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DE MOOISTE VAKANTIE 

 VERBETEREN

Of het nu Business Class of Junior Suite is, u verdient een 
UPGRADE. Daarom zorgen wij bij TABBERT ook bij het model-
jaar 2018 ervoor dat u het nog een beetje beter hebt dan ver-
wacht. Zodat u zich op vakantie als thuis voelt, is uw toekomstige 
mobielevakantiewoning echter niet alleen technisch en ambach-
telijk van topklasse. De TABBERT modellen 2018 wekken echte 
THUIS-gevoelens op.
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 THUIS: DE FUSIE VAN

   KARAKTER
    EN DYNAMIEK

Unieke lijnen, dynamisch, elegant en zeker ook een beetje extrava-
gant – onze designers hechten bij de vormgeving van een TABBERT 
niet alleen waarde aan hoogste kwaliteit, stabiliteit en aerodyna-
mica. Ze kiezen hier al voor onmiskenbaarheid. De design-upgrade 
2018: Nieuwe, hoogwaardig afgewerkte fenders aan de voorkant 
en gestroomlijnde grafische elementen, die de elegant-soevereine 
uitstraling van de waardevaste TABBERT caravan extra versterkt. 
Zelfbewust onderscheiden ze zich van hun omgeving en blijven de 
essentie voor modern caravaning.
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INNOVATIE

Het gepatenteerde TABBERT-dak biedt een aantal belangrijke voor-
delen. Het belangrijkste is de uitstekende geluidsisolatie – het verschil 
tussen een normaal dak met standaard sandwichconstructie en de 58 
millimeter dikke en bijna dubbel zo sterke TABBERT-constructie uit zich 
niet alleen in de solide stabiliteit. Bij elke regen- of hagelbui bedraagt 
de geluidsdemping maar liefst 9 decibel of meer, waardoor dit dak on-
geveer 1,5 maal stiller is. Dat betekent dat u bij een nachtelijke stortbui 
ongestoord verder kunt slapen. En dit is slechts een van de vele voor-
beelden waarom ervaren kampeerders kiezen voor een TABBERT.

HET GELUID 

 VAN DE STILTE

 
   

   
TA

B
B

ER
T 

IS
 

IN
N

O
VA

TI
E

6 7



Ti
jd

 n
or

m
: 4

 u
ur

Standaard:
20 °C

-15

-10

-5

+5

+10

+15

+20

+25

+30

°C

0

6030 120 180 240 Tijd in min.0

40 183

[  Ong. 24% sneller  ]

Norm

KLIMAAT

VERWARMING
VAN -15°C TOT +20°C IN MINUTEN

SNELLER WARM, 
   LANGER KOEL

Wanneer de winterse vorstperiode aanbreekt, tonen TABBERT-caravans hun 
warme kant. Als een beschermende, dikke deken omhullen het gepaten-
teerde TABBERT-dak, de 47 millimeter dikke voertuigbodem en de uitstekend 
geïsoleerde zijwanden de binnenruimte. Het resultaat is een bewezen drie 
maal snellere verwarming van deze binnenruimte. Met dit vooruitzicht zult u 
uw reisdoelen in het koude jaargetijde vast opnieuw overwegen. Want met 
het slimme TABBERT-isolatiesysteem kennen uw uitstapjes door een winters 
witte wereld geen grenzen. Overigens: wat u in de winter zo goed warm 
houdt, houdt u in de zomer langer koel.

Meetpunten

Standaard center

Standaard front

Badkamer/fan

Bed rechts
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DUURZAAMHEID

10.000 KM VAN TRILLINGEN –

MAAR NIETS IS

 VERSCHOVEN
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Wij stellen de hoogste eisen aan materiaal en afwerking, 
zo dat u langer plezier beleeft aan uw TABBERT. Het is slechts 
een van de vele redenen waarom u vandaag de dag nog steeds 
onze modellen uit de jaren zeventig tegenkomt. Want een 
TABBERT gaat een leven lang mee. Daaraan werken we met 
geselecteerde en geavanceerde testprocedures en simula-
ties. We zoeken bewust naar de lastigste ondergronden en de 
langste routes en tochten om onze voertuigen ook onder de 
meest ongunstige omstandigheden en bij de hoogste snelhe-
den te testen. Daarop kunt u vertrouwen – al meer dan zestig 
jaar en voor de mooiste momenten in uw leven.
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VEILIGHEID

TECHNIEK WAAROP U KUNT

               VERTROUWEN
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Door bescherming en geborgenheid verandert een huis in een thuisland. Een gevoel dat 
u altijd mee op reis kunt nemen, want wij rusten al onze modellen standaard uit met 
een complete AL-KO-veiligheidsuitrusting. Automatische sensors bewaken permanent 
de beweging en rijstabiliteit van uw caravan. Het AL-KO AAA-premium-remsysteem 
verkort de remweg met max. 5 m en de AKS-koppeling compenseert onmiddellijk even-
tuele slinger- en kikbewegingen. Zo geven wij u de garantie dat u zonder zorgen en 
veilig uw bestemming bereikt.
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DA VINCI PEPROSSINI PUCCINI CELLINIVIVALDI CELLINI SLIDE-OUTM O D E L L E  2 0 1 8

PEPby

     VELE MOGELIJKHEDEN 
OM TE SPELEN MET UW MOBIELE HUIS Klein, medium, groot? Voor twee, voor vier of voor zes? De beslissing voor een 

TABBERT staat en valt niet alleen met de grootte of het aantal vakantiegangers. Het 
is JA zeggen voor meer design, meer comfort, meer kwaliteit en meer in de praktijk 
bewezen functionaliteit, waardoor veeleisende campingfans zich een TABBERT aan-
schaffen. Vanzelfsprekend heeft elke afzonderlijke serie zijn eigen bijzondere sterke 
punten en interpreteert het exclusieve TABBERT handschrift op geheel eigen wijze. 
Dankzij de vele verschillende indelingen kan iedereen de perfecte TABBERT vinden. 
Welke is dus de juiste voor u?

MODELLEN

Voor iedereen die waarde 
aan het wezenlijke hechten 
en niet op TABBERT kwaliteit 
willen afzien.

Ambachtelijke kwaliteit 
wordt in de gezinsvriendelijke 
DA VINCI gecombineerd met 
elegant design met vele 
ruimte creërende extra’s.

Kleurrijk en veelzijdig 
herkent men bij de rijkelijk 
uitgeruste PEP direct zijn 
levenslustige karakter.

Speciale brochure

Door zijn weelderige stan-
daarduitrusting, hoogwaar-
dige meubelbouw en vele 
verschillende indelingen is 
de VIVALDI klasse een van 
meest geliefde TABBERT 
series.

Voor iedereen die meer 
dan alleen een caravan wil. 
Hogere klasse niveau in 
jacht-stijl design, met vloer-
verwarming en vele extra 
standaard-highlights.

De net zo comfortabel als 
extravagant uitgeruste 
CELLINI staat optisch en 
technisch voor alles waar-
mee een moderne caravan 
uit de hogere klasse zich 
onderscheidt.

Qua design en techniek 
helemaal de CELLINI, maar 
met de SLIDE-OUT op de 
staanplaats extra ruimte 
aan de zijkant voor een 
nog luxueuzere leefruimte.

14 15



ROSSINI 540 E

ROSSINI

ROSSINI 540 E

HET INSTAPMODEL VOOR WIE

   MEER WIL

Eindelijk weg, de natuur beleven, andere landen ontdekken, nieuwe 
vrienden vinden. Wie tijdens de vakantie echter niet helemaal zijn thuis
gevoel wil verliezen, vindt in de nieuwe ROSSINI een ideale reisgezel. Want 
het instapmodel in de TABBERT Premiumwereld kreeg een volledige 
upgrade, niet alleen wat betreft de nieuwe dynamischelegante look van 
de buiten kant, maar vooral ook het woongevoel aan de binnenkant. En 
ook de gedegen veiligheidstechniek van de nieuwe ROSSINI draagt zeker 
bij aan het welzijn. Overal waar u op weg bent.
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ROSSINI 540 E

ROSSINI

Na een lange, actieve dag is thuiskomen pas echt mooi. 
Vooral wanneer men van het geweldige ruimtegevoel van 
een TABBERT kan genieten. Daarvoor zorgen de open blikvel
den, die door de intelligente uitbouw van de binnenruimte 
ontstaan. In de nieuwe ROSSINI imponeren de nog grotere 
ronde zitgroepen en nog meer opbergruimte – vooral bij de 
nieuwe gezinsindelingen met meteen maar twee kleding
kasten en een extra linnenkast (afhankelijk van de indeling). 

GEWOON MEER
  PLAATS VOOR 

VAKANTIE IN XL

18 19



ROSSINI 540 E

ROSSINI 620 DM

ROSSINI

Tijdens het bespreken van de plannen ‘s morgens, een korte 
drinkpauze of gewoon als gezellig bij elkaar zit – in de ronde 
zitgroep van de ROSSINI met zijn ergonomisch vormgegeven 
zitelementen is er voor iedereen plaats. Vier nieuwe bekle
dingsdesigns verhogen het individuele woongevoel en in de 
rekken en bovenkasten is veel opbergruimte voor praktische 
en persoonlijke zaken. Ook het nieuwe meubeldecor „Olmo 
Pavarotti“ en de roestvrijstalen meubelgrepen zorgen voor een 
opgeruimde, harmonische sfeer.

 GEZELLIGE 

GEZELLIGHEID 
   HEEL GROOTS

Natuurlijk volstaat ook een blikje Ravioli, als het een keer snel 
moet gaan. Maar de smart vormgegeven en zinvol uitgeruste 
nieuwe ROSSINI keuken nodigt dankzij het moderne, 3pitsfor
nuis met elektrische ontsteking en robuuste gietijzeren rooster 
ook uit tot creaties die meer kookkunsten vereisen. En als de 
keuken ‘koud’ blijft, zorgt de onderhoudsvriendelijke glazen af
dekplaat voor een naadloze overgang naar een net zo ruim en 
robuust werkblad.

HETE IDEEËN VOOR

MEER THUISGEVOEL

Het gasfornuis kan dankzij de elek
trische ontsteking eenvoudig wor
den bediend.
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ROSSINI 620 DM

ROSSINI 540 E

ROSSINI

Smarte upgrade: dankzij het standaard ingebouwde Truma iNet
systeem kan de temperatuur in de ROSSINI 620 DM 2,5 per smart
phone worden geregeld en kan optioneel het vulpeil van de gasfles 
worden afgelezen.

THUIS IN HET BUITENLAND
 RUIMTE EN TIJD VERGETEN

Volgens het motto „Iedereen het zijne“ biedt de volledig nieuwe 
ROSSINI dankzij de vele verschillende indelingen iedereen in het 
gezin de gewenste privacy, bijv. met gescheiden slaapkamers 
voor ouders en kinderen. Voor nog mooiere slaaplekkerver
halen zorgen de comfortabele 5zoneschuimmatrassen in de 
vaste bedden. Zo voelt men zich net zoals thuis.

