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EDITORIAAL

W W W. TA B B E R T. C O M

BESTE
TABBERT VRIENDEN,
wanneer innovatie en traditie hand in hand gaan, wanneer pioniersgeest en visionaire productoplossingen elkaar ontmoeten, ontstaat
onze beproefde TABBERT kwaliteit. Op het hoogste niveau - zowel in
het verleden als in de toekomst. Een vakantie in een TABBERT betekent
absolute vrijheid en comfortabel reizen in een echte feel good sfeer,
altijd vergezeld van een veilig gevoel.
Perfecte fabricage met aandacht voor detail: dat is waar TABBERT altijd voor heeft
gestaan. En dat is ook de basisvoorwaarde voor de duurzaamheid van onze caravans en de uitstekende TABBERT kwaliteit. Zelfs de standaarduitrusting van een
TABBERT stelt normen die ongeëvenaard
zijn. Dit geldt zowel voor het comfort van
de voertuigen als voor hun veiligheidskenmerken. Onze ambitie is en blijft om
de beste van de klas te zijn. Van de buitenkant tot het kleinste element is geoptimaliseerd en finetunen.

Sinds de in Berlijn geboren meester koetsbouwer Alfred Tabbert bijna 70 jaar geleden de doorbraak bereikte met zijn inzicht
in caravanbouw in uitstekende kwaliteit,
wordt op alle gebieden van de caravanbouw consequent naar het optimum gestreefd. Wie vandaag een TABBERT bezit,
net als in het verleden, heeft een metgezel voor het leven gevonden.
Leer spannende details over de
TABBERT ontstaansgeschiedenis, hoe traditie en innovatie hand in hand gaan en nog
veel meer in de TABBERT catalogus 2022!
Met hartelijke groeten,
Uw TABBERT Team
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REISLUST
IN ALLE DIMENSIES
Design, uitrusting, techniek – met welk model u ook
op pad gaat, een reis met een TABBERT is een belevenis
op een heel nieuw niveau! Onze vloot schittert in het
ELEGANCE FLOW DESIGN en een innovatief exterieur, dat
de hoge kwaliteit van onze caravans de wereld in draagt:
veilig, zeker, trendy, visionair, gewoon TABBERT!

TYPISCH TABBERT
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TRADITIE
MET TIJDGEEST

PIONEER
MET TACT
De harmonie van innovatieve geest en traditionele waarden wijst
de weg naar de mobiele toekomst en maakt TABBERT waarschijnlijk
tot de onbetwiste kwaliteitsleider in de branche. Omdat TABBERT
nog steeds een fabricatie is in de waarste zin van het woord. In de
fabriek worden zagen,schaven en vele andere werkzaamheden worden nog steeds met de hand gedaan, met veel aandacht voor details.
Vakkundige deskundigen leggen buizen, kabels en slangen en zetten
elk onderdeel met vaste hand in elkaar in een poging een nieuw meesterwerk te creëren. Zo ontstaan die onvergelijkbare TABBERT caravans,
gerespecteerd door de concurrentie en geliefd bij hun eigenaars.

ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

TRADITIE OP PAGINA 132
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DESIGN

OM TE BELEVEN

DESIGN IS MEER
DAN ALLEEN UITRUSTING
In een TABBERT ontstaat door de combinatie van stijl en functionaliteit eenbuitengewone symbiose. De TABBERT vloot laat al
van verre zien wat het in huis heeft: Handwerk van topkwaliteit
samen met ambitieus design leiden tot een unieke en onmiskenbare vormgeving in interieur en exterieur: automotive, opvallend
en zelfbewust. Een lichtend voorbeeld zijn de innovatieve multi
LED-achterlichten. NNiet alleen vertrouwt de TABBERT weer op
vloeiende lijnen als designelement, maar ook de dynamische displays, lichtregeling en innovatieve foutsensor-technologie hebben een nieuwe standaard gezet in de industrie.

ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

DESIGN OP PAGINA 102
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ELK JAARGETIJDE
WARM AANBEVOLEN
Heldere winternachten of stralende zonneschijn? Een vakantie met de caravan is vol afwisseling en uw TABBERT zorgt
bij iedere temperatuur voor een aangenaam binnenklimaat.
Door de uitstekende isolatie van de caravanopbouw en de innovatieve boordtechniek, ontvangt uw TABBERT u in de winter met behaaglijke warmte en houdt hij de binnenruimte op
warme zomerdagen langer koel.

ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

KLIMAAT OP PAGINA 122
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TECHNIEK WAAROP U KUNT
VERTROUWEN
Veiligheid heeft vele gezichten. Bij TABBERT kennen we ze allemaal. Geniet van een onvergelijkbare rijveiligheid dankzij de
antislingerkoppeling en het antislipsysteem. Vertrouw erop
dat alles op zijn plaats blijft staan dankzij onze robuuste oplossingen voor opbergruimten en ontspan dan op de staanplaats omdat u weet: uw TABBERT staat gegarandeerd precies waar u die nodig hebt!

ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

VEILIGHEID OP PAGINA 126
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DUURZAAMHEID
AL GENERATIES L ANG

10.000 KM MET TRILLINGEN –
MAAR NIETS IS VERSCHOVEN
Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van uw TABBERT,
stellen wij de hoogste eisen aan materiaal en afwerking. Dit
was vroeger net zo waar als nu. Omdat een TABBERT een leven
lang meegaat. Wij werken hieraan met geselecteerde en meest
veeleisende testprocedures en simulaties. Wij zoeken bewust
de moeilijkste wegdekken, de langste routes en circuits uit om
onze voertuigen zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden en veeleisende aankomstomstandigheden te testen.
Daar kunt u op vertrouwen – al bijna 70 jaar en voor de mooiste
momenten in het leven.

ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

DUURZAAMHEID OP PAGINA 130
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INNOVATIE

ALS GRONDBEGINSEL

STRALENDE
KOPLOPER
Al bijna 70 jaar verleggen onze ingenieurs en ontwerpers de
grenzen van het mogelijke om uw reizen in onze caravans
zo veilig mogelijk te maken zo veilig, comfortabel en stijlvol
mogelijk. Veel van wat nu de industriestandaard is, kwam
oorspronkelijk van onze denktank. En we ontwikkelen voortdurend nieuwe concepten: Het slide out model, dubbelstop
koelkasten, de L-vormige keuken en een innovatief achterlicht zijn slechts enkele voorbeelden van velen!

GEPATENTEERD TABBERT DAK | GPS-LOKALISATIE |
VRIJE ZICHTLIJNEN | 3,5 T CHASSIS | AL-KO AAA PREMIUM BRAKE |

LER CONTROL | BLUUWATER WATERFILTER
COUPÉ-INSTAP |

AL-KO TRAI-

| VERLICHTE ENTREE |

SMART CARAVAN INTERFACE | FLESSENBAKKEN MET

PARALLELBESLAG |

CELLINI SLIDE OUT FUNCTIE

|

ALUMINIUM STANDAARD/ALUMUNIUM PROFIELEN | DRAAIBESLAG VOOR TV-

VOICE CONTROL
OPTIE VOOR BOORDTECHNIEK | KOELKAST MET DUBBEL
HOUDER | CENTRALE VERGRENDELING KEUKEN |

AANSLAG | OMBOUWBARE STAPELBEDDEN | DRIEDIMENSIONALE UITBOUW VAN VOOREN ACHTERKANT |

INDELING 540 DM

| GEBRUIKSMODELLENB ESCHERMING

VOOR DA VINCI HOEKKEUKEN | MULTI LED ACHTERLICHTEN |

SCHALEN VOOR BOORDTECHNIEK
STENDIG SLOT EN DRAAIBAAR LOGO |

ONDERVLOER-

| KLEP VOORIN MET WEERBE-

KOFFERRUIMTE ACHTERIN
ALLE INFO’S OVER HET ONDERWERP

INNOVATIE OP PAGINA 114
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ZIJN
MAXIMALITEIT
De beste nog beter maken en een caravan bouwen die boven iedere
vergelijking verheven is! Onder dit mom is de CELLINI een meesterwerk en mijlpaal binnen de caravanbouw geworden. Het vlaggenschip
van de TABBERT vloot verenigt ambachtelijke en ingenieurkunst op
het hoogste niveau en geeft een nieuwe definitie aan luxeklasse. Het
exterieur van het voertuig imponeert met zijn markante, sportieve
achterkant die uitmondt in een aërodynamische, diepzittende spoiler.
Met trots omlijst de van een metaallegering gemaakte rangeerstang
met verlicht CELLINI logo het masculiene statussymbool. Eigentijdse
led-breedband achterlichten onderstrepen het veeleisende design van
de CELLINI.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Stel uw CELLINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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WELKOM AAN DE LIMIET

De zwierige lijnvoering en driedimensionale vorm van het CELLINI design
verleggen de grenzen van de traditionele woonwagenbouw en drukken hun
stempel op de karakteristieke uiterlijke kenmerken van deze luxecaravan.
Het indrukwekkende raam aan de voorkant met een vloeiende overgang
naar de onderbouw van het front van het voertuig pakt op knappe wijze de
designtaal van de indrukwekkende achterkant op. En terwijl de unieke slide-out op iedere camping voor jaloerse blikken zal zorgen, mag u zich verheugen op tal van baanbrekende innovaties in het interieur van de caravanliner. Want daar wordt zonder compromis overtroffen waar u tot nu toe
alleen maar van kon dromen.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

22

CELLINI

W W W. TA B B E R T. C O M / N L / C E L L I N I

23

UITING VAN
INDIVIDUALITEIT
Exclusiviteit en doordacht design - dat is 5 sterren luxe zoals u dat wenst. Als
slide-out versie met uitgeschoven keuken en slaapgedeelte biedt uw mobiele
suite een overweldigend ruimtelijk gevoel. Exquise materialen, elegante decors
met een look van echt hout en een tot in het detail doordacht inrichtingsconcept geven caravaning een compleet nieuwe definitie. Heel indrukwekkend zijn
de harmonieus in het meubilair geÏntegreerde verlichtingselementen van de
CELLINI. Vanaf het plafond schijnt zachtjes de sfeerverlichting. Indirect verlichte
bovenkastkleppen en uitschuifbare elementen verspreiden een zacht schijnsel.
Heel wat opvallender presenteert zich het extravagante lichtbaldakijn boven
de PREMIUM-deur, dat in combinatie met de erbij passende led-leesspots met
TABBERT design voor een presidiale sfeer in de CELLINI zorgt.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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COMFORT MET
LUXE-EFFECT
In de chique CELLINI lounge gaat maximaal zitcomfort perfect samen
met tal van intelligente functies, zodat alles aan uw behoeften en wensen is aangepast. Leun achterover en geniet van de nautische sfeer met
een lekker drankje op de uit de middelste rugleuning geklapte bartafel.
Desgewenst trekt u de hoofdsteunen nog iets omhoog of verandert u de
hardheid van de zitkussens. Uiteindelijk zult u constateren dat de CELLINI
precies dat is war u hebt verdiend.

Een nieuwe vormgeving van de greepranden en verzonken led-lichtlijsten op de bovenkasten versterken de haptische dimensie van de meubels van de CELLINI.

Fauteuil met hoge rugleuning of ligbed? De
in hoogte verstelbare hoofdsteunen van de
zitgroep van de CELLINI zijn van echt leer en
maken het u in elke positie comfortabel.

