Ons

L
I
B
M
N
KARMAN

MO M E N T

CATALOGUS

2018| 2019

INTRO
MODELLEN EN OVERZICHT
VAN UITVOERINGSLIJNEN
DANNY

GR ot

!
NIIEEDUEREW
-DAGDE

of liever ruim?

Campers voor avontuur
en alledag.

R
CAMPE

DEXTER
Campers voor korte trips
en lange reizen.

Campers en kampeerbussen zijn vrijheid, alledagsvoertuig en terugtrekplek in één –
dat maakt het zo belangrijk om precies de goede te vinden. Alstublieft.
Ontdek zelf, in welke camper u graag de wereld wilt ontdekken – en in welk
bed u daarover wilt dromen. Als u dan de perfecte camper hebt gevonden,
staat niets meer tussen u en een geweldige vakantie. Wij helpen u graag bij
uw beslissing en laten u de bijna onbeperkte uitvoeringsmogelijkheden zien.

DAVIS

W!NIET LU
E
I F E ST Y L
ME

Campers van comfortabel
tot luxueus.

PAKKET

DEXTER-MODELLEN
MET HOOGSLAPER
Campers met veel ruimte
en veel bed.
vanaf pagina 38/39
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MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN

VOERTUIGLENGTE TOT 5,50 M

560

VOERTUIGLENGTE TOT 6,00 M

Het eigen bed altijd mee op reis.

vanaf pagina 30/31

620 625

4x4

595 590 580

DEXTER-MODELLEN
MET VIERWIELAANDRIJVING

560

530

vanaf pagina 10/11

555

550 540 540

490

Fantastisch slaapcomfort voor twee.

600 600

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

VOERTUIGLENGTE TOT 6,50 M

INTRO
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Waar wilt
u naartoe?
Uw plannen voor de tocht? Geen plannen maken. Gewoon wegrijden,
de neus volgen en nieuwe indrukken opnemen als een spons.
Waarom een vast doel kiezen als er zoveel moois te ontdekken
valt? Waarom al maanden van tevoren beslissen waar u maanden
later zou willen zijn? Waarom de reisgids volgen als uw eigen
ontdekkingsdrang de beste raadgever is? Ja, waarom eigenlijk?
De wereld heeft zo veel te bieden – het is tijd om op ontdekkingstocht te gaan.

INTRO

Pure
Het dagelijkse

CATALOGUS 2018|2019

INTRO  06/07

idylle.
g
e
w
r
e
v
s
r
e
t
e
m
leven kilo
Op deze plek zijn we nog nooit eerder geweest. Nu willen we hier nooit meer weg.
Of zou het elders misschien nog mooier zijn?
Kan een plekje nóg idyllischer zijn, nóg verder weg
van de alledaagse hectiek? Hier, tussen de bergen
en de dalen, komt de polsslag sneller tot bedaren
dan u ‘yoga’ kunt zeggen. Plekjes als deze ademen
gewoon pure ontspanning en met elke ademtocht

voelt u dat u op een bijzondere plek bent. De
wereld kent veel van zulke mooie plekjes. En er is
nauwelijks een betere manier om ze te ontdekken
dan met een camper van Karmann-Mobil.

DESIGN
LAKUITVOERINGEN DEXTER, DAVIS & DANNY

Mooier

w nen …
en reizen

DARK RED

ICE BLUE

BLUE IMPACT

BROWN BRISBANE

WIT

CHAMPAGNE

IRON GREY

ZWART

ZILVER

ATLANTIC BLUE

RACING GREEN

U alleen bepaalt waar de reis heengaat.
Dat geldt ook voor de uitvoering.
Een camper die in alle opzichten naar uw smaak is? Dat gaat ons
lukken. Neem even de tijd en laat uw eigen wensen de verdere
richting bepalen. Daarbij kunt u kiezen uit tal van mogelijkheden
en combinaties. Het resultaat is uw persoonlijke keus – en uw
persoonlijke smaak.
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EXLUSIEVE
LAKUITVOERINGEN
DANNY

DESIGN  08/09

Mooi of

DANNY

toch liever chic?
Niets is persoonlijker dan smaak – en dat geldt ook
voor onze campers en hun inrichting. Aan welke variant
geeft u de voorkeur?