TRUMA iNET

Airconditioners Verwarmingssystemen

Gasvoorziening

22 2322



ROSSINI

ROSSINI 620 DM

ROSSINI 620 DM

ROSSINI

ADEMLOOS DOOR DE DAG HEEN, 
 DROMEND DOOR DE NACHT

Over het algemeen houden kinderen van het knus bij elkaar zitten 
in hun mobiele vakantiewoning. In de nieuwe ROSSINI’s kunnen 
zij het eigen bed bovendien in hun eigen rijk veranderen. De ruime 
vaste stapelbedden kunnen bovendien snel in een eigen zitgroep 
worden omgetoverd of bij open garagedeur als doorgeefruimte 
met toonbank worden gebruikt.

GOED GEORGANISEERDE
 BADKAMER

Ongeacht hoeveel tandenborstels u in de badkamer moet opbergen, 
in elke ROSSINI is er voldoende ruimte voor een plezierig morgen
ritueel. Zowel aan de stijlvolle, volledig met hout beklede wastafel 
met hoogwaardige designerarmatuur als in de aparte douche en 
toiletruimte. Voor meer dan voldoende warm water zorgt bij beide 
de grote 45lwatertank en een Trumaboiler, terwijl de geluidsarme 
circulatieverwarming het ‘s morgens behaaglijk warm maakt. 
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ROSSINI

 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer 
(modelafhankelijk)

 + 12 V verlichting
 + Thetford banktoilet
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet

5. ELEKTRA 
 + 13polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + Halogeen en LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Flikkervrije 10Watt leesspots (met lange levensduur, constante 

lichtsterkte) verstelbaar
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte ook bij 

wisselende verlichting, geen flikkeren, geen stroomschommelingen, 
geluidloze werking)

 + TV voorbereiding (antenne aansluiting, SAT kabel voorbereiding) 
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 350 Watt
 + Verlichting in kledingkast 

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel met ringverwarming 
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via Truma 

Therme)
 + 45 ltr. verswatertank, gemonteerd, zowel van binnen als van buiten te 

vullen en schoon te maken
 + Waterleiding aangelegd tegen ringverwarming 

(tegen bevriezing in de winter)
1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN 
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS 
 + Breedspoorveiligheidsonderstel met asschokdempers
 + ALKO staalverzinkt chassis
 + ALKO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 stabilisator met softdock
 + ALKO Trailer Control  ATC (anti slingersysteem)
 + ALKO Premium Break (automatische rem nastelling)

2. OPBOUW
 + GFKdak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 33 mm, bodemdikte 47 mm
 + Hamerslagbeplating in wit 
 +  Geïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een 

paralel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 +  Openslaande getinte ramen, warmtewerend, incl. 

zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef/kiep dakluik in helder glas met permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) – zitgroep en slaapgedeelte
 + Toegangsdeur twee delig met raam, verduistering, 

afvalemmer, opbergvak en zekerheidssluiting 
 + Eén sleutelsysteem, voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 
 + Serviceluik in zijwand (modelafhankelijk) 
 + TABBERT achterverlichting met conventionele 

verlichtingstechniek
 + LED voortentlamp 12 V boven toegangsdeur 

3. WONEN 
 + Meubeldecor “Salem Esche”
 + Elegante metalen handgrepen in edelstaaloptiek
 + Stofferingskeuze: cream wood, smaragd lake, creame leaf, 

amber dus
 + Aangename bedombouw rondzitgroep zonder extra 

kussens mogelijk
 + Geventileerde zit/opbergbanken en ventilatie achter 

de bovenkasten 
 + Opbergkasten met rondom aflegruimte in de zitgroep
 + Ruimteafscheiding middels gordijn
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogwaardige hoekkasten met aflegplanken
 + Zuilheftafel in de rondzitgroep
 + Hoogwaardige PVC vloerbedekking 
 + Vaste bedden met 5zone comfortmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Aflegruimte in slaapgedeelte (modelafhankelijk)
 + Toegangsluik in zitbank, direct bij de ingang
 + 2 deurs kast voor of achterin bij toiletruimte
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie 
met Mono danwel DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + RVS spoelbak 
 + Automatische mengkraan in keuken en badruimte
 + Apothekerskast en grote lade‘s met softclosesluiting 

(modelafhankelijk) 

CREAM WOOD TEXTIEL

SMARAGD LAKE TEXTIEL

CREAM LEAF KUNSTLEER

AMBER DUS KUNSTLEER

STANDAARDUITRUSTING

Met op elkaar afgestemde 
kleuren of met veel contrast, 
textiel of kunstleder – stel 
uw ROSSINI geheel naar eigen 
smaak samen.

- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

2,3 = BREEDTE 2,3 M 2,5 = BREEDTE 2,5 M

X.XXX TECHNISCHE TOEGESTANE TOTALE MASSA IN KG

GEZINSINDELING

AANTAL SLAAPPLAATSEN STANDAARD

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN
+ x

BEKLEDING

NIEUW NIEUW

NIEUW
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DA VINCI

DA VINCI 540 DM

GEZINSVAKANTIE MET

  THUISGEVOEL-BONUS 

Spelen, zwemmen, wandelen, sightseeing, lezen, kampvuur – bij een 
campingvakantie is er voor iedereen in het gezin wel wat wils. Dat 
geldt ook voor de ruim uitgebouwde en met vele handige details 
uitgeruste DA VINCI serie, die met maar liefst vier gezinsvriende-
lijke indelingen voor max. acht personen verkrijgbaar is. En terwijl de 
kleintjes gewoon alleen genieten van de grote vrijheid buiten, biedt 
de DA VINCI de volwassenen de luxe van een stijlvolle retreat.

28 29



DA VINCI

DA VINCI 490 TD

  EEN AANZICHT 
NET ZO MOOI ALS HET

   UITZICHT 

Verre landschappen, blauwe luchten en prachtige kleu-
ren laten de harten van kampeerders sneller kloppen. 
Hiervoor hoeft u bij de DA VINCI niet per se uit het raam 
te kijken. Vooral wanneer u handwerk van de hoogste 
kwaliteit en elegant design op waarde weet te schatten. 
Zoals bij de sierlijk vormgegeven bovenkasten in “Noce 
Opera” met lichte applicaties in lederoptiek. Of bij de 
chique vitrine naast de entree. In de DA VINCI vindt 
iedereen zijn favoriete plek.
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 540 DM

Zojuist nog een gezellige eethoek, in een mum veranderd in een 
ronde zitgroep voor een potje monopoly met z’n vijven. In een 
handomdraai kan de 1-kolom-heftafel op speelhoogte worden 
ingesteld. Met een van vier nieuwe, voor de DA VINCI verkrijg bare 
bekledingswerelden in op elkaar afgestemde textiel en kunst-
leder kleurnuances krijgt alles bovendien een persoonlijk accent. 
De extra hoge, voor TABBERT typische rugleuningen garande-
ren lang zitcomfort en beschermen tegelijkertijd tegen tocht! 
En als het laat wordt, dompelt de optionele sfeerverlichting uw 
DA VINCI onder in een weldadig warm licht.

Vers geplukte basilicumblaadjes verspreiden hun kenmerkende geur. 
Iets lekkers voor het hele gezin is zo bereid. Het mooie en tegelijker-
tijd slijtvaste werkblad biedt u daarvoor veel ruimte, bovenal door 
de chique afdekplaat van rookglas, die het fornuis omtovert tot een 
extra stuk werkoppervlak. Natuurlijk ontbreken de onderhoudsarme 
edelstalen spoelbak en de designkraan niet, evenals de familieformaat 
148 ltr koelkast. Eet smakelijk!

 THUIS 
  BENT U WAAR U HET LIEFST BENT

    ZODAT HET KOKEN  
EEN TRAKTATIE OP ZICH WORDT

Smart: De tafel verlenging schept ruimte 
voor 5 personen (afhankelijk van indeling).
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

Een DA VINCI verwent u standaard met 5-zone-koudschuim-
matrassen. De met rubber beklede bed bodem kan bij het 
hoofd- en voeteneinde in hoogte worden versteld. Het opti-
onele comfortslaapsysteem komt aan al uw behoeften tege-
moet. Beter uitgerust kunt u de dag niet beginnen en dat is 
maar goed ook, want de kinderen hebben al zin om eropuit 
te gaan.

Heerlijk, wanneer u de hele zondag 
tijd met de kinderen kunt doorbren-
gen. De energie daarvoor verzamelt 
iedereen tijdens een ontspannende 
nacht en komt los bij een verfrissende 
douche.

         OPGEWEKT DE DAG DOOR
   BEGINT MET GOED 
               UITGESLAPEN ZIJN

Dankzij de uitstekende in-
richting inclusief grote spie-
gel en kastruimte met prak-
tische indeling wil iedereen 
als eerste de badkamer ge-
bruiken. Vanzelfsprekend zijn 
de handige planken voorzien 
van een antisliprand, zodat 
tijdens de lange reis alles 
op zijn plaats blijft. Ook het 
raam van melkglas is slim. 
Het houdt nieuwsgierige blik-
ken buiten en laat frisse lucht 
en veel licht binnen.
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DA VINCI

Het gepatenteerde TABBERT-dak combineert de beste luchtcirculatie 
en temperatuurisolatie met de grootste geluiddemping. Vanzelfspre-
kend met hagelbestendig GFK-dak.

Tweekleurige meubels met smaakvolle chromen grepen en de 
speciale coating op de oppervlakken zorgen voor een upper class 
verfijnde sfeer. 

Het chique design van de vitrine bij de entree maakt indruk (afhanke-
lijk van indeling).

Massief houten randen beschermen stootgevoelige delen. Waar-
devastheid is een TABBERT-principe.

De L-vormige keuken met twee ergonomisch geoptimaliseerde werkhoogtes biedt veel plaats en de gemakken die u gewend bent van 
thuis. Het mooie gebogen keukenplafond met verlichting door middel van spots maakt het harmonieuze keukenconcept compleet.

DE VOORDELEN VAN DE DA VINCI
+ 11 indelingen

+  lengte: van 599 tot 947 cm

+ TABBERT dak met GFK

+ ingangsvitrine

+  omvormer 400 W

+ apothekerskast

+ watertank 45 Liter

+  AL-KO ATC Trailer Control

Met op elkaar afgestemde 
kleuren of met veel contrast, 
textiel of kunstleder – stel uw 
DA VINCI geheel naar eigen 
smaak samen.

