette sæt indeholder
forskellige medikamenter, som kun kan fås på apoteket, og som kan bruges på rejsen,
blandt andet smertestillende medicin, allergimedicin eller tabletter mod diaré. Så er du
forberedt på bedste vis.*
* S ammen med vognen medfølger et gavekort til indløsning af rejseapotekssættet. Rejseapotekssættet
indeholder medikamenter, som kun fås på apoteket. Gavekortet kan derfor kun indløses hos det ansvarlige
MediKit-forsendelsesapotek på www.medikit.shop. På www.medikit.shop finder du yderligere informationer
om dit MediKit.

STYLE PLUS-dør

TREND-dør

KOMFORT-dør

PREMIUM-dør

Den todelte dør (ROSSINI) lader dig bestemme: Åben dør, lukket
dør eller lade lys og luft komme ind gennem den øverste del?
Smart, moderne og kompromisløst går TREND-døren (DA VINCI) i
et med det rene TABBERT-design. KOMFORT- og PREMIUM-døren
med ét robust håndtag overbeviser med deres bekvemmelighed.
Ens for alle TABBERT-døre er deres lukkesikkerhed.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET SIKKERHED:
www.tabbert.com/dk/sikkerhed
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SIKKERHED
FRA A TIL Z

KØRESIKKERHED
UDEN KOMPROMISSER
TABBERT står for sikkerhed og har allerede modtaget flere priser. Og det af god grund. Alle campingvogne fra TABBERT er udstyret med et kompromisløst og omfattende sikkerhedssystem. Således er
du også udrustet til situationer, som ikke kan forudses. Med sine opgraderinger hvad angår køre- og
køretøjssikkerhed sætter TABBERT standarden for branchen.

Retningsvisende: Med dynamisk blinklys og fejlsensorteknologi er
multi-LED-baglygten den bedste i branchen.

De kraftige markerings-, bag- og sidelygter sørger for sikkerhed
ved kørsel om natten og let manøvrering i mørke.

AL-KO-CHASSIS FOR KØREDYNAMIK OG SIKKERHED
Eventuelle slingre- og nikkebevægelser udligner anti-slingrekoblingen AKS allerede helt i starten.

5 meter

Top-bremseeffekt selv uden konstant bremseinspektion: AL-KO AAA
Premium bremser justerer sig automatisk – det forkorter bremselængden op til fem meter.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
OM TEMAET SIKKERHED:
www.tabbert.com/dk/sikkerhed

17" Hvidglans

17" Krystalsølv

15" Sølv

Høj køresikkerhed garanterer det elektromekaniske antislingresystem ATC (ALKO
Trailer Control) med kuglelejrede sensorer, som permanent overvåger alle kørselstilstande. Ved kritiske signaler aktiveres
bremserne straks.

Progressivt design, stilfuldt udseende: De 15" og valgfri 17" fælge i eksklusivt TABBERT-design giver modellerne et markant udseende.

Til enhver tid en sikker, afslappet kørefornemmelse: Ved sidevind, overhaling
eller undvigemanøvrer bringer AL-KO
Trailer Control campingvognen igen på
ret kurs ved hjælp af sensorer.

I alle TABBERT-modeller er der installeret en vejeanordning i støttehjulet. Her kan du nemt aflæse, om din
TABBERT er læsset passende til dit
trækkende køretøj (ikke muligt ved
3,5 t-chassis).
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LANG HOLDBARHED
GENNEM GENERATIONER

STÆRKERE END TIDEN
En TABBERT står for langtidsholdbar kvalitet. Dette høje krav er synligt i enhver
detalje. Vores konsekvente kvalitetsfilosofi strækker sig gennem hele fremstillingsprocessen. Det gælder lige fra den
intelligente konstruktion samt valget af
forskellige materialer i høj kvalitet og til
den pletfri håndværksmæssige forarbejdning. TABBERT – her hører alle hjemme,
der lægger stor vægt på holdbarhed og
varig værdi.

