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precies wat u wilt?
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Ontdek zelf, in welke camper u graag de wereld wilt ontdekken – en 
in welk bed u daarover wilt dromen. Onze voertuigen garanderen 
vakantieplezier in alle soorten en maten. In allerlei lengten.
In legio inrichtings- en uitrustingsvarianten. Voor een snel overzicht 
hebben we een heel nuchtere opsomming gekozen; de emotie komt 
nog vroeg genoeg. Op de volgende pagina namelijk.

Campers en kampeerbussen zijn vrijheid, alledagsvoertuig en 
terugtrekplek in één – dat maakt het zo belangrijk om precies de 
goede te vinden.

INTRO

NIEUW! 
KAMPEERBUSSEN  

MET HEFDAK

MODELLEN EN 
UITVOERINGSLIJNEN

DAVIS VIEW
Campers  
met hefdak.

DEXTER
Campers voor korte  
trips en lange reizen.

DAVIS
Campers – 
van comfortabel  
tot luxueus.

DEXTER-MODELLEN  
MET HOOGSLAPER
Campers met veel  
ruimte en veel bed.
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Alle Davis VIEW-afbeel-
dingen komen overeen met 
de indelingen van de Davis 
plus een hefdak met een 
tweepersoonsbed.

Voertuiglengte  tot 5,50 m5 m
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INTRO  02/03

4x4

Deze Dexter-modellen hebben boven de 
zitgroep een elektrisch bedienbare hoogslaper 
voor 2 personen.

Voertuiglengte  tot 6 m Voertuiglengte  tot 6,50 m Voertuiglengte  tot 6 m Voertuiglengte  tot 6,50 m5,50 m

DEXTER MET  
 VIERWIELAAN- 
DRIJVING



REISJOURNAAL 4X4 

GPS:  
37O 38' 15.835" N  

13O 55' 52.036" E

BREEDTEGRAAD: 37.637732

LENGTEGRAAD: 13.931121

TEMPERATUUR: 24,6O

ZON:  10 UUR

WIND: ZWAK

PLEZIERFACTOR: HOOG

SICILIË
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Veel liefs
   uit het zuiden!

Wat vooral telt, zijn de geweldige momenten waaraan we 
ons zullen blijven herinneren en waarover we nog vele jaren 
later zullen vertellen. Met een fantastische camper kunt u 
heel veel van dergelijke momenten beleven. Hieronder vindt 
u indrukken van een korte vakantie op Sicilië. Natuurlijk kunt 
u ook op allerlei andere plekjes evenveel plezier beleven. 
Neem de proef op de som.

Hoe mooi de vakantie ook is geweest, hoe avontuurlijk de  
tijd en hoe indrukwekkend het landschap ook was...



SICILIË  04/05

Bivak. Absolute stilte,
alleen het vuur knispert. 

Tamelijk steil, maar dat is  
geen probleem, we hebben  
immers vierwielaandrijving.

DINSDAG, OP WEG    NAAR CORLEONE

   VRIJDAG,  VLAK BIJ CEFALU 

    VERDER  
IN RICHTING ETNA

Stille wateren. 
De zee en ik. Pure ontspanning.



REISJOURNAAL 4X4

   2e week. 

Tijd vo r adrenaline!

Biken aan de Etna...
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SICILIË  06/07

DOLCE VITA VOOR 

AVONTURIERS Tot ziens. We kijken al uit naar de  
volgende trip. Achter deze bergen zijn nog 
méér mooie bergen.

Veilig op weg. 
Onze uitrusting is veilig opgeborgen.

Op naar de top. 
We zijn klaar voor de Etna, het 
adrenalinepeil stijgt.

    WOENSDAG,

A1 OP WEG NAAR HUIS

 

CATANIA, DE

SPANNING STIJGT

  ETNA,  
    HOOGTEPUNT  VAN DE REIS



DESIGN

Met uw Karmann-camper kunt u steeds opnieuw beslissen,  
elke dag een andere koers kiezen – de vraag is alleen: met 
welk model?

   Aan welke soort  
vakantie had  
      u gedacht?

DAVIS
Stijlvolle campers –  

van comfortabel tot luxueus.

Vanaf pagina 30/31

DEXTER 4x4
All-wheel drive buiten,  
all-inclusive binnen.

Vanaf pagina 18/19

DEXTER
Karaktervolle campers voor 
korte trips en lange reizen.

Vanaf pagina 28/29

DEXTER MET HOOGSLAPER
Veel ruimte, ook in de hoogte.

Vanaf pagina 46/47
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Hoe moet je in hemelsnaam kiezen, bij zoveel  
modellen, uitvoeringen en inrichtingsvarianten van  
Karmann-Mobil?