CREAM WOOD TEXTIEL

CREAM LEAF KUNSTLEER

AMBER DUS KUNSTLEER

SMARAGD LAKE TEXTIEL

BEKLEDING
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STANDAARDUITRUSTING

- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

2,3 = BREEDTE 2,3 M 2,5 = BREEDTE 2,5 M

X.XXX TECHNISCHE TOEGESTANE TOTALE MASSA IN KG

GEZINSINDELING

AANTAL SLAAPPLAATSEN STANDAARD

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN
+ x

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met 
Mono danwel DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + RVS spoelbak 
 + Automatische mengkraan in keuken en badruimte
 + Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close-sluiting 

(modelafhankelijk)
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer 

(modelafhankelijk)
 + 12 V verlichting
 + Thetford banktoilet
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet 

5. ELEKTRA 
 + 13-polige Jäger stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + Halogeen en LED inbouwspots (stroombesparend, 

lange levensduur)
 + Flikkervrije 10-Watt leesspots (met lange levensduur, 

constante lichtsterkte) verstelbaar
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante 

lichtsterkte ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, 
geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV voorbereiding (antenne aansluiting, SAT kabel 
voorbereiding) 

 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 350 Watt
 + Verlichting in kledingkast 

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel met ringverwarming 
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via 

Truma Therme)
 + 45 ltr. verswatertank, gemonteerd, zowel van binnen 

als van buiten te vullen en schoon te maken
 + Waterleiding aangelegd tegen ringverwarming 

(tegen bevriezing in de winter)
1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN 
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS 
 + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 stabilisator met softdock
 + AL-KO Trailer Control – ATC (anti slingersysteem)
 + AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)

2. OPBOUW
 + GFK-dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 33 mm, bodemdikte 47 mm
 + Hamerslagbeplating in wit 
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een 

paralel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, 

incl. zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef-/kiep dakluik in helder glas met permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) - zitgroep en slaapgedeelte
 + Toegangsdeur twee delig met raam, verduistering, 

afvalemmer, opbergvak en zekerheidssluiting 
 + Eén sleutelsysteem, voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 

 + Serviceluik in zijwand (modelafhankelijk) 
 + TABBERT achterverlichting met conventionele 

verlichtingstechniek
 + LED voortentlamp 12 V boven toegangsdeur 

3. WONEN 
 + Meubeldecor “Salem Esche”
 + Elegante metalen handgrepen in edelstaaloptiek
 + Stofferingskeuze: cream wood, smaragd lake, creame leaf, 

amber dus
 + Aangename bedombouw rondzitgroep zonder 

extra kussens mogelijk
 + Geventileerde zit/opbergbanken en ventilatie achter 

de bovenkasten 
 + Opbergkasten met rondom aflegruimte in de zitgroep
 + Ruimteafscheiding middels gordijn
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogwaardige hoekkasten met aflegplanken
 + Zuilheftafel in de rondzitgroep
 + Hoogwaardige PVC vloerbedekking 
 + Vaste bedden met 5-zone comfortmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Aflegruimte in slaapgedeelte (modelafhankelijk)
 + Toegangsluik in zitbank, direct bij de ingang
 + 2 deurs kast voor of achterin bij toiletruimte
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

Een tikkende specht in de boomtakken boven uw hoofd, het uit-
zicht op bergen aan de horizon, de heldere lucht die u inademt 
en die u goed doet – het zijn de beloningen die wachten als u 
uw toevlucht zoekt tot de natuur. De grootste beloning is uw 
luxe vakantiehuis op wielen als startpunt van uw dagelijkse uit-
stapjes. Verheug u op het exclusieve comfort van onze bestseller 
VIVALDI – waar hij u ook naartoe brengt.

EEN COMPOSITIE VAN

   LEVENSVREUGDE: 
 ÉÉN MET DE NATUUR
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

Uit de zitgroep blijkt al duidelijk: de VIVALDI is een cara-
van met karakter. Tussen de bovenkasten en de optionele 
leren afwerking bevinden zich kleurrijk geaccentueerde 
opbergvakken, die door mooi vormgegeven schappen in 
de hoeken worden aangevuld. Alles is hier slechts een 
armlengte van u verwijderd en goed opgeborgen. De ge-
hele binnenruimte wordt door het grote raam en het dak-
raam overspoeld met daglicht. En in de avonduren zorgt 
de energiebesparende 12 volt led-verlichting voor een be-
haaglijke sfeer. Welkom in de wereld van TABBERT.

HET GOEDE GEVOEL, 
  IETS GROOTS
TE ONTDEKKEN 
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

VIVALDI 560 TD

VIVALDI 560 TDL

Neem eens een kijkje binnenin. De tafel met zijn gepolijste 
oppervlak glanst u tegemoet. Het zorgt voor een harmo-
nisch beeld in combinatie met de tijdloze woonwereld, die 
uitgevoerd is in het aansprekende meubeldecor “Coimbra” 
met zwart verchroomde metalen handgrepen. Het hoog-
waardige totaalbeeld wordt versterkt door de vakkundig in 
het geheel verwerkte keuken, met zijn lichte houten appli-
caties en gebogen vormgeving. Waar in de VIVALDI u zich 
ook bevindt, overal voelt u de liefde voor detail.

Een wandeling in de natuur wekt de eetlust op – en in een 
fijne keuken ontwaakt uw passie voor culinaire hoogstandjes. 
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de grote lades of in de 
apothekerskast in uw VIVALDI-keuken. In een handomdraai 
heeft u uw potten, pannen en servies gevonden. En de lades 
met softclose-demping sluiten weer zachtjes. Driepits gasfor-
nuis, edelstalen spoelbak, grote 148 ltr. koelkast (afhankelijk 
van indeling) – dat wat bij anderen alleen optioneel verkrijg-
baar is, is in de TABBERT standaard inbegrepen.

DE INNERLIJKE
  WAARDE TELT

VOLMAAKT GEVORMDE
  EETLUSTOPWEKKER
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

VIVALDI 550 E

In de VIVALDI begint elke dag goed. Dat komt omdat aan alles 
gedacht is wat nodig is voor een goede nachtrust. In het groot 
bemeten een- of tweepersoonsbed heeft u de beschikking 
over uitstekende matrassen. Naar wens kunt u ook kiezen voor 
het veelgeprezen TABBERT-comfortslaapsysteem. De stijlvolle 
stoffen bekleding van het hoofdeinde beschermt u tegen tocht.

Een bijzonder hoogtepunt in de VIVALDI is de TABBERT-badkamer. Elegant 
afgewerkte kastelementen, mooi vormgegeven hoogglans opbergmoge-
lijkheden, een grote indirect verlichte spiegel en hoogwaardige kranen 
stelen de show. Afhankelijk van de indeling vindt u hier een vierdeurs kast 
of een banktoilet. Heeft u nog meer wensen, dan kunt u de hoogwaar-
dige comfortbadkamerindeling kiezen, waar u de beschikking hebt over 
een separate douchecabine.

  GOED ONTSPANNEN 
TIJDENS EEN SPANNENDE DAG

WELKOM IN DE 
 WELLNESS-LOUNGE
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDLVIVALDI 560 TDL VIVALDI 560 TDL

In de avond zorgt de indirecte, sfeervolle 
12 volt LED-verlichting voor een hemels 
lichtplan.

De licht en zacht lopende houten schuifdeur tussen het woon- en slaapgedeelte maakt 
het makkelijk om u even terug te trekken.

Ventilatieroosters in zowel de banken 
als ook onder het bed zorgen voor conti-
nue luchtcirculatie en bescherming tegen 
vochtophoping.

Het bijzonder grote hef-kiep-dakluik (960 x 
655 mm) laat licht én frisse lucht binnen.

De diepe, verlichte coupé-instap maakt de toegang tot de caravan 
aanzienlijk comfortabeler.

In de toiletruimte voor- of achterin biedt 
een grote vierdeurs kast veel opbergruimte 
voor cosmetica en verzorgingsproducten.

Een chique glazen afdekplaat voor over de edelstalen spoelbak 
zorgt voor meer werkoppervlak.

Veilig en aantrekkelijk zijn de achterlichten 
met het lichtgeleidersysteem in automo-
tive TABBERT-design.

De heldere 12 volt LED-verlichting in de 
voortent beschikt over een geïntegreerde 
bewegingsmelder.

Een stabiele aluminium greep naast de 
deur vergemakkelijkt het instappen.

DE VOORDELEN VAN DE VIVALDI
+ 8 indelingen

+ lengte: van 689 tot 891 cm

+ aluminium kolom bij de ingang

+ houten schuifdeur (afhankelijk van de indeling)

+ TABBERT comfortbadkamer (voor/achter) lengte 128 cm

+ stemmige sfeerverlichting
Ook het exterieurdesign van de VIVALDI wordt in de dynamische TABBERT-lijn geïntegreerd. Het extra hoogtepunt? De zilveren fender-
inlays voorin!
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VIVALDIVIVALDI

VIVALDI 550 E 2,5
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- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

2,3 = BREEDTE 2,3 M 2,5 = BREEDTE 2,5 M

X.XXX  TECHNISCHE TOEGESTANE TOTALE MASSA 
IN KG

GEZINSINDELING

AANTAL SLAAPPLAATSEN STANDAARD

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN
+ x

BEKLEDING
BLU LAVIN TEXTIEL

VANILLA SKY KUNSTLEER

GOLDEN FARN TEXTIEL

BROWN FOREST ECHT LEER, OPTIONEEL

BROWN ARROW TEXTIEL

Alle VIVALDI-bekledingen ook als Exclusiv- 

versie met rugkussens verkrijgbaar.

STANDAARDUITRUSTING
 + Vaste bedden met 5-zone comfortmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Functionele opbergmogelijkheid in slaapgedeelte 

(modelafhankelijk) 
 + Bagageluik in zitbank, direct bij binnenkomst 
 + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
 + 4 deurs kast in toiletruimte voor of achter
 + Safetylock sluiting bij de bovenkasten in de keuken
 + Rookmelder

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE
 + Dometic Koelkast (gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met 
Mono of DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + RVS spoelbak met glasafdekking
 + Mengkraan in keuken en badkamer
 + Tabbert dressoir (modelafhankelijk)
 + Apothekerskast met ruime lade‘s en Soft-Close sluitingen 

(modelafhankelijk) 
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvlakken in badkamer 
 + 12 V LED verlichting
 + Thetford Banktoilet 
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet
 + Tabbert comfort toiletruimte (voor/achter) lengte 1280 mm
 + Douchewand rondom afgekit

5. ELEKTRA
 + 13-polige "Jäger" stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + LED-inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Flikkervrije 10-Watt leesspots (met lange levensduur, 

constante lichtsterkte) verstelbaar
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte 

ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen 
stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + TV-houder los bijgeleverd (alleen bij model 560TD)
 + Omvormer/schakelvoedingseenheid 400 Watt
 + Electrische bekabeling beschermd aangelegd
 + USB-aansluiting
 + Ambiente sfeerverlichting onder de bovenkasten
 + Indirecte verlichting bij spiegel boven wasbak
 + Verlichting in kledingkast

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Gaskachel d.m.v. ringverwarming
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via 

Truma Therme)
 + 45 ltr. schoonwatertank, vast, zowel van binnen als van 

buiten te vullen, incl. schoonmaakopening
 + Waterleiding aangelegd tegen ringverwarming (tegen 

bevriezing in de winter)
1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN 
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS 
 + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + Laagprofiel banden
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock
 + AL-KO Trailer Control - ATC (anti slingersysteem)
 + AL-KO Premium Break (Automatische reminstelling 

2. OPBOUW
 + TABBERT comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra 

isolerende functie
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Hamerslagbeplating in wit 
 + Sierlijst zilver/chroom (eenvoudig)
 + Fender voorzijde met inleg (zilver)
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een 

paralel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd) 
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, incl. 

zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(960 x 655 mm) – zitgroep

 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 
(400 x 400 mm) – slaapgedeelte

 + Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, 
opbergvak en 3-puntssluiting 

 + Eén sleutelsysteem voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 
 + Serviceluik, bedruimte van buitenaf bereikbaar
 + TABBERT rem- en achterlichten in LED verlichting 
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur - met 

bewegingsmelder

3. WONEN
 + Meubeldecor in "Coimbra"
 + Hoogwaardige metalen handgrepen in zwart-

chroomuitvoering 
 + Stofferingskeuze: Blu Lavin, Golden Farn, Brown Arrow, 

Vanilla Sky, Brown Forest
 + Bedombouw rondzitgreep zonder extra kussens mogelijk
 + Entree-unit van aluminium
 + Ventilerende zit/opbergbanken
 + Ventilatie achter de bovenkasten 
 + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in zitgroep
 + Houten afscheidingsdeur (modelafhankelijk)
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogwaardige opbergrekken met LED-verlichting 
 + Zuilheftafel in de rondzitgroep 
 + Sfeervolle ambiente-verlichting 
 + Hoogwaardige PVC-vloerafwerking 
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PUCCINI

PUCCINI 560 TD

Echte bergvrienden lopen bij sneeuw en temperaturen onder nul pas echt warm! Net 
zo uitgesproken: uw eisen voor een mobiel thuisgevoel. Met de TABBERT PUCCINI heten 
wij u welkom in de hogere klasse. Want naast zijn omvang en het geavanceerde design zijn 
kenners laaiend enthousiast over het gepatenteerde, ultragedemde TABBERT dak en de hoog-
waardige samengestelde, met 47 mm buitengewoon dikke vloer. Bijzonder goed geïsoleerde 
ramen beschermen tegen kou en de centraal geplaatste verwarming zorgt voor een optimale 
verdeling van de warme lucht in de ruimte. Tocht? Vanzelfsprekend geen probleem, net zoals 
condenswater, dankzij de uitgekiende binnenuitbouw en de unieke ventilatietechniek.

WARM AANBEVOLEN VOOR 

     VEELEISENDE
  KAMPEERDERS
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PUCCINI

PUCCINI 560 TDL

UW SMAAK, 
  UW PASSIE,

 UW LEEFRUIMTE

Tijdens de vakantie is het belangrijk om van elk ogen-
blik met volle teugen te genieten. Het best meteen 
‘s morgens, wanneer de eerste lichtstralen door de 
grote dakramen en ramen vallen, en de compromisloze 
waarde van de PUCCINI woonwereld duidelijk wordt. 
Ook de zilveren lisene van de tafel de bijpassende 
verchroomde grepen aan de kasten en schuifladen 
glinsteren in het zonnelicht. Het perfecte moment 
voor de eerste koffie in de ruim bemeten zitgroep 
met zijn kwalitatief hoogwaardig afgewerkte, nieuwe 
stoffen en lederen bekleding. 
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PUCCINI

PUCCINI 560 TDL

PUCCINI 560 TD

PUCCINI 560 TD

De keuken van de PUCCINI is geweldig. Vooral geweldig groot, en met 
een mix van de meest luxe materialen. Zoals bij het werkblad of bij de 
zeer ver uittrekbare lades met rollagers. Het driepits gasfornuis met 
elektrische ontsteking en gietijzeren pannendrager bereikt in een mum 
van tijd hoge temperaturen. Het belangrijkste keukengerei krijgt een 
vaste plaats in de grote apothekerskast (afhankelijk van indeling). Bij 
veel van onze indelingen biedt een 148 ltr koelkast met vriesvak veel 
plaats voor levensmiddelen en dranken. Het juiste recept voor de vol-
gende maaltijd is snel gevonden, want een keuken die zo goed uitge-
rust is dat er niets te wensen overblijft, inspireert elke kok.

EEN GASTRONOMISCH
   HOOGSTANDJE VOOR
 PERFECTIONISTEN

De groots bemeten zitgroep nodigt uit tot ontspanning. Uw hand 
streelt de massief houten randen van de heftafel en uw blik glijdt 
over de glanzende paarlemoeren oppervlakken. Geniet van de luxe 
die u omringt. Het houtdecor met zijn warme “Noce Cognac”-tint 
en de lichte tweekleurige kastdeuren met chromen handgrepen en 
veiligheidssloten geven de elegantie en stijl die vanzelfsprekend is 
voor de topklasse – en die u natuurlijk van TABBERT mag verwachten.

DE AANTREKKINGSKRACHT 
  VAN KWALITEIT
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PUCCINI

PUCCINI 560 TD

PUCCINI 495 HE

GOEDE NACHT,
        NOG BETERE DAG

Na een heilzame nachtrust staat u in de PUCCINI een grandi-
oze ochtend te wachten. Want nadat u uw hemelse bed met 
5-zone-koudschuimmatras hebt verlaten, verwarmt de vloer-
verwarming direct uw voeten. Deze is standaard inbegrepen, 
net als de houten schuifdeur voor iets meer privacy (afhan-
kelijk van indeling) of de elegante wandbekleding aan het 
hoofdeinde, die ongewenste tocht buiten houdt. Optioneel 
kunt u ook kiezen voor het TABBERT-comfortslaap systeem 
met flexibele schotelveren of een pocketveringsmatras. 
Vanzelfsprekend is ook bij de PUCCINI aan alles gedacht, 
zodat u zich overal thuis voelt.

Zo verfrissend kan alleen de aanblik op een royaal bemeten, 
goed uitgeruste badkamer zijn. In de PUCCINI wordt u ver-
welkomd door een indirect verlichte spiegel, die het gevoel 
van ruimte benadrukt. Natuurlijk biedt ook het meubilair 
alles om aan de hoogste eisen te voldoen. Afhankelijk van de 
indeling van uw voorkeur beschikt uw badkamer over een 
vierdeurskast voor uw badspullen. Soms val je echt met de 
neus in de boter.

RUIMTE
 VOOR SCHOONHEID
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PUCCINI

DE VOORDELEN VAN DE PUCCINI

Het geraffineerde lichtconcept met indirecte verlichting creëert in de gehele caravan een schitterend effect – bovendien zijn alle 
lampen afzonderlijk en centraal dimbaar. Energiebesparende 12 volt LED-lampen sparen uw boordaccu.

De uitgekiende Safetylock-vergrendeling 
van de dakkasten voorkomt gegarandeerd 
dat een van de deuren uit zichzelf opengaat.

De hoogglans optiek van de chique gevormde kastdeuren is een opmerkelijke blikvanger – mede dankzij de prachtige chromen grepen.

De ruime eenpersoonsbedden worden d.m.v. de schuifbare 
rol lattenbodem snel een comfortabel tweepersoonsbed.

Het op maat gemaakte media-board vormt de ideale setting voor uw 
entertainmentsysteem en is voorzien van een middelgrote flatscreen.

Vorm en functie in perfecte harmonie: het design van de dakkastverlichting is niet alleen 
mooi om te zien.

Ook het exterieurdesign van de PUCCINI wordt in de dynamische TABBERT-lijn geïntegreerd, ziet echter bewust af van kleur. Het extra 
hoogtepunt? De verchroomde fender-inlays voorin!

+ 8 indelingen

+ lengte: van 731 tot 947 cm

+ vloerverwarming

+ moderne plafondkasthoeklampen

+ meubelkleppen bicolor hoogglanzend

+ alle lampen apart schakel- resp. dimbaar
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PUCCINI 560 TD 2,5

PUCCINI 685 DF 2,5

PUCCINI 655 D 2,5 PUCCINI 655 TD 2,5

861

891

861807

PUCCINI 750 HTD 2,5

947

PUCCINI 490 TD 2,3 PUCCINI 550 E 2,3 PUCCINI 560 E 2,5

785785731

PUCCINI

1.700 1.700 1.800

1.800 2.000 2.000

2.300 2.300

4 4 4

4 4 4

4 4

STANDAARDUITRUSTING

BEKLEDING
BLU LAVIN TEXTIEL

VANILLA SKY KUNSTLEER

GOLDEN FARN TEXTIEL

BROWN FOREST ECHT LEER, OPTIONEEL

BROWN ARROW TEXTIEL

Alle PUCCINI-bekledingen ook als Exclusiv- 

versie met rugkussens verkrijgbaar.
x

AANTAL SLAAPPLAATSEN

- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

2,3 = BREEDTE 2,3 M 2,5 = BREEDTE 2,5 M

X.XXX   TECHNISCHE TOEGESTANE 
TOTALE MASSA IN KG

 + Vaste bedden met 5-zone comfortmatrassen
 + Opklapbare lattenbodem met gasdrukveren
 + Functionele opbergmogelijkheid in slaapgedeelte 

(modelafhankelijk) 
 + Toegangsluik voor bergruimte onder zitbank, binnen, 

direct bij de ingang
 + Vitrinekast bij entree, modelafhankelijk
 + 4 deurs kast in toiletruimte voor of achter
 + Achterwand keuken in werkblad design
 + Safetylock-vergrendeling op alle bovenkastjes
 + Rookmelder

4. KEUKEN- EN TOILETRUIMTE 
 + Dometic koelkast (gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(op gas werkzaam tijdens het rijden alleen in combinatie met 
Mono dan wel DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + Spoelbak van edelstaal en met glazen afdekking
 + Mengkraan in keuken en badkamer
 + Tabbert dressoir (modelafhankelijk)
 + Apothekerskast en grote lade‘s met soft-close-sluiting 

(modelafhankelijk)
 + Bovenkasten met indirect verlichte spiegel en aflegvakken 

in badkamer
 + 12 V LED-verlichting
 + Thetford Banktoilet (bij 655 D met Dometic-Cassette toilet, 

met keramiek afdekking)
 + Afgedichte ruimte voor het cassettetoilet
 + Tabbert comfort toiletruimte (voor/achter) lengte 1.280 mm
 + Douchewand volledig afgekit

5. ELEKTRA 
 + 13-polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + LED-inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Flikkervrije 10-Watt leesspots (met lange levensduur, 

constante lichtsterkte) verstelbaar
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte 

ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen 
stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + TV-houder los bijgeleverd
 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 400 Watt
 + Electrische bekabeling beschermd aangelegd
 + USB-aansluiting
 + Ambiente verlichting plafond
 + Indirekte verlichting bij spiegel boven wasbak
 + Alle verlichting apart schakel- / dimbaar
 + Verlichting in kledingkast

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte 

via Truma Therme)
 + 45 ltr. schoonwatertank, vast, zowel van binnen als van 

buiten te vullen, incl.schoonmaakopening
 + Waterleiding aangelegd tegen ringverwarming 

(tegen bevriezing in de winter)

1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. VOERTUIG, CHASSIS
 + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + Laagprofiel banden
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock
 + AL-KO Trailer Control – ATC (anti slingersysteem)
 + AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)

2. OPBOUW
 + Tabbert Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra 

isolerende functie
 + GFK-dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Hamerslagbeplating in wit 
 + Sierlijst zilver/chroom (eenvoudig)
 + Fender voorzijde met inleg (zilver)
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodemplaat met een 

paralel te openen disselklep met gasveren en ruime opening
 + Verlichte TABBERT-entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, incl. 