TABBERT-TAGKONSTRUKTION
HIGH-STRENGTH-GFK-TAG
(FRA DA VINCI)

Overskabene i campingvognen ser ikke kun flotte ud, men har også robuste hylder med forstærkende elementer og profillister i træ.

LYDDÆMPENDE
SPECIALLAG

SKILLELAG

PLADE

STYROPOR

TÆ

T

H

EDSSIK

NG

KRYDSFINER

RI

Alle vogne af mærket TABBERT har som
standard 10 års tæthedssikring ved overholdelse af årligt eftersyn samt dine almindelige og lovpligtige garantibestemmelser.

EPS-ISOLERINGSNIVEAU
LOFTSBEKLÆDNING

STANDARD TAGKONSTRUKTION

Tabbert´s tagkonstruktion øger værdien på lang sigt: Det 1,4 mm tykke
High-Strength-GFK-tag (fra DA VINCI) over den tykke, bagventilerede
isolering.

TOP-VALUE-TEKNOLOGI (TVT)
TAG
HIGH-STRENGTH-

TRANSPARENT

ALU-

GFK (FRA DA VINCI)

PE-FIBERDUG

LAG

Synlig perfekt forarbejdning, flugtende
flader og smalle fuger ved tredimensionale
byggeelementer imponerer.

Åndbare stabiliseringsprofiler af tykt massivt træ sikrer varig stabilitet hvad angår
interiøret.

Bedste hængsler til loftsskabenes låger og
forborede indstillingsmuligheder til stabiliserende skabshylder er en selvfølgelighed.

Går let og lukker sikkert – den stabile skydedør i træ med dens lydsvage, indstillelige rulleglidere (fra VIVALDI, grundridsafhængig).

Unik kvalitet ved præcisionsarbejdet viser
sig netop også i de ikke synlige og svært
tilgængelige områder.

Sikker teknik med flot udseende: Sparsomme 12 volt LED-lysbånd er indsvejset og
beskyttet mod berøring, kortslutning og
korrosion.

EPS-ISOLERINGS
NIVEAU
ALULAG
PU-

PULISTE

LISTE

EPS-ISOLERINGS
NIVEAU

GULV

ALU-

EPS-ISOLERINGS

PVC-

LAG

NIVEAU

GULVBELÆGNING

Optimeret lag for lag: Top-Value-teknologien (TVT) (valgfri) fra TABBERT anvender kun træ i tag, gulve og
vægge, hvor det giver mening. Sandwichkonstruktionen er lavet af aluminium og forskellige kvalitetslag
af plast og glasfiber for at forstærke campingvognen, gøre den mere robust, vejrbestandig og derfor betydeligt mere holdbar. High-Strength-taget af GFK (fra DA VINCI) beskytter pålideligt mod regn, sne og hagl.

YDERLIGERE NYTTIGE INFORMATIONER
MERE OM TEMAET LANG HOLDBARHED:
www.tabbert.com/dk/lang-holdbarhed
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PIONER
MED FREMSYNETHED
Karosseribyggeren, Alfred Tabbert, fra Berlin begyndte allerede i
1930’erne, udover håndvogne og enakslede trailere, at bygge campingvogne på forespørgsel. Efter 2. Verdenskrig kom der også møbler til. Men først da han kombinerede sin viden og erfaring inden
for begge områder og begyndte at producere campingvogne, der
var egnet til seriefremstilling, var „Don Alfredo“ landet på sin rette hylde. Gennembruddet for den visionære campingvognbygger
kom i 1950’erne med modellen IDEAL, efterfulgt af modellerne
REGENT, PRINZREGENT og den meget populære COMTESSE. Merværdien var allerede dengang: TABBERT bygger ikke campingvogne
fra tegnebrættet, men til mennesker. Alfred Tabbert baserer ikke
tingene på kolde kalkuler, men stræber konsekvent efter det optimale, når det gælder design, komfort og teknik og bygger „campingvogne, der passer til alle“.

