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	 MODELLEN	MET	VIERWIELAANDRIJVING MODELLEN MET HEFDAK

Ontdek zelf, in welke Karmann-Mobil-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	zijn	vrijheid,	voertuig	voor	alledag	en	terugtrekplekin	 
één	–	dat	maakt	het	zo	belangrijk	om	precies	de	goede	te	vinden.

   Individue el of der  
     liver helemaal, 
precies wat u wilt?
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Minivans met hefdak voor 
overal en elke dag. 
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	 MODELLEN	MET	VIERWIELAANDRIJVING
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DEXTER MET
VIERWIELAAN-
DRIJVING
Brengen je zeker  
vooruit.
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Deze Dexter-modellen hebben boven  
dezitgroep een elektrisch bedienbare  
hoogslaper voor 2 personen.

DEXTER-MODELLEN
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4x4
COMFORTCAMPER MET ALL-WHEEL DRIVE 

 MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN MODELLEN MET HOOGSLAPER



DUNCAN
Het jeans-type: past  

perfect in het dagelijkse 
 leven en in de vrije tijd.

Vanaf	pagina	08/09

De	nieuwe	Duncan	is	een	alledaagse	van	voor	alle	
gelegenheden.	Deze	ultracompacte	en	fascinerend	
flexibele	campervan	gaat	elke	al	dan	niet	alledaagse	
uitdaging	aan	en	staat	klaar	voor	een	spontane	reis.

Met ultracompacte afmetingen en een auto-uitrusting met veel 
veiligheids- en connectiviteitsvoorzieningen is het een multi-
functioneel alledaags voertuig dat uitstekend hanteerbaar is  
in het stadsverkeer. 

Tegelijkertijd biedt het flexibele interieur veel ruimte voor 
vrijetijdsactiviteiten en actieve vakanties. De driezitsbank kan 
bijvoorbeeld in een handomdraai naar achteren verschoven, 
verwijderd of neergeklapt worden – afhankelijk van of u meer 
ruimte nodig hebt voor bagage of een extra ligplaats. Duncan, 
een spontaan type. Perfect voor spontane types.

MODELOVERZICHT

  VOOR DAGELIJKS GEBRUIK  
    OF AVONTUUR?
WAAROM KIEZEN?    

NIEUW! 
  MINIVAN  

MET HEFDAK 
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De	nieuwe	Davis	Trendstyle	is	afgestemd	op	speciale	
eisen.	Het	gloednieuwe	interieurdesign	is	door	en	door	
uitzonderlijk.	

Het verrast met een textiele microvezel-look die in de camperwe-
reld uniek is. Ook verfrissend nieuw is de bekleding in stijlvolle 
koffie/cappuccino-kleuren, die de harmonieuze totaalindruk in het 
ruime interieur afrondt. 

Buiten hetzelfde beeld. Stijl, overal waar je kijkt. Te beginnen met 
de nieuwe trendkleur Lanzarote en zwarte aluminium wielen tot de 
donker getinte ramen. Allemaal standaard, trouwens, net als de 
rest van de geweldige uitrusting. Typisch Karmann-Mobil dus.

MODELOVERZICHT  04/05

DAVIS TRENDSTYLE
Onderscheidt zich van de 
massa met zijn innovatieve 
en autonome interieur.

Vanaf	pagina	26/27

       Individueel   
   all-inclusive? 

en
NIEUW!  SPECIALE TREND- STYLE-EDITIE



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

DAVIS LIFESTYLE
Stijlvolle campers van 
elegant tot luxueus.

Vanaf	pagina	44/45

DEXTER MET HOOGSLAPER
Veel ruimte, ook in de hoogte.

Vanaf	pagina	52/53

NU!
MET SCHUIFDAK  

EN LITHIUM- 
ION-ACCU

DEXTER
Karaktervolle campers voor  
korte trips en lange reizen.

Vanaf	pagina	30/31

NIEUW!   DAVIS LIFESTYLEMET NIEUW  INTERIEUR

Aan welke soort vakantie 
     had u gedacht?