zekerheidssluiting
 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(960 x 655 mm) – zitgroep
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) – slaapgedeelte

 + Tweedelige ingangsdeur met raam, rollo, afvalemmer en 
3-puntssluiting 

 + Eén sleutelsysteem, voor alle deuren en serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen, voor 
 + Ergonomische rangeerstang, achter 
 + Serviceluik, bedruimte van buitenaf bereikbaar 

(modelafhankelijk)
 + TABBERT achterverlichting met homogene LED 

achterverlichting 
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur - met 

bewegingsmelder

3. WONEN 
 + Meubeldecor “Noce Cognac”
 + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
 + Hoogwaardige metalen handgrepen in chroomuitvoering 
 + Stofferingskeuze: Blu Lavin, Golden Farn, Brown Arrow, 

Vanilla Sky, Brown Forest 
 + Makkelijke ombouw van rondzitgroep tot bed 

(zonder extra opvulkussen)
 + Entree-unit van aluminium
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatie achter de bovenkasten 
 + Bovenkasten met daaronder aflegruimte in de zitgroep
 + Houten afscheidingsdeur (modelafhankelijk)
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Hoogaardige hoekregalen met indirecte verlichting
 + Modern design hoeklichten dakkast
 + Hefbare tafel op een zuil bij rondzitgroep
 + Sfeervolle ambiente-verlichting 
 + Hoogwaardige PVC vloerbedekking 

NIEUW
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

MEESTERWERK VAN EXCLUSIVITEIT,
 UITDRUKKING VAN PERSOONLIJKHEID

U wilt de luxussuite, wilt echter geen room service? De 
CELLINI is tot in het kleinste detail de grootste coup van 
TABBERT met zijn unieke vormentaal en de perfect op elkaar 
afgestemde technische en designkenmerken. Uw nieuwe 
thuis in de hogere vakantieklasse: een duidelijk statement qua 
design en comfort, hoger dan elke upgrade, onverbiddelijk in 
zijn streven naar volmaaktheid en toch erop bedacht overtollige 
elementen te ontmaskeren.
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

 MEER KLASSE
        UW 
EXCLUSIEVE TOUCH

Mensen met gevoel voor stijl en oog voor een exclu-
sieve touch, zullen van de CELLINI gaan houden. Want 
hier vindt u elegant op elkaar afgestemde details, die 
ongemerkt opgaan in het ruimteconcept, maar visueel 
toch indruk maken. Rechte chromen handgrepen met 
geïntegreerde Push-in-Plus-vergrendeling sturen de blik 
naar het exclusieve meubeldesign met crèmekleurige 
accenten. Bovenkasten in natuursteen-optiek creëren 
weerspiegelingen en omkaderen de royale zitgroep met 
echt lederen bekleding en extra hoge rugleuningen. De 
CELLINI is een belevenis voor al uw zintuigen.
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CELLINI

CELLINI 750 HTD CELLINI 750 HTD

CELLINI 750 HTD

Wanneer het einde van de dag nadert voor de avonturier 
in u, dan zal het niet lang duren voor u trek krijgt in een 
culinaire verleiding. Hier is ruimte voor elke culinaire uit-
spatting, hoe bijzonder ook. De keuken is uitgerust met 
een gebogen werkblad, een professioneel gasfornuis met 
gietijzeren rooster, ruime soft-close lades en een ver en 
moeiteloos uittrekbare apothekerskast met rollagers. De 
CELLINI is puur genot.

Een CELLINI toont zijn klasse in zijn vele hoogtepunten. Zo baadt u in een weldaad 
van licht of doet u details schitteren met centrale en separaat dimbare verlichting, 
die een harmonisch sfeerbeeld schept en zorgt voor de perfecte stemming tijdens 
een avond muziek of bij een goede film. Het media-board met het elegante side-
board herbergt de multimediawereld van uw huisbioscoop, met een draaibare 22" 
televisie en een CD/MP3/radio-speler. Hier vindt u entertainment van de bovenste 
plank. De standaard aanwezige airconditioning zorgt daarbij voor aangename tem-
peraturen. Zie de wereld aan u voorbijtrekken en laat de comfortabele, harmonische 
sfeer op u inwerken.

HEERLIJK  
 GENIETEN

ANDEREN ZOUDEN MET 
 MINDER GENOEGEN NEMEN
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

  ALLES VOOR DE NACHT – 
BELEEF DE DAG OPNIEUW
 IN UW DROMEN

Zo groots als u de dag beleeft, zo behaaglijk zou de nacht 
moeten zijn. In het ruime slaapgedeelte van de CELLINI 
zal dat zeker lukken. U vindt zacht comfort in de een- of 
tweepersoonsbedden, niet alleen dankzij de 5-zone-koud-
schuimmatrassen, maar ook door de in rubber ingelegde 
lattenbodem. Standby-LEDlampen verlichten subtiel, om 
nog gezellig te kunnen lezen voor u heerlijk in slaap valt – 
in de droomwereld van CELLINI.
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CELLINI 750 HTD

CELLINI

CELLINI 750 HTD

BADEN 
 IN LUXE

Op blote voeten vakantie vieren is een waar genot. Vooral 
wanneer de aangename vloerverwarming uw voeten ver-
warmt. En wanneer u opgewekt uw badkamer betreedt, 
geniet u met uw uitstekende smaak steeds opnieuw van de 
modern vormgegeven chromen kranen en het warme licht 
van de indirect verlichte spiegelkastelementen. Warm water 
stroomt met een stevige, constante straal in de designwas-
tafel van edelstaal en doet denken aan de beekjes in de 
natuur. Een blijvend goed gevoel – in uw TABBERT CELLINI.
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CELLINI

De opbergkast achterin is meer dan een standaard caravankofferbak. Hier zijn ook de 
stroom- en stadswateraansluitingen ondergebracht, waardoor de zijwanden vervaardigd 
kunnen worden zonder openingen en koudebruggen.

De standaard aanwezige 22" flatscreen-
televisie zorgt voor vermaak en houdt u op 
de hoogte van het actuele nieuws.

LFI-delen (Long Fiber Injection) aan de voor- en achterkant verhogen de stabiliteit van de 
opbouw, de aerodynamica en de isolatie.

Het nieuwe bodemconcept brengt belang-
rijke technologie en verwarmde opberg-
ruimte onder in de buurt van de as, wat 
een gunstig zwaartepunt oplevert.

DE VOORDELEN VAN DE CELLINI

Mooi vormgegeven led-lampen voor ach-
ter-, rem- en knipperlichten en mistlampen 
stralen een opvallende elegantie uit en 
vergroten uw veiligheid.

Op warme dagen zult u de standaard aan-
wezige airconditioning waarderen – ande-
ren zullen zweten, maar u geniet van de 
heerlijk verkoelde binnenruimte.

Naast de televisie staat u ook een radio/
CD/MP3-combinatie met twee luidspre-
kers ter beschikking in het woon- en het 
slaapgedeelte.

Een slim uitgewerkt concept verbindt de 
plafondverlichting met een rookglazen 
ring en embleem met dimbare sfeerver-
lichting.

Hoogwaardige, duurzame en aantrekkelijk 
pushlock-grepen op alle kastdeuren sluiten 
de daarachter beschikbare opbergruimte 
veilig en betrouwbaar af.

Een complete afdekking voor het til-kan-
tel-dakkap en airconditioning zorgt voor 
een opgeruimde look – optioneel met ver-
lichting.

Het aan de aerodynamica ontleende exterieurdesign van de TABBERT serie onderstreept het dynamisch-zelfbewuste profiel van de CELLINI.

+ 3 indelingen

+ lengte: van 866 tot 1022 cm

+ automotive exterieur

+ voor- en achterkant in LFI-technologie

+ functionele vloer met ondervloerschalen

+  opbergkast achterin met aluminium 
bodem

+ stadwateraansluiting
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CELLINI 590 TD 2,5 CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5

1.022

936866

CELLINI

2.300 2.500

2.800

4 4

4

BEKLEDING

ATMOSFERA TEXTIEL TENDENZA KUNSTLEER GRAZIA ECHT LEER, OPTIONEEL

STANDAARDUITRUSTING
 + Houten afscheidingsdeur
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Zuilheftafel in rondzitgroep
 + Indirekte LED verlichtingsband in baldakijn 

(ambienteverlichting)
 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking
 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Stauklappe in Sitzkastenstellwand im Eingangsbereich
 + Vitrinekast bij ingang (modelafhankelijk)
 + Verlichte hoekregalen in zithoek
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Dometic Koelkast (Gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(werkzaam op gas tijdens het rijden alleen mogelijk in 
combinatie met de Mono dan wel DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + Mengkranen in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12 V LED verlichting
 + 230 V warmwatervoorziening
 + Keramisch cassette toilet 
 + Openslaand raam in toiletruimte, van melkglas en combirollo 

(modelafhankelijk)
 + Wasmeubel met wasbak van roestvrij staal
 + Schuifladen met Soft-close systeem

5. ELEKTRA
 + 13-polige Jäger stekkeraansluiting (ISO 11446) 
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)
 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante lichtsterkte 

ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, geen 
stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + Flatscreen TV 22" inclusief receiver en houder
 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 400 Watt, in 

multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingkast
 + MP3-Radio met 2 luidsprekers in woon- en 2 luidsprekers in 

slaapgedeelte 

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte via 

Truma Therme)
 + Verswatertank 45 ltr, geintegreert in multifunctionele 

dubbele bodem
 + Waterleiding in de buurt van warmeluchtbuis gelegd
 + Citywateraansluiting

7. AIRO
 + Dak-airco

1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN:
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. CHASSIS
 + Lichtmetalen velgen, zwart gelakt
 + Breedspoor-veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + Disselafdekking
 + Reservewiel
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + Laagprofielbanden 
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock
 + AL-KO Trailer Control -ATC (anti slinger systeem)
 + AL-KO Premium Break (automatische rem nastelling)

2. OPBOUW
 + TABBERT Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra 

isolerende functie 
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Hamerslagbeplating in wit 
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) technologie
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem en 

gasdrukveren, incl. 3-punt sluiting
 + Verlichte TABBERT entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, warmtewerend, incl. 

zekerheidssluiting
 + Sierlijst zilver-chroom (enkelvoudig)

 + Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, 
opbergvak en zekerheidssluiting

 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem aan 
achterzijde

 + Combi verduisteringrollo met vliegenhor 
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(960 x 655 mm) – zitgroep
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(400 x 400 mm) – slaapgedeelte
 + Eén sleutelsysteem voor zowel deur als ook serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen
 + Serviceluik in de zijwand (afhankelijk van model) 
 + Rem- en achterlichten met LED verlichting
 + Knipperlichten met LED verlichting
 + Mistlamp en achteruitrij lampen met LED verlichting
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur - met bewegingsmelder
 + Tabbert multifunctionele dubbele bodem, aan onderzijde met 

kunststof afgedekt

3. WONEN
 + Meubeldecor “Noce Lido”
 + Exclusieve metalen kastgrepen met comfortabele push-in-plus 

vergrendeling
 + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
 + Stoffering naar keuze: Grazia (echt leer als optie), Atmosfera 

of Tendenza (kunstleer)
 + Entree-unit van aluminium
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatieruimte achter de bovenkasten

2,5 = BREEDTE 2,5 M

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN

- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

X.XXX TECHNISCHE TOEGESTANE TOTALE MASSA IN KG
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CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

RUIMTEWONDER VAN

 OVERTREFFENDE KLASSE: 
VAKANTIE KRIJGT EEN NIEUWE DIMENSIE

Een upgrade voor de CELLINI? Onmogelijk, tenzij men 
alle conventies doorbreekt en de grootte van het avant-
garde-vlaggenschip uit de TABBERT vloot relativeert. In 
de CELLINI Slide-Out beleeft u daarom hoe relatieve 
ruimte verandert in absolute grootte. Geen andere 
caravan openbaart en combineert hoge ingenieurs-
kunst en unieke sfeer zo expressief als deze TABBERT. 
Want in uitgeschoven stand beschikt deze fascinerende 
vakantiewoning maar liefst 19,5 m² leefruimte.