Misschien komen we met onze vragen een stukje dichter bij een 
antwoord. Wilt u graag reizen met extra veel comfort? Of juist 
liever helemaal in stijl? Hebt u veel bergruimte nodig of juist ge-
woon heel veel ruimte? Wilt u snel zijn op de weg of af en toe ook 
ruig terrein verkennen? Dacht u aan een tweepersoonsbed of juist 
liever twee eenpersoonsbedden? Geeft u eerder de voorkeur aan 
een Dexter of aan een Davis? En aan welk model had u gedacht? 
Ja, een paar richtingwijzende beslissingen moeten nog worden 
genomen – op weg naar uw heel persoonlijke vrijetijdsgenot.

DESIGN  08/09

CAMPOVOLOICE BLUEDARK REDCHROME BLUE

ZWARTZILVER IRON GREY WITCHAMPAGNER

DAVIS VIEW
Campers met hefdak. Hoogslaper 
met uitzicht en heel veel frisse 
lucht.

Vanaf pagina12/13
U bepaalt helemaal zelf waar de reis heengaat. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de kleurkeuze.

Lichtdoorstroomd.
Een gevoel van ruimte – alsof u buiten bent.
Bent u natuurlijk ook – wanneer u maar wilt.

NIEUW!
KAMPEERBUSSEN

MET HEFDAK

   M  oi heeft  
verschillende kleuren …



INTRO
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INTRO  10/11

Op deze plek zijn we nog nooit eerder geweest. Nu willen we hier nooit meer weg.  
Of zou het ergens anders misschien nog mooier zijn?

Wanneer we aankomen? 
      We zijn er toch al!

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. U ervaart pure 
ontspanning en voelt met elke ademtocht 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.
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Twee kamers, keuken, badkamer.
Wat dat normaalgesproken aan huur zou kosten!

MODELLEN MET HEFDAK

Puur campinggenot, maar wel inclusief alle comfort – dat is onderweg zijn met de Da-
vis View. De compacte camper beschikt over heel veel in- en uitrusting onder zijn dak. 
En zelfs dat is een echt highlight. Gewoon openzetten voor veel frisse lucht en een 
ongehinderd uitzicht op het hemelgewelf.

  Verfrissende  
bries voor uw  
    vakantieplanning
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Veelzijdigheid is zijn tweede voor-
naam. Uitzicht zijn eerste.

U ziet dan vast en zeker ook de Grote Beer. Op de keper be-
schouwd is de Davis View niet eens zo groot, maar wel ex-
treem ruim. En mocht u nog meer plaats nodig hebben,  
kan het voertuig zelfs een hele verdieping groeien. Optimale 
winst – ook en vooral 's nachts. Want de extra hoogte biedt ook 
ruimte voor twee nieuwe, comfortabele slaapplaatsen. 

Voor deze extra ruimte zorgt een hefdak dat u met een paar 
handgrepen kunt opzetten – voor een volkomen nieuw gevoel 
van licht en ruimte. De Davis View zorgt voor een frisse bries  
in uw vakantie. Wedden?



4 DAVIS VIEW  12/13

Opklapbare slaapkamer. 
Extra tweepersoonsbed boven

Inclusief laddersporten. 
Stevige ladder voor een  
gemakkelijke klim

Voor dwarsslapers. 
Comfortabel bed voor twee  
achterin

Wonen 'op zolder'. 
Een extra tweepersoonsbed boven 
voor nog meer mogelijkheden



1

Aan tafel! 
Zitplaatsen voor vier personen

Gewoon heerlijk genieten. 
Een keuken waarin u graag kookt

Zacht en robuust. 
Deze bekleding 'kan multitasking'

Maak plaats! 
Royale comfortbadkamer
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MODELLEN MET HEFDAK
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DAVIS VIEW  14/15

Top voor elke dag, maar nóg 
beter voor uw vakantie.

Flexibel tot  
onder het dak.
  En verder

Wat doe je als mens, als alles kan? Alles wat zijn hart hem in-
geeft. Daarvoor is de Davis View precies wat u zoekt. Hij zorgt 
voor onvervalst outdoorgevoel en biedt ook 'indoor' een hele 
scala van mogelijkheden, bijvoorbeeld een volwaardige keu-
ken, airconditioning en een uitklapbare bank. Gezelligheid aan 
tafel, daarna een verfrissend tukje, zonnig humeur tot onder 
het dak – verbazend wat bij een breedte van maar net 2,05 m 
allemaal mogelijk is.

Het is de hoogte die hier bij de Davis View de doorslag geeft. 
Daardoor ontstaan extra ruimten en allerlei nieuwe mogelijkhe-
den. Trouwens: bij een binnenhoogte van 1,89 m kunt u overal 
en altijd gemakkelijk rechtop staan. Vooral bij het koken, tan-
denpoetsen of de ochtendyoga een voordeel van onschatbare 
waarde. De nieuwe Davis View – extreem handig, buitenge-
woon veelzijdig en zelfs in hoogte verstelbaar.

De Davis View heeft alles wat u voor een mooie vakantie nodig hebt... 
en nog zo het een en ander om ook elke dag plezier met hem te  
beleven. Kortom: met deze camper kunt u (bijna) alles. Zowel lange  
reizen als grote ladingen, diep ademhalen of adembenemende ervarin-
gen opdoen.