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

Vanaf	pagina	16/17

U	bepaalt	helemaal	zelf	waar	de	reis	heengaat.	 
Dat	geldt	natuurlijk	ook	voor	de	inrichting.

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.

MOOI HEEFT VERSCHILLENDE   
   KLEUREN.

LAKUITVOERINGEN

EXPEDITION GREYCHROME BLUELANZAROTE GREY ZWART

ZILVER IRON GREY WITCHAMPAGNER

ORANGE GLOW
(ALLEEN DUNCAN)

ABYSS BLUE
(ALLEEN DUNCAN)

AZUR BLUE
(ALLEEN DUNCAN)

RACE RED
(ALLEEN DUNCAN)

MODELOVERZICHT  06/07



DUNCAN

De	nieuwe	Duncan	–	altijd	bereid,	altijd	in	beweging.	In	het	dagelijkse	leven	of	op	vakantie:	 
de	ultracompacte	en	multifunctionele	camper	is	klaar	voor	elke	bestemming.

Flexibel tot onder het dak.
  En verder.

Even iets bij de bouwmarkt halen? De jonge voet-
ballers naar een uitwedstrijd brengen? Of naar een 
klantenafspraak rijden met een mobiel minikantoor? 
De	nieuwe	Duncan verschaft u alle vrijheid. Of het 
nu voor vrije tijd, familie of werk is: elke dag wordt 
een ontdekkingsreis. Vooral omdat Duncan een 
echte reisprofessional is. 

Met zijn comfortabele uitrusting en superieu-
re motor kan hij niet alleen elke dagelijkse taak 
dynamisch aan, maar is hij ook de ideale metgezel 
voor een korte weekendtrip of een lange, geplande 
outdoor-vakantie.

De nieuwe Duncan – kameraad en  
reisgezel met optimale geschiktheid  

voor alledaagse taken.
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Wat	u	ook	in	gedachten	hebt,	waar	u	ook	heen	wilt	–	er	is	 
altijdwel	iets	te	vervoeren.	Goed	dat	Duncan	zo'n	praktisch	 
en	behendig	type	is.	

Het hoeft immers niet direct om een lange reis te gaan. De Duncan voelt  
zich ook helemaal thuis tijdens een dagje winkelen in de stad. Een meubelstuk?  
Een paar kratten drank? De wekelijkse boodschappen? Geen probleem, de  
Duncan	neemt alles op. Ook vrijetijds- en sportuitrustingen zijn bij hem in  
goede handen.

En daarbij ziet hij er ook nog eens stijlvol uit. Daarbij komt nog een auto-uitrus-
ting met veel veiligheids- en connectiviteitsfuncties die niet onderdoet voor een 
personenauto uit het hogere segment. De Duncan	is een voor dagelijks gebruik 
geschikt, multifunctioneel voertuig met lifestyle-karakter. Precies wat u nodig 
hebt voor een actieve vrijetijdsbesteding.

Vol gaan voor vrije tijd. 
Naar de stad of de natuur.

     VEEL VRIJE TIJD   
  in DE BAGAGE.

MINIVAN MET HEFDAK
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DUNCAN  10/11

Alles aanwezig voor 
vrijetijdsbesteding.



Gewoon heerlijk genieten.  
Een keuken waarin u graag kookt.

MINIVAN MET HEFDAK
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Welterusten muggen!  
Effectief beschermd door  

ingangen met insectenhor.

4,98 m of 5,34 m lang, 2,08 m breed: met de Duncan kunt u 
heel ontspannen deelnemen aan het stadsverkeer. Hij maakt 
het u zelfs gemakkelijk om een parkeerplaats te vinden, want 
met een hoogte van slechts 2,08 m kunt u zelfs sommige mo-
derne parkeergarages in. 

Terug in de natuur kunt u het extreem platte hefdak met gas-
drukdemperondersteuning uitklappen – en het u comfortabel 
maken op een tweepersoonsbed met veerschotels onder de 
matras.

Kan	alles,	behalve	saai	zijn.	Met	ultracompacte	afmetingen	en	 
variabel	interieur	is	de	Duncan	even	geschikt	voor	stadsverkeer	als	 
voor	avontuurlijke	reisjes.