78 79



CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

VAN BUITEN DE 

  BESTE –
 VAN BINNEN NIET TE VERGELIJKEN

U zult uw ogen nauwelijks kunnen geloven. U stapt binnen en voelt 
zich direct alsof u op een luxe jacht bent. U ademt de vrijheid en 
exclusiviteit in met volle teugen, want de uit getrokken wanden en de 
royale vip-lounge met extravagante lederen bank en verfijnde mix 
van materialen zijn overweldigend. De hemelse sfeerverlichting ver-
fraait het interieur van subtiele pianolak en teaklook materialen. De 
belofte om luxe, indrukwekkend comfort en ergonomie te verenigen 
wordt hier tot in de puntjes waargemaakt.
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CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

Een idee kan nog zo revolutionair zijn – het moet wel zinvol zijn en een 
praktisch nut dienen. En dat is in ons vlaggenschip absoluut het geval: 
met de uittrekfunctie in het slaap- en keukengedeelte betreedt u een 
nieuwe ruimtelijke dimensie. Het queensize bed en de uitnodigende 
keuken doen traditionele caravans verbleken. Het lijkt alsof de binnen-
ruimte zelf lucht creëert en uw horizon verbreedt. Als u altijd het beste 
nastreeft, dan heeft u hier uw doel bereikt.

VORSTELIJK DINEREN EN
 PRINSHEERLIJK SLAPEN
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CELLINI SLIDE-OUT

1.027

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT
4

3.500

STANDAARDUITRUSTING

BEKLEDING

x
AANTAL SLAAPPLAATSEN- XXX - TOTALE LENGTE IN CM

X.XXX TECHNISCHE TOEGESTANE TOTALE MASSA IN KG2,5 = BREEDTE 2,5 M

ATMOSFERA TEXTIEL TENDENZA KUNSTLEER GRAZIA ECHT LEER, OPTIONEEL

 + Indirecte LED verlichtingsband in baldakijn 
(Ambienteverlichting)

 + Hoogwaardige PVC-vloerbedekking
 + Centraal bedien- en dimbare verlichting
 + Serviceluikje in de bankkast bij ingangsgedeelte
 + Vitrinekast bij ingang (modelafhankelijk)
 + Verlichte hoekregalen in zithoek
 + Rookmelder

4. KEUKEN EN SANITAIR
 + Dometic Koelkast (Gas/12 V1/230 V), verlicht en met vriesvak 

(werkzaam op gas tijdens het rijden alleen mogelijk in 
combinatie met de Mono of DuoControl)

 + 3 pits gaskookplaat met elektrische ontsteking, gietijzeren 
rooster en glazen afdekplaat 

 + RVS Spoelbak met afdekplaat
 + Mengkranen in keuken en badkamer
 + Bovenkasten met spiegel en aflegvakken in badkamer
 + 12 V LED verlichting
 + Cassette toilet (met keramiek afdekking) 
 + Openslaand raam in toiletruimte, van melkglas en combirollo 

(modelafhankelijk)
 + Wasmeubel met wasbak van roestvrij staal
 + Douche inrichting met armaturen,
 + Schuifladen met Soft-close systeem

5. ELEKTRA
 + 13-polige “Jäger” stekkeraansluiting (ISO 11446)
 + 12 V verzorgingspakket
 + LED inbouwspots (stroombesparend, lange levensduur)

 + Geoptimaliseerde stroomvoorziening (constante 
lichtsterkte ook bij wisselende verlichting, geen flikkeren, 
geen stroomschommelingen, geluidloze werking)

 + TV-voorbereiding (antenne-aansluiting, dakversterking tbv 
automatische antenne, SAT-bekabeling voorbereid

 + Flatscreen 22" met geïntegreerde receiver en houder
 + TV-aansluiting tegenover het bed
 + Omvormer / schakelvoedingseenheid 400 Watt, in 

multifunctionele dubbele bodem geplaatst
 + USB-aansluiting
 + Verlichting in kledingskast
 + MP3 inbouw radio met 2 speakers in woon- en 2 in 

slaapgedeelte

6. GAS/WATER/VERWARMING
 + Elektrische vloer bijverwarming
 + Gaskachel met ringverwarming in woongedeelte
 + Gaskachel met ringverwarming in sanitairgedeelte
 + Warmwatervoorziening (in keuken en sanitaire ruimte 

via Truma Therme)
 + Verswatertank 45 ltr, geintegreert in multifunctionele 

dubbele bodem
 + Waterleiding in de buurt van warmeluchtbuis gelegd 
 + Citywateraansluiting

7. AIRO
 + Dak-airco

1 Het functioneren van de 12 V functie van de 148 ltr. koelkast is niet mogelijk!

ALGEMEEN:
 + 10 jaar waterdichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij 

jaarlijkse inspectie door de dealer)

1. CHASSIS
 + Lichtmetalen velgen, zwart gelakt
 + Breedspoor- veiligheidsonderstel met asschokdempers
 + Disselafdekking
 + Reservewiel
 + AL-KO staalverzinkt chassis
 + Laagprofielbanden 
 + AL-KO Premium uitdraaisteunen
 + AKS 3004 Stabilisator met Softdock

2. OPBOUW
 + TABBERT Comfort-dak, 58 mm dik, met ventilerende en extra 

isolerende functie 
 + GFK dak, voor schadereducering ten gevolge van hagel
 + Wanddikte 31 mm, dakdikte 58 mm, bodemdikte 47 mm 
 + Gladde beplating in wit
 + Voor- en achterzijde in LFI (Long Fiber Injection) Technologie
 + Geïntegreerde disselbak met aluminium bodem en 

gasdrukveren, incl. 3-punt sluiting
 + Verlichte Tabbert entree (geïntegreerd en geïsoleerd)
 + Openslaande getinte ramen, gekleurd, warmtewerend met 

veiligheidssluiting
 + Toegangsdeur met raam, verduistering, afvalemmer, 

opbergvak en zekerheidssluiting
 + Opbergruimte met serviceluik en aluminium bodem aan 

achterzijde
 + Combirollo‘s, verduisteringrollo met vliegenhor

 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 
(960 x 655 mm)

 + Mini Heki dakluik met permanente ventilatie
 + Hef/kiep dakluik met helder glas en permanente ventilatie 

(400 x 400 mm)
 + Eén sleutelsysteem voor zowel deur als serviceluik(en)
 + Comfortabele rangeer handgrepen
 + Serviceluik in de zijwand (afhankelijk van model) 
 + Rem- en achterlichten met LED verlichting
 + Knipperlichten met LED verlichting
 + Mistlamp en achteruitrij lampen met LED verlichting
 + LED voortentlamp boven toegangsdeur - met 

bewegingsmelder 
 + TABBERT multifunctionele dubbele bodem, aan onderzijde 

met kunststof afgedekt
 + Luifel boven Slide-out
 + Verlichte luifel, rechterzijde

3. WONEN
 + Meubeldecor “Noce Lido”
 + Exclusieve metalen kastgrepen met comfortabele 

push-in-plus vergrendeling
 + Kastkleppen in bi-color hoogglans optiek
 + Stoffering naar keuze: Grazia (echt leer als optie), Atmosfera 

of Tendenza (kunstleer)
 + Entree-unit van aluminium, over gehele hoogte met daarin 

verlichtingschakelaars weggewerkt
 + Ventilatieroosters in zit/opbergbanken 
 + Ventilatieruimte achter de bovenkasten
 + Moderne lamellen gordijnen
 + Zuilheftafel in rondzitgroep
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MEERWAARDE

ALS HET ALS THUIS AANVOELT, 

 DAN MOET HET 

 EEN TABBERT ZIJN
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RUIMTECONCEPT

Veel bewegingsvrijheid door de 
slimme indeling van de binnen-
ruimte.

Dankzij de open zichtlijnen ervaart 
u een maximaal ruimtegevoel.

RUIMTE VOOR 
 ONTDEKKINGSREIZIGERS

Het ruimtegevoel in een TABBERT verlegt de grenzen. Ons 
interieurconcept biedt door vrije blikvelden een zodanige 
bewegingsvrijheid die eerder aan een luxe appartement dan 
aan een vakantiehuis op wielen herinnert. Een upgrade die 
perfect voldoet aan de eisen voor modern wonen en in alle 
TABBERT-indelingen zichtbaar is. Ontwikkeld in combinatie 
met uitstekende benutting van de opbergruimte en optimale 
gewichtsverdeling, is dit de stelregel van onze designers, inge-
nieurs en ambachtslieden. Uur na uur, dag na dag.
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2

3

1

COMFORT

Het zitkussen is tot 120 millimeter te verschuiven – een wereld van verschil 
als het gaat om het comfort van de vijfde zitplaats in de rondzitgroep.

LANGDURIG

  ZIT- EN 
KNUFFELCOMFORT

Het mooiste van een vakantie zijn ook de lange dagen. En als men met vrien-
den in de zitgroep van een TABBERT plaatsneemt, kan het wel eens een zeer 
lange avond worden. Hoogwaardige, duurzame en bijzonder ergonomische 
gestoffeerde meubelen met hoge rugleuningen zorgen voor ultiem zitcomfort 

2 . Op koude dagen zorgt een goed geventileerde winterrugleuning ervoor 
dat u bij de voorruit niet bevriest 1 . Als u dan ook nog de middelste zitting 
van de ronde zitgroep naar voren trekt, voelt u zich bijna als of u thuis op 
de bank zit 3 . Ook qua design, want de onderhoudsvriendelijke bekledingen 
van hoogwaardig textiel, kunst- of zelfs echt leer zijn in meerdere kleuren en 
patronen verkrijgbaar.

ECHT LEER – VOORBEELD GRAZIA

KUNSTLEER – VOORBEELD TENDENZE

STOF – VOORBEELD ATMOSFERE
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Queensize bed 

Frans bed 

Eenpersoonsbedden 

Dwarsbed 

Stapelbedden

Eenvoudig verstelbare, met rubber afgewerkte  
bedbodem met houten latten.