Heel veel dus bij weinig ruimte.
En desondanks plaats genoeg voor  
comfort en plezier.



INTRO
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INTRO  16/17

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 absoluut beste raadgever is? Ja, waarom 
eigenlijk? De wereld heeft zo veel te bieden – het is tijd om op 
ontdekkingstocht te gaan.

       Vaste routes?  
Wij zoeken liever  
       onze eigen weg
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De wegen naar de mooiste plaatsen zijn vaak moeizaam. Soms 
zijn ze nog niet eens geasfalteerd en bij slecht weer vaak zelfs 
 nauwelijks met een normale camper te passeren. Voor de  
Dexter 560 4x4 en de 570 4x4 is dat geen enkel probleem.  
Met hun onverwoestbare vierwielaandrijving brengen zij u veilig 
door moeilijk terrein en openen nieuwe wegen naar puur va-
kantiegenot. Dankzij een trek gewicht van max. 2,8 ton kunt u ook 
zwaardere aanhangwagens op uw reis meenemen.

Daarbij mag u van de royale bedden een verkwikkende nachtrust 
verwachten. Overlangs geplaatst zijn de eenpersoonsbedden tot 
1,97 m lang. Overdwars achterin geplaatst vormen ze samen een 
fantastisch liglandschap. U kunt dus ook 's nachts als het ware 
'dwars door het veld' – in het licht van de maan dat door het 
 grote zijraam in de Dexter valt. Perfect uitgerust om de volgende 
dag bergen te verzetten. Of te beklimmen. Wat u maar wilt.

Waar wegen in paden veranderen, begint het echte avontuur.

Elegante bolster, markante pit – 
de offroad-Dexter van binnen.
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Grenzen?  
   Wat zijn dat?

Alle mogelijkheden hebben.  
Zelfs bij het creëren van ruimte.

MODELLEN MET VIERWIELAANDRIJVING



DEXTER 560 4x4  18/19

Ook van binnen soeverein.   
Hier is alles op zijn plek

Avontuur vooruit. 
Het aantrekkelijke front van 
de Dexter

Handig opgelost.   
Opklapbed voor meer ruimte

Comfortabel.  
Slaapkamers met veel bergruimte



1
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Het interieur.   
Mooi en lekker handig

Daar past veel in.   
Kast voor kleding en meer

Eet smakelijk.   
Hier ontbreken alleen nog de 
ingrediënten

Comfort is een must.  
Opfrissen voor het volgende 
avontuur

MODELLEN MET VIERWIELAANDRIJVING
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Vierwielaandrijving, gladheid, grindweg. Denkt u bij deze woorden aan 
 comfort en hoogwaardige inrichting? Waarschijnlijk niet, maar het zou 
 kunnen. Want in de Dexter 560 4x4 komt op de meest individuele wijze 
het beste uit twee werelden bij elkaar.

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. Met 
deze uitrusting en de vierwielaandrijving komt u comfortabel overal naartoe. 
En wel op ieder moment van het jaar. Want dankzij de efficiënte isolatie en 
de krachtige dieselverwarming is de Dexter 560 4x4 ook 's winters een ide-
aal basislager. Voordat het dan weer verder gaat, ver weg van de weg.

Klaarwakker op grind, sneeuw of ijs, bijdehand op de weg, 
lekker eigenwijs qua inrichting – in de Dexter 560 4x4 sluimeren 
veel talenten.

Bijzondere highlights:
 EcoBlue-motoren tot 170 pk
 sterke vierwielaandrijving
 krachtige Combi 6-dieselverwarming
 tal van opbergmogelijkheden
 aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
 trekgewicht tot 2,8 ton

Even uniek  
  als uw vakantie

DEXTER 560 4x4  20/21

All-wheel drive buiten, 
all-inclusive binnen.  
Zo werkt dat bij de Dexter.



Elke centimeter optimaal benut –
en daarvan zijn er heel veel.
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4

Op de weg rijden  
 kan iedereen

Als u op weg gaat met uw vierwiel-Dexter, hoeft u daar in ieder geval niet bang voor 
te zijn. Met zijn sequentiële vierwielaandrijving is hij voor elk avontuur te porren. Zelfs 
als het buiten heftig tekeer gaat, is en blijft het binnen comfortabel. Bovendien zorgt 
een intelligentie indeling voor een zee van ruimte met een al even overvloedige 
inrichting. 

Volwaardige keuken, wasruimte met douche en toilet, gemakkelijke eenpersoonsbed-
den, modulaire zitgroep, meters opbergruimte achterin – in de Dexter 570 4x4 is  
het goed toeven. Ook als het buiten bitter koud is. Dankzij een efficiënte isolatie en 
een krachtige verwarming is uw camper een all-season-metgezel. Daarvoor hoeft u 
niet eens vakantie te hebben. Dankzij zijn compacte afmetingen en zijn inrichting is 
de Dexter 570 4x4 ook perfect voor alledag.