Liglandschap of slaapvertrek?
Slaap zoals u dat wenst
Tafeltje of tafel?
Uw persoonlijke smaak telt

DAVIS

Ruim of compact?
Al naargelang de eigen
plaatsbehoefte
Elegant of robuust?
Uw camper, uw stijl

2

1

Hoe lang wilt u met vakantie? 4,90 m?
6,25 m? Of liever iets daar tussenin?
De keuze is aan u!

3

DEXTER

1

4

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Dat is zo geweldig aan kamperen:
de keus is aan u.

U kunt slapen waar u wilt en ook zelf kiezen, hoe u wilt slapen. Wat kiest u?
Hoe moet uw slaapplaats eruitzien? Wilt u graag de ruimte hebben en toch
van nabijheid genieten? In dat geval adviseren wij een ruim tweepersoonsbed.
U kunt dan uw slaapkamer als het ware meenemen op reis.
Het opklapbare tweepersoonsbed met een zee aan bergruimte behoort in de
meeste campers van ons tot de standaarduitrusting. We laten graag een paar
modellen de revue passeren en geven u graag advies – het laatste wat we willen
is dat u daarover slapeloze nachten zou hebben.

Een tweepersoonsbed
in het korenveld? Of toch
liever aan zee? U hoeft
maar te kiezen.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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de dagen zo lang zijn
ʼs Morgens shoppen, ʼs middags de bergen in en ʼs avonds
alweer heel ergens anders.
Ja, zoiets kan gebeuren als je een camper hebt waarmee echt alles mogelijk is.
En dat is de nieuwe Danny. Een fantastische metgezel, een overgrote winkelwagen, een mobiel strandhuisje met openlucht-douche, een mobiel sportcenter,
een rollende skihut – en aan het einde van de dag ook een comfortabel plekje om
lekker te slapen. Er blijft weliswaar weinig tijd over om te slapen, maar als het dan
toch eens zover is, mankeert er aan niets.

!
NIIEEDUEREW
-DAGDE

R
CAMPE

Niet eens frisse lucht en fonkelende sterren, dankzij het prachtige hefdak. Maar
ook voor de rest is alles snel ingericht voor de nacht. In de nieuwe Danny kan de
achterbank namelijk met één handgreep worden omgebouwd tot comfortabele
klapbank. U hebt dus als het ware een extra tweepersoonsbed aan boord dat
overdag geen millimeter plaats nodig heeft. Op zich is dat prima, want zo blijft
meer ruimte voor de omvangrijke inrichting in de nieuwe Danny. En voor alles
dat u wilt meenemen: mountainbike, kite, kinderen.
Wat kan dus beter zijn dan een nieuwe Danny? Twee nieuwe Dannyʼs
natuurlijk. Goed om te weten dat de camper verkrijgbaar is in de
varianten compact en ultracompact.
Actie of supermarkt –
de nieuwe Danny kan het allebei.
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DANNY 490 · DANNY 530  12/13

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

Laat het leven
maar

k men

Alledag, vakantie, alledag, vakantie. Het wordt tijd om aan dit
schema te ontkomen. De vluchtauto zou dan ook al geregeld zijn.

2

Iedereen verheugt zich op de vakantiedagen, maar men kan op alle andere dagen evenveel plezier hebben. De nieuwe Danny 490 is voor ieder
nog zo stoutmoedig plan te versieren. U kunt het plan natuurlijk ook pas
onderweg vatten, u hebt toch alles bij de hand. Keuken, airco, koelkast,
klapbank, buitendouche, een goed humeur – ontbreekt er nog iets? O ja,
het optioneel verkrijgbare, elektrisch bedienbare hefdak. Per druk op de
knop overtreft de Danny zichzelf en zorgt voor een aangenaam ruimte
klimaat. Bovendien creëert hij en passant ruimte voor twee extra slaapplaatsen onder de sterrenhemel. Niet zo dicht bij de sterren, maar daarvoor
buitengewoon comfortabel slaapt men een verdieping lager. Plaats is er
in de Danny immers ruim voldoende. Daarbij is de camper slechts 1,93 m
breed en dankzij de korte wielbasis buitengewoon wendbaar. Überhaupt
biedt hij ook achter het stuur heel veel plezier. De krachtige 1,6l-motor
levert aardig veel stuwkracht en de extra’s, zoals cruisecontrol, airco en in
hoogte verstelbare stoelen, zorgen voor het nodige comfort. Buitengewoon voor een camper, maar zo is de Danny: buitengewoon.
Bijzondere highlights:
zuinige en krachtige Euro 6-motoren
zeer goede rijeigenschappen
enorm flexibel toepasbaar
handige en comfortabele inrichting
elektrisch hefdak (optioneel)