De comfortabele 5-zone-koudschuimmatrassen

• Hoog puntelastisch ligvlak (op twee niveaus)

• Zeer klein contactoppervlak tussen  
schotelveren en matras

• Goede ventilatie van het slaapsysteem,  
goede vochtregulering

• Individueel verstellen van hoofdgedeelte  
in vijf standen mogelijk

• Hoge buigstijfheid door multiplex frame

• Houten delen voldoen allen aan de E1-norm 
(formaldehyde-arm en vrij van zware metalen)

Drukverdeling door 
flexibele schotelveren Pocketveringsmatras

Aan een perfecte vakantiedag begint u bij voorkeur goed uitgeslapen. 
Daarom stellen wij in onze TABBERT-modellen de hoogste eisen aan het 
slaapcomfort. Verheug u op hemelse nachten. Een extra comfortabel 5-zone-
koudschuimmatras op uw bed biedt precies de juiste stevigheid voor uw 
hoofd, schouders, rug, heupen en benen. 

Wie nog niet tevreden is met het hoogwaardige slaapsysteem in de TABBERT, 
zal enthousiast zijn over het TABBERT-comfortslaapsysteem. Let u er dan 
wel op dat u niet u hele vakantie slapend doorbrengt!

DE BESTE NACHTRUST 
 VOOR DE BESTE VAKANTIE

VOORDELEN BEDBODEM  
MET SCHOTELVEREN

  HET TABBERT

 COMFORTSLAAPSYSTEEM

SOORTEN BEDDEN STANDAARD  
SLAAPCOMFORT

• Hoge puntelasticiteit van het ligoppervlak

• Goede ventilatie van het slaapsysteem

• Goede vochtregulering

• Tijk afneembaar en wasbaar tot 60°C  
(niet geschikt voor in de droger)

• Door het tricot overtrek kan de tijk na het wassen 
veel makkelijker weer over het binnenste deel  
getrokken worden

• Geschikt voor mensen met allergieën

VOORDELEN VAN  
EEN POCKETVERINGSMATRAS

COMFORT

OPTION
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Zien wat de avond brengt: de dimbare lichtlijst rond de luifels ver-
licht gezellige gesprekken op een aangename manier (optioneel).

Precies gericht licht wordt geboden 
door de leesspots, die niet flikkeren, 
duurzaam en makkelijk verstelbaar zijn.

Voor sfeervolle avonden zorgt de sfeerverlichting met indirecte 
led-lampen – uitsluitend in 12 volt uitvoering (optioneel in de 
ROSSINI en DA VINCI).

Voor goed zicht in de voortent en veiligheid in de nacht zorgen 
de felle, energiebesparende LED-lampen – standaard met bewe-
gingsmelder (optioneel in de ROSSINI en DA VINCI).

Een hoogtepunt in elke TABBERT-caravan is het slimme lichtconcept, 
niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Indirecte 
en directe lichtbronnen geven zij aan zij de binnenruimte een stijlvolle 
sfeer en spots vestigen de aandacht op uw favoriete accessoires. Bij 
de deur reageert de elegante en tegelijk robuuste voortentverlichting 
automatisch op thuiskomers. Bovendien geeft de dimbare zonne-
scherm-LED-lichtlijst precies de gewenste lichthoeveelheid af voor 
gezellige avonden op uw TABBERT terras.

LICHTONTWERP

VERLICHTENDE IDEEËN 

HELDER OMGEZET

Vorm en functie in perfecte harmonie: het design van de dak-
kastverlichting is niet alleen mooi om te zien.

Twee verlichtende design elementen: De zuinige LED techniek in de keukenbaldakijn en de 
kleuraccent zettende plafonnière in het woongedeelte.
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**
*

Niet alleen op uw vakantiebestemming zou het klimaat 
aangenaam moeten zijn, maar ook in uw caravan. Daar-
om is een TABBERT zo gebouwd dat u het hele jaar van 
optimale temperaturen in uw mobiele vakantiehuis kunt 
genieten.

ZOMER OF WINTER:

 EEN UITGEBALANCEERD 

VAKANTIEKLIMAAT

Het gepatenteerde TABBERT-dak (standaard vanaf DA 
VINCI) regelt de luchtcirculatie, de beste temperatuuriso-
latie en 9 dB geluiddemping (1,5 maal stiller).

Alle waterleidingen zijn vorst-
bestendig geïnstalleerd op de 

verwarmingsslangen.

De verwarmingsleidingen zijn 
nauwkeurig met klemmen 
uitgelijnd en geperforeerd, 
zodat de uitgestraalde war-
me lucht gelijkmatig door 
de ruimte verdeeld wordt.

• Voor een perfecte isolatie zorgen de 31 mm dikke zijwanden, het TABBERT-dak en de 
47 mm dikke vorstbestendige bodem.

• In de binnenruimte ontstaat dankzij de uitstekend afgedichte ramen en deuren geen tocht.

• Alle buitenramen kunnen rondom de randen van de luifels uitgerust worden met 
optionele isolatiematten om koudebruggen te reduceren. Naar wens kan dit zelfs 
bij het voor- en achterraam.

• Vanaf een opbouwlengte van 5,50 m kunt u in het woon- en slaapgedeelte de temperatu-
ren door middel van een ven-
tilator van 12 volt met twee 
klimaatzones moeiteloos en 
afzonderlijk reguleren.

OVERIGE KLIMAAT-VOORDELEN IN DE TABBERT

Hoge rugleuningen beschermen uitstekend tegen winter-
se kou, laten de warme lucht optimaal circuleren en voor-
komen zo condensatie. Zo wordt een gelijkmatig, gezond 
binnenklimaat gegarandeerd.

Voor warmte zorgt de 47 mm dik-
ke, goed geïsoleerde vloer. Vanaf 
de VIVALDI-serie zorgt de vloer-
verwarming bovendien voor extra 
comfort (deels optioneel).

De geventileerde bovenkasten en zit-
kasten voorkomen condensatie en 
zorgen voor een gelijkmatig klimaat in 
de ruimte.

Warm in de winter, 
koel in de zomer, dank-
zij de goed geïsoleerde 
ramen van het merk 
Seitz met dubbele be-
glazing.

De binnenruimte is snel opgewarmd 
dankzij de centraal geplaatste mo-
derne verwarming (Truma S 3004 of S 
5004 vanaf opbouwlengte 5.680 mm – 
ommanteling haardvuur optioneel).

De warmtebescher-
ming in het boven-
gedeelte houdt kou-
de lucht buiten.

De geventileerde opbergkast voorin met lucht-
gaten in de vensterbank voorkomt koudebrug-
gen bij het voorraam en daarmee ongewenste 
ophoping van condenswater (vanaf VIVALDI).

KLIMAAT
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OPBERGRUIMTE

De enorme opbergruimte voorin biedt 
plaats aan meer dan voldoende gasflessen 
en is bijzonder makkelijk in- en uit te laden.

Grote bagagestukken, zoals bijvoorbeeld 
het beddengoed, kunnen eenvoudig wor-
den opgeborgen in de zitkasten.

Met één hand klapt u het onderste stapel-
bed omhoog en ontstaat er een grote laad-
ruimte, die ook van buitenaf boven de ach-
terklep makkelijk te bereiken is (optioneel).

Onderweg niets tekort komen – dat is in een 
TABBERT-caravan vanzelfsprekend. Hier kunnen 
alle medepassagiers inpakken wat voor hen in hun 
vakantiehuis ver van huis belangrijk is. De indeling 
benut consequent alle beschikbare ruimte en ver-
andert die in makkelijk toegankelijke opbergruimte. 
Vanzelfsprekend in het verwarmde gedeelte, wat 
niet alleen bij het kamperen in de winter een aan-
zienlijk voordeel is.

In de volwaardige, diepe kledingkast kan 
kleding aan hangers kreukelvrij worden 
opgeborgen.

RIJKELIJK DE RUIMTE 
 VOOR GROTE AVONTUREN

Hier krijgt alles wat u vaak nodig  
heeft een plaats: de bovenkasten  
zijn uitgerust met verstelbare 
planken en bieden zo plaats aan  
grote spullen.

De opbergruimte onder het bed is mak-
kelijk bereikbaar – een stevig mechanisme 
met vergrendelfunctie en een gasdruk-
demper maken het kinderlijk eenvoudig 
om deze te openen.

Opbergruimte voor grote spullen: grote 
bagagestukken kunnen dankzij de hoge 
klepdeur bij het bedgedeelte eenvou-
dig en zonder storende installaties in-
geladen worden.
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CELLINI

VEILIGHEID

Veilig en aantrekkelijk zijn de achterlichten 
met het lichtgeleidersysteem in automo-
tive TABBERT-design.

Opkomende slinger- of knikbewegingen 
worden door de antislipkoppeling AKS di-
rect gecompenseerd.

AL-KO-CHASSIS VOOR RIJDYNAMIEK EN VEILIGHEID

Te allen tijde veilig, ontspannen 
rijcomfort: bij zijwind, inhaal- of 
uitwijkmanoeuvres brengt de met 
sensoren uitgeruste AL-KO Trailer 
Control de caravan automatisch 
weer op de juiste koers.

TABBERT staat voor veiligheid en is daarin al veelvuldig 
onderscheiden. En met reden: alle TABBERT-caravans 
zijn voorzien van een uitgebreide en strikte veiligheids-
voorziening. Zo bent u altijd goed voorbereid op onvoor-
ziene gebeurtenissen. Met zijn standaard upgrade bij de 
rij- en voertuigveiligheid legt TABBERT de norm voor de 
branche vast.

ALLES OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U

  VEILIG AANKOMT

Grote rijveiligheid wordt gegaran-
deerd door het elektro-mechanische 
antislipsysteem ATC (AL-KO Trailer 
Control) ...

... door sensoren met kogellagers, die per-
manent alle rijomstandigheden contro-
leren. Bij kritieke signalen wordt direct 
afgeremd.

Optimaal rijcomfort, zelfs bij een 
zware lading, wordt gegarandeerd 
door de hoogwaardige merkbanden 
met de hoogste draaglastreserve.

Uitstekend werkende remmen, ook zonder voortdurende reminspectie:de 
AL-KO AAA Premium Brake past zich automatisch aan – dit verkort de rem-
weg tot wel vijf meter.

5 Meter

Zijdelingse contourverlichting zorgt voor een veilige rit gedurende de nacht en eenvoudig manoeuvreren in het donker.
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Dankzij de premium hordeur in de metalen geleiderails komt er 
frisse lucht binnen en blijven ongewenste gasten buiten.

Wij spelen liever niet met vuur – de essen-
tiële, standaard gemonteerd rookmelder 
waarschuwt u bijtijds bij brandgevaar.

Eenvoudig, maar effectief. De bescherming voorkomt dat de cara-
van bij een ongewenste knikbeweging aan de achterzijde bescha-
digd raakt.

De solide en zwaar belastbare steunen garanderen dat de caravan 
veilig staat, zonder trillingen (AL-KO Big Foot optioneel).

VOORZICHTIGHEID BIEDT DE 

 MEESTE VEILIGHEID

Servies en glazen zijn in de keukenlades en 
dakkasten goed beschermd – dankzij de auto-
matisch vergrendelende Safetylocks.