Met een druk op de knop kunt u de hardheidsniveau van de zitkussens in de CELLINI zitroep veranderen.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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VOOR GENIETERS
VAN MAXIMALE
SMAAK
Kleine snack of groot vijfgangenmenu? Ook de keuken van de
CELLINI serveert een optimaal samenspel van elegant design,
meubelontwerp met liefde voor het detail en geraffineerde
technische snufjes. Vooral de royale werkbladen en aflegvlakken
in de slide-out, met dubbele spoelbak en driepits kookplaat zorgen al bij het bereiden van het eten voor echt genot. In de zes
verlichte, volledig uittrekbare schuiflades kan alles worden opgeborgen wat voor de verwende fijnproever belangrijk is. In het
verlichte rek wordt tentoongesteld wat graag mag worden gezien. Ook in de achterwand van de keuken krijgen decoratieve en
nuttige benodigdheden nog een harmonieus geÏntegreerde plek.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Het diepe werkblad van de CELLINI slide out
biedt veel ruimte voor elektrische apparaten en houdt in een uitschuifbare zuil ook
de nodige stopcontacten voor u klaar.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Een in het werkblad geplaatste dubbele spoelbak van edelstaal met elegante kraan van
chroom helpt bij het schoonmaken van groente, het afdruipen en afwassen.

CELLINI 655 DF 2,5
De slimme oplossing tussen zitgroep en
werkblad geïntegreerde slide out biedt
niet alleen extra opbergruimte, maar is
ook optisch een HOOGTEPUNT.

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
Wordt de spoelbak niet gebruikt, dan doet hij dankzij de afdekking met een natuurstenen
look dienst als vergroot werkblad. Kookpannen, servies en bestek – dat alles en nog veel
meer wordt opgeborgen in de greeploze CELLINI schuiflades met ergonomisch gevormde
gleuven met ledlicht.
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CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

EXCLUSIEF
SLAAPVERTREK
Een perfect geënsceneerd, privé verblijf, waarin men de dag graag achter zich
laat, vindt u ook in het vorstelijke slaapgedeelte van de CELLINI. In schuine of
vlakke stand – op het comfortabele queensize bed met verstelbaar hoofdbord van
de CELLINI kunt u genieten van de luxe afmetingen. In de slide out nodigen een
indirect, van achteren verlichte, met kunstleder beklede slaapkamerwand, in de
655 DF het edele lichtpaneel aan het hoofdeinde en de uit de meubelbovenkant
stralende sfeerverlichting uit tot dromen.

CELLINI 655 DF 2,5
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LUXE
WELLNESSBADKAMER
Op zoek naar nieuwe ideeën zullen CELLINI bezitters niet alleen geïnspireerd
raken door de royale afmetingen en de comfortabele uitrusting van hun badkamer. Als wellness-oase van de luxeklasse is deze tot in het kleinste detail doordacht. Het grote HeKi-dakraam voor daglicht en geïntegreerde LED-lampen in
de slide-out of geraffineerde oplossingen en de comfortdouche in de 655 DF:
de verheven sfeer wordt door extra lichtpanelen en de stralende wastafel met
verchroomde wasbak en armaturen benadrukt. Zo verandert het schitterende
ensemble in een unieke wisselwerking van hoogwaardige designeritems, waar
men in heel wat hotelsuites naar zou snakken.

CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT

CELLINI 750 HTD 2,5
SLIDE-OUT
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GORDIJN OMHOOG
VOOR ELEGANTIE
Pas wanneer design, functionaliteit en handwerk met elkaar versmelten, ontstaat een caravan van de luxeklasse. Het is de onopvallende esthetiek die al bij
het betreden van de CELLINI het verschil maakt. Voor een passende ontvangst
zorgt het LED-lichtpaneel direct boven de deur. En het media highboard sluit
daar perfect op aan. Van ontspannen uurtjes kan men het best direct vanuit
de presidentiële zithoek genieten, die aangenaam zicht op de tv en het resterende luxueuze interieur van de CELLINI biedt.

CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 655 DF 2,5
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RUIMTE VOOR
BUITENGEWONE DINGEN

35

INDELINGEN EN VOORDELEN
250
250

Waar verwachtingen worden overtroffen, zorgen innovaties
voor plezier. Leun ontspannen achterover en laat de rest over
aan de optionele spraakbesturing van de CELLINI, die elke
wens van uw lippen afleest. Extra bagage kan in de kofferruimte achterin worden opgeborgen, die in gesloten stand
achter de schitterend zwarte klep met TABBERT embleem
bijna onzichtbaar wordt.

4

4

2.500

3.500

936

1.027
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CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5 Slide Out

+ Queensize bed
+ Grote keuken
+ 177 liter koelkast
met afzonderlijk vriesvak
+ Comfortabele douche
+ Speciaal meubilair optioneel mogelijk
(zie prijslijst)

+ Uniek ruimtegevoel dankzij slide out
+ Grote zitgroep voorin
+ 177 liter koelkast
met afzonderlijk vriesvak
+ En suite badkamer
+ Queensize bed
+ Veel bergruimte

BEKLEDING EN LOUNGE
PURPLE STONE

TEXTIEL

IVORY LEAF

KUNSTLEER

FUNCTIE-LOUNGE
CREAM NATURE

ECHT LEER *
X.XXX T
 OEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)
LENGTE EN BREEDTE IN CM

x

* Optie tegen meerprijs. CELLINI lounge optioneel alleen mogelijk met CREAM NATURE.

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,3 = BREEDTE 2,3 M
VOERTUIGFOTO

Stel uw CELLINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

2,5 = BREEDTE 2,5 M
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BRILJANT DESIGN VAN
DE BOVENSTE PLANK
Je bent nog nooit zo dicht bij de zevende hemel geweest! Met
zijn innovatief interieurdesign is de PUCCINI de pionier van
een nieuw gedefinieerde feel-good luxeklasse. Dankzij het
buitengewone lichtconcept als stijlbepalend element en het
briljante exterieurdesign presenteert de ster aan de caravanhemel zich als icoon voor exclusief comfort en lifestyle living
design. Een lichtend voorbeeld in het topsegment.

Stel uw PUCCINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

PUCCINI 550 E 2,5
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EEN STER
ONDER DE STERREN
Aankomen en zich meteen thuis voelen. Het knappe gebruik
van licht als vormgevingsinstrument geeft de PUCCINI een
adembenemende sfeer. Indirect verlichte, elegant golvende
bovenkasten en de omlopende sfeerverlichting staan in een
geslaagd contrast met het fascinerende lichtbaldakijn aan de
deur. Naadloos aangepast: de zwart glanzende koelkast met
dubbele aanslag die zowel van buiten als van binnen kan worden geopend.
PUCCINI 550 E 2,5

40

PUCCINI

W W W. TA B B E R T. C O M / N L / P U C C I N I

NOG NOOIT WAS COMFORT
ZO GEWELDIG
Vanuit de verleidelijk gezellige en edele ronde zitgroep hebt u optimaal zicht rondom door het ruime panoramaraam achterin de PUCCINI,
terwijl alles wat uw hart begeert, binnen handbereik is. Het geïntegreerde
hoekrek biedt plaats aan wijnglazen, mobiele telefoon of boeken, terwijl
de moderne heftafel bijna niet opvalt in de zithoek en in de gewenste
hoogte kan worden ingesteld. De hoogwaardige bodem in leisteen-look
vormt een elegante afwisseling van het crèmekleurig Bekledingshoes.
PUCCINI 550 E 2,5
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PUCCINI 550 E 2,5

GEWOON EVEN
INSCHAKELEN ...

De achterwand van de keuken weerspiegelt het karaktervolle design van de
PUCCINI. Onder de doordacht geplaatste
keukenapparaten bieden volledig uittrekbare schuifladen veel ruimte voor alle keukenbenodigdheden.

… want het doordachte lichtdesign in de ruime badkamer van de PUCCINI zou
je liever gewoon niet uitschakelen. Als kleine diamanten lopen de LED-lampen door de uitnodigende spiegelkast, die niet alleen voor een zachte verlichting zorgt, maar ook veel ruimte biedt. Hier kunt u cosmetica- en andere
spullen opbergen, terwijl handdoeken prima in het halfopen rek eronder passen. De roestvrijstalen wastafel rondt de schitterende wellness oase af.

PUCCINI 550 E 2,5
PUCCINI 550 E 2,5

Het minibuffet naast de spoelbak doet
dienst als praktisch extra aflegvlak.

SMAAK OPNIEUW
GEÏNTERPRETEERD
Als lichtend voorbeeld uit de hogere klasse voldoet de PUCCINI aan de hoogste eisen qua comfort, design en techniek. Geniet van de sfeervol verlichte
keukenbar, telkens wanneer u trek of honger hebt: het doordacht ingedeelde
ensemble met 3-pitsfornuis en spoelbak vóór een acrylglasplaat in PUCCINI
Signature-Design is een ware lust voor het oog. Handige extra’s zoals de omlaag klapbare minitapkast, die intelligent in de keukenachterwand is weggewerkt, als deze niet wordt gebruikt, zorgen voor comfortabel koken.
PUCCINI 550 E 2,5
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SCHITTERENDE IDEEËN
VOOR MOOIE DAGEN
In het slaapgedeelte van de PUCCINI kunt u zich heerlijk uitstrekken. In de,
met 94 cm buitengewoon brede, comfortbedden worden dromen werkelijkheid. Breng knusse uurtjes door met een goed boek, dankzij het in hoogte
verstelbare hoofdbord (optioneel) en extra leesspots. Met behulp van de
rollattenbodem tovert u de beide eenpersoonsbedden binnen enkele seconden om in een groot comfortabel bed. De optionele spiegels met achtergrondverlichting zorgt ook voor een gezellige sfeer in het slaapgedeelte net
zoals de standaard vloerverwarming.

PUCCINI 550 E 2,5
Doordacht tot in het detail: de nachtkastjes achter het hoofdeind van de bedden bieden extra bergruimte, instelbare leesspots en nog
meer stroomaansluitingen.

94 cm breedte*
PUCCINI 560 TD 2,5
Warm toegedekt kunt u urenlang heerlijk dromen in het 1,55 m brede Franse bed. De
spiegel aan het hoofdeind fungeert niet alleen als stijlelement, maar vergroot de ruimte
ook optisch.
PUCCINI 550 E 2,5

* 94 cm breed eenpersoonsbed in de PUCCINI 550 E 2,3, 550 E 2,5 en 655 EL 2,5
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Als creatief voorbeeld voor het lichtdesign
diende het TABBERT wapen. Zijn ruitpatroon werd het signatuurelement van de
hogere klasse caravans.

PUCCINI 550 E 2,5
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PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 550 E 2,5

PUCCINI 550 E 2,5

De geniale woonmeubelcombinatie bij de entree verbindt het extravagante lichtbaldakijn 1 met de van beide kanten toegankelijke
koelkast 2 eronder. De meubelklep boven 3 is geconcipieerd voor het plaatsen van een televisie, die dankzij de bewegende arm richting woon- of slaapgedeelte kan worden gedraaid. Onder het zacht verlichte rek 4 biedt een uittrekbare apothekerskast met softclose
functie 5 verbazingwekkend veel ruimte.
PUCCINI 550 E 2,5

BEKLEDING
SILVER PEARL

TEXTIEL

CHOCOLATE ARROW

TEXTIEL

SANDY BEACH TEXTIEL ACTIVE LINE*

VANILLA LEAF

KUNSTLEER

COFFEE FOREST

ECHT LEER *

Alle PUCCINI bekledingen ook verkrijgbaar
als Exclusive versie met rugkussens.*

*O
 ptie tegen meerprijs

De bekleding SANDY BEACH is gemaakt
van innovatief, vlekwerend
Clean Active materiaal.*
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INDELINGEN EN VOORDELEN