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

Op veerschotels gebed. Voor  
compromisloos slaapcomfort onderweg.

SPONTAAN  
     OP WEG.

DUNCAN  12/13



Slapen,	koken,	chillen?	Kan	allemaal	geregeld	worden.	In	het	 
woongedeelte	is	alle	comfort	aanwezig.	Het	is	fijn	om	ver	weg,	 
maar	toch	thuis	te	zijn.

Van buiten compact, van binnen ruim. De Duncan	verrast met slim gebruik van de 
ruimte en een variabel interieur. De driezitsbank kan in een paar eenvoudige stap-
pen verschoven of verwijderd worden. Hebt u een extra ligvlak nodig? Gewoon 
omklappen. Keuken met kooktoestel en spoelbak, koelkast, opbergkasten – alles 
aanwezig. Een tafel om op te hangen of voor het voertuig te plaatsen zit in de zij-
deur verborgen. Wanneer vertrekt u? De Duncan is klaar en net zo flexibel als u.

Bijzondere	highlights:
 Hoogwaardig en robuust interieur
 Modulaire driezitsbank op glijrails
 Hefdak met gasdrukdempers
 4,98 m lang, 2,08 m breed, 2,08 m hoog
 Dynamisch rijgedrag met tot 170 pk
 Uitgebreide veiligheids- en hulpsystemen
 Keuken en koelkast aan boord, in de Duncan 535 ook een toilet

Twee ruimtes, keuken, badkamer. 
Hoeveel betaalt u daar elders voor!

Veelzijdigheid is zijn tweede naam. 
 Uitzicht zijn eerste. 

ALLES EROP EN ERAAN,  
  ALLES GOED.

MINIVAN MET HEFDAK
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ALLES EROP EN ERAAN,  
  ALLES GOED.

DUNCAN  14/15



OP WEG TUSSEN   
   VUUR EN IJS.

Gletsjers	en	vulkanen,	watervallen	en	geisers,	noorderlicht	en	
middernachtzon	–	IJsland	fascineert	met	zijn	adembenemende	
natuurfenomenen.

Vlakbij Landmannalaugar.  
Een paar kilometer naar het noordoosten 

ontdekt men een natuurlijk meer in de 
vorm van een krater. 

REISIMPRESSIE 

IJSLAND

Zuid-IJsland, Dyrhólaey.  
Het uitzicht reikt in de verte tot  
aan de grot Hálsanefshellir, een  

rot gemaakt van natuurlijke 
 basaltrotszuilen.

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE

Om het spectaculaire landschap in de buurt van de poolcirkel met eigen 
ogen te zien en van dichtbij te beleven, is een camper met all-wheel drive 
natuurlijk perfect. Stap in en neem in gedachten een korte vakantie met de 
volgende foto-impressie. Karmann-Mobil biedt pure kampeervrijheid voor 
natuurliefhebbers en actieve vakantiegangers. 

Waar uw volgende reis u ook brengt: onze campers staan voor u klaar.
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Vrijheid zo ver het oog reikt. Verken met  
Karmann-Mobil het IJslandse landschap in al  

zijn diversiteit.

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE	 	 16/17



West-IJsland. Scheepswrak van de Garðar BA 64.  
Gebouwd in 1912 en tot het midden van de jaren 1960  

de eerste vissersboot van staal die ijs kon breken.

REISIMPRESSIE 

IJSLANDMODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE
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Rood staat voor vulkanisch vuur, wit voor ijs en blauw voor de hemel. 
Volg in uw gedachtenreis de IJslandse vlag! Talrijke lavagrotten en 
warmwaterbronnen wachten erop door u ontdekt te worden. De 
hoge vulkanische activiteit is ook de reden voor een andere attractie 
in IJsland: geisers. 

Kokend heet water ontsnapt uit de grond en spuit omhoog, een 
fascinerend natuurschouwspel. En steeds weer dwaalt de blik af naar 
de horizon. Oneindige uitgestrekte gebieden die nog ontdekt willen 
worden.

