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SAPHIR
De kennismoking met de wereld
von Fendt-Corovon.
De nieuwsfe lechniek en een
omvongrijke stondoord uiïrusting
volgens de bekende Fendt
kwoliteit mookt de Sophir tot de
vrije tijds porfner voor iedereen.

l5 modellen in opbouwlengten
von 4,.| 0 tot 5,50m.

VanaÍ pagina 4

PLATIN
De mootstof in de luxueuze

colegorie is de PLATIN,
uitstekende verwerking von de

beste moteriolen en de
complete uitrusting moken

de Plotin tot een
zinvolle investering voor de

toekomst.

l3 modellen in opbouwlengten
von 4.. |0 tot ó,50m.

uanaÍ pagina 16



Noviteiten en
uertrouwde
kwaliteit
Detqils kunnen het leven
speciool in de vokontie voor u
gemokkeli jker moken. Een
selecfie vqn doordochte detqils
voor het modeljoor 2OOO12OO1 -
volgens de gebruikeli jke Fendt-
Corovon-kwoliteit - mookt de
keuze voor een Fendt-Corovon
vonzelÍsprekend,

DIAMANT
Een klossieker onder de luxueuze
corovons is de DIAMANT, wont hij

vertegenwoordigd het corovonen
in zijn edelste vorm, Hij biedl
door het royole gebruik von

echt hout en zijn omvongrijke
complete uitrusting een

uniek woongenot.

7 modellen in opbouwlengten
von 4.2O tot ó,50m,

uanaÍ pagina 28
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De perÍecte
GaÍauan 24 uuÍ
peÍ dag
Bij de SAPHIR is overal aan
gedacht, zodat u dag en nacht
van uw vrijheid kunt genieten.

Demodern' SAPHIR
De SAPHIR spreekt corovonners von elke
leeÍfijd oon, zijn oontrekkelijke prijs
kwoliteits verhouding mooki hem in het
bijzonder de lieveling von jonge
mensen..De SAPHIR is de voordelige
inslop in de Fendt-Corovon- kwoliteit.

In de SAPHIR serie wordt rekening
gehouden met het kwoliteits niveou
welke cruciool is voor de Fendf-Corovon
stondoord. Hiermee beoogt Fendt-
Corovon dol u zich in deze corovon tij-
dens ieder joorgetijde behogelijk voelï.
Ongeocht woor u heen goot, oÍ hef nu
om een longe vokontie oÍ om een uit-
stopje von een poor dogen goot. Bij de
Sophir kunt u kiezen uit l5 modellen, zo-
dot u oltijd een Fendt-Corovon noor
keuze vindt.

De Sophir is zonder meer het perÍecte
vokontie verblijÍ,
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Gezelligheid

l
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T dooÍ en doÍtÍ
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De SAPHIR is modern en doordochl
zodot u zich direct thuis voelt. Aon
ol het mogeli jke dot bijdroogt tot
een huiseli j l< sÍeer is gedocht.
U voelt zich thuis woor u ook bent.

Woonruimte

. Meubels in "Wild-Birne-Dekor"

. Sterk, mokkeliik schoon te
houden PVC zeil

.  Topi j ï  in insïop meï FENDT opdruk

. Bekleding vor iont "Bori"

. Zit en rug kussen met vlies overtrek

. Rugkussens ofgeschuind

. Automotische rondzittoÍel bii olle
rondzitgroepen

. Opbergkosten en oÍlegvokken

. Vouwdeur (nieÍ in type 410 Q)

. Toegongsklep in bonk bij buitendeur
( niet  in type 410 en 420 en 450)

.  Indirecte ver l icht ing l2V bi j  rondzitgroep

:l
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Met Fendt is
het altiid
uakantie
De SAPHIR keuken is bijzonder ge-
schikl voor moderne mensen,
die op een ongecompliceerde
monier von hun vokontie wil len
genieten. Het is in deze keuken
een plezier om te koken. De
Íunctionele l<euken met vlok
ernoost de sÍeervolle zitgroep is
moeiteloos weer keurig opgeruimd.