1

3

4
Klein ruimtewonder – de Danny
creëert ruimte in het kleinste hoekje.

5
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Groot tweepersoonsbed.
Hier ligt u goed
Stoel en plaats.
Veel bergruimte zonder
ruimteverlies
Fantastische buitendouche.
Verfrissend op elke locatie
Tweepersoonsbed in het hefdak.
Hemels uitzicht inbegrepen
Compact keukenblok.
Voor alles wat heet of koud is
Clever ‘camperen’.
Bestuurdersstoelen veranderen
in zitplaatsen
6

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
Interieur.
Eenvoudig naar boven
uitbreidbaar
Modern keukenblok.
Reizen kan zó lekker zijn
Compacte badkamer.
Een ruimte alleen voor u

CATALOGUS 2018|2019
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Eenvoudige

vakantieverlenging
Hoe lang de vakantie ook is, zij is altijd te kort. Haal
meer uit iedere vrije dag. En ook uit elke andere.
De nieuwe Danny 530 is even veelzijdig als de Danny 490, maar
nog een heel stuk langer. Ook al scheelt het maar 40 cm, u merkt
het u overal. Want extra lengte betekent in de Danny 530 ook
veel extra comfort. En eigenlijk een hele ruimte meer. ’s Morgens
in de openlucht douchen, ’s middags in de ruime keuken iets
lekkers koken, ’s avonds een lekker koud biertje uit de koelkast?
Dat is allemaal geen probleem met de Danny 530. Net als goed
slapen, ’s morgens naar de badkamer gaan, veel opbergen, goed
door de stad manoeuvreren en onderweg van ieder moment
genieten. En dat niet alleen tijdens de vakantie.

1

Bijzondere highlights:
comfortabele badkamer met douche
handig cassettetoilet
grote keuken
elektrisch hefdak (optioneel)
tot 5 mogelijke zitplaatsen
handig tijdens vakantie en alledag
extra bed voor twee personen mogelijk

3
keuken, badkamer, slaapkamer –
alles wat je onderweg zo nodig hebt.

2
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Waar de weg eindigt, begint het echte avontuur.

De wegen naar de mooiste plaatsen zijn vaak moeizaam. Meestal
zijn ze zelfs niet eens geasfalteerd of nauwelijks met een normale
camper te passeren. Jammer eigenlijk, maar alleen voor de
anderen. Met de Dexter 560 4x4 en zijn onverwoestbare vierwiel
aandrijving kunt u namelijk gewoon doorrijden. Over grind, zand,
los gesteente, sneeuw en wat er zoal op uw route ligt. De Dexter
560 4x4 brengt u veilig door moeilijk terrein en laat u daarbij
veel nieuwe wegen zien naar puur vakantiegenot.

PROGR

AMMA

Ruwe bolster, blanke pit – de
offroad-Dexter van binnen.

!

1

Puur vakantiegenot mag u ook verwachten van het royale twee
persoonsbed. Het mooie liglandschap bevindt zich overdwars
achter in het voertuig. U kunt dus ook ’s nachts als het ware ‘dwars
door het veld’. Goed uitgeslapen kunt u daarna bergen verzetten.
Of beklimmen natuurlijk. Wat u maar wilt.

3
2
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DEXTER 560 4x4  

Ook van binnen soeverein.
Hier blijft alles op zijn plek
Badkamer 4x4.
Eén ruimte, perfect benut
Handig opgelost.
In een ‘zitomdraai’ meer ruimte

18/19
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1

Het interieur.
Mooi en lekker handig
Royaal tweepersoonsbed.
Perfect voor vermoeide avonturiers
Daar past veel in.
Kast voor kleding en meer
Eet smakelijk.
Hier ontbreken alleen nog
de ingrediënten
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DEXTER 560 4x4  

20/21

Alles bij de hand,
niets ontbreekt
Klaarwakker op grind, sneeuw of ijs, bijdehand op de weg,
trefzeker qua inrichting – in de Dexter 560 4x4 schuilen
veel talenten.
Vierwielaandrijving, gladheid, grindweg. Denkt u bij deze woorden aan
comfort en een hoogwaardige inrichting? Waarschijnlijk niet, maar het zou
kunnen. Want in de Dexter 560 4x4 komt het beste uit twee werelden
bij elkaar.