Hoogland Zuid-IJsland.  
Langs een rivierbedding van  
smeltwater, rijdend richting  

Landmannalaugar.

Stokkur. Geisergebied in het 
zuidwestelijke binnenland van  
IJsland. Om de paar minuten  

schiet een indrukwekkende  
fontein in de lucht.

IJsland. Kale hooglanden in het binnenland, het grootste bos van 
het land aan de oostkust, diepe fjorden in het noordwesten en 
met mos begroeide lavavelden in het zuidwesten.

Een	rood	kruis	met	een	witte	rand	op	een	blauwe	achtergrond	–	 
de	kleuren	van	de	IJslandse	vlag	hebben	een	diepere	betekenis	en	staan	 
symbool	voor	de	bepalende	elementen	van	het	eiland.

  RUIGE NATUUR,  
FASCINERENDE CONTRASTEN.

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE	 	 18/19



MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE
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Uw	plannen	voor	de	tocht?	Geen	plannen	maken.	Gewoon	wegrijden,	 
de	neus	volgen	en	nieuwe	indrukken	opnemen	als	een	spons.

  Vaste routes? 
      Wij zoeken liever  
onze eigen weg.

Waarom een vast doel kiezen als er zoveel moois 
te ontdekken valt? Waarom al maanden van tevo-
ren beslissen waar u maanden later zou willen zijn? 
Waarom de reisgids volgen als uw eigen ontdek-

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

4x4-AANDRIJVING

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE	 	 20/21



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 vakan-
tiegenot. Dankzij een trekgewicht van max. 2,8 ton kunt u ook zwaardere 
aanhangwagens op uw reis meenemen.

En een al even overvloedige inrichting. Volwaardige keuken, wasruimte 
met douche en toilet, gemakkelijke eenpersoonsbedden, modulaire zit-
groep, 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. Daar-
voor hoeft u niet eens vakantie te hebben. Dankzij zijn compacte afmetin-
gen en zijn inrichting is de Dexter	570	4x4	ook perfect voor alledag.

Waar	wegen	in	paden	veranderen,	begint	het	echte	avontuur.

   grenzen?  
WAT ZIJN DAT?

Elegante bolster, markante pit – de 
offroad-Dexter van binnen.

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE
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DEXTER 570 4x4	 	 22/23

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



Ook van binnen soeverein.  
Hier valt alles op zijn plek.

MODELLEN	MET	ALL-WHEEL	DRIVE
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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 vier personen,  
een ruime koelkast met toegang van zowel buiten als binnen, 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 ideaal basislager. 
Voordat het dan weer verder gaat, ver weg van de weg.

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

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

Ook van binnen soeverein.  
Hier valt alles op zijn plek.   EVEN UNIEK  

ALS UW VAKANTIE.

DEXTER 560 4x4	 	 24/25

Het interieur.  
Mooi en lekker handig.



Gewoon genieten van het mooie uitzicht? Daar hoeft u niet eens voor uit het raam 
te kijken. Het moderne interieurdesign is een lust voor het oog. En het enorme 
ruimteaanbod zorgt ervoor dat alles makkelijk opgeruimd blijft. De nieuwe	speciale	
Trendstyle-editie biedt dus volop ruimte voor stijlvolle huiselijkheid. Een bijzonder 
highlight is de textiele microvezel-look van de meubeloppervlakken. Zeer ongewoon 
voor een camper, zeer stijlvol en toch uiterst praktisch en robuust. De speciale	
Trendstyle-editie is verkrijgbaar voor Davis	540,	590,	591	en	620.

Attraktive	und	hochwertige	Ausstattung
 140 pk FIAT-motor, Optioneel 160 pk  Lichtmetalen velgen 16" zwart
 Chassis 35 L   Verwarming Combi D4
	 Isofix		  Lakkleur Lanzarote Grey
 90 liter brandstoftank   Verduisteringssysteem
 Cockpitstoelen met armleuningen   Midi Heki  
 Markies  DAB 
 Multimediavoorbereiding  Stoelbekleding cockpitstoelen  
 Tafeluitbreiding   Elektrische buitenspiegels
 Insectenhor   Buitenverlichting
 Elektrisch opstapje  

Wat een uitrustingspakket! En dat alles voor een totaalprijs die dit model nog  
aantrekkelijker maakt. Als dat al mogelijk is. 