Bijzondere highlights:
 EcoBlue-motoren tot 170 pk
 krachtige vierwielaandrijving
 sterke Combi-4-dieselverwarming
 trekgewicht tot 2,8 ton
 barzitgroep met tafel
 modulaire kledingkast
 tal van opbergmogelijkheden

Met de Dexter 570 4x4 hoeft u natuurlijk niet over split, door modder of over 
hobbels te rijden. U hoeft ook niet in hartje winter op vakantie te gaan – maar 
kunnen is hier alleen maar een kwestie van willen. Geniet van elke meter rijweg, 
maar ook van het ruige terrein ernaast.

Hier kunt u achteroverleunen.
Tot uw volgende outdoor-avontuur.

2

NIEUW!
DEXTER 570  

4×4

MODELLEN MET VIERWIELAANDRIJVING
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15 DEXTER 570 4x4  22/23

Eten in een mooie ambiance. 
Elke dag ergens anders genieten

Soapopera. 
Wasruimte met douche, toilet  
en wegklapbare wastafel

Voor lang(s)slapers. 
Twee comfortabele 1,97m-een-
persoonsbedden

Bergen van bergruimte. 
Slimme, plaatsmakende  
oplossingen

Interieuraanzicht. 
Knap en knap handig, met  
ophangbare klaptafel



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 eruit zien? 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 veel 
van onze campers 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.

's Nachts lekker dromen,   
   's m  rgens genieten

Comfort verhogen – met een 
extra stapelbed is er slaapruimte 
voor het hele gezin.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN  24/25



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.  

Wie altijd rijdt, waar anderen rijden, zal altijd zijn waar anderen ook zijn.  
Dit is niets voor u, u zoekt graag andere wegen op en wordt daarvoor  
rijkelijk beloond.  

   Borden? Wij volgen  gewoon 
onze nieuwsgierigheid

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Met hem is uw vakantie nooit meer hetzelfde, want dan beleeft u de natuur nog eens 
helemaal opnieuw. Trouwens al voordat u vertrekt. Want in de Dexter wacht u een 
modern interieur met veel echt hout. Het samenspel van markant notenhoutdecor en 
lichtgrijze oppervlakken zorgt voor een bijzondere charme. Voelbaar op elke centime-
ter en zichtbaar in elk detail. Bijvoorbeeld op het keukenblok – heerlijk robuust, met 
fijne, glanzende armaturen van chroom. Het heerlijke tweepersoonsbed valt beslist ook 
bij u in de smaak. Dit ligt haaks op de rijrichting, zodat u onderweg extra veel ruimte 
hebt: dat geldt al voor de compacte, maar comfortabele Dexter 540, maar al hele-
maal voor de grotere modellen zoals de Dexter 560 en 580 die allebei een zee van 
ontplooiingsruimte bieden. Van deze vrijheid kunt u trouwens het hele jaar genieten – 
want de robuuste Dexter is met zijn efficiënte isolatie en zijn krachtige verwarming op 
elk weer voorbereid. Wat dacht u van skiën in de Pyreneeën?

Er zijn campers – en er zijn campers die het hele leven veranderen.  
Zoals de Dexter.

Bijzondere highlights:
 hoogwaardige meubels met massief houten elementen
 opklapbaar tweepersoonsbed
 royale wasruimte met zwenkbaar toilet
 grote koelkast en hoogwaardig keukenblok
 zitgroep met 4 zitplaatsen met gordel
 stapelbedden bij Dexter 560 en 581
 vierseizoenenuitrusting met krachtige 4-kW-verwarming
 desgewenst met skyroof-panoramadak (behalve Dexter 560)

Prachtige natuur buiten.  
        En binnen!

 CATALOGUS   2020|2021

Praktisch en robuust  
is altijd trend.

Alles inbegrepen –  
behalve de  dagelijkse sleur.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580 · DEXTER 581  28/29

Slaapkamer on tour. 
Het bed achterin, gewoon fantastisch 

Licht en lucht.   
Het skyroof-panoramadak laat de zon 
naar binnen

Ruime badkamer.  
Hoezo, kleinste kamertje?

Veel hout en nog meer ruimte.   
De eet- en woonruimte



1
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Interieuraanzicht.  
Design waar u ook kijkt

Stijlvol zitten 
Mooi gedetailleerde stiknaad-
look

Prachtig ingericht. 
Uw camper van binnen

Groter raam.  
Duidelijk meer licht

Comfortbadkamer.  
Tot in de puntjes verzorgd

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Als u de nieuwe Davis eens zo bekijkt, kan de vakantie eigenlijk 
alleen maar mooi worden. Met zijn lichte interieur, zijn hoogglanzende 
oppervlakken en een veelvoud aan elegante inrichtingsdetails is de 
camper een kunstwerk op zich. Maar wel een met praktische waarde. 