2

Op bijna 6 m lengte wacht een gezellige zitgroep voor vijf personen, een
80-liter-koelkast, een toilet met douche en nog heel veel meer comfort. En
wel op ieder moment van het jaar. Want dankzij de efficiënte isolatie en de
krachtige gasverwarming is de Dexter 560 4x4 ook ’s winters een ideaal
basiskamp. Voordat het dan weer verder gaat, ver weg van de weg.
Bijzondere highlights:
EcoBlue-motoren tot 170 pk
sterke vierwielaandrijving
krachtige verwarming
tal van opbergmogelijkheden
aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
5 jaar garantie

3

4

Buiten all-wheel drive, binnen
all-inclusive. Zo ziet het eruit bij
de Dexter.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

CATALOGUS 2018|2019

22/23

De natuur in.
n
e
e
ll
a
p
a
h
c
s
d
n
Een la
voor ons
Wie altijd rijdt, waar anderen rijden, zal altijd zijn waar anderen ook zijn.
Dit is niets voor u, u rijdt graag eens op andere wegen en wordt daarvoor
rijkelijk beloond.
Met fantastische belevenissen in de natuur, nagenoeg ongerepte landschappen
en idyllische wandelwegen. Hier buiten kunt u uw gedachten de vrije loop laten of
gewoon eens aan helemaal niets denken en alleen maar luisteren naar het zingen
van de vogels of het ritselen van de bladeren. Totdat u weer terug bent, in uw
uitstekend ingerichte camper.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

Onder één kap
met het avontuur
Er zijn campers – en er zijn campers die het hele leven
veranderen. Zoals de Dexter.
Met hem is uw vakantie nooit meer hetzelfde, want u beleeft de natuur
helemaal opnieuw. Zelfs al voordat u wegrijdt. In de Dexter zorgen extra
lichte meubels met een authentiek vlambeeld voor een fantastisch mooie,
natuurlijke flair. Maar ondanks deze charmante robuustheid is het in de
Dexter buitengewoon gezellig. Daarvoor zorgt alleen al het fantastische
tweepersoonsbed. Dit ligt ook in deze Dexter haaks op de rijrichting, zodat
u extra veel ruimte hebt: dat geldt al voor de compacte, maar comfortabele
Dexter 540, maar al helemaal voor de grotere modellen zoals de Dexter
560 en 580 die allebei een zee aan ontplooiingsruimte bieden. Van deze
vrijheid kunt u trouwens het hele jaar genieten – want de robuuste Dexter
is met zijn efficiënte isolatie en zijn krachtige gasverwarming op elk weer
voorbereid. Skiën in de Pyreneeën? Start de motor maar.

1

2

Bijzondere highlights:
hoogwaardige meubels met natuurlijk vlambeeld
opklapbaar tweepersoonsbed
royaal bemeten badkamer
grote koelkast en tweepits kookveld
zitgroep met wel 5 zitplaatsen met gordel
stapelbedden bij Dexter 560 en 580 mogelijk
allerlei bergruimten
vierseizoenenuitrusting met krachtige 6kW-verwarming

4
Praktisch en robuust zijn altijd
de trend.

3
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DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580  24/25

Slaapkamer on tour.
Het bed achterin, gewoon fantastisch
Ruime badkamer.
Hoezo, kleinste kamertje?
Tweepits kookveld met spatbescherming.
De keuken bij de hand
Opbergmogelijkheden voor bagage & co.
Slim verstopt onder het bed

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

1

Interieuraanzicht.
Design zover het oog reikt
Werkt perfect.
Werkblad met handige
verlenging
Groter raam.
Duidelijk meer licht
Comfortabele badkamer
Tot in de puntjes verzorgd
Moderne leesspots.
Voor een gezellige vakantiesfeer
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Dat wordt een
mooie vakantie!

DAVIS 540 · DAVIS 590  26/27

De Davis als ruimtewonder –
tot in de kleinste hoekjes.

