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Husbilar 2012

Husbilarna är delvis avbildade med extra utrustning, som finns i den gällande pris-

listan och kan beställas mot pristillägg. Avbildade dekorationer ingår inte i Carados 

leverans. Vattenförsörjningsanläggningen motsvarar minst teknikens senaste rön 

07/2011 (direktiv 2002/72/EG).

Copyright Carado GmbH. Gäller fr.o.m. 07/2011.

Enjoy the good times
caradofeeling 
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Stig in och njut
caradofeeling 

Upplev härlig semesterfeeling: Er Carado-Mobil bjuder på allt ni öskar 
på resan: Körglädje, mycker komfort och massor med plats. För semester  
på tu man hand eller med hela familjen.

Här finns plats för allt och alla: Ett attraktivt och mångsidigt husbil-
program väntar på Er! Från kompakt husbil med tvärsäng till rymlig 
planlösning med fransk säng, queens säng eller enkelsängar hittar Ni 
alltid det rätta fordonet bland Carados delintegrerade. Massor med plats 
finns också i de rymliga alkov-modellerna med upp till fem bekväma www.carado.de

övernattningsmöjligheter och mycket utrymme till allt som Ni behöver 
på Er stora resa. Om så önskas står här dessutom upp till sex platser 
med bilbälte till förfogande.

Bra och säkert på väg: Njut av Carado-husbilens excellenta bo- och 
körkänsla – med comfortabelt bredspårchassi, serienmässigt varsel-
ljus och en kvaltitetskänsla, som talar för sig själv. Dessutom erbjuder  
Carado optimal service med ett distributionsnät över hela Europa.

5 
Å R S
T Ä T H E T S - 

G A R A N T I *

*  Täthetsgarantin ingår i Basic paketet.
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Halvintegrerade – smarta och flexibla
caradofeeling 

Upptäck mångsidigheten! Tygdesign Monaco i T 337

Här uppfylls alla önskemål:
Rymliga soffgrupper, rikligt med förvaringsutrymme och mångsidiga säng-
koncept – Carados delintegrerade har inte bara en storartad väl genomtänkt 
uppbyggnad. Alla sju planlösningarna övertygar också genom hög funktio-
nalitet och värdefulla detaljer.

Komfort för upp till sex personer:
T 348 erbjuder en fransk säng bak och upptill fyra bekväma sovplatser 
i boendedelen. Som i T 345 kan man även här bygga om de två soff-
grupperna till en dubbel-tvärsäng. Ytterligare två personer får plats i den 
optionala lyftsängen ovanpå. På dagen ger T 348 med sin storartade 
lounge-del bestående av soffgrupp, soffa och vridbara säte i förarehuset  

wockså bekväm plats för upptill sex personer. Med en ståhöjd av 210 cm 
i boendedelen och 187 cm under lyftsängen ger denna komfort mobilen 
mycket stor huvud frihet.

En härlig sovkomfort:
De stora enkelsängarna i bak på T 337 förvandlas i en handvändning till en 
generös dubbelsäng (extra) – för ännu mer rörelsefrihet och sovkomfort.

Mer plats i köket:
Om så önskas kan många delintegrerade utrustas med ett extra stort  
kylskåp med separat frysfack. Därmed är Ni alltid optimalt utrustad.

 Generös lyftsäng i T 348

 Ombyggnad av enkelsängar i T 337

 Ombyggnad av soffgruppen till dubbel tvärsäng i T 348

 Valfritt: stort kylskåp med frysfack
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Halvintegrerad – Nytt och beprövat
caradofeeling 

Nu reser Ni med ännu mer komfort.