In de compacte Davis 540 is namelijk niet alleen ruimte voor indrukwek-
kend design, maar ook voor al het andere. Een badruimte met douche, 
een modern keukenblok, een breed dinette-raam, een royaal tweeper-
soonsbed, hoogwaardige meubels, zeeën van bergruimte en toch arm-
slag genoeg voor zelfontplooiing. Zelfs in de cockpit die opmerkelijk 
veel hoofdruimte biedt. Optimaal zicht is sowieso gegarandeerd, maar 
niet voor anderen. Dankzij de nieuwe, optionele cockpitverduistering 
met  privacy-functie voor meer privacy en bescherming tegen zonlicht. 
Over het weer gesproken: alle Davis-modellen kunnen het hele jaar 
door  worden gebruikt dankzij hun uitgebreide isolatie en wintervaste 
dieselverwarming.

Natuurlijk, een camper moet vooral betrouwbaar zijn, veilig en praktisch. 
Maar nergens staat geschreven dat hij niet ook stijlvol mag zijn!

Bijzondere highlights:
 motorvermogen tot 180 pk
 elegant interieurdesign
 hoogwaardige meubels
 sfeervolle ledverlichting
 krachtige dieselverwarming
 lux badkamercomfort
 veel bewegings- en bergruimte
 opklapbaar bed achterin

De Davis als ruimtewonder –  
tot in het kleinste gaatje.

Het oog wil ook wat
DAVIS 540  30/31
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In de grotere Davis modellen 590, 591 en 592 kunt u volop genieten 
van al deze voordelen. In extralengte. Ongeveer 50 cm meer betekent 
zoveel meer ruimte in de grote Davis. En dat voelt u overal: in de ruime 
badkamer met raam, in het lange keukenblok, in de ruime woonruimte 
en ook 's nachts, wanneer u zich heerlijk kunt uitstrekken in uw brede 
tweepersoonsbed.

In de Davis 591 bespaart u tijdens uw slaap ook nog eens ruimte. 
Een charmant stapelbed maakt het mogelijk. Ook heel opmerkelijk: 
de koelkast in de Davis 592 die met maar liefst 142 liter bijna epische 
 afmetingen bereikt. Er is dus zeker geen tekort aan koele drankjes en 
vers voedsel. Voor al het andere genot zorgt de Davis van uw keuze.

Een mens kan nooit genoeg ruimte hebben, comfort sowieso 
niet en over teveel stijl heeft ook nog niemand geklaagd.

Bijzondere highlights:
 motorvermogen tot 180 pk
 indrukwekkend interieurdesign
 hoogwaardige meubels
 sfeervolle ledverlichting
 krachtige dieselverwarming
 lux badkamercomfort
 veel bewegings- en bergruimte
 opklapbaar bed achterin

Mooi plekje  
         hebt u hier!

Wellness inclusief.  
Uw comfortbadkamer met daglicht.
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XXL-koelkast. Ruimte  
genoeg voor lekkernijen.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Flink veel ruimte.   
Alles veilig opgeborgen

Grote badruimte.   
Deur dicht en genieten van comfort  

Design in het interieur.   
Veel wit, veel liefde voor het detail

Veel voorraad.   
140 liter grote koelkast in Davis 592

Dubbel tweepersoonsbed.  
Voor mensen en hun dromen  
in de Davis 591

DAVIS 590 · DAVIS 591 · DAVIS 592  32/33
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Mooi groot. 
Zeeën van ruimte

Comfortabel. 
Slaapkamer met veel bergruimte

Ook een perfecte garage. 
Parkeren, eruit rijden en op  
ontdekkingstocht
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Hecht u veel waarde aan stijl?
Hij ook.

Vakantie op 6 wielen? 
De ruimte ervoor is er.

Van weinig kan in deze camper trouwens sowieso geen sprake zijn. De nieuwe 
Davis 630 biedt een overvloed aan ruimte, op elke centimeter. Bij dit ruimte-
gevoel is elke reis puur genieten, terwijl het grote keukenblok een hartelijke 
uitnodiging tot kokkerellen is en de wasruimte met zijn verschuifbare wastafel 
bijna voor een volwaardige 'badkamer' kan doorgaan. Geen verrassing dus 
dat ook veel ruimte voor het slaapcomfort voorhanden is. Heel veel zelfs!

Het comfortabele, elektrisch in hoogte verstelbare bed achterin garandeert 
elke nacht een verkwikkende slaap. Dankzij een royaal ligoppervlak kunt u 
elke avond opnieuw zelf kiezen of u overdwars of overlangs wilt slapen. De 
variabele laadruimte is met zijn 1.800 liter zó groot dat u uw halve inventaris 
kunt meenemen. Dankzij een speciale laadvloer heeft uw mobiele thuis zelfs 
geen moeite met grote, zware stukken. U kunt dus alles meenemen wat u 
voor een geweldige vakantie denkt nodig te hebben. Dat wordt genieten.