De	nieuwe	speciale	Trendstyle-editie	doet	zijn	naam	eer	aan.	 
Een	blikvanger	pur	sang.	En	veel	meer	dan	dat.

Hier loopt het hoogste comfort  
naadloos over in bijzondere stijl.  

En vice versa.

   WAAR VAKANTIEDROMEN   
VAN GEMAAKT ZIJN.

NIEUW!  SPECIALE TREND- STYLE-EDITIE

SPECIALE	TRENDSTYLE-EDITIE
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MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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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 ONTSPANNEN RUST,
    'S OCHTENDS GESPANNEN VERWACHTING.

Dat	is	zo	geweldig	aan	kamperen:
de	keus	is	aan	u.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN  28/29



PRACHTIGE NATUUR BI TEN.      
  EN BINNEN!

Alles inbegrepen –  
behalve de dagelijkse sleur.

Praktisch en robuust  
is altijd trend.

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 compacte Dexter	540 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 centimeter en zichtbaar in elk detail. Bijvoorbeeld aan het keuken-
blok – lekker robuust, met fijne, glanzende armaturen van chroom. Het heerlijke tweepersoonsbed valt 
beslist ook bij u in de smaak. Hij ligt dwars op de rijrichting voor extra ruimte en comfort onderweg.  
Van dit alles kunt u trouwens het hele jaar door 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?

Bijzondere	highlights:	
 hoogwaardige meubels met massief houten elementen
 opklapbaar tweepersoonsbed 
 Royale wasruimte met zwenkbare wastafel
 grote koelkast en hoogwaardig keukenblok
 zitgroep met 4 zitplaatsen met gordel 
 vierseizoenenuitrusting met krachtige 4-kW-verwarming
 met schuifdak of 
 optioneel Skyroof-panoramadak
 Meer zelfvoorzienend dankzij lithium-ion-accu

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

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Rondom frisse uitstraling. 
Hemels, zo'n schuifdak. 



MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN
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Op elk moment van de dag of nacht bewijst de Dexter	580 zich als 
droomvoertuig. Van het comfortabele tweepersoonsbed, het grote 
schuifdak waardoor de zon 's ochtends naar binnen schijnt, tot de 
ruime badkamer met uitzwenkbaar toilet, alles zit hier op de juiste 
plaats. En met 'alles' bedoelen we nog heel veel meer. Bijvoorbeeld 
een panoramaraam dat voor veel lichtinval zorgt, een hoogwaardig 
keukenblok met verchroomde afwerking en een koelkast van 142 liter, 
waarmee een maximaal vierkoppige bemanning van eten en drinken 
voorzien kan worden. Wilt u met vijf personen reizen?

Schittert met kookkunsten. 
En hoogwaardig edelstaal.

DEXTER 580  32/33

Kan	een	camper	te	groot	zijn?	Nee,	en	daarom	is	de	Dexter	580	met	zijn	
enorme	ruimte	precies	goed.	Met	net	geen	6	meter	biedt	hij	alle	denkbare	
comfort.	En	een	heleboel	ontplooiingsruimte.	

MET HET GROOTSTE 
  PLEZIER.

Slaapkamer on tour. Het bed  
achterin, gewoon fantastisch. 

Ruime badkamer.  
Met douche en  
uitzwenkbaar toilet.
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Prachtig ingericht. 
Uw camper van binnen.HET OOG WIL OOK wAT.

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

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 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.

Bijzondere	highlights:	
 motorvermogen tot 180 pk
 elegant interieurdesign
 hoogwaardige meubels
 sfeervolle ledverlichting
 krachtige dieselverwarming
 lux badkamercomfort
 veel bewegings- en bergruimte
 opklapbaar bed achterin
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Een	mens	kan	nooit	genoeg	ruimte	hebben,	comfort	sowieso
niet	en	over	teveel	stijl	heeft	ook	nog	niemand	geklaagd.