Wilt u op zeker spelen, dan bent u hier aan het 
juiste adres: TABBERT beschermt caravans zo 
goed mogelijk tegen vervelende situaties. Al 
vele jaren kan geen ander merk uitgebreidere 
veiligheidsvoorzieningen treffen. Deze traditio-
nele kracht kenmerkt alle actuele series. Ook in 
de opbouw.

VEILIGHEID

Zeker zo veilig is de TABBERT raamvergrende-
ling. Het raam kan alleen geopend worden wan-
neer de extra push button wordt ingedrukt.

Veilig is zeker: De tweedelige TABBERT deur laat op warme dagen 
frisse lucht binnen en met zijn uitgekiende driepunts vergrende-
ling ongenode gasten buiten.
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De dakkasten zien er niet alleen aantrekkelijk uit, maar beschikken ook over een stabiele bodem met versterkende elementen en houten 
profiellijsten.

EPS INSULATION 
LEVEL

CEILING COVERING

XPS INSULATION 
LEVEL

HIGH-STRENGTH-
GFK

PU 
BAR

ALUMINIUM-
PLAAT

DAK

STANDARD-DAK 
31 MM

XPS INSULATION 
LEVEL

PU 
BAR

ALUMINIUM-
PLAAT

Veilige techniek in een aantrekkelijk jasje: 
Zuinige 12 volt led-verlichtingsstrips zijn 
goed beschermd tegen contact, kortslui-
ting en corrosie ingebouwd.

De superieure kwaliteit van het maatwerk 
is nu ook zichtbaar in de niet zichtbare en 
lastig bereikbare gedeelten.

Loopt licht en sluit goed – de stevige hou-
ten schuifdeur met zijn stille, instelbare 
rolgeleiders (vanaf VIVALDI, afhankelijk 
van indeling).

Ademende stabilisatieprofielen van dik 
massief hout zorgen bij de constructie van 
het interieur voor onbewogen stabiliteit.

Verlaagt de casco-prijs en verhoogt de waarde op de lange termijn: 
het 1,4 millimeter dikke High Strength GFK-dak boven de dikke, geven-
tileerde isolatielaag.

TABBERT DAK OPBOUW 58 MM

TOP VALUE TECHNOLOGY (TVT)

Minimaal gewicht, optimale isolatie en maximale bestendigheid – TABBERTs optionele Top Value Technology (TVT) verenigt drie belang-
rijke voordelen. De constructie van het dak, de zijwanden en de vloer vervangt hout dat gevoelig is voor de weersinvloeden door hoog-
waardige, moderne materialen. Dat maakt de caravan lichter en tegelijkertijd robuuster. Het High Strength-dak van GFK beschermt 
bovendien tegen regen, sneeuw en hagel.

De beste scharnieren voor de klepdeuren 
van de dakkasten en voorgeboorde gaten 
voor de stabiliserende kastenplanken zijn 
vanzelfsprekend.

De zichtbaar perfecte afwerking, verzon-
ken oppervlakken en smalle naden bij de 
driedimensionale constructie-elementen 
maken indruk.

Wij garanderen bij de aanschaf van 
een TABBERT caravan 10 jaar water-
dichtsgarantie van de door ons ge-
produceerde opbouw volgens de bij 
het voertuig geldige garantiebepa-
lingen.

DUURZAAMHEID

STERKER DAN DE TIJD – 

  TABBERT
Een TABBERT-caravan staat voor levens-
lange kwaliteit. Deze claim is in elk 
detail terug te zien. Onze consequente 
kwaliteitsfilosofie werkt door in het 
gehele vervaardigingsproces. Van de 
intelligente constructie tot de keuze 
voor de hoogwaardige mix van mate-
rialen tot de onberispelijke, ambach-
telijke afwerking. TABBERT – het thuis 
voor iedereen die grote waarde hecht 
aan bestendigheid en waardevastheid.

XPS INSULATION 
LEVEL

PERMEABLE SPECIALIST 
FLEECE MATERIAL

HIGH STRENGTH- 
GFKPU 

BAR

GF-PP 
PLAAT

XPS INSULATION 
LEVEL

PU 
BAR

PVC 
BEVLOERINGVLOER

PERMEABLE SPECIALIST 
FLEECE MATERIAL

STYROPOR
MULTI-

PLEX

VELINSULATION LAYER
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FUNCTIONALITEIT/ERGONOMIE

Coupé-instap: een bijzonder lage opstap met mooi TABBERT-logo maakt de weg vrij en 
vergemakkelijkt het instappen.

Dankzij een schuifraam in de keuken kunt 
u de toegangsdeur volledig openen, ook 
wanneer het keukenraam geopend is.

Voor veilig in- en uitruimen beschikken de 
soepele scharnieren van de dakkasten over 
veren met een hoge trekkracht en een ver-
grendelfunctie.

Niet alleen een designelement. De ran-
geerstang aan de achterkant maakt het 
mogelijk de TABBERT met gemak te parke-
ren met een gelijkmatige krachtverdeling.

Zeer praktisch zijn de ergonomisch ge-
vormde rangeergrepen aan de voorzijde.

Typisch TABBERT: met het door ons ontwikkelde, innovatieve metalen beslag opent de klep van de grote opbergruimte voorin parallel 
met de wand en blijft deze in dezelfde positie – zo is de laadruimte veilig en eenvoudig toegankelijk. Zelfs een fietsendrager die daar 
geplaatst is, kan gemonteerd blijven. De opbergruimte zelf heeft geen laaddrempel, is zeer ruim en wordt beschermd door aluminium 
kanaalplaat op de vloer. Dat maakt hem zowel stevig als duurzaam en beter bestendig tegen de wintermaanden.

Zoals bij alle TABBERT-installaties zijn de 
techniek en de opbergruimte netjes van 
elkaar gescheiden. Zo ook bij de goed be-
schermde Truma Therme.

Met de veilig in de kledingkast ondergebrachte technische centrale heeft u direct toe-
gang tot alle belangrijke elektrische functies in de caravan. Bijvoorbeeld de krachtige 350 
of 400 watt 12 volt stroomvoorziening met omvormer. Bij de CELLINI is de techniek ten 
behoeve van een gunstig zwaartepunt naast de as in de vloer ingebouwd.

Kwaliteit tot in de details: de perfect afge-
dichte afvoerbuis voor de toilet is volledig 
weggewerkt en optimaal beschermd.

De standaard drinkwatertank van 45 ltr. is 
eenvoudig te vullen en reinigen. Voor een 
optimale gewichtsverdeling is deze ach-
terin geïnstalleerd.

USB-contactdoos: het praktische laadsta-
tion voor smartphones, tablets of camera’s 
(afhankelijk van model).

INNOVATIEVE 
 OPLOSSINGEN IN SERIE

Onze bijzonder passie en ruim 60 jaar ervaring met de 
ontwikkeling van hoogwaardige caravans worden in 
het dagelijks gebruik zichtbaar. Dankzij intelligente up-
grades, ook wat betreft handige details en kleine din-
gen, zorgt elke dag gegarandeerd voor vakantieherinne-
ringen. 
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HERKOMST
Toen carrosseriebouwer Alfred Tabbert in 1953 zijn 
eerste caravan aan het publiek presenteerde, raakte 
hij bij de hele generatie een gevoelige snaar. De eco
nomische hoogtijdagen brachten elegantie, stijl en een 
nieuw zelfbewustzijn, dat TABBERT vakkundig in zijn 
exterieur en interieurdesign tot uitdrukking bracht.

De mensen konden en wilden zich iets veroorloven. 
“La Dolce Vita” karakteriseerde de gehele natie. Europa 
wilde reizen en genieten van het leven. TABBERT cre
eerde daarvoor de producten, die gekenmerkt werden 
door een unieke mix van materialen, een modern life
styleinterieur, hoogwaardige afwerking en praktische 
designoplossingen. Toen al en nu nog steeds.

DE MYTHE ROND

 TABBERT
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SERVicE

TABBERT KLANTEN GENIETEN

   PREMIUM-STATUS

TABBERT fans uit heel Europa 
ontmoeten elkaar elk jaar in 
september om met een leuk 
gezelschap tijdens een afwis
selend programma een heel 
weekeinde lang ervaringen uit 
te wisselen en een samen ple
zierige tijd te hebben. En dat dit 
gewaardeerd wordt blijkt wel 
uit de vele stamgasten, die 
elk jaar weer terugkomen als 
er te lezen valt: parkeerplaats 
vrijhouden voor bijeenkomst  
TABBERT klanten.

TABBERT KLANTENBIJEENKOMSTEN EN FABRIEKSRONDLEIDINGEN

Met een TABBERT premium
caravan onderweg zijn, betekent 
vooral dat u zich onbezorgd voelt. 
Deze uitspraak is van toepassing 
op alles wat wij doen – en in het 
bijzonder op onze service. Onze 
TABBERTservicepartners zijn dan 
ook de beste handelsonderne
mingen in de hele regio. Door re
gelmatige controles en speciale 
scholingsprogramma’s zorgen wij 
ervoor dat u altijd professioneel 
geholpen wordt, wanneer dat 
ook nodig is. En dat in heel Euro
pa. Persoonlijk, direct, van mens 
tot mens. Opdat uw keuze voor 
TABBERT altijd de juiste blijft: 
dealer.tabbert.com

TABBERT PREMIUM SERVICENETWERK

Wie een TABBERT in zijn bezit 
heeft, laat dat ook graag zien. 
Daarom vindt u een grote hoe
veelheid hoogwaardige TABBERT 
outdoor en sportkleding en nut
tige kampeerartikelen in onze 
winkel op shop.tabbert.com

TABBERT SHOP

Wat gebeurt er in de premium
wereld van TABBERT? Wie altijd 
op de hoogte wil zijn en geen en
kele aanbieding van de TABBERT 
ViPcLUB wil missen, kan zich 
aanmelden voor de gratis 
nieuwsbrief. Het is het waard: 
newsletter.tabbert.com

TABBERT NIEUWSBRIEF

Alle informatie over onze producten en evenementen, span
nende video’s over onze oplossingen en nog veel meer vindt u 
op onze website: www.tabbert.com. En met onze Facebook
pagina mist u geen enkele nieuwtje meer en kunt u ervaringen 
uitwisselen met TABBERT vrienden uit heel Europa.

TABBERT ONLINE

U hebt al een TABBERT in uw vakantie(t)huis omgetoverd? 
Word dan lid van de nieuwe TABBERT cLUB en profiteer van 
speciale voorwaarden en diverse ledenacties, waaronder 
staanplaatsupgrades op toonaangevende campings, kortin
gen op campingaccessoires en campingrelevante workshops 
en activiteiten.

Andere suggesties vindt u in het jaarlijks verschijnende 
TABBERT cLUB Magazin met artikelen over spannende cam
pingbestemmingen, lekkere recepten of nuttige tip over 
accessoires. Afgerond wordt het leesplezier met bijdragen 
van de TABBERT community en nieuwe producten en dien
sten van TABBERT.

Als geregistreerde klant kunt u uw persoonlijke TABBERT 
cLUB lidmaatschapskaart heel eenvoudig ook online bestel
len, op: club.tabbert.com 

TABBERT VIP-CLUB

Max Mustermann
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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
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