1.800

PUCCINI 560 TD 2,5

4

230

1.900

790

790

PUCCINI 655 EL 2,5

4

2.200

4

250

PUCCINI 550 E 2,5

4
250

1.800

250

PUCCINI 550 E 2,3

808

864

+ 153 liter koelkast

+ 153 liter koelkast

+ 153 liter koelkast

+ Grote rondzitgroep

+ Opbouwdeur TABBERT PREMIUM 700 mm

+ Opbouwdeur TABBERT PREMIUM 700 mm

+ Veel bergruimte

+ 153 liter koelkast

+ 940 mm brede eenpersoonsbedden

+ 940 mm brede eenpersoonsbedden

+ Opbouwdeur TABBERT PREMIUM 700 mm

+ Opbouwdeur TABBERT PREMIUM 700 mm

+ Vloerverwarming

+ Vloerverwarming

+ Open ruimtegevoel

+ 940 mm brede eenpersoonsbedden

+ Vloerverwarming

+ Grote keuken met carrousel

PUCCINI 750 HTD 2,5

4

2.500

4

250

2.200

250

PUCCINI 685 DF 2,5

948

894

+ Queensize bed

+ Grote zitgroep voorin

+ Grote keuken

+ Grote keuken

+ 177 liter koelkast

+ Veel bergruimte

+ Comfortabele douche

+ En suite badkamer
+ 177 liter koelkast
X.XXX TOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)
LENGTE EN BREEDTE IN CM

x

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,3 = BREEDTE 2,3 M
VOERTUIGFOTO

Stel uw PUCCINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

2,5 = BREEDTE 2,5 M
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DIT IS HOE JE JE GOED
VOELT, ZELFS IN DE WINTER
Kamperen in de winter zonder compromissen. De PUCCINI stelt
de hoogste normen op het gebied van wintergeschiktheid. Het
interieur van een TABBERT warmt extreem snel op dankzij de
meerlaagse, koudebrugvrije isolatie van dak, wanden en vloeren.
Het gevoel van welbehagen wordt nog versterkt door de voor
het klimaat geoptimaliseerde achterventilatie en de hoogwaardige verwarmingstechniek met slim gelegde verwarmingsslangen. En om ervoor te zorgen dat zelfs de meest koudegevoelige
caravaneigenaar er met zijn TABBERT warmpjes bij zit, worden
de voertuigen getest tot een temperatuur van -15° C en wordt
hun wintergeschiktheid getest volgens DIN EN 1645-1 2012.

Stel uw PUCCINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

PUCCINI 550 E 2,5
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LEVEN EN STIJL
PERFECT GECOMBINEERD

Stel uw VIVALDI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

Het leven is een belevenis. Wie kiest voor een VIVALDI, vertaalt zijn eisen aan een modern thuis ook naar de vakantieplek. Met open zichtlijnen en een fris meubeldesign wordt de
VIVALDI tot een mobiel designerloft. Tot het lifestyle-gerichte interieurdesign behoor een slim bij de ingang geplaatste
koelkast. De clou: de deur van de koelkast kan aan beide kanten worden geopend! Frisdranken die u buiten nodig heeft,
kunt u er gewoon uithalen zonder dat u naar binnen hoeft. De
VIVALDI heeft echter nog vele andere geniale kenmerken.
VIVALDI 550 E 2,3
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ONTMOET DE
TRENDSETTER
De vorm- en kleurcontrasten van het VIVALDI interieur vormen een spannende symbiose van soepel-elegant en hoekig-markant. Samen zorgen ze
voor een individuele en toch ontspannend gezellige sfeer. Vooral als de
indirecte verlichting op de gestroomlijnde hoeken en rechte blokvormen
valt, komen ook de materialen bijzonder tot hun recht: stralend wit en
licht notenhout spiegelt zich in glanzende chroom- en hoogglansoppervlakken. Warme grijstinten en grafiet versterken het chique loungekarakter in het interieur, dat extra wordt geaccentueerd door de royale zithoek.
VIVALDI 550 E 2,3
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OPENSTAAN VOOR
NIEUWE ERVARINGEN
Wonen als in een loft. Het interieur van de VIVALDI valt op door vloeiende
overgangen van functionele inrichting naar lifestyle design. Smaakvol
bekleed en hoogwaardig geproduceerd, zal o.a. de gezellige rondzitgroep
ook (nieuwe) ontdekkers van deze modern vorm van TABBERT kamperen
overtuigen. Door het lichte interieur en veel daglicht lijkt het wel als of
men de in de natuur ervaren vrijheid mee naar binnen neemt.
VIVALDI 550 E 2,3
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ZIEN WAT MEN WIL,
HEBBEN WAT MEN NODIG HEEFT
De met beleid vormgegeven oppervlakken van de nieuwe VIVALDI integreren, wat erachter zit. De driepits kookplaat en rvs spoelbak zijn bijv. in
één lijn en met een qua kleur aangepaste omranding geïntegreerd in het
werkvlak van de volwaardige keuken. Als hij niet wordt gebruikt, oogt de
keukenbar met zijn zilveren randen en metalen grepen op de lades daarom eerder als een stijlvol buffet. Ook de overgang van het keukenblok
naar de achterwand volgt het strakke design van de oppervlakken. Het
in de wand aangebrachte raam doorbreekt de donkere natuursteenlook
met veel daglicht. 's Nachts verlichten de lichtlijsten in de bovenkasten
het aantrekkelijke ensemble.

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 560 EMK 2,5
Op alles voorbereid: Een heerlijk ontbijt of coole cocktails – de handige zitgroep in het
midden kan overdag voor alles en nog wat worden gebruikt. En ‘s nachts kan het met
enkele handelingen in een extra bed worden veranderd.

VIVALDI 550 E 2,3
Lezen en bladeren in stijl – ook in leesspots
die het slaapgedeelte en de zithoek verlichten, is de VIVALDI look zichtbaar.

VIVALDI 550 E 2,3
Hoog geplaatste ventilatieroosters zorgen
voor een goed klimaat en voorkomen dat
er vuil in de openingen terechtkomt.

VIVALDI 550 E 2,3

Verborgen en indirect: het nieuwe led-verlichtingsconcept geeft de woonruimte een
behaaglijk relaxte ambiance.

VIVALDI 550 E 2,3
Vrij zicht op de 32" LED-TV hebt u dankzij
de zwenkbare arm zowel vanuit het bed als
vanuit de zitgroep.

VIVALDI 550 E 2,3
Veilig opgeborgen, altijd binnen handbereik: Het in de zijwand weggewerkte rek is
zowel vanuit de zitgroep als vanuit de keuken binnen handbereik.
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VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

Verfrissing nodig? Het maakt niet uit of men van binnen of buiten de koelkast wil openen:
de koel-vriescombinatie van de VIVALDI bevindt zich direct bij de toegangsdeur en kan
dankzij de slimme scharniertechniek met dubbele aanslag makkelijk aan beide kanten
worden geopend.

GEWOON VEEL
RUIMTE

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

Dankzij de royale indeling van de opbergruimte in de keuken hebt u altijd bij de hand wat u nodig hebt. En na de afwas verdwijnen borden,
bestek, specerijen en ingrediënten weer net zo snel. Voor messen etc. is
in de ruime Soft Close schuifladen onder het werkblad voldoende ruimte.
Specerijen, kruiden en alles wat een gourmet hart sneller laat slaan, kunt
u in de tegenoverliggende apothekerskast opbergen. En een snelle snack
tussendoor bereidt u in de precies geïntegreerde magnetron in het multifunctionele highboard.
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VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

KIES
HOE U LIGT
Dankzij de riante zijramen en het grote dakraam kunnen
nachtbrakers achterin de VIVALDI sterren tellen in plaats
van schaapjes. Als u, omgeven door het in sfeervol licht
ondergedompelde woondesign, naar bed gaat, beleeft u
nog een extra highlight van uw vakantiedag. Het maakt
niet uit of u het bed wilt delen of als veeleisende slaapsolist van uw eenpersoonsbed geniet: hier heerst luxueuze rust, vooral als u kiest voor het optionele TABBERT
Comfort slaapsysteem met een koudschuimmatras en
watergel topper.

VIVALDI 550 E 2,3
Dankzij een gemakkelijke en geruisloos bewegende schuifdeur kunt
u ongestoord op uw eigen plek slapen. Op koude dagen blijft het bij
een gesloten deur in de woonruimte behaaglijk warm en er wordt geen
energie verspild in het ongebruikte slaapgedeelte.

VIVALDI 560 EMK 2,5
Gezinnen welkom – de chique loft-caravan is natuurlijk ook
als gezinsvoertuig met stapelbedden over de gehele breedte
achterin verkrijgbaar.
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EEN DUIK IN DE
WELLNESS LOUNGE
Schuim, crème of parfum, de badkamer is de plek bij uitstek waar
men zich dagelijks een beetje kan verwennen. Vooral op vakantie! Dat is ook de reden waarom het nieuwe loftachtig luchtige
VIVALDI designconcept met zijn moderne samenspel van materialen en de optimaal aangepaste verlichting ook hier het luxe
gevoel van vrijheid geeft.

VIVALDI 550 E 2,3

BEKLEDING
SILVER PEARL

TEXTIEL

CHOCOLATE ARROW

TEXTIEL

SANDY BEACH TEXTIEL ACTIVE LINE*

VANILLA LEAF

KUNSTLEER

COFFEE FOREST

ECHT LEER *

Alle VIVALDI bekledingen ook verkrijgbaar
als Exclusive versie met rugkussens.*

*O
 ptie tegen meerprijs

De bekleding SANDY BEACH is gemaakt
van innovatief, vlekwerend
Clean Active materiaal.*
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INDELINGEN EN VOORDELEN
1.700

VIVALDI 550 DF 2,5

4

1.800

VIVALDI 550 E 2,3

3

250

694

730

1.800

4

230

VIVALDI 490 TD 2,3

3
230

1.600

230

VIVALDI 460 E 2,3

790

790

+ Eenpersoonsbedden
+ Royale zithoek

+ Grote rondzitgroep
+ Kleding- en linnenkast

+ Queensize bed
+ Hoekkeuken achterin

+ Houten schuifdeur als scheidingswand
+ Makkelijk te reinigen rvs spoelbak.

+ 9
 8 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ Open zichtlijnen

+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ Afscheidbaar slaapgedeelte

+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ Apothekerskast

+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ Ingangsvitrine

250

4

1.800

790

5

VIVALDI 560 TD 2,5

6

808

+ Open zichtlijnen
+ Makkelijk te reinigen rvs spoelbak.

+ Optimaal afgestemde verlichting
+ Kinderbed met eenpersoonsbedden

+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ Ingangsvitrine

+ 177 liter koelkast

2.200

1.800

VIVALDI 560 TDL 2,5

4

1.800

4

808

808

+ Grote rondzitgroep
+ Grote keuken met carrousel

+ Grote rondzitgroep
+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)
+ H outen schuifdeur als scheidingswand voor
slaapgedeelte

+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)

4

250

VIVALDI 685 DF 2,5

+1

250

VIVALDI 560 EMK 2,5

250

1.800

250

VIVALDI 550 E 2,5

X.XXXTOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

894

+ Q
 ueensize bed met houten schuifdeur
als scheidingswand
+ En suite badkamer met comfortabele douche
+ 1 53 liter koelkast bij de entree
(ook van buiten toegankelijk)

LENGTE EN BREEDTE IN CM

x

2,3 = BREEDTE 2,3 M

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,5 = BREEDTE 2,5 M

VOERTUIGFOTO
+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

Stel uw VIVALDI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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STRALENDE MOMENTEN –
BLIJVENDE HERINNERINGEN
Met de voeten in het zand en al op weg naar de volgende locatie: de veelzijdige DA VINCI bewijst een lichtend voorbeeld van vernieuwingsdrang
te zijn. Geïnspireerd door zijn moderne, automotive design, doet hij wat
hij belooft aan de buiten- en binnenkant. De grafische vormgeving van de
exterieurbestickering, die in een golf oprijst, en de vloeiende vormen ervan werken samen met subtiliteiten die nuttig zijn vanuit een oogpunt van
autorijden. Vriendelijk en als door de zon overspoeld, is het interieur met
zijn diverse indelingen precies afgestemd op uw behoeften. Welkom bij de
caravan die als geen ander begrijpt wat premium middenklasse is.

