
Enjoy the good times
caradofeeling 

Caravans 2012

www.carado.nl
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Carado Nederland. Buitendijks 63. 3356 LX Papendrecht. Tel. 088-caravan (2272826). Fax 078-6416670. www.carado.nl

De voertuigen zijn voor een deel met opties afgebeeld, die in de huidig geldige prijslijst staan en 

tegen een meerprijs te verkrijgen zijn. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de Carado 

levering. De waterverzorging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011 (richtlijn 2002/72/EG).  

Auteursrechten 2011/2012 Carado Nederland. Het auteursrecht op de inhoud van deze uitgave  

berust bij Carado Nederland en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Carado Nederland maakt bezwaar 

tegen ieder gebruik van publicatie en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor alle logo’s 

uit deze uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties. Carado, alsmede de logo’s al dan niet  

gecombineerd, zijn gedeponeerde handelsmerken.

Copyright by Carado GmbH/Carado Nederland. Geldig vanaf 08/2011.
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Je overal thuis voelen
caradofeeling 

Veel comfort voor een lage prijs:
Met uw Carado caravan geniet u in uw vakantie van het hoogste uit- 
rustingscomfort – met een excellente prijs / prestatie verhouding en  
een op maatgesnede indeling voor u. Zo goedkoop kan individueel  
reizen zijn.

Je goed voelen tussen je „eigen vier wanden”:
Voor uw mobiele tweede huis vindt u bij Carado altijd de optimale oplos-
sing. U kunt kiezen uit zeven indelingen, van compact model voor drie www.carado.nl

personen, een familie model met praktische stapelbedden tot een ruime 
caravan met exclusief queensbed. Uiteraard hebben alle modellen veel 
opbergruimte.

Goed en veilig onderweg:
Carado caravans zijn kwaliteitsproducten made in Germany en bieden u 
naast een hoog wooncomfort ook eerste klas volgeigenschappen. Daarbij 
biedt Carado een uitstekende service door middel van een dealernet in 
heel Europa.

5 
J A A R
D I C H T H E I D S - 

G A R A N T I E *

*  De dichtheidsgarantie is in Comfort-pakket opgenomen.
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Veelzi jdig en optimaal doordacht
caradofeeling 

Beleef de „quick-change artist” onder de caravans!

 Groot keukenblok in de C 255

 C 255 met stofdesign Monaco

 Verlichte vitrine in de C 255

 Ombouw van de zitgroep naar twee persoons dwarsbed in de C 255

 Open wasgedeelte in de C 205

Comfort tot in de detail:
De Carado caravans overtuigen door een tijdbesparende, intelligente in-
deling en talrijke comfort ideëen. Hier vindt u alles, wat u nodig heeft voor 
een ontspannen reis. Beleef het zelf!

Klein van buiten, groots van binnen:
Bijvoorbeeld het ruimte wonder de C 255. Zijn royale rond zitgroep laat 
zich in een handomdraai in een groot twee persoons bed met een lengte 
van 211 cm ombouwen, die zelfs voor volwassenen aangenaam plaats 
biedt. Tezamen met het 200 cm lange Franse bed ligt de overnachtings-
capaciteit daarmee op vier personen. De ruime bedkasten creëeren veel 
waardevolle opbergruimte, deze is ook via een optioneel luik aan de  

buitenzijde toegankelijk. Het groot ogende keukenblok met 3-pits  
kooktoestel en groot gedimensioneerde wasbak beschikt over een  
apart aanrecht met veel werkruimte en heeft optioneel plek voor een  
150 liter koelkast met een apart vriesvak.

Atractief en praktisch: 
Bij de modellen C 205 en C 255 vindt u naast het Frans bed een open 
wastafelgedeelte – voor meer bewegingsvrijheid. Bij de ingang geeft de 
verlichte vitrine met beide inlegplanken een extra gebruikershighlight.
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06-07

Royaal en ti jdloos mooi
caradofeeling 

Geniet van het mobiele reizen zonder compromissen!