Bijzondere highlights:
 variabele, reusachtige bergruimte achterin
 elektrisch in hoogte verstelbaar bed achterin
 laadvloer met oprijplank en sjorogen
 groot bed achterin voor overlangs of overdwars slapen
 1.800l-laadruimte
 groot keukenblok
 wasruimte met verschuifbare wastafel

Meestal is dat of handig of mooi. Bij de nieuwe Davis 630  
is het allebei – en niet weinig ook.

DAVIS 630  34/35

Veel ruimte voor 
grootse plannen
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Volkomen ongestoord.  
De cockpitverduistering  
maakt het mogelijk.

Niet te toppen?  
   Toch wel!

2

3

4

Het Davis Lifestyle-pakket doet er op het gebied van klasse en comfort 
zelfs nog een schepje bovenop. Met een ongeëvenaarde inrichting. Een wit 
keukenblok, de extra sfeerverlichting, fijne verchroomde applicaties hier en 
indirecte ledverlichting daar – stijl vult de hele ruimte, die dankzij de slim 
geïntegreerde opbergvakken zelfs nog groter lijkt. 

Beter kan het niet meer, wel zonniger. Met het optionele panoramadak 
kunt u genieten van een vrij uitzicht op de hemel. Overdag de zon, 's nachts 
de sterren en altijd heel veel binnenvallend natuurlijk licht voor een volko-
men nieuw gevoel van ruimte. Op zoek naar vakantieplekjes in de zon?

Bijzondere highlights:
 keukenblok met wit mineraal werkblad
 sfeerverlichting aan de hangkast en het keukenblok
 achterdeuren met monochrome binnenbekleding
 sierstrips in chroomoptiek aan de hangkast
 extra opbergkasten boven de achterdeur

Als de nieuwe Davis u bevalt, zult u dit nog veel mooier vinden.  
Deze elegante camper kunt u namelijk inderdaad nóg stijlvoller  
en comfortabeler maken. Ja, dat vonden ook verrassend.

Een glanzend staaltje van inrich-
tingskunst. Hier zijn vooral de 
details een tweede blik waard.

1
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Veel natuurlijk licht.  
Dankzij het skyroof-panoramadak

Design in detail.   
Bovenkasten met lichtstrips

Mooier koken. 
In sfeervol licht

Stukken veiliger. 
Afgeronde tafelranden

Interieuraanzicht.  
Design waar u ook kijkt



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 wak-
ker wordt met een glimlach op uw lippen. 

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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Dobberen op zacht deinende golven, de voeten onderdompelen in 
het koele water en daarbij steeds het mooiste van de dag nog voor 
de boeg hebben.

  Op naar  
nieuwe oevers
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In de Davis 600 of de Davis 620 kijkt u er elke dag naar uit. Deze 
beide modellen bieden namelijk de nachtelijke luxe van twee comfor-
tabele eenpersoonsbedden. En omdat bij Karmann-Mobil bijna alles 
variabel toepasbaar is, kunt u ook hier weer kiezen. Met één hand-
greep verbindt u de beide bedden namelijk tot één groot tweeper-
soonsbed. Overdag hetzelfde plaatje. 

Veel ruimte en allerlei mogelijkheden om die optimaal te benutten. 
Het beste voorbeeld: de comfortbadkamer met variabele indeling in 
de Davis 600. Als dat past bij uw voorstellingen van reiscomfort, zal 
het moderne, aangenaam lichte interieur ook bij u in de smaak vallen. 
Dat wil zeggen: wanneer u van stijlvol design en exclusieve ambiance 
houdt. Maar daar gaan we voor het gemak maar van uit.

Op sommige plekjes zou je willen  
dat het nooit nacht werd. 

Fantastisch  
     veel comfort

Bijzondere highlights:
 gemakkelijke eenpersoonsbedden
 ruime badkamer met variabele indeling
 opklapbare wastafel
 aangename cockpitverduistering 
 modulaire opbergboxen achterin de Davis 620
 Combi 4-dieselverwarming

De Davis-modellen zijn 
groots tot in het detail.
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Slim bedacht. 
Boven lekker, beneden ruim

Bovenkasten met indirecte 
verlichting.  
Rondom aangename ambiance

Geheel volgens uw wensen.  
Een- of tweepersoonsbed

'Schone' indeling.   
Comfortbadkamer voor hoge 
eisen in de Davis 600

Interieur.  
Bereik uw bestemming in stijl,  
in de Davis 600
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Comfortabele bedden.  
Apart slapen, samen genieten

Het oog wil ook wat. 
Keukenblok met sfeerverlichting

Edele kookplaat met spatscherm.  
Genieten à la car

Het interieur.  
Luxe vult de ruimte

Luxe badkamer met geïntegreerde 
douche.
Wellness voor onderweg

 CATALOGUS   2020|2021
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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 ledverlichting hebt u die altijd stand-by. U wilt graag 
nóg meer stijl? Het optionele Davis Lifestyle-pakket biedt 
allerlei luxe en reisgenot 'on top'. 