Natuurlijk, een camper moet vooral betrouwbaar zijn,
veilig en praktisch. Maar nergens staat geschreven dat hij niet
ook stijlvol mag zijn!
Als je de nieuwe Davis eens zo bekijkt, kan de vakantie eigenlijk
alleen maar mooi worden. Met zijn bewust lichte interieur, de
hoogglanzende oppervlakken, een wandbespanning in leerlook
en zijn stijlvolle ambianceverlichting is hij zelfs een uitgesproken
kunstwerk. Maar wel een met praktische waarde. In de compacte
Davis is namelijk niet alleen ruimte voor indrukwekkend design,
maar ook voor al het andere. Een badkamer met douche, een
modern keukenblok, een breed dinette-raam, een royaal twee
persoonsbed, hoogwaardige meubels, zeeën van bergruimte en
toch nog armslag genoeg voor zelfontplooiing. Hoeveel dat is,
bepaalt u zelf. In de Davis 540 hebt u veel ruimte en in de
langere Davis 590 zelfs nog een beetje meer.

2

Ook mooi: u kunt beide Davis-modellen het hele jaar door gebruiken.
Een doordachte isolatie zorgt ervoor dat de kou buiten en de warmte
binnen blijft – of andersom.
Bijzondere highlights:
motorvermogen tot 180 pk
indrukwekkend design
hoogwaardige meubels
sfeervolle ledverlichting
beweeglijke leesspots
luxe badkamercomfort
veel bewegings- en bergruimte
opklapbaar bed achterin

4

5

3

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

Nu wordt het
		 nog mooier

Een glanzend staaltje van
inrichting. Hier zijn vooral de
details een tweede blik waard.

Als de Davis u bevalt, zult u dit nog veel mooier vinden.
Deze elegante camper kunt u namelijk inderdaad nóg stijlvoller
en comfortabeler maken.
Waarom denken mensen vaak dat je in een camper zoveel moet
missen? De Davis heeft en biedt alles wat je maar kunt wensen.
En – mochten er tóch nog wensen overblijven, hebben we nog het
Davis Lifestyle-pakket voor u. Het zorgt voor niet minder dan een
volkomen nieuw ruimtegevoel. Dat ontstaat bijvoorbeeld door een
in wit gehouden keukenblok en extra ambianceverlichting.

2

1

Alleen al daardoor oogt het interieur groter, vriendelijker en vooral eleganter. En in deze stijl gaan we nog verder. Met verfijnde
chroomapplicaties aan de hangkasten, een werkblad van mineraal
materiaal, indirecte ledverlichting in keuken en eetruimte. De hele
ruimte ademt stijl en lijkt – dankzij slim ingebouwde extra bergvakken – zelfs nog groter. Trek in kamperen in stijl?
Bijzondere highlights:
keukenblok met werkblad van wit mineraal materiaal
ambianceverlichting aan de hangkast en het keukenblok
achterdeuren met monochrome binnenbekleding
sierstrips in chroomoptiek aan de hangkast
extra kasten boven de achterdeur en de cockpit

4

3
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Flink veel ruimte.
Alles veilig opgeborgen
Grote badkamer.
Deur dicht en genieten van comfort
Design in het interieur.
Veel wit, veel oog voor detail
Stijlvol keukenblok.
Voor mensen met smaak
Reusachtig tweepersoonsbed.
Voor XXL-dromen

5

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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Slapen als
op w lken
Hoe turbulent de dag ook geweest is – hij eindigt in een heel,
heel zachte landing.
Want in uw eigen bed kunt u overal hemels slapen. Goed uitgerust kunt u dan de
reis de volgende ochtend weer voortzetten. En dat is ook aan te bevelen, want er
is nog zo veel moois te zien op deze wereld. Zo veel plaatsen waar u ’s morgens
wakker wordt met een glimlach op uw lippen.

30/31
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L eef uw

droom

Op sommige plekjes zou de mens willen dat het
nooit nacht werd.

De Davis-modellen zijn
groots tot in het detail.

In de Davis 600 of de iets grotere Davis 620 kijkt u er elke dag
naar uit. Deze beide modellen bieden namelijk de nachtelijke luxe
van twee comfortabele eenpersoonsbedden. En omdat bij Karmann-Mobil bijna alles variabel toepasbaar is, kunt u ook hier weer
kiezen. Met één handgreep verbindt u de twee bedden namelijk
tot één groot tweepersoonsbed.