MOOIPLEKJE   
     HEBT U HIER!
In de compacte Davis	540 is namelijk niet alleen ruimte voor indrukwekkend 
design, maar ook voor al het andere. Een badruimte met douche, een modern 
keukenblok, een breed dinette-raam, een royaal tweepersoonsbed, hoogwaar-
dige meubels, zeeën van bergruimte en toch armslag genoeg voor zelfont-
plooiing. 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.

De Davis als ruimtewonder – 
tot in het kleinste gaatje.



De Davis	Lifestyle-uitrusting	doet er op het gebied van elegantie, ruimtewinst 
en comfort zelfs nog een schepje bovenop. Met een ongeëvenaard interieur. Een 
wit keukenblok, de extra sfeerverlichting, verchroomde applicaties hier en indirec-
te 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 volkomen nieuw gevoel van ruimte. Zin in veel vrijheid tijdens een 
vakantie 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.

Niet te toppen?
  Toch wel!

Een glanzend staaltje van  
inrichtingskunst. Hier zijn vooral de 

details een tweede blik waard.

MODELLEN MET TWEEPERSOONSBEDDEN

NIEUW! 
  DAVIS LIFESTYLE  MET NIEUW  INTERIEUR
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Hecht u veel waarde aan stijl? 
Hij ook.
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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 ruimtegevoel is elke reis puur 
genieten, terwijl het grote keukenblok een hartelijke uitnodiging tot kokkerellen is en de 
wasruimte met zijn verschuifbare wastafelbijna voor een volwaardige 'badkamer' kan door-
gaan. 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. 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
 1.800l-laadruimte
 groot keukenblok
 wasruimte met verschuifbare wastafel Mooi groot.  

Zeeën van ruimte.

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

DAVIS 630  40/41

VEEL RUIMTE VOOR  
   GROOTSE PLANNEN.

Comfortabel.  
Slaapkamers met veel bergruimte.



DE NATUUR IN EN, 
   GENIETEN MAAR!

Een	camper	als	deze	ziet	er	goed	uit	in	de	showroom	–	maar	zijn	
favoriete	habitat	is	natuurlijk	buiten.	Daar	waar	het	vakantiegevoel	
toeslaat,	het	avontuur	wacht	en	de	vrijheid	deel	uitmaakt	van	de	 
routeplanning.

U kunt dan in uw eigen bed bijkomen van alle genoeglijke inspanningen. 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.

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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U ziet dan vast en zeker ook de Grote Beer. Op de keper beschouwd is  
de Davis	Lifestyle	met hefdak niet eens zo groot, maar wel extreem 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 het hefdak dat u met een paar handgrepen  
kunt opzetten – voor een volkomen nieuw gevoel van licht en ruimte.  
Zo brengt de Davis een frisse wind in uw vakantie. Wedden?

Inclusief laddersporten. Stevige ladder  
voor gemakkelijk naar boven gaan.

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

VERFRISSENDE BRIES VOOR UW   
 VAKANTIEPLANNING.

Wonen 'op zolder'. Een extra  
tweepersoonsbed onder het dak  

voor nog meer mogelijkheden.

NIEUW!
  DAVIS LIFESTYLEMET HEFDAK

DAVIS LIFESTYLE met hefdak   44/45



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 comfortabele eenpersoonsbedden. 
En omdat bij Karmann-Mobil bijna alles variabel toepasbaar is, kunt u ook hier 
weer kiezen. Met één handgreep verbindt u de beide bedden namelijk tot één 
groot tweepersoonsbed. Overdag hetzelfde plaatje. 

Dan is het grote keukenblok met de verhoogd geplaatste koelkast precies wat  
u zoekt. U wilt een stijlvolle ambiance niet missen? Dankzij de elegante ledverlich-
ting hebt u die altijd stand-by. U wilt graag nóg meer stijl? Het Davis Lifestyle- 
pakket biedt allerlei luxe en reisgenot 'on top'.

