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Carado GmbH. Postfach 1140. 88330 Bad Waldsee. Fon +49 7524 999-0. Fax +49 7524 999-354. www.carado.de www.carado.de

Matkailuautot 2012

Osa kuvissa näkyvistä ajoneuvoista on varustettu lisävarusteilla, joita saa voimassa 

olevan hinnaston mukaisesti lisähintaan. Teksteissä voi olla varusteita, joiden lisähin-

nasta ei ole erillistä mainintaa. Kuvassa oleva rekvisiitta ei sisälly Carado-toimituksiin. 

Vesijärjestelmän tekniikka on vähintään 07/2011 mukainen (direktiivi 2002/72/EY).

Hinnat eivät sisällä mahdollisesti voimaan astuvaa autoveroa.

Carado GmbH pidättää oikeudet muutoksiin. Voimassa 07/2011 alkaen.

Enjoy the good times
caradofeeling 
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Lähde matkaan ja nauti
caradofeeling 

Koe kunnon lomafiilis: Caradon matkailuauto tarjoaa kaiken mitä mat-
kaltasi odotat: ajonautintoa, mukavuutta ja runsaasti tilaa. Caradolla 
matkustat mukavasti kaksin tai koko perheen kanssa. 

Täällä on riittävästi tilaa kaikille ja kaikelle: Mielenkiintoinen ja mo-
nipuolinen matkailuautomallisto odottaa sinua. Etsitpä sitten kompaktia 
poikittaisvuodemallia tai tilavampaa mallia ranskalaisella parivuoteella, 
erillisvuoteilla tai tilavalla pyöreällä vuoteella, Caradon puoli-integroi-
duista löydät aina sinulle soveltuvan ajoneuvon. Tilaviin alkovimalleihin www.carado.de

saa mukavat vuodepaikat viidelle ja lisähintaan turvavöin varustetut 
matkustajapaikat jopa kuudelle hengelle. Säilytystilaa autoissa on run-
saasti myös pitkää lomamatkaa varten. 

Turvallisesti liikkeellä: Nauti matkanteosta Carado-matkailuautolla. 
Taka-akselin leveä raideväli ja vakiovarusteiset päivävalot yhdistettynä 
korkeaan laatuun. Caradolla on myös kattava jälleenmyynti- ja huolto-
verkosto koko Euroopassa. 

5 
VUODEN

T I I V I Y S T A K U U *

*  Tiiviystakuu sisältyy Basic-pakettiin.
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Puoli- integroidut – nerokasta ja joustavaa 
caradofeeling 

Äärimmäisen monipuolinen! Verhoilukangas Monaco mallissa T 337

Jokaiseen toiveeseen:
Tilavat istuinryhmät, riittävästi säilytystilaa ja monipuoliset vuoderatkaisut – 
Caradon puoli-integroiduissa on tilava ja huolellisesti suunniteltu kori. Kaikki 
seitsemän mallia ovat myös erittäin toimivia tasokkaiden yksityiskohtiensa 
ansiosta. 

Mukavuutta jopa kuudelle hengelle:  
Mallissa T 348 on ranskalainen parivuode takana ja jopa neljä vuodepaik-
kaa etupään oleskelutilassa. Kuten mallissa T 345 istuinryhmästä ja vas-
takkaisryhmästä saa muodostettua poikittaisen parivuoteen. Istuinryhmän 
yläpuolella sijaitsevasta lisähintaisesta ylävuoteesta löytyy myös vuodepai-
kat kahdelle. Päiväsaikaan tilavasta Lounge-ryhmästä ja sivuttaissohvasta 

muodostuu kääntyvien kuljettajanistuinten avulla viihtyisät oleskelutilat jopa 
kuudelle. Korin 210 cm:n ja ylävuoteen 187 cm:n sisäkorkeus mahdollistavat 
esteettömän liikkumisen myös kookkaille matkustajille.

Runsaasti tilaa nukkumiseen:
Mallin T 337 suuret erillisvuoteet saa helposti muutettua yhtenäiseksi  
vuodetasoksi (lisävaruste).

Enemmän tila keittiössä:
Monien puoli-integroitujen keittiöön saa lisähintaan vieläkin suuremman  
jääkaapin erillisellä pakastelokerolla. Näin voit varautua pidempäänkin  
loma-matkaan. 