DA VINCI 490 TD 2,3

Stel uw DA VINCI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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MET DYNAMIEK EN
TECHNOLOGIE IN BALANS …
... worden buitengewone dingen gecreëerd. Zoals de TABBERT multiLED-combi-achterlicht, die de overgang naar een nieuw designtijdperk bij TABBERT visualiseert. Maar niet alleen de optiek wordt naar
een nieuw niveau getild. Want dankzij de geïntegreerde dynamische
knipperlichten is de nieuwe DA VINCI een echte blikvanger. Door de uitvalsensoren wordt aan de hoge TABBERT veiligheidsnormen voldoen,
omdat deze elk probleem met mistlampen en achterlichten melden.
DA VINCI 490 TD 2,3

Stel uw DA VINCI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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ONOPVALLENDE ACCENTEN
Ook het interieur van de DA VINCI volgt de elegante trend naar
een lichter decor en een geslaagde symbiose van rechte kanten en
vloeiende lijnen. De witte keukenkasten zetten niet alleen qua kleur
accenten, maar zijn ergonomisch handig door de markante vorm
geving. Het schuine front zorgt voor een optimale hoek tussen hand
en greep. In een subtiele hout-look wordt de open uitstraling van de
DA VINCI versterkt door ononderbroken zichtlijnen. Zo ontstaat een
ruimtegevoel waarin welbehagen geen optie, maar standaard is.

DA VINCI 540 E 2,3
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DA VINCI 540 E 2,3
Het meubel bij de ingang met geïntegreerd schappenrek biedt onder de optionele tv
opbergruimte voor extra media of u kunt er alles neerleggen wat u bij het verlaten of
betreden van de caravan als eerste nodig hebt.

DA VINCI 540 E 2,3

BLIKVANGER IN
ELK OPZICHT
Of u de dag nu met een uitgebalanceerd ontbijt begint of deze
aan het eind gezellig nog eens de revue laat passeren – het
nieuwe design van de zipgroep inspireert. Wat optisch als twee
moderne rechtlijnige banken in lengterichting aandoet, is nog
steeds een royale rondzitgroep met volwaardige zit-plaatsen.
De intelligent geïntegreerde hoekrekken bieden extra ruimte
voor decoraties of nuttige alledaagse benodigdheden, die u
aan de tafel graag binnen handbereik wilt houden.

DA VINCI 540 E 2,3
Pittige kruiden, zout en peper, musicbox of decoraties? U beslist
zelf hoe u de extra ruimte in het hoekrek van de zitgroep wilt vullen – of u benut deze voor alle vier dingen!

DA VINCI 540 E 2,3
De rondlopende LED-lichtbanden aan de bovenkasten in het
woongedeelte (optie) zorgen niet alleen voor sfeerverlichting,
maar tonen steeds wat er op de ruime schappen ligt.
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LIEFDE OVERAL
IN DE KEUKEN
Het interieur heeft een huiselijke en uitnodigende uitstraling dankzij
de authentieke olieverfdecors en de opvallende vormgeving van het
meubilair. Bijpassende meubelgrepen vervolmaken de look. De LEDlichtstrips onder het werkblad en de krachtige verlichting onder de
kast maken koken ook tot een plezier. De koelkast op borsthoogte,
de grote laden met soft close functie en de optionele apothekerslade
bereiden de snelle weg naar culinaire finesse in slechts een paar eenvoudige stappen.

DA VINCI 540 E 2,3
„Coffee to sit“ is nu onmiddellijk beschikbaar dankzij het verlengbare werkblad, dat zich
op de perfecte plaats tussen keuken en zitgroep bevindt. De ideale plek bijvoorbeeld voor
een espresso- of koffiezetapparaat en met slechts één handeling zowel vanaf de bank als
vanuit de keuken bereikbaar.

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3
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DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

Omgebouwd tot royaal bed nodigt dit uit tot gezellige uurtjes met unieke uitzichten door de aan beide
zijden gemonteerde ramen.

DA VINCI 490 TD 2,3

GOED UITGERUST,
GOEDGEHUMEURD!
Voor elke slaapwens de juiste indeling – bij de
DA VINCI is dat vanzelfsprekend. Geniet van knus
samenzijn in een Frans bed, ontspannen slaap
in het tweepersoonsbed of ongestoorde uurtjes
in een van de indelingen met eenpersoonsbedden. En wanneer het beste van beide opties wilt,
kunnen de eenpersoonsbedden dankzij een rollattenbodem tot een tweepersoonsbed worden
gecombineerd. Bij al deze opties zijn de extra verlichte rekken boven het hoofdeinde standaard,
bijv. voor boeken, brillen en andere kleinigheden.

DA VINCI 540 E 2,3
Overdag opbergruimte voor strandtas etc., ‘s nachts gemoedelijke plek voor alleenslapers.
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SPRANKELEND EN FRIS
Ook in de badkamer van de DA VINCI wordt een licht houten decor afgewisseld met stralende witte accenten aan de
hekranden, schappen en de wastafel. De luchtig losse look
die daardoor ontstaat, onderstreept het levensgevoel dat
de DA VINCI uitstraalt. Zowel in flexibele badkamer als in
de andere badkamervarianten van de DA VINCI indelingen!

DA VINCI 490 TD 2,3

DA VINCI 490 TD 2,3

Daglicht in de badkamer. In de DA VINCI zorgt het raam
voor voldoende daglicht en frisse lucht.

Altijd alles bij de hand hebben - dankzij de slim en doordachte opslagoplossingen in de DA VINCI, zijn alle verse
groentes in een mum van tijd opgeborgen.

DA VINCI 540 E 2,3

BEKLEDING

SUNNY MEADOW

TEXTIEL

BRIGHT BAY

TEXTIEL/KUNSTLEER

SOFT CARBON TEXTIEL ACTIVE LINE*

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

MAROON LEAF

KUNSTLEER

De bekleding SOFT CARBON is gemaakt van innovatief, vlekwerend
Clean Active materiaal.*

* Optie tegen meerprijs
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INDELINGEN EN VOORDELEN
DA VINCI 490 TD 2,3

3

1.600

DA VINCI 495 HE 2,3

4

604

1.600

4

230

1.500

230

DA VINCI 460 E 2,3

3
230

1.400

230

DA VINCI 390 QD 2,3

694

730

730

+ Tweepersoonsbed voorin

+ Rondzitgroep & makkelijke ombouw tot bed

+ Rondzitgroep & makkelijke ombouw tot bed

+ Rondzitgroep voorin

+ Kort en wendbaar

+ 98 liter koelkast

+ 133 liter koelkast

+ 133 liter koelkast

+ Linnenkast en kledingkast

+ Linnenkast en kledingkast

+ Linnenkast en kledingkast

+ Eenpersoonsbedden achterin

+1

5

DA VINCI 540 E 2,3

6

730

DA VINCI 550 DM 2,5

4

1.700

250

230

1.700

790

+1

5

DA VINCI 560 HTD 2,5

6

1.800

785

808

+ Perfecte indeling van de kinderkamer

+ Grote rondzitgroep

+ Kinderstapelbedden

+ Grote toiletruimte achterin

+ Max. 6 slaapplaatsen

+ 133 liter koelkast

+ Zitgroep in het midden

+ Comfortdouche

+ Grote toiletruimte

+ Open zichtlijnen

+ Linnenkast en kledingkast

+ Grote klerenkast

+ Open zichtlijnen

+ Hoekkeuken

2.300

+1

7

8

250

DA VINCI 700 KD 2,5

4

250

1.600

230

DA VINCI 500 KD 2,3

X.XXXTOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

948

+ Afzonderlijke kinderkamer met zitgroep

LENGTE EN BREEDTE IN CM

+ En suite badkamer
+ Grote hoekkeuken
+ 177 liter koelkast

x

2,3 = BREEDTE 2,3 M

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,5 = BREEDTE 2,5 M

VOERTUIGFOTO
+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

Stel
Steluw
uwDA
DAVINCI
VINCImet
metonze
onzeonline
onlineconfigurator
configurator
helemaal
helemaalvolgens
volgensuw
uwwensen
wensensamen:
samen:

configurator.tabbert.com/nl
configurator.tabbert.com/nl
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ROSSINI 540 E 2,3

HET INSTAPMODEL VOOR WIE
MEER WIL
De natuur beleven, geheime tips in Duitsland en Europa ontdekken, nieuwe
vrienden ontmoeten. Voor wie op vakantie niet zonder het thuisge-voel kan,
is de ROSSINI de ideale reisgezel. Want de ROSSINI is het ideale startpunt voor
reizen met meer luxe en het instapmodel voor de TABBERT Premium wereld. Naast de gezellige sfeer binnen scoort hij ook aan de buitenkant met zijn
ROSSINI 540
E
ELEGANCE
FLOW DESIGN.Ongeacht waar u heen reist.

Stel uw ROSSINI met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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GEWOON MEER PLAATS VOOR
VAKANTIE IN XL
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
blikvelden, die door de intelligente uitbouw van de binnenruimte ontstaan. In de
nieuwe ROSSINI imponeren de nog grotere ronde zitgroep en nog meer opbergruimte
vooral bij de nieuwe gezinsindelingen met meteen maar twee kledingkasten en een
extra linnenkast (afhankelijk van de indeling).
BOOSTER 540 E 2,3
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HETE IDEEËN VOOR
MEER THUISGEVOEL
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, 3-pitsfornuis met elektrische ontsteking en robuust gietijzeren rooster
ook uit tot creaties die meer kookkunsten vereisen. En als de keuken ‘koud’ blijft,
zorgt de onderhoudsvriendelijke glazen afdekplaat voor een naadloze overgang naar
een net zo ruim en robuust werkblad.

Het gasfornuis kan dankzij de elektrische ontsteking eenvoudig worden bediend.

BOOSTER 540 E 2,3

GEZELLIGE GEZELLIGHEID
HEEL GROOTS
Tijdens het bespreken van de plannen ‘s morgens, een korte drinkpauze of gewoon als u gezellig bij elkaar zit – in de ronde zitgroep
van de ROSSINI met zijn ergonomisch vormgegeven zitelementen
is er voor iedereen plaats. Geraffineerde sfeerverlichting incl. LEDspots verhogen het woongevoel en in de rekken en bovenkasten is
veel opbergruimte voor praktische en persoonlijke dingen. Ook het
meubeldecor “Matara Teak” en de roestvrijstalen meubelgrepen
creëren een opgeruimde, harmonische sfeer.
BOOSTER 540 E 2,3

ROSSINI 540 E 2,3
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ZO KNUS EN GEZELLIG
GOED LIGGEN
Onder het motto “voor iedereen precies de juiste oplossing” speelt de
slim ingerichte ROSSINI serie met zijn gevarieerde indelingen in op de
behoeften van de meest uiteenlopende vakantiegangers. Op de royale
eenpersoonsbedden voorin, die baden in het licht, vindt iedereen bijvoorbeeld zijn favoriete kant. Voor de eigen spullen is er veel bergruimte in de grote kasten boven de slaapplaats. Aflegplanken aan het
hoofdeind houden persoonlijke spullen op hun plek.

BOOSTER 540 E 2,3

BOOSTER 490 DM 2,3

IK HIER, JIJ DAAR –
INDELINGEN MET
INZICHT
De gezinsindelingen van de ROSSINI bieden ouders en kinderen de gewenste mate van privacy: gewoon scheidingswand dichttrekken en iedereen voelt zich al meteen thuis in zijn eigen stek. Vooral omdat men
zich zowel hier als daar met een paar persoonlijke spullen kan omringen.
Voor een nog betere nachtrust zorgen de koudschuimmatrassen in de
vaste bedden.
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ADEMLOOS DOOR
DE DAG HEEN, DROMEND
DE NACHT DOOR
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 in hun eigen rijk veranderen. De ruime vaste stapelb edden kunnen
bovendien snel in een eigen zitgroep worden omgetoverd of bij open
garagedeur als doorgeefruimte met toonbank worden gebruikt.