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

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

"Schone" indeling.  
Comfortbadkamer  
met stijl.

Het oog wil ook wat.  
Keukenblok met sfeerver-
lichting.

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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De Davis-modellen zijn  
groots tot in het detail.

DAVIS 600 · DAVIS 620  46/47



      GESNEDEN UIT
 ANDER HOUT.

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

Het interieur. Een zee van ruimte  
voor vakantieplezier.

In de Dexter-modellen met eenpersoonsbed kunt u genieten van individueel 
slaapcomfort met zijn tweeën. 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  
persoonlijke avontuur na het ontbijt: een grote comfortabele badkamer, een slim  
inklapbare tafel, een bar-zitgroep met vitrinekast, een tweepits kookveld, verschillen-
de opbergruimten, robuuste meubels met een hoog aandeel massief hout – alles  
wat u nu nog nodig hebt, is de route.

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

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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Dexter	600	>	(High-Res)	

MODELLEN MET EENPERSOONSBEDDEN
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Skyroof-panoramadak (Optioneel). 
Geweldig uitzicht.

DEXTER 625  50/51

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 eenpersoonsbedden? 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.

Besondere	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
 Schuifdak 
 Skyroof-panoramadak (optioneel)     
 Meer zelfvoorzienend dankzij lithium-ion-accu    

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

   Rondom blij
 en tevreden.

Soms	hebben	we	maar	heel	weinig	nodig	om	gelukkig	te	zijn.
Een	weekendje	vakantie	en	een	mooi	plekje	op	aarde,	bijvoorbeeld.

MODELLEN MET HOOGSLAPER  52/53



Het interieur.  
Luxe vult de ruimte.
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Onderweg van ruimte  
genieten? Alstublieft.    Voor uitgeslapen  

globetrotters.

Twee keer zoveel ruimte.  
Stonden daar net geen stoelen?

DEXTER 550  54/55

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 meubi-
lair 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 comfort-
badkamer 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?

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

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



DE VOORDELEN   
  KARMANN-MOBIL 
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.

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!

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN

MODULARITE IT  
EN GEVARIE ERDHE ID. 

Eenpersoonsbed, tweepersoonsbed, stapelbed  
of toch liever opbergruimte? De keuze is aan u.
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Keukenblok, koelkast, voorraadkast, kledingkast –
soms manshoog, soms compact, maar altijd ruim.
Beleef de veelzijdigheid.

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 sommige 
Davis- en Dexter-modellen worden eenpersoonsbedden snel om-
getoverd tot tweepersoonsbed of liglandschap. Ergens anders kan 
een wastafel plaatsbesparend worden weggeklapt.

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

INDIVIDUALITE IT. 

VE ELZIJDIGHE ID. 



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 on-
derweg zou vermoeden. Kijkt u alleen maar eens naar de royale 
comfortbadkamer. Of de ruim bemeten tweepersoonsbedden.

Onze campers zijn stuk voor stuk stijlvol en modern 
ingericht – onze bijdrage aan een rondom geslaag-
de vakantie. U ziet dat terug in elk detail – bijvoor-
beeld de chroomapplicaties op de hangkastkleppen 
met indirecte ledverlichting.

design.

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

COMFORT.

OVERZICHT VAN DE VOORDELEN
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Al onze voertuigen zijn geschikt voor wintercamping. Krachtige  
verwarming, uitstekende isolatie en perfect geïsoleerde tanks  
zorgen er samen met de zorgvuldigeafdichting voor dat onze  
campers bestand zijn tegen weer en wind. Ook 's winters.

GESCHIKT VOOR HET HELE JAAR.

Karmann-Mobil is het synoniem voor duurza-
me en betrouwbare campers. Daarvoor zorgt 
de uitgelezen kwaliteit bij materiaal en afwer-
king. Wij zijn daarvan overtuigd en bieden u 
dan onder andere 5 jaar dichtheidsgarantie.

KWALITE IT.

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 
wijzigingen van constructies, uitvoeringen en speciale uitvoeringen. Met verschijnen van deze brochure verliezen alle eerdere catalogi hun geldigheid.
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