Met chic verchroomde meubeloppervlakken, wandbekleding in 
lederlook, discrete ledverlichting en mooie plafondverlichting. 
Het absolute highlight is het optionele skyroof-panoramadak 
boven de cockpit. Zo heeft de vakantie direct nog een paar 
sterren meer en de zon reist altijd mee. Een reden om te stralen? 
Vast en zeker, maar de Davis biedt nog zo veel meer.

Midden in de natuur en toch omgeven door luxe –  
als uw vakantie er zo uit moet zien, is dit uw camper. 

Schaapjes tellen      
        de luxe

Glamoureus of 
functioneel?  
De Davis is allebei.

Bijzondere highlights:
 extreem ruim
 grote keuken met 80l-koelkast (70 l bij de Davis 600)
 variabele bergruimte achterin
 badkamer met verschuifbare wastafel

DAVIS 600 · DAVIS 620  42/43



Het interieur.  
Een zee van ruimte voor  vakantieplezier

Skyroof-panoramadak. (optioneel) 
Geweldig uitzicht

Compleet keukenblok.   
Hier is genot grenzeloos 

Extra bergruimte.   
Grote bagagestukken gewoon onder  
het bed

Een- of tweepersoonsbed?   
Dat kunt u ook nog na het  
 tandenpoetsen beslissen

1
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De grote Dexters hebben veel te bieden. 
Hier slechts een paar indrukken uit de 
Dexter 625.

In de Dexter-modellen met eenpersoonsbed kunt u genieten van individueel slaap-
comfort. Het perfecte plekje dus als u eens een nacht rustig door wilt slapen. Of de 
volgende dag heel veel wilt beleven. 

De Dexter 600 is bijna 6 meter lang en biedt alles wat u nodig hebt voor uw persoon-
lijke avontuur na het ontbijt: een grote comfortabele badkamer, een slim inklapbare 
 tafel, een bar-zitgroep met vitrinekast, een tweepits kookveld, verschillende opberg-
ruimten, robuuste meubels met een hoog aandeel massief hout – alles wat u nu nog 
 nodig hebt, is de route. En die bepaalt uzelf. 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 eenpersoons-
bedden? Grote kledingkast? Zitplaatsen voor vier? 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.

Dexter heeft zijn eigen karakter, hij doet heel veel 
anders en toch komt uiteindelijk toch op hetzelfde uit: 
onafhankelijkheid op de meest ontspannen manier.

Bijzondere highlights:
  royaal ruimteaanbod
  eenpersoonsbedden ook te gebruiken  

als tweepersoonsbed
  comfortbadkamer
  voor de winter geschikte 4-kW-verwarming
  bar-zitgroep (alleen in de Dexter 600)
  massief, hoogwaardig keukenblok
  skyroof-panoramadak (optioneel)

Gesneden uit  
           ander h  ut

DEXTER 600 · DEXTER 625  44/45
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Soms hebben we maar heel weinig nodig om gelukkig te zijn.  
Een weekendje vakantie 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, dank u, dat leidt alleen maar af van het 
belangrijkste. Van de zilte zeelucht, de zacht deinende golven en de langzaam 
passerende schepen aan de horizon. Dit 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 er omheen.

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

Rondom blij  
     en tevreden
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Voor de rest van de tijd hebt u meer bewegings- of bergruimte – net wat u 
wilt. Zo zijn onze Dexters ook uitgevoerd: individueel en helemaal naar wens. 
Zelfs de compacte Dexter 550, die verrast met zijn natuurlijk mooie meubilair 
van massief houten elementen en zijn enorme ruimtecomfort, laat 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 comfortbad-
kamer ziet. Temeer omdat ook de rest van de inrichting er niet om liegt. 

De Dexter 550 is nu eenmaal een klein ruimtewonder en dat ligt vooral aan 
de afzinkbare hoogslaper, waardoor uw Dexter als het ware twee verdiepin-
gen heeft. Zo kunt u zich boven al ontspannen, terwijl in de gezellige zitgroep 
daaronder nog iemand lekker een boek zit te lezen – of misschien toch een 
reisatlas?

Hemels, zo'n hoogslaper. Hij neemt alleen 
ruimte in als u die ook echt nodig hebt. 

Bijzondere highlights:
 slechts 5,42 m lang
 elektronisch bestuurbare hoogslaper
 volledig geïsoleerd, verhoogd GFK-dak
 ruime hoekkeuken
 grote wasruimte achterin
 handige klapbank

   Voor uitgeslapen  
globetrotters
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Onderweg van ruimte genieten? 
Alstublieft.

Twee keer zoveel ruimte.  
Stonden daar net geen stoelen?