Keuken

F

. l(oelkost 80 liter, hellingshoek onofhonkelijl< met
vriesvok en uitneembore onfluchtingsrooslers

. 3 pils gosstel met thermo-beveiliging en
vlom beschermoloot

. Roestvrijstolen oonrechl met restschool en oÍlegruimte

. Elektr ische wotervoorziening

. Keuken oÍdekking oÍgerond

. Besleklode op rollogers

. keul<enverlichting 1 21230 voll

Zodat u Íuimschoots
de tijd vooÍ

ontspanning heeÍt

'ï
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Slaapruimte

. Binnenveeringmofros meÍ
sorei en loÍtenbodem mel
slijfheid verstelling voor één en
tweepersoonsbedden- niet in
type 410 Ol(, 490 TKM en 540 TK)

. Spolverlichting 12 voll in
sloopruimte

ledeÍe morgen pÍima
uitgeÍust
U beleeÍt meer plezier oon uw vokontie wonneer uw
nochtrust niets te kort komt,
Binnenveeringsmotros en lottenbodem von topklosse
zorgen voor een oongenome nochtrust
Door hef bijzonder goede ventilotie systeem houdt u
ook in worme nochten het hooÍd koel.

Toiletruimte

. Indirecle spiegelverlichling en
bovenkosl mel oÍlegruimte

. Wosbok mel onderkosten en
oÍlegvokken (niet in lVpe 42O)

. Elektrische woterverzorging

. Spoelloilef

. Dokontluchler
met dwongonlluchling en
geïnirigeerde muggen en
verduisteringrollo (type 420)

. Toilelkloproom von melkglos mei
muggen en verduisferingrollo
(niet in type 420)

. wormwoterboiler 230 volf
met mengKoon

en meubel
panelen



0ndetstel
. Gegolvoniseerd lichtgewicht systeem Chossis
. Euro-os systeem
. Schokbrekers
. Terugrijoutomoot
. Sfobil isotorkoppeling AKS 2004
. Loge diogonool bonden
. Reservewielhouder
. Bonden reoorotieset
. Gegolvoniseerde uitdrooisteunen
. Gegolvoniseerde SfobilÍorm

uifdrooisteunen (vonoÍ type 490)

0pbouw
. Sondwich bouwwijze
. 2 kleuren metoll iclok
. Geïntrigeerde disselbok voor gosÍlessen

en reservewiel
. Disselbokdeksel klopboor mei gosdrukveren
. Achferlichlbumper meÍ geÏntrigeerde verlichfing,

mislochterlicht en ochteruilr i j l ichl
. Derde remlichl
. Gedeelde Íoegongsdeur meï geÏnïrigeerde en

gei'soleerde instop
. Eénsleutel slofsysleem
. 2- punfs rongeer hondgrepen, 4 sluks
. Voortentlomp boven de toegongsdeur
. Serviceluik in de zijwond

lsolefing/
ontluchting

. Heki dokluik ll met geïntrigeerde verduislering
en muggen rollo en
geïnlrigeerde verlichling 4 x 5 wotl

. Geisoleerde wielbokken

. Klopromen dubbel glos en getint

. Dubbelrollo's met eenhondsbediening
bii olle klopromen

. Dokluik met dwongontluchting en geïntrigeerde
verduistering-en muggen rollo

. Gevenlileerde opbergkost

. Winter rugoÍstondschotten

Kachel en elektrisch
. Goskochel Trumotic S 3002 P met thermostoqt

en Piezo ontsteking (S 5002 met thermostoot
vonof Sophir 550)

. Blower 230 volt

. Ringverworming

.  13 pol ige stekker  DIN 72570

. Zekeringoutomoot mel omvormer
140 VA 230V-l2V mel kontrolelomp en
oÍgevlokfe uitgong I A