SÅDAN STARTEDE
DET

1953: Den første serie af planlagte
CAMPINGVOGNE
1959: ”Tabbert Wohnwagenbau
GmbH” grundlægges

1934: ”Karosseriebau Alfred Tabbert” i Schweinfurt grundlægges

ALFRED TABBERT
* 22.05.1908 – † 31.10.1973

1944: Total ødelæggelse af fabrikken, der
allerede var blevet genopbygget 3 gange
1945: Plyndring af lejlighed og fabrik
1946 til 1948: ”Karosseriebau Alfred Tabbert”
tæller 80 medarbejdere, lakerer, reparerer
og bygger dagligt 12 tohjulede hånd- og
plateauvogne
1948: ”Fränkische Fahrzeug und Möbelwerke”
grundlægges. 120 medarbejdere bygger
udover anhængere, kasseopbygninger og
omnibusser til erhverv også møbler på grund
af øget efterspørgsel.
Indtil 1949: Byggeri af enkelte gøglervogne
på forespørgsel

1961

Grundlæggeren af TABBERT Wohnwagenwerke
var lige så handlekraftig som kreativ og legesyg. Det var også ham, der udviklede de typiske
TABBERT gardinkapper, det ekstra brede soveværelsesspejl i folie, der ikke kan gå i stykker,
og TABBERT-taget, der sikrer en god luftventilation. Derudover insisterede den temperamentsfulde „Don Alfredo“ på montering af
tekniske detaljer som støddæmpere, Spurmatic-styretøjsstabilisatorer og en forlængelse
af trækstangen for øget trafiksikkerhed. Han
påtog sig også gerne udgifterne til grundige
køretest og uddannelse af både forhandlere og
kunder, når det gjaldt lastning og køreadfærd.
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GODT HÅNDVÆRK –
EN KVALITET, DER HOLDER
Succesen virker. Takket være det tyske „Wirtschaftswunder“ gik det
kun en vej og det var fremad frem
til 1970’erne: flere modeller, højere
salgstal og flere ansatte. I 1971 producerer 900 ansatte fordelt på fem
fabrikker og underleverandører 9.300
campingvogne om året. Samtidig
stagnerer salget dog. Alle 40 producenter af campingvogne i Tyskland
producerer stort set kun til lager.
Den store konkurrence, de stigende
lønninger og ikke mindst oliekrisen
bringer virksomheden og hele branchen i knæ. Alfred Tabbert var på det
tidspunkt gået på pension og havde
solgt firmaet.

På grund af sanering og lignende
blev hovedfabrikken i Bad Kissingen lukket. Kun fabrikken i Mottgers
overlevede, men klarede sig som en
lille campingvognsvirksomhed, der
producerede campingvogne af høj
kvalitet, forbavsende godt på markedet. Med sammenlægningen med
Knaus i 2002 voksede og profilerede
TABBERT sig som „premiummærket“
på det tyske marked. Manufakturprincippet, som der blev lagt vægt
på helt fra virksomhedens start, viser
sig af være det helt rigtige.

CAMPINGVOGNE
UNDER UDVIKLING
Da karosseribyggeren Alfred Tabbert præsenterede
sine første campingvogne for offentligheden, henrykkede han en hel generation. Vognene legemliggjorde den nyfundne frihed, og udformningen af vognene både udvendigt og indvendigt udstrålede luksus
og elegance. Først efter knap 50 år og 250.000 producerede campingvogne opkaldt efter adelstitler, løsriver
virksomheden sig helt fra sine rødder. I 2004 indledes en
helt ny æra inden for design. PAGANINI adskiller sig med
sit dynamiske eksteriør og det mørke vinduesbånd allerede ved første blik fra forgængerne. Med GRANDE PUCCINI
ændrer innovative kunststoffer og fremstillingsprocesser
som LFI-teknologi designet igen. De giver mulighed for helt
nye udformningsmuligheder og forbedrer boligkomforten. En
TABBERT viser allerede fra første blik med sit ELEGANCE FLOW
DESIGN, hvad er gemmer sig. Hvad der var en nyhed i går, er standard i dag. Hvad der kan være muligt i morgen, afstemmes allerede i dag med de rejsendes individuelle behov. På den måde er
”mennesket i centrum for det hele” og Alfred Tabberts begejstring
for den nyeste teknik, høj kvalitet og maksimal komfort gennemsyrer stadigvæk den dag i dag de nye modeller hvert år.