2

Overdag hetzelfde plaatje. Veel ruimte en allerlei mogelijkheden om
die optimaal te benutten. Het beste voorbeeld: de comfortabele
badkamer met variabele indeling in de Davis 600. Als dat past bij
uw voorstellingen van reiscomfort, zal het moderne, aangenaam
lichte interieur vast ook beantwoorden aan uw smaak. Dat wil zeggen: wanneer u van stijlvol design en exclusieve ambiance houdt.
Maar daar gaan we voor het gemak maar van uit.
Bijzondere highlights:
gemakkelijke eenpersoonsbedden
ruime badkamer met variabele indeling
opklapbare wastafel
compacte voertuiglengte
modulaire opbergboxen achterin

1
3
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Slim bedacht.
Boven lekker, beneden ruim
Bovenkasten met indirecte
verlichting.
Rondom aangename ambiance
‘Schone’ indeling.
Comfortabele badkamer voor tophygiëne
Interieur.
In stijl op reis

4
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1

Het interieur.
Luxe vult de ruimte
Stijlvolle kookplaat met spatscherm.
Genieten à la Car
Luxe badkamer met aparte douche.
Wellness voor onderweg
Comfortabele bedden.
Apart slapen, samen genieten
Goed uitgeslapen.
Uitneembare dubbele bodem en
opbergboxen (alleen bij Davis 620)
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In stijl op
ontdekkingstocht
Midden in de natuur en toch omgeven door luxe –
als uw vakantie er zo uit moet zien, is dit uw camper.
De Davis in de XL-variant 620 laat niets te wensen over. Al helemaal niet bij de comfortabele inrichting. U wilt na een opwindende
dag graag genieten van een rustige nacht? Dan zijn de comfortabele eenpersoonsbedden precies wat u zoekt. U wilt ook wel eens
zelf een smakelijk diner bereiden? Dan is het grote keukenblok
met de verhoogd geplaatste koelkast precies wat u zoekt. U wilt
een stijlvolle ambiance niet missen? Dankzij de elegante led
verlichting hebt u die altijd stand-by. U wilt graag nóg meer stijl?
Het optionele Davis Lifestyle-pakket biedt allerlei ‘on-top’-luxe.
Met chique, lichte meubeloppervlakken, wandbespanning in leeroptiek, ingetogen ledverlichting, fraaie plafondarmaturen, grote
ramen en en en ... Zoals u ziet, hebben de twee Davis-modellen
zo het een en ander te bieden voor extra stijlbewuste mensen.
Bijzondere highlights:
extreem ruim
grote keuken met 140l-Slim-Tourer-koelkast
variabele bergruimte achterin
badkamer met verschuifbare wastafel
hoge kledingkast (optioneel)
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Glamoureus
of functioneel?
De Davis is het
allebei.

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN

Het interieur.
Een zee van ruimte voor twee
Extra bergruimte.
Grote bagagestukken gewoon
onder het bed
Compleet keukenblok.
Hier is genot grenzeloos
Een- of tweepersoonsbed?
Dat kunt u ook nog na het tandenpoetsen beslissen
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DEXTER 600 · DEXTER 625  36/37

Z n, maan
en ver te

De grote Dexters hebben
veel te bieden. Hier maar een heel
kleine greep.

Schaapjes tellen? Nergens voor nodig.

In de Dexter-modellen met eenpersoonsbedden kunt u genieten van individueel
slaapcomfort. Het perfecte plekje dus als u eens een nacht rustig door wilt slapen.
Of de volgende dag heel veel wil beleven. Op amper 6 meter lengte brengt de
Dexter 600 alles mee wat u voor een avontuur na het ontbijt nodig hebt. Een
geweldige comfortabele badkamer, een slim bedachte, inklapbare tafel, een
bar-zitgroep met vitrinekast, een tweepits kookveld, diverse bergplaatsen, robuuste
meubels in natuurlijke houtoptiek – het enige dat nog ontbreekt is de route. En die
bepaalt uzelf.

3

2

U wilt graag heel ver reizen, extra veel meenemen of heel veel ruimte hebben?
Dan is de Dexter 625 uw camper. Grote keuken? 109-liter-koelkast? Een meer dan
royale badkamer? Twee eenpersoonsbedden? Grote kledingkast? Zitplaatsen voor
vier personen? Meer dan voldoende bergruimte? Dat vindt u allemaal in de Dexter
625 en toch heerst hier een luchtig ruimtegevoel. Perfect voor lange reizen en grote
plannen.
Bijzondere highlights:
motorvermogen tot 180 pk
royaal ruimteaanbod
eenpersoonsbedden ook te gebruiken als tweepersoonsbed
comfortabele badkamer
buitenverlichting
wintergeschikte 6kW-verwarming
zeeën van bergruimte
bar-zitgroep (alleen in de Dexter 600)
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MODELLEN MET HOOGSLAPER
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MODELLEN MET HOOGSLAPER  