. CEE buitenslopcontoct 230 V

. Schokeloor 230 V bij buitendeur voor
ploÍondlomp

. Elektrische woterverzorging

. TÍumo therme wormwoterverzoÍging 230 Volt
met mengkronen

. Schoonwotertonk
22 liler, verrijdboor

De beÍekening von de mosso
von corovons geschiedt vonoÍ
hel modeljoor 2000/2001 op
bosis von de EG-Richïlijn 97127l
EG ols ook de EuÍopese norm D n
en I ó45 2 Diï houdt n, dot hel
ledig gewicht von de corovon
wordl vermeerderd mel de
oplelsom von heï gos, woleÍ en
Àa ctrnnmriarznrninn l-)a

ïechnisch toegeloïen ïoïoolmosso
in beloden toesto.d mog iterb j
in geen gevol overschreden
worden,

hong en
bovenkoslen

ziï en sloopploolsen

ondersïe opberg mogelijkheden

toÍels

Type
Totaal lengte cm
opbouwlengte cm
Binnenlengte cm
Totaalbreedte cm
Max. Hoogte cm
Stahoogte cm
Slaapplaatsen
Bed maten vooÍkant cm
Bed maten acnterkant cm
Bed maten midden Gm
Bed maten stapelbed cm
Bodem-/dak-/wanddikte mm
Gewicht met basisuitÍusting kg '
Max. Aslast kg
Basisuitusting kg'z
Bi i lading kg ca.
Ban d en
enkel- / tandemas
vooÍtent omloopmaat cm

410 Q
593
455
400
220
256
152
3
137 1152 x 201
80 x 201

45/30/30
956
1 1 00/1200.
96
1441244" "
195/65 R 15
enke l
851

Type
Totaal lengte cm
0pbourrlengte cm
Binnenlengte cm
Totaalbreedte cm
Max. Hoogte cm
Stahoogte cn
Slaapplaatsen
Bed maten voorkant cm
Bed maten achteÍkant cm
Bed malen midden cn
Bed maten stapelbed cm
Bodem-/dak-iwanddikte mm
Gewicht met basisuitrusting kg '
Max. Aslast kg
Basisuitrusling kg'z
Bi i lading kg ca.
Bande n
enkel- / tandemas
voortent omloopmaat cm



410 0t( 4m0 420 0F__"qwffiu';r:ryï
475

256 256 256 256
192 192 192 192
4 4 4 4
1371152x201  137x201  140x201  138  x211
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540 TE

595

1 3 2
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490 TF
685



Een GaÍauan
IuooÍ iong en oud

De combinatie uan duurzaamheid
en comÍort vervult de wensen uan
mensen in elke leeÍtiidsgroep

Een caravan voor iedereen - PIATIN

Een omvongrijke stondoord uilrusting en
techniek von het hoogsle niveou moken
hem tot de ideole reisgenoot voor iedereen,
die vokmonschop en doordochte
deÍoils op woorde weei te schotten,

OÍ het nu goot om een weekend, een
vokontie met de gehele Íomilie oÍ mef
zijn tweeën - in onze PLATIN modellenreeks
vindt u zeker het comÍort en de ruimte
voor elke gelegenheid.
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De Fendt keuken biedt uitgebreid
kook plezier
Plootsgebrek is in de PLATIN keuken een vreemd woord, In de grole koelkqst met vriesvok is ploots
voor olles wof koel moet bli jven. Ruime oÍleg mogeli jkheden, een ideole indeling en hef Íornuis
met drie bronders zorgen hier voor kook plezier,

Keuken
. Koelkosl 80 liler, hellingshoek onofhonkelijk meÍ

vriesvok en uilneembore ontluchtingsroosters
. 3 pits gosstel mel lhermo-beveiliging en

vlom beschermploot
. RoesÍvrijsÍolen oonrechl mel resÍschoolen oÍlegruimle
. Elektrische woterverzorging
. Mengkroon
. KeukenoÍdekking oÍgerond
. Besleklode op rollogers
. I uitfrekbore droodmond op rollogers
. I uitlrekbore serviesdroodmond op rollogers
. Mognelron in keuken bovenkosf (vonoÍ type 490)
. l(eukenverlichting 121 230V

Kwaliteit, die tegen een stootje kan









GomÍortabele
woonruimte

In de PLATIN wordt meer geboden don de
meesÍe hotelgosten zich voor kunnen stellen -

niel olleen grote bedden en gerieÍelijke
zithoeken, moor ook de mogelijkheid, door

de ruime keuze in modellen een totool
persoonlijk "eigen huis op wielen" te creëren.