FABRIKSHISTORIE
PRODUKTIONSSTART

i Mottgers som den anden TABBERT-fabrik
udover Bad Kissingen

1962

ÅBNING

af en tredje fabrik i
Mitterteich i Oberpfalz

1964: Etablering af underleverandørvirksomhed i
Aschbach, Mittelfranken (fabrik IV)
1965: Møbelfabrikken i Gersheim ved
Saarbrücken (fabrik V) grundlægges
1968: Firmanavnet ændres til ”TABBERT GmbH & Co.
Wohnwagenwerke KG” og virksomheden har nu 500
medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 35 mio. DM
1970 – 1973: Byggeri af flere haller i Mottgers

1959

1974/75: Fabrikkerne i Aschbach, Mitterteich og
Gersheim lukkes ned
1979: Fabrikken i Bad Kissingen lukkes

2007
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1953

DEN FØRSTE
CAMPINGVOGN

Den dengang 45-årige campingvogn
pioner, Alfred Tabbert, fremstiller
med 120 medarbejdere sin første
campingvogn. Kun to år efter startes
serieproduktionen af den første
„Ideal“-campingvogn.

2004
PAGANINI

Omstilling af designet til den
første PAGANINI

1955 – bestemmende
for udformningen af en
stadigt bredere palette af
TABERT-modeller

2012: Nye tekniske muligheder ændrer udseende af
TABBERT GRANDE PUCCINI
og de efterfølgende TABBERTmodeller

1957: Serieproduktion af IDEAL,
REGENT og PRINZREGENT
i Bad Kissingen

2014

CELLINI SLIDE-OUT

Med CELLINI SLIDE-OUT introducerer
TABBERT den første tyske campingvogn med Slide-Out-løsning på
markedet i modelåret 2015

137

1961

PRÆSENTATION

af 14 campingvognmodeller på den første
Caravan Salon, inklusive COMTESSE, MARKGRAF,
KURFÜRST og GRANDSEIGNEUR

2018
OPGRADERING

2020: Det udprægede automative
design af TABBERT CELLINI samt det
luksuriøse interiør i de nye CELLINIog PUCCINI-modeller bryder med
alle konventioner.

1978/79: udvikling af den
første TABBERT AUTOCAMPER

2021

THE NEXT LEVEL

ELEGANCE FLOW DESIGN gennemstrømmer alle TABBERT-modelserier med automativ elegance og dynamik.

Startende med den nye VIVALDI træder
TABBERT ind i en ny æra, når det gælder
interiørdesign i ”Bauhaus-stil” art.

SE MERE OM TABBERTS HISTORIE:
www.tabbert.com/dk/tradition-oprindelse
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TABBERT-KUNDER NYDER
PREMIUM-STATUS
TABBERT øger oplevelsesfaktoren, hvad enten det er
på vejen, campingpladsen, som fanfællesskab eller på
internettet. Vi støtter op om din passion og informerer dig om mærket og vores vogne. Desuden underholder vi dig med generelle nyheder, beretninger og
personlige fortællinger om campinglivet.

TABBERT ONLINE
Du finder følgende på TABBERT-hjemmesiderne
og andre onlinekanaler:
+	MODELLER 2022

+	FORHANDLER

	På www.tabbert.com finder du informative billeder
og videoer samt udførlige forklaringer.

	Du finder vores TABBERT-servicepartnere på dealer.
tabbert.com

+	ARRANGEMENTER

+	FANSHOP

	På dates.tabbert.com finder du udstillinger.