ROSSINI 540 E 2,3

GOED GEORGANISEERDE
BADKAMER
Ongeacht hoeveel tandenborstels u in de badkamer moet opbergen, in elke
ROSSINI is er voldoende ruimte voor een plezierig ochtendritueel. Zowel aan de
stijlvolle wastafel met hoogwaardige designer armatuur als in de aparte douche- en toiletruimte. Voor meer dan voldoende warm water zorgt bij beide de
grote 45 liter watertank en een Truma boiler, terwijl de geluidsarme circulatieverwarming het ‘s morgens behaaglijk warm maakt.

ROSSINI 490 DM 2,3
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ROSSINI

TRAVEL NEXT LEVEL
BOOSTER
Wees nooit meer met minder tevreden! Tenzij het om de beste uitrusting tegen de laagste prijs gaat. In de BOOSTER overtuigt de ROSSINI in
elk opzicht met nog meer handige extra’s: nog ontspannender uitrusten
dankzij het TABBERT comfortslaapsysteem, gezellige sfeerverlichting,
tijd besparen dankzij het vulniveau. Zo krijgt u meer voor minder!

BOOSTER 450 E 2,3

W W W. TA B B E R T. C O M / B O O S T E R
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MEE GELEVERDE OPTIES
+ Disselafdekking
+	17" lichtmetalen velgen, kristal zilver
in exclusief TABBERT ontwerp
+ Extra belasting categorie 2
+ Zijpanelen van glad plaatstaal
+	GFK dak met gereduceerd
hagelgevoeligheid
+ Insecten beschermingsdeur
+	Riem strip zilver/chroom
(single) bovendien
+	Verlichte luifelstrip aan de deurzijde (dimbaar)
+	Opklapbed functie voor éénpersoonsbedden
+	TABBERT comfort slaapsysteem met flexibel
BOOSTER BEKLEDING
plaatrooster en WaterGel matras
+	Decoratief slaappakket
“BOOSTER”
SOFT CARBON
TEXTIEL ACTIVE LINE * CHOCOLATE LEAF
+	Voortentlamp met bewegingsmelder
+	TV-houder voor flatscreen met 230 V en
TV-aansluiting
+	230 V stopcontact voor stroomvoorziening buiten, incl. antenneaansluiting
+	Truma MonoControl CS
(incl. gasfilter)
+	Verlichte instaptrede
+	Sfeerverlichting
+	USB-aansluiting achteraan
BOOSTER 540 E 2,3
BOOSTER 540 E 2,3
(1 stuk)
+	Bekleding selectie: Speciale
bekleding Soft Carbon of
Chocolate Leaf
+	silwyREADY

KUNSTLEER

BOOSTER 450 E 2,3

SUNNY MEADOW

TEXTIEL

BRIGHT BAY

TEXTIEL/KUNSTLEER

SOFT CARBONT EXTIEL ACTIVE LINE *

MAROON LEAF

KUNSTLEER

BEKLEDING
Met op elkaar afgestemde
kleuren of met veel contrast,
textiel of kunstleer. Stel uw
ROSSINI geheel naar eigen
smaak samen.

De bekleding SOFT CARBON is gemaakt van innovatief, vlekwerend
Clean Active materiaal.*

* O ptie tegen meerprijs
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INDELINGEN EN VOORDELEN
ROSSINI 490 DM 2,3

4

1.500

+1

ROSSINI 490 TD 2,3

6

5

669

1.500

4

230

3

1.400

230

ROSSINI 450 TD 2,3

230

1.400

230

ROSSINI 450 E 2,3

669

731

731

+ Gezellige zithoek

+ Hoekkeuken

+ Tweepersoonsbed voorin

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Compacte badkamer

+ 148 liter koelkast

+ 148 liter koelkast

+ 148 liter koelkast

+ Keuken achterin

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Zitgroep in het midden

+ Eenpersoonsbedden

+ Rondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+ Kinderstapelbedden

+ Grote rondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+1

5

ROSSINI 540 E 2,3

6

1.700

731

ROSSINI 620 DM 2,5

4

2.000

785

+ Afzonderlijke slaapkamer

+ Hoog laadvermogen

+ Brede stapelbedden

+ R
 ondzitgroep & makkelijke ombouw
van het bed

+ Truma Combi-verwarming

+ 148 liter koelkast

+ Afzonderlijke slaapkamers

+ Afzonderlijke slaapkamer

6

7

Alle indelingen zijn met nog meer handige
extra’s in elk opzicht o als BOOSTER
verkrijgbaar!

831

+ Zitgroep in het midden
+ Extra linnenkast

+1

250

230

1.500

230

ROSSINI 520 DM 2,3

+ Zitgroep in het midden, U-vorm

X.XXXTOEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)
LENGTE EN BREEDTE IN CM

x

2,3 = BREEDTE 2,3 M

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,5 = BREEDTE 2,5 M

VOERTUIGFOTO
+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

Stel
ROSSINI
met
onze
online
configurator
Stel
uwuw
ROSSINI
met
onze
online
configurator
helehelemaal
volgensuw
uwwensen
wensensamen:
samen:
maal volgens

configurator.tabbert.com/nl
configurator.tabbert.com/nl
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102

OM TE BELEVEN

DAT SPREEKT
VOOR TABBERT

6
BIG

101

Creatieve knowhow, ambachtelijke precisie en een uitgesproken gevoel voor
tijdgeest zijn bepalend voor de boeiende uitstraling van een TABBERT.

INNOVATIE


ALS GRONDBEGINSEL

Al bijna 70 jaar staat TABBERT voor voertuigen van superieure kwaliteit die hun waarde behouden, voor handgemaakte premiumvoertuigen met een uitstekende uitrusting. En niet zonder reden! Deze zes kerncompetenties
geven vorm aan elk idee, elke technische ontwikkeling en
elke beweging in ons bedrijf.

114

Pioniersgeest is een deel van ons DNA
– altijd een stap voorop. TABBERT
verlegt de grenzen en doet dat al bijna 70 jaar onafgebroken.

 122
KLIMAAT
EEN PRET TIG

Met gevarieerde en unieke oplossingen op
het gebied van de opbouw, de techniek en de
meubelbouw zorgt TABBERT voor een steeds
prettig binnenklimaat.

VEILIGHEID

VAN A TOT Z

126

In alle caravans van het merk TABBERT
wordt ingezet op technische features, die
standaard bijdragen aan de veiligheid tijdens het rijden en op de vakantieplek.

DUURZAAMHEID



AL GENERATIES L ANG

GESAMTSIEGER

Ook de König Kunde Awards op het gebied van kwaliteit, design, reis- en wooncomfort bevestigen de voortrekkersrol van TABBERT op
de markt. In 2021 schoof het merk opnieuw naar de top van de populariteitsschaal als de algemene winnaar. Speciale onderscheidingen
voor de hoogste exclusiviteit, hoge veiligheidsnormen en toekomstgerichte innovaties bevestigen de reputatie van het premiummerk
bij klanten en potentiële klanten.

130

Hoogwaardige materialen, ultramoderne fabri
cagetechnieken en nauwgezette kwaliteitsprocessen dragen er op doorslaggevende wijze aan
bij dat onze caravans hun waarde behouden.

TRADITIE

MET TIJDGEEST

132

Terwijl woontrends, meubelbouw en technologie veranderen, blijft TABBERT vasthouden aan de normen die de oprichter aan zijn voertuigen stelde: Tijdloze meesterwerken.
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STIJLVOLLE
VAKANTIE MOMENTEN
Bij de vormgeving van een TABBERT hechten wij veel waarde aan een
aantrekkelijk uiterlijk. Het plaatje is echter pas helemaal af wanneer
alle mooie dingen in onze caravans ook nuttig zijn en de kwaliteit klopt.
Met een fijne neus voor trends en de leefgewoonten van onze klanten
denken wij over ieder detail na. Omdat we weten dat goed design op
doorslaggevende wijze bijdraagt aan hun vakantiegeluk en omdat u er
in alle opzichten zult van genieten eindelijk een nieuwe TABBERT te
bezitten.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design

W W W. TA B B E R T. C O M / C O M P E T E N T I E S
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DESIGN

OM TE BELEVEN

De sfeervolle ledverlichting wordt in het modeljaar 2021 met nog meer in de meubelfronten ingewerkte lichtlijsten gecompleteerd
(modelafhankelijk).

VERLICHTENDE IDEEËN
HELDER OMGEZET

De spiegelkast van de PUCCINI levert met zijn zijvlakken met achtergrondverlichting een stralend beeld op.

Een gefacetteerd lichtplafond en zacht schijnende leds onder de spiegelkast verhogen de wellnessfactor in de badkamer van de CELLINI.

Licht, donker, stralend of gedimd – het verlichtingsconcept van TABBERT
caravans biedt de meest uiteenlopende mogelijkheden om de sfeer en
de persoonlijke stemming te beïnvloeden. Zowel indirecte als directe
lichtapplicaties helpen binnen- en buitenkant in het juiste licht te plaatsen.

Het lichtpaneel aan het hoofdeinde van het bed zorgt voor een unieke sfeerverlichting van het slaapgedeelte in de CELLINI 655 DF.
MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design

Zelfs details als de led-leesspots zorgen voor
een mooi samenspel van TABBERT lichtdesign
en beproefde functionaliteit voor de klant.
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PUCCINI 550 E 2,3

DESIGN
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RUIMTE VOOR
ONTDEKKINGSREIZIGERS
Het ruimtegevoel in een TABBERT verlegt 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.

Dankzij de open zichtlijnen ervaart u een maximaal ruimtegevoel.

Veel bewegingsvrijheid door de slimme indeling van de binnenruimte.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design
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1

OM TE BELEVEN

2

DUURZAAM ZIT- EN
RELAXCOMFORT
Als men met vrienden in de zitgroep van een TABBERT plaatsneemt, kan het wel eens een heel lange avond worden. Hoogwaardige, duurzame en bijzonder ergonomische zitkussens met
hoge rugleuningen zorgen voor ultiem zitcomfort 2 . Op koude
dagen voorkomt een goede achterventilatie dat u het koud hebt
bij de ramen 1 . Als u dan ook nog de middelste zitting naar voren
trekt, voelt u zich net als thuis op de bank 3 .

3

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design

AAN DE HAND VAN HET VOORBEELD
CELLINI LOUNGE IN CREAM NATURE
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DESIGN

OM TE BELEVEN

BESTE SLAAP VOOR
GROTE DROMEN
Veel mensen slapen alleen maar echt goed wanneer ze thuis in hun eigen
bed liggen. Om ervoor te zorgen dat uw slaapplaats u in uw mobiele thuis
nagenoeg hetzelfde gevoel geeft, bouwen wij onze TABBERT modellen met de
meest uiteenlopende indelingen. Brede eenpersoonsbedden, royale tweepersoonsbedden, knusse queensize bedden – vind de TABBERT die optimaal bij uw
persoonlijke slaapgewoonten past.

HET TABBERT
COMFORT SLAAPSYSTEEM

SOORTEN BEDDEN

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

Eenpersoonsbedden

Dwarsbed

Stapelbedden

Drukverdeling door
flexibele schotelveren

VOORDELEN BEDBODEM
MET SCHOTELVEREN

VOORDELEN KOUDSCHUIMMATRAS
MET WATERGEL TOPPER

+ Hoog puntelastisch ligvlak (op twee niveaus)
+ Zeer klein contactoppervlak tussen

+ Hoogwaardige koudschuimkern met soepele watergel

schotelveren en matras

+ Goede ventilatie van het slaapsysteem,

Queensize bed

goede vochtregulering

+ Hoge buigstijfheid door multiplex frame
+ Houten delen voldoen allen aan de E1 norm

(formaldehyde-arm en vrij van zware metalen)

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design

Pocketveringsmatras

topper voor een ontspannen slaap

+ Prettig koel gevoel tijdens het inslapen en perfecte
temperatuurregulering tijdens de nacht

+ Hoge puntelasticiteit en optimale vochtregulering
dankzij open celstructuur

+ Ca. 30 % lichter dan gebruikelijke koudschuimmatrassen
+ Afneembaar tricot overtrek met ritssluiting aan
4 kanten, wasbaar tot 60 °C
(niet geschikt voor de wasdroger)
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Keukenbenodigdheden en ingrediënten heeft
men snel bij de hand dankzij de volledig uittrekbare TABBERT schuiflades op wielen.