MODELLEN MET HOOGSLAPER
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Ruime hoekkeuken. 
Lekker, zo'n vakantie

4 zitplaatsen met gordel.  
Perfect als vrienden op 
 bezoek komen

Comfortabele badkamer 
met douche.   
Ruimte waar u ze nodig hebt

Handige klapbank. 
Comfortabel meer slaapcomfort

Mooie, grote hoogslaper.   
Voor een 'hoogverheven' 
 slaapgenot



1
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Echt authentiek.   
Veel hout, veel natuurlijke charme

Heel veel keuken. 
Met groot werkblad

Coole oplossing.   
Comfortabel uitschuifbare koelkast 

Alles op orde.   
Kast met kledingstang

Puur plezier.  
Badkamer met veel ruimte en comfort

MODELLEN MET HOOGSLAPER
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U zul het alleen zonder verveling moeten stellen, de Dexter 595 heeft al het an-
dere aan boord. Een comfortabele badkamer met aparte douche, een elektronisch 
bestuurbare hoogslaper, een hoogwaardig keukenblok en heel veel eigen charme. 
De Dexter 595 is gewoon anders dan andere campers. Hij verrast met veel mas-
sief hout, straalt op elk moment natuurlijke flair uit en is nóg een beetje handiger 
dan u normaal van een camper zou verwachten. Het beste voorbeeld hiervan is de 
enorm grote kast waar echt alles in past. Levensmiddelen kunt u desondanks ook 
ergens anders bewaren. Want de Dexter beschikt ook over een grote ladekoelkast. 
Dit is dan ook de enige plek in de Dexter waar het koud is. De camper is name-
lijk efficiënt geïsoleerd, uitgerust met een krachtige verwarming en dus absoluut 
geschikt voor wintercamping. Een auto voor elk seizoen – quattro stagioni, zoals 
de Italiaan zegt.

Hetzelfde geldt voor de Dexter 555. De gezinscamper beschikt namelijk over een 
bijna even omvangrijke inrichting. Zes 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. Avontuur gegarandeerd!

Een vakantie zoals met een Dexter kun je niet boeken. Die moet je 
 beleven. Dus, koffers pakken en op naar een geweldig avontuur. 

Groot is niet alles, groots is 
ook belangrijk. De Dexter 595 
is allebei. Goed voor u.

Bijzondere highlights:
 elektronisch bestuurde hoogslaper
 klapbank in de zitgroep
 2 tweepersoonsbedden (alleen Dexter 555)
 grote keuken- en kledingkast (alleen Dexter 595)
 badruimte met aparte douche achterin (alleen Dexter 595)

Dromen vervullen.  
       Nu!
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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 comfor-
tabele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering behoren in elk geval tot de 
sterke punten van Karmann-Mobil. 

MODULARITEIT EN GEVARIEERDHEID.

De keuze bij Karmann-Mobil laat niets te wensen over.  
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 zoals draaibare wastafels en 
 toiletmodules laten zien hoe ruimte optimaal 
kan worden benut. Twee keer!

Eenpersoonsbed, tweepersoonsbed, stapelbed of 
toch liever opbergruimte? De keuze is aan u.

 CATALOGUS   2020|2021

        De 
   VOORDELEN van
KARMANN-M  BIL

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN



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

INDIVIDUALITEIT.

Met uiteenlopende voertuigen, verschillende afmetingen en leng-
ten, 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 sommi-
ge Davis- en Dexter-modellen worden eenpersoonsbedden snel 
omgetoverd tot tweepersoonsbed of liglandschap. Ergens anders 
kan een wastafel plaatsbesparend worden weggeklapt.

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.
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Bij het kamperen is de weg het doel.  
Geniet van elke kilometer.

COMFORT.

We wensen u een aangename reis en zorgen ervoor dat dat 
ook het geval is. Met een interieur dat zelfs in de standaarduit-
voering al tal van aangename details te bieden heeft. Meer 
dan u onderweg zou vermoeden. Kijkt u alleen maar eens naar 
de royale comfortbadkamer. Of de ruim bemeten tweeper-
soonsbedden.  

DESIGN.

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 chroomappli-
caties op de hangkastkleppen met indirecte 
ledverlichting.
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GESCHIKT VOOR HET HELE JAAR.

Al onze voertuigen zijn geschikt voor wintercamping. 
Krachtige verwarming, 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.

KWALITEIT.

Karmann-Mobil is het synoniem voor duur-
zame en betrouwbare campers. Daarvoor 
zorgt de uitgelezen kwaliteit bij materiaal 
en afwerking. Wij zijn daarvan overtuigd 
en bieden u dan onder andere 5 jaar dicht-
heidsgarantie. 

Laat de winter maar komen 
– onze  campers zijn  optimaal 

geïsoleerd.
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Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hier beschreven producten en geldt niet voor andere producten van de firma Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Deels omvatten 
zij ook speciale uitvoeringen die niet standaard tot de leveringsomvang behoren. Alle gewichtsvermeldingen zijn waarden die +/- 5 procent kunnen afwijken. In sommige landen zijn vanwege wettelijke bepalingen afwijkingen mogelijk van de hier 
beschreven modelvarianten en uitvoeringen. Vraag bij uw Karmann-Mobil-dealer a.u.b. naar de precieze omvang en het verkrijgbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijke uitvoering. Onder voorbehoud van vergissingen en 
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