	På shop.tabbert.com finder du TABBERT outdoorog campingtilbehør

+ KONFIGURATOR
	Design din TABBERT lige efter dine behov og ønsker
på configurator.tabbert.com/dk

+	SOCIALE MEDIER
	Har du lyst til at høre og se mere om TABBERT, så
følg og like os på facebook.tabbert.com, youtube.
tabbert.com eller instagram.tabbert.com

TABBERT SERVICE
Her finder du mere om, hvad der gør ferielivet med TABBERT endnu sjovere:
+	TABBERT CLUB

+	FABRIKSRUNDTUR

	Som ejer af en TABBERT og som klubmedlem mod
tager du vores lifestyle-magasin MOMENTE og nyder
godt af mange forskellige fordele, lige fra LeadingCampings-pladser, over køb af tilbehør til besøg på
udvalgte steder. Tag et kig og registrér
dig på: club.tabbert.com

	Oplev vores fabrik i Mottgers i Tyskland,
og se hvordan vores TABBERT bliver til.
Tilmeld dig på: factory.tabbert.com
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Design din TABBERT efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk
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GRUNDRIDS EFTER SENGETYPER

DA VINCI 500 KD 2,3

6

1.600

+1

5

ROSSINI 450 E 2,3

6

731

730

ROSSINI 520 DM 2,3

+1

1.500

DA VINCI 700 KD 2,5

6

2.300

+1

7

ROSSINI 540 E 2,3

8

1.700

948

VIVALDI 560 EMK 2,5

1.800

+1

5

DA VINCI 460 E 2,3

6

808

831

5

1.500

DA VINCI 495 HE 2,3

6

PUCCINI 550 E 2,3

3

1.600

PUCCINI 550 E 2,5

4

230

1.700

VIVALDI 460 E 2,3

2,5 = BREDDE 2,5 M
230

x

ANTAL SOVEPLADSER

VOGNFOTO
+x

x

VALGFRIE SOVEPLADSER

Design din TABBERT efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

1.900

4

2.200

PUCCINI 655 EL 2,5

4

250

230

790

2,3 = BREDDE 2,3 M

4

790

DA VINCI 540 E 2,3

LÆNGDER OG BREDDER I CM

1.800

790

730

785

X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)

4

790

694

+1

1.700

250

DA VINCI 550 DM 2,5

785

230

250

250

7

1.800

VIVALDI 550 E 2,5

4

250

6

4

230

+1

2.000

1.800

790

230

230

731

ROSSINI 620 DM 2,5

VIVALDI 550 E 2,3

3

669

250

5

1.400

230

230

230

5

230

+1

1.500

250

ROSSINI 490 DM 2,3
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694

864

1.600

3
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ENKELTSENGE

FAMILIEVOGNE MED KØJESENGE
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VIVALDI 490 TD 2,3

1.700

696

1.800

VIVALDI 550 DF 2,5

4

230

230

4

2.500

CELLINI 655 DF 2,5

3

730

790

4

731

808

VIVALDI 560 TDL 2,5

3

1.800

PUCCINI 685 DF 2,5

4

230

604

808

1.600

2.200

4

894

1.900

PUCCINI 560 TD 2,5

4

1.027

4

230

250

DA VINCI 490 TD 2,3

4

250

1.400

894

250

DA VINCI 390 QD 2,3

3.500

4

250

230

250

4

2.200

VIVALDI 685 DF 2,5

250

1.800

VIVALDI 560 TD 2,5

4

936

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT
1.500

ROSSINI 490 TD 2,3
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250

1.400

250

ROSSINI 450 TD 2,3

W W W . TA B B E R T. C O M / G R U N D R I D S - F I N D E R

QUEENSSENGE

730

808

1.800

PUCCINI 750 HTD 2,5

4

2.500

4

250

DA VINCI 560 HTD 2,5

250

DOBBELTSENGE
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808

948

X.XXX T EKNISK TILLADT TOTALVÆGT I KG (VED STANDARDCHASSIS, OPVEJNINGER ER MULIGE SOM TILVALG)
TOTALLÆNGDE OG BREDDE I CM

x

2,3 = BREDDE 2,3 M

ANTAL SOVEPLADSER

2,5 = BREDDE 2,5 M

VOGNFOTO
+x

x

VALGFRIE SOVEPLADSER

Design din TABBERT efter dine behov og ønsker i
vores onlinekonfigurator:

configurator.tabbert.com/dk

FORHANDLERE

D E A L E R . TA B B E R T. C O M

TABBERT ER
INTERNATIONAL ...