 Grootte bedkasten in de C 417

 De vol uitgeruste keuken van de C 417

 C 417 met stofdesign Valencia

 Schoenenvak in de C 417

 Eenpersoonsbedden in de C 417

 Het ruime badkamer in de C 417

Stijlvol interieur:
Opdat u zich in uw Carado caravan van begin af aan prettig voelt, wordt door 
dit gevoel van interieur van alle modellen niet alleen door de uiterst hoog-
waardige afwerking verkregen, maar ook door het tijdloze, mooie, klassieke 
design. Het edele, donkere hout karakter van het meubeldecor wordt door 
creme kleurige inzetstukken op de meubelkleppen stijlvol en elegant inge-
vuld. De vloer is in passend bamboe staafjes optiek uitgevoerd. De geïnte- 
greerde ambiance verlichting bij de rond zitgroep en de design hoekverlichting  
zorgen voor een aanvullend accent. Rondt u dit harmonisch ensemble geheel 
naar eigen smaak af: met de elegante bekledingstof Monaco of Valencia.

Slaapcomfort de luxe:
Alle Carado vaste bedden (m.u.v. het stapelbed) zijn standaard met een 
hoogwaardig koud schuimmatras en houten lattenbodem uitgerust. Een 
slaapbeleving in bijzondere vorm is het 195 cm lange, aan drie zijden 
toegankelijke queensbed van de C 419. In de bedkasten kunt u uw spullen  
opbergen – net zoals bij 195 cm lange eenpersoonsbedden van de C 417, 
die – mocht dit nodig zijn – tot een doorlopend ligvlak te verbinden is  
(optie). Beide indelingen hebben bovendien een extra grote kledingkast, 
die plaats biedt voor uw vakantiegarderobe, en een praktisch schoenenvak 
bij de ingangsdeur.
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Speelruimte voor het hele gezin 
caradofeeling 

Slimme uitbreiding:
Tot vijf aangename slaapplaatsen biedt de „kinderkamerindeling” C 363 
en C 364: het tweepersoonsbed voor, de tot bed om te bouwen zitgroep 
en stapelbed achter. Onder de klep van het onderste etagebed kan  
kinderspeelgoed gemakkelijk opgeruimd worden, deze ruimte is ook  
van buitenaf toegankelijk. Dit uitstekende concept wordt afgerond door  
de wasruimte naast het stapelbed – met veel plaats voor het gehele  
gezin.

Ruimtebesparing:
In zijn ruime hoge kasten biedt de C 363 extra veel opbergruimte.  
Net zoals de indeling van de C 205 en de C 255 beschikt deze familie  

caravan bovendien over een klapbaar Frans bed voor met bedkasten,  
welke ook van buiten toegankelijk zijn (optie). In de keuken van de  
C 364 herbergt de optionele 150 liter koelkast met apart vriesvak heel 
veel lekkers voor de hongerige maag.

Praktisch en kindvriendelijk:
Bij beide kinderkamer indelingen bevindt zich het keukenblok herkenbaar 
tegenover de zitgroep. Zo is een korte en directe weg van kooktoestel 
naar tafel gewaarborgd – ideaal, wanneer er spelende kinderen in de 
caravan zijn!

Hier wordt vakantie met het gezin een genoegen.

 Keuken in de C 363

 Ruimte impressie in de C 363

 Frans bed van de C 363 met serviceluik

 C 363 met stofdesign Monaco

 „Kinderkamer” im C 363
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Daarop kunt u zich verheugen!

Indel ingen en highl ights 
caradofeeling 

 Meer licht: Design hoekverlichting bij de rond zitgroep

 Ergonomisch: grote wasbak vergemakkelijkt de keukenarbeid

 Volumineus: optionele 150 liter koelkast met aparte vriesvak

 Afbakenen voor een prive sfeer: hoog gordijn bij het bed voor in de C 364 

 Groot en helder: Panorama dakluik met verduisteringsrollo en muggengaas

 Waardevol: veel opbergruimte onder de zitgroep van de C 364

 Gemakkelijk inladen: Gaskast met bijzonder grote klep

 Optioneel: elegante aluminium velgen

 Groots en praktisch: Keukenblok met diepe schuifladen en groot wekvlak

* * *

* *

* *

Nieuw:

Carado Caravans

„Delight”

* Totale lengte inclusief dissel
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