DESIGN

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

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

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

Grote bagagestukken, zoals bijvoorbeeld
het beddengoed, kunnen eenvoudig worden opgeborgen in de zitkasten.
De enorme opbergruimte voorin biedt
plaats aan meer dan voldoende gasflessen
en is bijzonder makkelijk in- en uit te laden.

Met één hand klapt u het onderste stapelbed omhoog en ontstaat er een grote laadruimte, die ook van buitenaf via de achterklep makkelijk te bereiken is (optioneel).

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP DESIGN:
www.tabbert.com/nl/design

De opbergruimte onder het bed is makkelijk
bereikbaar – een stevig mechanisme met
vergrendelfunctie en een gasdrukdemper
maken het kinderlijk eenvoudig om deze te
openen.

Opbergruimte voor grote spullen: grote
bagagestukken kunnen dankzij de hoge
klepdeur bij het bedgedeelte eenvoudig en zonder storende installaties ingeladen worden.
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INNOVATIE

ALS GRONDBEGINSEL

ONSTUIMIG
FANTASIERIJK
Of het nu gaat om techniek, design of inrichting – alles wat het wonen bij
TABBERT beter kan maken, wordt in onze concepten verwerkt. Dit omvat ook
zogenaamd vanzelfsprekende zaken als schoon water. Met het nieuwe standaard geïntegreerde bluuwater waterfiltersysteem zorgen wij ervoor dat er
hygiënisch perfect water uit de TABBERT waterarmaturen stroomt – welke
reisbestemming u ook kiest.

HET NIEUWE BLUUWATER WATERFILTER

+ Verwisselbaar filterpatroon voor eenvoudige
installatie tussen watertank en sanitair
systeem

+ Met Click and Ready snelkoppelingssysteem
voor druipvrije vervanging

+ Zeer efficiënt ultrafiltratiemembraan ver-

wijdert 99,999 % van de kleinste deeltjes,
kiemen en bacteriën uit het toevoersysteem

+ Filtercapaciteit: 8.000 liter
+ Met Timestrip indicator om de resterende
filtercapaciteit te controleren

+ Maximale gebruiksduur: Zes maanden
(gebruiksafhankelijk)

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:
www.tabbert.com/innovatie
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INNOVATIE

ALS GRONDBEGINSEL

OPEN
VOOR KLEINIGHEDEN
Het superieure wooncomfort van een TABBERT
is het meest merkbaar in het royale gevoel van
ruimte en de smaakvolle inrichting. Maar waar
hij zo bijzonder geliefd om is bij zijn fans, zijn
ingenieuze dingen zoals de sloten op de voor- en
achterkleppen, verborgen onder de emblemen.
Of de automatische veiligheidsvergrendeling,
die voorkomt dat de volledig uittrekbare softclose laden en kasten onbedoeld opengaan tijdens het rijden. Alles blijft ook waar het hoort
dankzij de shaker randen en legplank strips.
Voor nog stabielere glazen en containers zijn
bijna alle TABBERT modellen standaard voorzien
van silwyREADY. De truc: de praktische onderlegmatten zijn magnetisch, zodat de silwy-potten, die ook een magneet in de bodem hebben,
niet rammelen of schuiven of zelfs omvallen.

silwyREADY
Het silwyREADY pakket bevat een herbruikbare ronde
onderlegger met magnetische pin voor het ophangen
van handdoeken, keukengerei of jassen en een metalen
nano-gel onderzetter die ook vrij gebruikt kan worden.
In het pakket is ook een permanent hechtende silwy
metalen strip in lederlook inbegrepen, die naar wens
op verticale of schuine oppervlakken kan worden bevestigd, en een magnetsiche mat die in een van de bovenkastjes van de keuken wordt gelijmd.
Meer informatie vindt u op
www.silwy.de/en

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:
www.tabbert.com/innovatie
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ALS GRONDBEGINSEL

GEZELLIGE WOONRUIMTE
INGENIEUZE SUBTILITEITEN
De ingenieuze woonkamer meubels in combinatie met de
premium toegangsdeur, die even chic als afsluitbaar is, verbindt de extravagante lichtkap met de koelkast eronder, die
van beide kanten toegankelijk is. Een bijzonder diepe opstap
met aantrekkelijke, verlichte TABBERT letters (modelafhankelijk) vergemakkelijkt het in- en uitstappen van uw caravan. De meubelklep bovenaan is ontworpen om plaats te
bieden aan een televisie. Dankzij de draaibare arm kan deze
zowel naar het woongedeelte als naar het slaapgedeelte
worden gedraaid - afhankelijk van waar u het zich zojuist
comfortabel hebt gemaakt. Onder het zacht verlichte schap
biedt een apothekerslade met soft close functie een verbazingwekkende hoeveelheid ruimte.

PUCCINI 550 E 2,5

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:
www.tabbert.com/innovatie
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INNOVATIE

ALS GRONDBEGINSEL

CLEVER EN SMART –
STATE OF THE ART
Vaak zijn het de zogenaamde kleine dingen die in het dagelijks leven de grootste innovaties zijn – al helemaal in het digitale tijdperk. Dat is de reden waarom
wij ons iedere dag weer met de actuele technische mogelijkheden en modernste materiaalcomponenten bezighouden, om vanuit daar realistische ideeën
voor onze caravans te ontwikkelen. Uiteraard kijken wij daarbij regelmatig verder dan onze neus lang is en precies daarom zijn wij altijd weer de eersten op
de markt. Bij ons standaard GPS-lokalisatiesysteem bijvoorbeeld, of de nieuwe
SmartHome voice control in de CELLINI hebben wij ons door technieken uit
andere branches laten inspireren.

SMART CARAVAN
Als een van de eerste caravanbouwers bieden wij SmartHome fans de mogelijkheid om via een interface de gekozen boordtechniek van de CELLINI te bedienen. Bestuurd worden kunnen onder meer verlichting, verwarming en airconditioning. Dit is mogelijk
dankzij een single board computer die via een web interface wordt bediend. Uitgebreid met uw wifi-hotspot kunnen ook bekende
spraakcomputers als Alexa, Siri etc. worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld graag wilt weten hoeveel schoon water er nog in uw tank
zit, spreekt u gewoon met uw CELLINI. Uitgebreide informatie hierover vindt u in onze prijslijst en technische gegevens.

GPS-TRACKER
Met behulp van het in 2019 geïntroduceerde GPS-volgsysteem kunt u uw TABBERT
op elk moment lokaliseren. Voor de standaard Velocate GPS-tracker is er nu een
uitbreidingspakket waarmee TABBERT eigenaren de temperatuur en het gasniveau
op elk gewenst moment kunnen controleren via de bijbehorende smartphone app.
Bovendien heeft de app een bewegingsmelder alarm. De gegevens worden via
Bluetooth-sensoren en een reed-contact doorgegeven aan het systeem.
De Velocate hardware is zo voorbereid dat nog meer sensoren (bv. deur/raamcontact) op het detectiesysteem kunnen worden aangesloten. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.velocate.com of www.tabbert.com/en/gps.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP INNOVATIE:
www.tabbert.com/en/gps
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EEN PRET TIG

KLIMAAT

FRISSE IDEEËN
VOOR EEN GOEDE ATMOSFEER
De winterrugleuning in het bedgedeelte aan het
hoofdeinde voert de warme opstijgende lucht
naar boven af.

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

De bovenkasten met achterventilatie
en banken met bergruimte garanderen een constante luchtcirculatie. Ze
voorkomen op die manier de vorming
condensatiewater en zorgen voor
een gelijkmatig binnenklimaat.

Het TABBERT dak (modelafhankelijk) garandeert
luchtcirculatie, de beste temperatuurisolatie en
een uitstekende geluidsisolatie dankzij speciaal
isolatiemateriaal.

Warm in de winter,
koel in de zomer, dankzij de goed geïsoleerde
ramen van het merk
Seitz met dubbele beglazing.

Gasvoorziening

OVERIGE NOG MEER TABBERT KLIMAAT HIGHLIGHTS
+

Airconditioningsystemen

Verwarmingssystemen

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET ONDERWERP AIRCO & KAMPEREN IN DE WINTER:
www.tabbert.com/klimaat

Met het in vele van onze modellen standaard ingebouwde Truma iNet-systeem
kan de temperatuur via de app op de
smartphone worden ingesteld. Ook het
gasniveau kan desgewenst van een afstand worden gelezen.

 anaf een opbouwlengte van 550 cm kunt u in het woon- en slaapgedeelte de tempeV
raturen door middel van een ventilator van 12 volt met twee klimaatzones moeiteloos
en afzonderlijk reguleren.
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EEN PRET TIG

KLIMAAT

MET HET WINTERWEER
WARM WORDEN

De geventileerde opbergkast
voorin met luchtgaten in de
vensterbank voorkomt koudebruggen bij het voorraam
en daarmee ongewenste ophoping van condenswater
(vanaf VIVALDI).

125

Het weer laat zich weliswaar nog niet met een druk op de knop bepalen, maar een
optimaal klimaat in de caravan kan wel worden geregeld – wanneer de caravan
daarvoor gebouwd is. Dankzij de uitstekende, meerlagige isolatie van dak, wanden en vloeren is het interieur van een TABBERT met een derde sneller verwarmd
dan dit bij traditioneel gebouwde caravans het geval is. Wat natuurlijk te danken
is aan de hoogwaardige Truma verwarmingstechniek en de doordacht gemonteerde verwarmingsslangen. Andersom zorgt de hoogwaardige isolatietechniek van
TABBERT ervoor dat u ook op warme zomerdagen het hoofd koel houdt.

OPWARMING
VAN -15 °C NAAR +20 °C IN MINUTEN

Hoge rugleuningen beschermen uitstekend tegen winterse kou, laten de
warme lucht optimaal circuleren en
voorkomen zo condensatie. Zo wordt
een gelijkmatig, gezond binnenklimaat gegarandeerd.

TABBERT interieurs worden verwarmd door krachtige, centraal geplaatste gasverwarmingen met
circulatielucht. Afhankelijk van de indeling en de
lengte van de opbouw behoort de Truma S 3004
of S 5004 tot de standaarduitrusting. VIVALDI,
PUCCINI en CELLINI modellen worden uitgerust
met de Truma Combi 6 verwarmingen met iNet en
geÏntegreerde warmwatertoestellen. In de CELLINI
Slide-out zorgt een extra Truma gasverwarming
voor behaaglijke warmte in de en suite badkamer.

De verwarmingsleidingen zijn nauwkeurig ingesteld met bevestigingsringen en zo doorboord, dat de straling van de warme lucht efficiënt
in de ruimte wordt verdeeld. Direct
daarboven zijn de waterleidingen
gemonteerd om ze te beschermen
tegen bevriezen.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET ONDERWERP AIRCO & KAMPEREN IN DE WINTER:
www.tabbert.com/klimaat

Wie de voorkeur geeft aan een verwarmingssysteem op basis van warm water, kan zijn TABBERT optioneel ook met
een Alde verwarming laten uitrusten.
Zoals bij de standaardverwarming met
circulatielucht worden ook hier de waterleidingen langs de verwarmingsbuizen geleid om bevriezing te voorkomen.

NOG MEER TABBERT KLIMAAT HIGHLIGHTS
+ V
 oor een perfecte isolatie zorgen de 31 mm dikke zijwanden,
het TABBERT dak en de 47 mm dikke vorstbestendige bodem.
+ I n de binnenruimte ontstaat dankzij de uitstekend afgedichte ramen
en deuren geen tocht.