 Tilava ylävuode mallissa T 348

 Erillisvuoteiden yhdistäminen mallissa T 337

 Istuinryhmä muuttuu poikittaiseksi parivuoteeksi mallissa T 348 

 Lisävaruste: suuri jääkaappi pakastelokerolla
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Puoli-integroidut – uutta ja arvostettua
caradofeeling 

Entistä mukavampaa matkustamista

 Mallin T 448 tilava Lounge-ryhmä

 Tilava pyöreä parivuode mallissa T 449

 Mallin T 448 Komfort-pesuhuone erillisellä suihkutilalla

 Verhoilukangas Valencia mallissa T 448 

 Raumbad-pesuhuone erillisellä suihkulla ja wc:llä mallissa T 449  

 Ylävuode istuinryhmän yläpuolella mallissa T 448

Ajattoman kaunis ja tilava sisustus:
Suuret ikkunat, hyvä sisäkorkeus ja lisävarusteinen panoraama-katto-
ikkuna antavat Carado-mallien sisätiloihin erityistä avaruutta. Sisustuk-
selle on ominaista laadukas työstöjälki sekä tyylikäs ja moderni suun-
nittelu. Vaaleat koristeosat ja teräksiset vetimet antavat oviin kauniin 
korostuksen. Yläkaapistojen ovissa on varmatoiminen lukitus. Lattia on 
bambutikkuoptiikkaa. Sisuskankaaksi voit valita tyylikkään Monacon tai 
Valencian.

Uusi T 448 on erittäin tilava:
Mallisarjan uutuus T 448 sisältää tilavan ylävuoteen ja suuret erillisvuo-
teet takana. Mallista löytyy näin erinomaiset vuode- ja oleskelupaikat 

aina kuudelle. Malliin T 448 samoin kuin T 337 saa lisähintaan erittäin 
suurikokoisen tallinoven myös ajoneuvon toiselle puolen.

Ylellinen Raumbad-pesuhuone:
T 449 on entistä tasokkaampi. Auton takaosassa on suuren pyöreän 
vuoteen lisäksi uusi Raumbad-pesuhuone, jossa suihkutila on erillisenä 
muusta wc-tilasta. Makuuhuone sekä saniteettitilat saa erotettua muista 
oleskelutiloista välioven avulla.
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Alkoviautot – vapaus l i ikkua
caradofeeling 

Enemmän tilaa vapaaseen olemiseen:
Carado alkoviautoilla on nautinto matkustaa. Autoista löytyy jopa 5 vuode-
paikkaa ja tilava, lämmin alkovi. Kompakti A 160 on vain 595 cm pitkä, mutta 
728 cm pitkässä A 464:ssä on jo runsaasti vapaata tilaa. 

Ulkomitoiltaan kompakti, sisältä suuri:
Entistä perheystävällisempi on malli A 361, jonka uusi kokonaispituus  
on 663. Takaosassa on mukavat kerrossängyt, joista kumpikin on  
210 x 85 cm. Suuren istuinryhmän saa tarvittaessa muutettua ylimääräi-
seksi parivuoteeksi. Myös pesuhuone ja keittiö ovat tilavat.

Maksimaalista mukavuutta: 
Suuret perheet tai ryhmät mahtuvat väljästi ruokailemaan ja oleskelemaan 
mallissa A 366. Kerrossänkyjen ja vuoteeksi muodostettavan vastakkais-
ryhmän lisäksi tässä mallissa on vielä toinen istuinryhmä. Tilojen avaruus 
näkyy oleskelutilan lisäksi myös tilavassa pesuhuoneessa, jossa on erilli-
nen suihku. 

Nauti lomastasi ilman kompromisseja!

 Verhoilukangas Valencia mallissa A 361

 Mallin A 361 pesuhuone erillisellä suihkulla

 Erinomaisesti hyödynnetyt tilat mallissa A 366

 Mallin A 366 istuinryhmä ja vastakkaisryhmä 

 Mallin A 366 tilava, nostettava alkovi 

 Tilava keittiö mallissa A 361
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Pohjaratkaisut ja kohokohdat 2012
caradofeeling  Oleskelutiloissa on hyvin säilytystilaa: vesisäiliöt ja vapaa säilytystila istuinryhmän alla mallissa A 160

 Paljon tilaa lomavaatetukselle: mallin A 361 korkea vaatekaappi 

 Tilava ja monipuolinen: takatallit malleissa T 448 (oikealla) ja A 361 (vasemmalla, nostettavalla kerrosvuoteella) 

 Kääntömekanismilla: kuljettajanistuimet leveillä käsinojilla 

 Vakiovaruste: ulko-oven hyönteisovi

 Saatavana kaikkiin puoli-integroituihin autoihin: Ohjaamon yläpuolinen kattoikkuna pimennysverholla 

 Nopeasti lämmintä: Truma Combi 6 integroidulla 10 litran boilerilla

 Vähäpäästöistä ajoa: etuvetoinen Fiatin alusta 85 kW/115 PS (lisähintaan jopa109 kW/148 PS) sekä hiukkassuodatin

 Tyylikkäästi upotettu: keittiön halogeenivalaistus liesituulettimella ja ilman 


