
PEPby



Onbegrensde vrijheid, kleurrijke ritmes 
en fascinerende lifestyle: ervaar het pul-
serende PEP gevoel wanneer TABBERT 
kwaliteit zich mengt met extraverte 
levensvreugde. Waar u ook bent – deze 
caravan betovert u overal.

WIE IS PEP ...

... ZONNEDAUW MET   CARRIBEAN BLUE
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... VOEGT VREUGDE TOE AAN   HET LEVEN

Eenvoudig plaatsnemen: de zitplaatsver-
breding voor extra ruimte in de zitgroep

Zien wat je zoekt: verlichte aflegplanken 
onder de bovenkasten

Luxe uitstraling: moderne plafondlamp in 
LED-technologie

WIE IS PEP ...

PEP heeft de vrolijke kleuren van 
het zuiden. In zowel het meubi-
lair als ook de vrolijke accenten 
op kussens en gordijnen. Een 
luchtspiegeling op de bovenkas-
ten en aflegplanken brengt hel-
derheid tot in de kleinste hoek.

U hebt de keuze: bekleding in SUNNY YELLOW, 
BLUE MINT of BERRY RED (links)



Altijd een volle batterij: dankzij de USB-
aansluiting onder de TV

Perfect licht: moderne verlichting onder 
de keukenbaldakijn 

Mooi en praktisch: de transparante op - 
 berg ruimte voor nog meer aflegmoge-
lijkheden

... COOL EN CHILL 

Relaxen, ontspannen en genieten, als u uw ogen 
laat dwalen door de open ruimte. En niet alleen 
de comfortabele rondzit biedt hier voldoende 
ruimte voor.

En wanneer de maag knort, bewijst 
het 3-pits kooktoestel in de keuken 
zijn vurige temperament. Extreem 
cool is de grote koelkast, het design 
armatuur en ruime lades met soft 
close functie.

WIE IS PEP ...



Charmant en elegant: de LED-verlichting 
in de badkamer

Rustgevend: indirecte ver-
lichting en een rustgevende 
kleurstelling in de stijlvolle 
slaapkamer aan de voorzijde. 

... EEN DUIK ONDER DE   STERRENHEMEL

Een duik in een oase: het rijk 
uitgeruste sanitair. Relaxen 
op het 5-zone koudschuim 
matras en luisteren naar het 
geluid van de branding. Dit is 
vakantie à la PEP.

Alsof u relaxt op het strand: de enkele bedden in de slaapkamer in de PEP 540 E 2,3

Dubbel slapen: op het ruime tweepersoonsbed (PEP 490 TD 2,3) Waar u ook één bed van kan maken: de rolbed functie in 
de PEP 540 E 2,3

WIE IS PEP ...



PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3 PEP 550 DM 2,3

Fris, gewaagd, vrolijk, vrij en precies datgene wat u zoekt in de 
ideale reisgenoot: de drie PEP’s hebben het. Ontdek uw persoon-
lijke favoriet uit één van de kleurrijke lifestyle varianten.

Standaard i.p.v. optioneel: de hordeur Standaard geïnformeerd: vers water in-
dicator

... HET ULTIEME GEVOEL VAN   DE ZON IN L, XL EN XXL

2,3  =  BREEDTE 2,3 M FAMILIE-INDELING

WIE IS PEP ...

Naast de succesvolle MINT-variant is de PEP er nu ook in de vuurrode RED-look.

Designvariant MINT Designvariant RED
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LDeze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk (07-2017). Veranderingen in constructie, kleur 
en/of uitvoering (na druk), blijven voorbehouden. Ook na het afsluiten van een koopovereenkomst blijven 
technische veranderingen in het kader van constructie mogelijk voor zover dit de technische vooruitgang 
dient en de klant ten goede komt. De afbeeldingen welke getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwijkingen en detailafwijkingen zijn, ook na 
het sluiten van een koopovereenkomst, mogelijk voor zover dit door materiaaleigenschappen niet vermeden 
kan worden en het de klant ten goede komt. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren 
bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in 
de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het 
bijzonder het onderdeel over gewichten, belading en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de 
brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH, niet toegestaan. Druk 
en zetfouten voorbehouden.

Concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Keulen, www.tsitrone.de