Voor warmte zorgt de 47 mm dikke, goed geïsoleerde vloer. Vanaf
de DA VINCI modellen zorgt de
vloerverwarming bovendien voor
extra comfort (deels optioneel).

+ A
 lle 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.

126

D E C O M P E T E N T I E S VA N T A B B E R T

W W W. TA B B E R T. C O M / C O M P E T E N T I E S

127

MonoControl

VEILIGHEID

Gasfilter

VAN A TOT Z

ALLES VEILIG?
ZEKER!

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

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 treft geen ander merk uitgebreidere veiligheidsvoorzieningen. Deze traditionele
waarde kenmerkt alle huidige modellen. Dit
geldt ook voor de opbouw.

Zeker zo veilig is de TABBERT raamvergrendeling. Het raam kan alleen geopend worden wanneer de extra push button wordt ingedrukt.

DuoControl
De nieuwe gasdrukregelaars van Truma zijn nog compacter
gemaakt dan voorheen en hebben een lager gewicht. Dankzij
geÏntegreerde crash sensoren wordt de gastoevoer in het geval
van een botsing onmiddellijk onderbroken, zodat u uw koelkast
ook tijdens de rit kunt voorzien van energie. Extra Truma gasfilters met verwisselbare filterpads beschermen de gasinstallatie
tegen vuil.

Servies en glazen zijn in de keukenlades en bovenkasten goed beschermd – dankzij de automatisch vergrendelende Safetylocks.

Eenvoudig, maar effectief. De bescherming voorkomt dat de caravan bij een ongewenste knikbeweging aan de achterzijde beschadigd raakt.

MEDIKIT WAARDEBON: VOUCHER
VOOR EEN EXCLUSIEVE MEDICIJNENSET

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

Bij uw TABBERT krijgt u nu ook een voucher voor een MediKit. Deze bevat diverse, alleen in de apotheek verkrijgbare medicijnen, die tijdens een reis nuttig kunnen zijn, zoals
pijnstillers, anti-allergetica of tabletten tegen diarree. Zo bent u ook medisch altijd goed
voorbereid.*
* B ij het voertuig wordt een voucher geleverd die tegen een medicijnenset kan worden ingewisseld. De medicijnenset bevat medicijnen die alleen bij de apotheek verkrijgbaar zijn. De cadeaubon kan daarom uitsluitend bij
de betreffende MediKit-verzendapotheek op www.medikit.shop worden ingewisseld. Zie www.medikit.shop
voor meer informatie over uw MediKit.

STYLE PLUS deur

TREND deur

COMFORT-deur

PREMIUM-deur

De tweedelige deur (ROSSINI) biedt u enkele opties: deur open, deur
dicht of licht en lucht door het bovenste gedeelte binnenlaten?
Chique, modern en compromisloos is de TREND deur (DA VINCI)
in het duidelijke TABBERT design geïntegreerd. De COMFORT- en
PREMIUM deuren overtuigen met een robuuste eenhandgreep.
Daarbij sluiten alle TABBERT deuren zeker en veilig.

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP VEILIGHEID:
www.tabbert.com/veiligheid
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VEILIGHEID
VAN A TOT Z

VEILIG RIJDEN,
ZONDER COMPROMIS
TABBERT staat voor veiligheid en is daarin al veelvuldig onderscheiden. En met reden: alle
TABBERT caravans zijn voorzien van een uitgebreide en strikte veiligheidsvoorziening. Zo
bent u altijd goed voorbereid op onvoorziene gebeurtenissen. Met zijn standaard upgrade
bij de rij- en voertuigveiligheid legt TABBERT de norm voor de branche vast.

Richtinggevend: met dynamische knipperlichten en uitvalsensoren
zijn de multi-LED-achterlichten de beste in de branche.

De opvallende omtrek-, achter- en zijlichten zorgen ‘s nachts
voor veilige ritten en makkelijk manoeuvreren in het donker.

AL-KO CHASSIS VOOR RIJDYNAMIEK EN VEILIGHEID

5 Meter

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

MEER BELANGRIJKE INFORMATIE
OVER HET ONDERWERP VEILIGHEID:
www.tabbert.com/veiligheid

17" Glanzend wit 17" Kristal zilver

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

15" Zilver

Grote rijveiligheid wordt gegarandeerd
door het elektromechanische antislipsysteem ATC (AL-KO Trailer Control) door sensoren met kogellagers, die permanent alle
rijomstandigheden controleren. Bij kritieke
signalen wordt direct afgeremd.

Progressief design, stijlvolle uitstraling: de 15" en optionele 17" velgen in het exclusieve TABBERT design
geven de modellen een opvallende uitstraling.

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.

In alle TABBERT modellen is in het
neuswiel een kogeldrukmeter geÏnstalleerd. Hier kunt u gemakkelijk aflezen of uw TABBERT aangepast aan
uw trekauto goed is beladen (niet
mogelijk bij 3,5 t chassis).

D E C O M P E T E N T I E S VA N T A B B E R T
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DUURZAAMHEID
AL GENERATIES LANG

STERKER DAN DE TIJD
Een TABBERT caravan staat voor levenslange 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 materialen tot de
onberispelijke, ambachtelijke afwerking.
TABBERT – het thuis voor iedereen die
grote waarde hecht aan bestendigheid
en waardevastheid.

TABBERT DAK OPBOUW
HIGH STRENGTH GFK
(VANAF DA VINCI)

De bovenkasten zien er niet alleen aantrekkelijk uit, maar beschikken ook over een stabiele bodem met versterkende elementen en
houten profiellijsten.

GELUIDDEMPENDE
SPECIALE COATING
PLAATS
TAAL

ISOLATIEN IVEAU

STYROPOR
MULTI
PLEX
EPS ISOLATIE

R

A

T

EID

NT

IE

DICH

H

SGA

Wij verlenen voor caravans van het merk
TABBERT in het kader van onze garantievoorwaarden, naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10
jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

NIVEAU

STANDAARD
DAK

PLAFONDBEKLEDING

Verlaagt de casco prijs en verhoogt de waarde op de lange termijn: het
1,4 millimeter dikke High Strength GFK dak boven (vanaf DA VINCI) de
dikke, geventileerde isolatielaag.

TOP VALUE TECHNOLOGY (TVT)
DAK
HIGH-STRENGTH-GFK

SPECIAAL PERMEABEL

(vanaf DA VINCI)

FLEECE MATERIAAL

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM
LAAG
EPS ISOLATIE
NIVEAU

ALUMINIUM
LAAG

PU

PU

BAR

BAR

EPS ISOLATIE
NIVEAU

VLOER

ALUMINIUM

EPS ISOLATIE

PVC

LAAG

NIVEAU

VLOER

Laag voor laag geoptimaliseerd: de optionele Top Value technologie (TVT) van TABBERT ziet daar waar het
zinvol is af van het gebruik van hout in dak, vloeren en wanden. De sandwich-opbouw van aluminium en
diverse hoogwaardige kunststof- en glasvezellagen ter versteviging van de caravan maken hem robuuster, weerbestendiger en bijgevolg beduidend duurzamer. Het high strength dak van GFK (vanaf DA VINCI)
beschermt betrouwbaar tegen regen, sneeuw en hagel.
MEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
HET ONDERWERP DUURZAAMHEID:
www.tabbert.com/duurzaamheid
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PIONIER
MET VISIE
Al in de jaren 1930 begon Alfred Tabbert, een meester-koetsbouwer
uit Berlijn, met de bouw van individuele caravans op verzoek, naast
handkarren en enkelassige vrachtaanhangwagens. Na de Tweede
Wereldoorlog kwamen er zelfs meubels bij. Maar pas toen hij zijn
kennis en ervaring op beide gebieden samenvoegde en begon met
de productie van caravans die geschikt waren voor serieproductie,
was “Don Alfredo” echt in zijn element. De caravan visionair brak
door in de jaren 50 met het IDEAL model, gevolgd door de REGENT,
PRINZREGENT en de bijzonder populaire COMTESSE. De toegevoegde
waarde ook dan: TABBERT bouwt geen caravans vanaf de teken
tafel, maar voor mensen. Alfred Tabbert is geen meester in financiële berekeningen, hij streeft consequent naar het optimum op het
gebied van uiterlijk, comfort en techniek en bouwt “caravans voor
elke maat”.

HOE HET
ALLEMAAL BEGON

1953: Bouw van de eerste CARAVANS,
bestemd voor standaard productie
1959: Oprichting van “Tabbert
Wohnwagenbau GmbH”

1934: Oprichting van de “Karosseriebau Alfred
Tabbert” in Schweinfurt

ALFRED TABBERT
* 22.05.1908 – † 31.10.1973

1944: Volledige vernietiging van de fabriek, die
al voor de 3e keer was herbouwd
1945: Plundering van huis en fabriek
1946 tot 1948: De “Karosseriebau Alfred Tabbert”
heeft 80 werknemers, verft, repareert en bouwt
dagelijks 12 tweewielige hand- en plateauwagens
1948: “Fränkische Fahrzeug und Möbelwerke”
wordt opgericht. 120 werknemers bouwen commerciële opleggers, laadbakken en bussen, maar
ook meubilair vanwege de grote vraag.
Tot 1949: Bouw van individuele showcaravans
op verzoek

1961

De stichter van de TABBERT caravanfabriek
was even energiek als creatief en speels. De
typische TABBERT-bekleding, de extra brede
slaapkamerspiegel van onbreekbare folie
en het TABBERT-dak dat ten behoeve van de
luchtcirculatie is bevestigd, zijn allemaal uit
zijn pen ontstaan. Bovendien drong de temperamentvolle “Don Alfredo” aan op de installatie van technische hoogstandjes zoals
schokdempers, Spurmatic stuurdempers en
een verlenging van de dissel voor meer veiligheid op de weg. Hij aanvaardde ook graag de
kosten voor uitvoerig uitgevoerde rijexamens,
alsmede de opleiding van handel en klanten
met betrekking tot belading en rijstijl.
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GOED VAKMANSCHAP –
EEN KWALITEIT, DAT OVERLEEFT
Het succes bewijst TABBERT’s gelijk.
Aangewakkerd door het Duitse economische wonder gaat het tot in de
jaren 1970 alleen maar bergop: met
de verscheidenheid aan modellen,
met de verkoopcijfers en met het
aantal werknemers. In 1971 produceren 900 werknemers in vijf fabrieken
en onderaannemers 9.300 caravans
in één jaar. Maar tegelijkertijd hapert de verkoop. Nagenoeg alle 40
caravanfabrikanten produceren voertuigen voor op voorraad. De hoge
concurrentiedruk, de gestegen lonen
voor de werknemers en, last but not
least, de oliecrisis brachten de onderneming en de hele sector in moeilijk-

heden. Daar kwam nog bij dat Alfred
Tabbert met pensioen was gegaan en
het bedrijf had verkocht. Als gevolg
daarvan werd onder meer de hoofdfabriek in Bad Kissingen gesloten. Alleen Mottgers bleef over, maar wist
zich als vrij kleine, kwalitatief veeleisende caravansmederij verbazingwekkend goed staande te houden op
de markt. Opnieuw groeiend en gestimuleerd door de fusie met Knaus
op basis van partnerschap in 2002,
onderscheidde TABBERT zich als HET
premiummerk op de Duitse markt.
Het fabricageprincipe, dat vanaf het
begin is ontwikkelt, blijkt geschikt te
zijn voor de toekomst.