 Stort utrymme i T 448 s loungedel

 Den komfortabla queensängen i T 449

 Komfortbadrum i T 448 med duschkabin

 Tygdesign Valencia i T 448

 Badrum i T 449 med WC och dusch separat

 Lyftsängen ovanpå soffgruppen i T 448

Tidlös vacker, generös interiör:
Ljusa stora fönster, mycket rörelsefrihet och det optionala panorama-
glastaket ger Carado-Mobil boendedel en särskild öppen karaktär. In-
redningen imponerar genom hög tillverkningskvalitet och stilren, modern 
design. Möblernas eleganta karaktär får sin perfekta komplettering vid 
de formsäkra möbelluckorna med avstickande ljusa ytor med träådring 
och diskret svängda grepp av rostfritt stål. Golvet är utfört i passande 
bambu-stavoptik. Komplettera detta harmoniska ensemble efter Er smak 
– med de eleganta tygkollektionerna Monaco eller Valencia.

Större utrymme i den nya T 448:
Den rymliga planlösningen T 448 – som nytillgång i modellserien – kom-

binerar den generösa lyftsängen av T 348 fram med de stora enkelsäng-
arna av T 337 bak. Den erbjuder därmed optimal sitt- och liggkomfort 
upp till 6 personer. Som T 337 kan T 448 levereras optionalt med en 
andra, extra stor ytterlucka vid garaget bak. 

Gediegen komfort med badrum:
T 449 presenterar sig nu ännu mer exklusiv. Vid sidan om sovrums-
delen bak med luxuös queensäng finns ett nytt badrum, där dusch och 
bad/wc är separat. Dörren till boendedelen garanterar den nödvändiga  
privatsvären.
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Alkov – den stora fr iheten
caradofeeling 

Mer utrymme för fri utveckling:
Upptill fem bekväma sovplatser och den excellenta liggkomforten i Carados 
stora uppvärmbara klapp-alkov gör att man kan njuta av semestern – även i 
grupp. Från kompaktmodellen A 160 med endast 595 cm totallängd till den 
utomordentligt rymliga A 464 bjuder på nästan obegränsade möjligheter.

Utifrån kompakt, inne mycket stor:
A 361 med en ny totallängd av 663 cm presenterar sig familjevänligare än 
tidigare. Invändigt övertygar den genom de båda komfortabla, etagesäng-
arna bak som mäter 210 x 85 cm var och den stora soffgruppen, som kan

omvandlas till en extra dubbelsäng om det behövs. Även bad och kök är 
mycket generöst utarbetade.

Maximalt boende och badkomfort:
Även stora familjer och grupper har bekväm plats i A 366 att äta, leka 
och vara tillsammans. Vidsidan om etagesängarna och den ombyggbara 
soffgruppen förfogar denna generösa planlösningen över en separat andra 
soffgrupp. Den öppna vilsamma rumskänslan i boendedelen fortsätter i 
det rymliga badet bak med sin komfortabla separata dusch.

Njut av semestern utan kompromisser!

 Tygdesign Valencia i A 361

 Bad i A 361 med separat dusch

 Optimal rumsutnyttjande i A 366

 Soffgruppen i A 366

 Rymlig klapp-alkov i A 366

 Generös köksfront i A 361
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A 361 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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A 366 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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A 464 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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I Ni kan glädja Er åt detta!
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Planlösningar och highl ights 2012
caradofeeling  Smart integrerat i bodelen: Stora stuvutrymmen under sittbänken i A 160

 Mycket plats för semesterkläder: Rumshög garderob i A 361

 Voluminös och mångsidig: Garaget bak i T 448 (höger) och A 361 (vänster), med fällbar etagesäng) 

 Bekväm vridbar: Förare- och passageraresäte med breda armstöd 

 Seriemässigt integrerad: Insektskyddsrullgardin vid ingångsdörren

 Kan erhållas till alla delintegrerade fordon: Takfönster med förmörkelse-rullgardin i T-kåpan

 Snabb värme: Truma Combi 6 värme med integrerad 10-liter-varmvattenberedare

 Bra körprestation: Fiat stegchassi / djupchassi med 85 kW/115 hk framhjulsdriven (optional upptill 109 kW/148 hk) och sotpartikelfilter

 Elegant försänkt: Halogenbelysning i köket med och utan köksfläkt