TABBERT COMMUNITY
PÅ DE SOCIALE MEDIER
#TABBERTMOMENTS

Mere end 160 mærkepartnere i mere end 20
lande fordelt over hele verden. Dette store
forhandlernet bidrager i høj grad til høj kundetilfredshed. Du finder flere informationer på:
dealer.tabbert.com

På TABBERTs sociale medier er du altid opdateret.
Interessante nyheder, tips om skønne rejseruter,
spændende nyheder og eksklusive kampagner – vi
glæder os til at dele og udveksle spændende emner
med dig.

Island
Japan
New Zealand

he

r
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Og

Norge

@ ca m p i n g h o r st

@ ca m p i n g h o r st

@ t h e _ a d va nt u rer s _

@ m u n i c hf l a vou r

@ ca m p i n g h o r st

Sverige
Sydkorea
Danmark

Holland

Polen
Tyskland

Belgien

Tjekkiet
Slovakiet

Frankrig

Schweiz

Østrig

Ungarn

@ my_ h o m e _ is _ a _ ca ra va n

Slovenien

Italien
Spanien

Oplev TABBERT-følelsen, og bliv en del af TABBERT
fællesskabet på Facebook (facebook.com/tabbert.de)
og Instagram (@tabbert_official).
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Koncept og design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Köln, www.tsitrone.de

YDERLIGERE INFORMATIONER
OM VORES PRODUKTER
FINDES PÅ:

www.tabbert.com

Knaus Tabbert AG • Helmut-Knaus-Straße 1 • D-9 4118Jandelsbrunn • www.knaustabbert.de

R08117522-DK

Oplysningerne om leveringsomfang, mål og vægt samt udseende svarer til kendskabet på trykketidspunktet
(07/2021). Der tages fortsat forbehold for ændringer vedrørende udstyr, tekniske data, standardudstyr og
priser. Efter aftaleindgåelse tages der fortsat forbehold for tekniske ændringer i forbindelse med konstruktionen, såfremt de tjener den tekniske udvikling og er rimelige over for kunden. Efter aftaleindgåelse tages der
også ligeledes forbehold for ubetydelige farveafvigelser og afvigelser i beskaffenhed, såfremt disse ikke kan
forhindres på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem lak på plade og lak på GFK/
kunststof) og er rimelig over for kunden. Billederne kan vær vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i
standardudstyret, og/eller som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr), samt i enkelte tilfælde også udstyrskendetegn for prototyper/studier/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan
bestilles som ekstraudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan
ikke udelukkes fuldstændigt af trykketekniske grunde. Lad derfor en pågældende autoriseret TABBERT-forhandler give dig grundig rådgivning om den aktuelle standardversion, inden du køber en vogn. Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af leveringsomfanget. Vær også opmærksom på oplysningerne i
den aktuelle prisliste, især om vægte, lasteevnemuligheder og tolerancer. Vær opmærksom på, at det oplyste
antal sovepladser kan gælde for sovepladser til både voksne og børn. Sovepladserne har ikke de samme mål.
Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning hos din TABBERT-forhandler om størrelsesforholdene i vognen, så
du har mulighed for at afgøre om sovepladserne (voksne/børn) i den enkelte vogn opfylder dine behov. Ved
enkelte modeller skal der vælges ekstra udstyr for at få det ønskede antal sovepladser. Din TABBERT-forhandler rådgiver dig gerne. Eftertryk, også i uddrag, er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus
Tabbert AG. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