Omhoog naar meer ruimte
en c mfort
Vaak hebben we maar heel weinig nodig om gelukkig te zijn.
Een vrij weekeinde en een mooi plekje op aarde, bijvoorbeeld.
Oké, een beetje zon misschien nog. En een frisse bries, als het kan. O ja,
en héél belangrijk – stilte. Maar meer hoeft niet, want dat leidt alleen maar
af van het belangrijkste. Van de zilte zeelucht, de zacht deinende golven en
de langzaam passerende schepen aan de horizon. Hier is de perfecte plek om
stil te genieten van de harmonie van het moment. En om alvast na te denken
over de plek waar u morgen gaat ontspannen. Maar nu eerst uitkijken naar
de nacht – de perfecte slaapplaats wacht al. Een hoogslaper met een
fantastische camper omheen.

Op naar de wildernis, het koele nat in –
of waaraan zat u te denken?
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Gewoon even

onthaasten
Hemels, zoʼn hoogslaper. Hij neemt alleen ruimte
in als u die ook echt nodig hebt.
Voor de rest van de tijd hebt u meer bewegings- of bergruimte – net wat u
wilt. Zo zijn onze Dexters ook uitgevoerd: naar uw wensen. Daarbij laat zelfs
de compacte Dexter 550, die verrast met zijn natuurlijk mooie meubilair in
houtoptiek en zijn enorme ruimtecomfort, niets te wensen over. Is hij binnen
groter dan buiten? Dat zou je bijna denken als je de ruime vierzits zitgroep
met klapbank, de grote hoekkeuken en de comfortabele badkamer ziet.
Niet op de laatste plaats dankzij de rest van de omvangrijke inrichting. De
Dexter 550 is nu eenmaal een klein ruimtewonder en dat ligt vooral aan de
neerlaatbare hoogslaper, waardoor uw Dexter als het ware twee verdiepingen
heeft. Zo kunt u zich boven al ontspannen, terwijl in de gezellige zitgroep
daaronder nog iemand lekker zit te lezen of in een atlas zit te bladeren.
Bijzondere highlights:
slechts 5,42 m lang
elektronisch stuurbare hoogslaper
volledig geïsoleerd verhoogd GFK-dak
ruime hoekkeuken
grote wasruimte achterin
handige klapbank
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Onderweg van ruimte genieten?
Geen probleem.

DEXTER 550  40/41

5 zitplaatsen met gordel.
Perfect als vrienden op
bezoek komen
Comfortabele badkamer
met douche.
Ruimte waar u het nodig hebt
Ruime hoekkeuken.
Lekker, zo’n vakantie
Mooie, grote hoogslaper.
Voor hoog slaapcomfort

4

MODELLEN MET HOOGSLAPER

Comfortabele badkamer met
draaibare wastafel
Veel ruimte, perfect benut
Ruime keuken.
Alleen al de schuifladen zijn royaal
Bergruimte overal.
Kasten waar ze horen
Extra zitplaats.
Gordel om en de reis gaat verder
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Hoger, verder,

relaxter

Groot is niet alles, groots
is ook belangrijk. Deze Dexter
is het allebei. Goed voor u.

Voor een hoogslaper met elektronische aansturing die ʼs nachts
heel veel ruimte biedt en overdag geen ruimte nodig heeft.
Achterin een relaxbadkamer over de hele binnenbreedte, met aparte douche.
En daartussen – optimaal wooncomfort. De Dexter 595 overtuigt in alle opzichten – op ieder moment van het jaar. Met zijn efficiënte isolatie en de krachtige
gasverwarming is hij zelfs bij uitstek geschikt voor uw volgende skivakantie.
Uw vrienden zijn natuurlijk van harte welkom, want ook voor extra gasten is
voldoende ruimte. Het ontbijtbuffet voor de hele groep komt dan uit de grote
140-liter-koelkast met schuifladen en de grote voorraadkast. Gewoon fantastisch,
zo’n vakantie voor individualisten.
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2