CARAVANS
IN OVERGANG
Toen meester-koetsenbouwer Alfred Tabbert zijn
eerste caravans aan het publiek voorstelde, raakte
hij een gevoelige snaar bij een hele generatie. Zij belichaamden de pas verworven vrijheid en zijn voertuig- en interieurontwerp straalden elegantie en chic
uit. Pas na bijna 50 jaar en 250.000 naar adellijke titels
vernoemde caravans geproduceerd te hebben, maakte
het bedrijf zich volledig los van zijn oorsprong. 2004 luidt
een nieuw designtijdperk in. Met zijn dynamischer uiterlijk en donkere raamband onderscheidt de PAGANINI zich
op het eerste gezicht van zijn voorgangers. Met de GRANDE
PUCCINI veranderen innovatieve kunststoffen en fabricageprocessen, zoals de LFI-technologie, opnieuw het design. Zij
openen volledig nieuwe ontwerpmogelijkheden en verbeteren
het wooncomfort. Momenteel verraadt een TABBERT met zijn
ELEGANCE FLOW DESIGN op het eerste gezicht wat erin zit. Wat
gisteren nieuw was, is vandaag standaard. Wat morgen mogelijk
zou kunnen zijn, wordt vandaag al afgestemd op de individuele
behoeften van de reiziger. Op deze manier blijft “de mens in het
middelpunt van alle dingen staan” en het enthousiasme van Alfred
Tabbert voor de nieuwste technologie, de hoogste kwaliteit en maximaal comfort dringt tot op de dag van vandaag door in elk modeljaar.

FABRIEKSGESCHIEDENIS
START VAN DE PRODUCTIE

in Mottgers als tweede TABBERT-fabriek
naast Bad Kissingen

1962

OPENING

van een derde fabriek in
Mitterteich in de Oberpfalz

1964: Oprichting van een toeleveringsfabriek
in Aschbach, Midden-Franken (fabriek IV)
1965: Oprichting van de meubelfabriek in Gersheim
bij Saarbrücken (fabriek V)
1968: Naamswijziging in “TABBERT GmbH & Co.
Wohnwagenwerke KG” met 500 werknemers en
een jaaromzet van ca. 35 miljoen DM

1959

1970 – 1973: Nieuwbouw van verschillende zalen
in Mottgers
1974/75: Sluiting van de fabrieken in Aschbach,
Mitterteich en Gersheim
1979: Sluiting van de fabriek in Bad Kissingen

2007
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TRADITIE

1953

EERSTE CARAVAN

De dan 45-jarige caravanbouwpionier
Alfred Tabbert fabriceert zijn eerste
caravans met 120 medewerkers.
Slechts twee jaar later gaat de eerste
“Ideale” caravan in serieproductie.

2004
PAGANINI

Verandering van het ontwerp
met de eerste PAGANINI

W W W. TA B B E R T. C O M

1955 – bepalend voor het
ontwerp van een steeds
breder TABBERT-modellengamma

2012: Nieuwe technische mogelijkheden beïnvloeden het uiterlijk
van de TABBERT GRANDE PUCCINI
en de TABBERT modellen die erop
volgen

1957: Kleine serieproductie
van de IDEAL, REGENT en
PRINZREGENT in Bad Kissingen

2014

CELLINI SLIDE-OUT

Met de CELLINI SLIDE-OUT lanceert
TABBERT de eerste Duitse caravan
met slide-out oplossing
in het modeljaar 2015

1961
PRESENTATIE

van 14 caravan modellen op de eerste Caravan
Salon, waaronder COMTESSE, MARKGRAF,
KURFÜRST en de GRANDSEIGNEUR

2018

THUIS-UPGRADE

2020: Het uitgesproken autodesign
van de TABBERT CELLINI en de luxueuze interieurs van de nieuwe
CELLINI- en PUCCINI-modellen
breken met alle conventies.

1978/79: Ontwikkeling van
de eerste TABBERT MOTOR
CARAVANS

2021

THE NEXT LEVEL

Met het ELEGANCE FLOW DESIGN
breiden de elegantie en dynamiek
van de auto zich uit over alle
TABBERT modelseries.

Beginnend met de nieuwe VIVALDI
TABBERT betreedt een nieuw tijdperk van binnenhuisarchitectuur
in Bauhaus-stijl

JMEER INFORMATIE OVER TABBERT
www.tabbert.com/traditie
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TABBERT KLANTEN GENIETEN
PREMIUM STATUS
Op de weg, de camping, als fanclub of op het internet – TABBERT verhoogt de belevingsfactor.
Wij ondersteunen uw hobby en informeren u
over het merk en onze voertuigen. Bovendien entertainen wij u met algemeen nieuws, berichten
en persoonlijke verhalen rondom caravaning.

TABBERT ONLINE
Dat vindt u op de internetpagina’s van TABBERT en andere online kanalen:
+ MODELLEN 2022

+	DEALERS

	Op www.tabbert.com vindt u interessante foto’s
en video’s en ook uitvoerige toelichtingen.

	Op dealer.tabbert.com vindt u onze beste
TABBERT servicepartners.

+ DATA

+ FAN SHOP

	Op dates.tabbert.com vindt u alle data van
handelaars.

	Hoogwaardige TABBERT outdoor- en camping
accessoires vindt u op shop.tabbert.com

+ CONFIGURATOR

+	SOCIAL MEDIA

	
Stel uw TABBERT geheel volgens uw wensen
samen op configurator.tabbert.com/nl

	Nog meer TABBERT horen, zien en leuk vinden op
facebook.tabbert.com, youtube.tabbert.com of
instagram.tabbert.com

TABBERT SERVICE
Hier vindt u nog meer dingen die de vakantiebeleving met de TABBERT nog mooier maken:
+	TABBERT CLUB

+ FINANCIERING

	Als TABBERT bezitter en clublid ontvangt u ons
lifestyle-magazine MOMENTEN en profiteert u
van allerlei voordelen, of het nu gaat om Leading
Campings kampeerplaatsen, de aanschaf van
accessoires of een bezoek aan uitgekozen plekken.
Informeer u en meld u aan via: club.tabbert.com

	Met de voordelige condities van de Knaus Tabbert
Finance maken wij het u nog iets makkelijker
om uw exclusieve droom van een vakantiehuis
op wielen uit te laten komen. Vraag uw
TABBERT dealer of informeer u op:
finance.tabbert.com

+ RONDLEIDING DOOR DE FABRIEK
	Beleef in onze fabriek in Mottgers hoe onze
TABBERT’s ontstaan. Meld u aan via:
factory.tabbert.com
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Stel uw TABBERT met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl
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INDELINGEN NAAR BEDSOORTEN

DA VINCI 500 KD 2,3

6

1.600

+1

5

ROSSINI 450 E 2,3

6

731

730

ROSSINI 520 DM 2,3

+1

1.500

DA VINCI 700 KD 2,5

6

2.300

+1

7

ROSSINI 540 E 2,3

8

1.700

948

VIVALDI 560 EMK 2,5

1.800

+1

5

DA VINCI 460 E 2,3

6

808

831

5

1.500

DA VINCI 495 HE 2,3

6

PUCCINI 550 E 2,3

3

1.600

PUCCINI 550 E 2,5

4

230

1.700

VIVALDI 460 E 2,3

2,5 = BREEDTE 2,5 M
230

x

AANTAL SLAAPPLAATSEN

VOERTUIGFOTO
+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

Stel uw TABBERT met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

1.900

4

2.200

PUCCINI 655 EL 2,5

4

250

230

790

2,3 = BREEDTE 2,3 M

4

790

DA VINCI 540 E 2,3

LENGTE EN BREEDTE IN CM

1.800

790

730

785

X.XXX T
 OEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)

4

790

694

+1

1.700

250

DA VINCI 550 DM 2,5

785

230

250

250

7

1.800

VIVALDI 550 E 2,5

4

250

6

4

230

+1

2.000

1.800

790

230

230

731

ROSSINI 620 DM 2,5

VIVALDI 550 E 2,3

3

669

250

5

1.400

230

230

230

5

230

+1

1.500

250

ROSSINI 490 DM 2,3

W W W . TA B B E R T. C O M / I N D E L I N G E N - Z O E K E R

694

864

1.600

3
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EENPERSOONSBEDDEN

STAPELBEDDEN VOOR DE KINDEREN
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INDELINGEN NAAR BEDSOORTEN

VIVALDI 490 TD 2,3

1.700

696

1.800

VIVALDI 550 DF 2,5

4

230

230

4

2.500

CELLINI 655 DF 2,5

3

730

790

4

731

808

VIVALDI 560 TDL 2,5

3

1.800

PUCCINI 685 DF 2,5

4

230

604

808

1.600

2.200

4

894

1.900

PUCCINI 560 TD 2,5

4

1.027

4

230

250

DA VINCI 490 TD 2,3

4

250

1.400

894

250

DA VINCI 390 QD 2,3

3.500

4

250

230

250

4

2.200

VIVALDI 685 DF 2,5

250

1.800

VIVALDI 560 TD 2,5

4

936

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT
1.500

ROSSINI 490 TD 2,3
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250

1.400

250

ROSSINI 450 TD 2,3
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QUEENSIZE BEDDEN

730

808

1.800

PUCCINI 750 HTD 2,5

4

2.500

4

250

DA VINCI 560 HTD 2,5

250

TWEEPERSOONSBEDDEN

144

808

948

X.XXX T
 OEGESTANE MAXIMUM MASSA IN KG (BIJ STANDAARDCHASSIS, EXTRA BELASTING OPTIONEEL MOGELIJK)
LENGTE EN BREEDTE IN CM

x

2,3 = BREEDTE 2,3 M

AANTAL SLAAPPLAATSEN

2,5 = BREEDTE 2,5 M

VOERTUIGFOTO
+x

x

OPTIONELE SLAAPPLAATSEN

Stel uw TABBERT met onze online configurator
helemaal volgens uw wensen samen:

configurator.tabbert.com/nl

DEALERS

D E A L E R . TA B B E R T. C O M

TABBERT IS
INTERNATIONAAL ...

DE TABBERT GEMEENSCHAP
OP SOCIAL MEDIA
#TABBERTMOMENTS

Meer dan 160 merkpartners in meer dan 20 landen
wereldwijd. Dit enorme dealernetwerk draagt bij
aan een hoge klanttevredenheid. Meer informatie
vindt u online op dealer.tabbert.com

Op de TABBERT social media kanalen heeft u altijd
de vinger aan de pols. Interessant nieuws, tips over
de mooiste reisroutes, spannende nieuwigheden
en exclusieve promoties - wij verheugen ons erop
u spannende onderwerpen te bieden en met u van
gedachten te wisselen.

IJsland

in

Japan
Nieuw-Zeeland

ok
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En

o

Noorwegen

@ ca m p i n g h o r st

@ ca m p i n g h o r st

@ t h e _ a d va nt u rer s _

@ m u n i c hf l a vou r

@ ca m p i n g h o r st

Zweden
Zuid-Korea
Denemarken

Nederland

België

Polen
Duitsland
Tsjech. Republiek
Slowakije

Frankrijk

Zwitserland

Oostenrijk

Hongarije

@ my_ h o m e _ is _ a _ ca ra va n

Slovenië

Italië
Spanje

Ervaar het TABBERT gevoel en maak deel uit van de TABBERT
gemeenschap op Facebook (facebook.com/tabbert.de) en
Instagram (@tabbert_official).
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Concept & design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Keulen, www.tsitrone.de

MEER INFORMATIE OVER
ONZE PRODUCTEN OP:

www.tabbert.com

Knaus Tabbert AG • Helmut-Knaus-Straße 1 • D-9 4118Jandelsbrunn • www.knaustabbert.de

R08117520-NL-INT

De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de
kennis op het moment van ter perse gaan (07/2021). Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens,
standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de
klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen zijn eveneens – ook na afsluiting van de overeenkomst – voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor
de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen
worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand
en in afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn
druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf van een voertuig door een merkdealer uitvoerig over
de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt
niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens
en toleranties. Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen
als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom
aan uw TABBERT dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat u kunt
beslissen of deze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen). Voor sommige modellen moet extra
uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaapplaatsen te realiseren. Uw TABBERT dealer
adviseert u graag. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus
Tabbert GmbH toegestaan. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