‘Fantastisch’ is dan ook het sleutelwoord voor de Dexter 555. De gezinscamper
beschikt over een bijna even omvangrijke inrichting. Tot 5 mogelijke zitplaatsen
+ 6 slaapplaatsen, comfortabele inrichting met grote hoogslaper, ruime badkamer, oneindig veel ruimte – de Dexter 555 heeft alles wat men onderweg met
het hele gezin nodig heeft. Zo is reizen pas echt leuk. De bestuurder heeft
wellicht het meeste plezier. Want met de airco in de cockpit, de cruisecontrol,
de pilootstoelen en de motoruitvoeringen tot 180 pk begint de vakantie al
op de snelweg.
Bijzondere highlights:
elektronisch bestuurde hoogslaper
klapbank in de zitgroep
2 tweepersoonsbedden (alleen Dexter 555)
grote keuken- en kledingkast (alleen Dexter 595)
tot 5 zitplaatsen met gordel (Dexter 555)
badkamer met aparte douche achterin (alleen Dexter 595)
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OVERZICHT VAN DE VOORDELEN

De

VOORDELEN van
L
I
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Hier kunt u voor het eerst eens niet kiezen. Het doet er namelijk niet toe,
welke uitvoering u wilt: veelzijdigheid en alledagsgeschiktheid in comfortabele
en kwalitatief hoogwaardige uitvoering behoren in elk geval tot de sterke
punten van Karmann-Mobil.

MODULARITEIT EN GEVARIEERDHEID.

Eenpersoonsbed, tweepersoonsbed
of liever bergruimte? De keuze is aan u.
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Bij Karmann-Mobil krijgt u een keuze geboden die niets
te wensen overlaat. Voor elk kampeertype hebben wij de
perfecte camper en ontelbaar veel mogelijkheden om deze
helemaal naar uw individuele wensen uit te rusten en in te
richten.

Inrichtingen als de draaibare wastafel
laten zien hoe ruimte optimaal kan
worden benut. Twee keer!
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INDIVIDUALITEIT.
Met uiteenlopende voertuigen, verschillende afmetingen en lengten,
met keukens en badkamers in allerlei uitvoeringen bieden wij de
perfecte oplossing voor iedere smaak en iedere behoefte. Zelfs de
bedden passen zich aan individuele behoeften aan. In sommige
Davis- en Dexter-modellen worden eenpersoonsbedden snel omgetoverd tot tweepersoonsbed of liglandschap. Ergens anders
kan een wastafel plaatsbesparend worden weggeklapt.

VEELZIJDIGHEID.
Keukenblok, koelkast, voorraadkast, kledingkast –
soms manshoog, soms compact, maar altijd ruim.
Beleef de veelzijdigheid.

Met onze campers kunt u veel meer dan
alleen maar reizen. Ze zijn ook bij uitstek
geschikt voor grote boodschappentoeren
of verhuizingen – en voor alles wat dagelijks
zo op het programma staat.

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN

COMFORT.
We wensen u een aangename reis en zorgen ervoor
dat dat ook het geval is. Met een interieur dat zelfs in
de standaarduitvoering al tal van aangename details te
bieden heeft. Meer dan u onderweg zou vermoeden.
Kijk u alleen maar eens naar de extreem royale badkamer.
Of de ruim bemeten tweepersoonsbedden.

DESIGN.

Bij het kamperen is de weg het doel.
Geniet van elke kilometer.
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Onze campers zijn stuk voor stuk stijlvol en modern
ingericht – onze bijdrage aan een rondom geslaagde
vakantie. U ziet dat terug in elk detail – bijvoorbeeld
de chroomapplicaties op de hangkastkleppen met
indirecte ledverlichting.
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GESCHIKT VOOR HET HELE JAAR.
Al onze voertuigen zijn geschikt voor de winter, de
Davis-modellen zijn zelfs wintervast conform EN 1646-1.
Uitstekende isolatie en perfect geïsoleerde tanks zorgen
er samen met de zorgvuldige afdichting voor dat onze
campers bestand zijn tegen weer en wind. Ook ’s winters.

Laat de winter maar komen – onze
campers zijn optimaal geïsoleerd.

KWALITEIT.

5

JAAR

DICHTHEIDSGARANTIE

Karmann-Mobil is het synoniem voor duur
zame en betrouwbare campers. Daarvoor
zorgt de uitgelezen kwaliteit bij materiaal
en afwerking. Daarvan zijn wij overtuigd en
daarom bieden wij u 5 jaar dichtheidsgarantie.
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JAAR

DICHTHEIDSGARANTIE
Karmann-Mobil-app
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