Mookt u hel zich dus zo comÍortobel mogelijk....
u kunt zich hier helemool thuis voelen.

Woonruimte
. Meubels in "Esche-Dekor"
. Slerk, mokkelijk schoon fe houden PVC zeil
. Topijflopersel
. Topijl bij inslop mel FENDT opdruk
. 2 bekledings vorionfen "Koiro" en "Mologo" noor keuze
. Zifkussen met vlies overtrek en een hoog soorÍeliikgewichl
. Rugkussens mel vliesoverfrek en oÍgeschuind
. Aulomofische rondzitfoÍel (bii olle rondzif groepen)
. Rondom opbergkosfen en oÍlegvokken
. Houfen schuiÍdeur (nieÍ in fype 410 en 450 QB)
. Toegongsklep in bonk bii buitendeur

(nief in type 4101 450OF en 540 TKM en 5ó0 TFK)
. lndirecÍe verlichting l2V bij rondzilgroep
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Uitgerust aan de
dag beginnen
No een goede nochtrust in een bed von
wereldklosse heefï u de beschikking over
uw eigen royole toiletruimte die zeker
tijdens de reis onmisboor is,

Slaapruimte
. Binnenveeringmotros mel spreien lollenbodem mel

Ílexibele gewichls en stijÍheidverstelling voor één en
tweepersoonsbedden

. Spotuerlichting 12 volt in sloopruimfe

Toilettuimte
. Indirecfe spiegelverlichting en bovenkosf met oÍlegruimfe
. Wosbok met onderkoslen en oÍlegvokken
. Elekf rische wotervoorziening
. Spoelfoilef
. Toilelkloproom von melkglos met muggen

en verduisleringrollo

Í 9 9 r  r r r u r

< Kaito

StoÍÍering
en meubel

panelen

hout: esche-decor



0nderstel
. Gegolvoniseerd l ichÍgewicht

sysleem Chossis
. Euro-os sysïeem
. Schokbrekers
. Terugrijoutomoot
. Slobil isoforkoppeling AKS 2004
. Loge diogonool bonden
. Reservewielhouder
. Bonden reporotieset
. Gegolvoniseerde uitdrooisteunen
. Gegolvoniseerde SlobilÍorm

uildrooisleunen (vonof type 490)
. WielnooÍ oÍdekking

0pbouw
. Sondwich bouwwijze
. 2 kleuren metoll iclok
. Geïnlrigeerde disselbok voor

gosÍlessen en reservewiel
. Disselbqkdeksel klopboqr mel gosdrukveren
. Achterlichtbumper met geïntrigeerde verlichting,

misfochferlicht en ochteruitri j l icht
. Derde remlicht
. Gedeelde loegongsdeur met geïntrigeerde en

geisoleerde instop
. Eénsleutel slotsysteem
. 2- punfs rongeer hondgrepen, 4 stuks
. Voorlentlomp boven de toegongsdeur
. Serviceluik in de ziiwond

lsolefing/ontluchting
. Heki dokluik ll mef geïntrigeerde

verduistering en muggen rollo en
geïntrigeerde verlichting 4 x 5 wott

. Ger'soleerde wielbokken

. Klopromen dubbel glos en getinf

. Dubbelrollo's mel eenhondsbediening
bii olle klopromen

. Dokluik mef dwongontluchting en
geïnfrigeerde verduislering-en
muggen rollo

. Gevenfileerde opbergkoslen

. Winter rugoÍsfondschoffen

De berekening von de mosso
von coÍovons geschiedï vonof
heï modeljooÍ 2000/2001 op
bosis von de Ec-Richtlijn 9//27l
EG ols ook de Europese norm Din
en 1645-2, Diï houdt in, dol hei
ledig gewichï von de corovon
woÍdt vermeerdeÍd meï de
opïelsom von hel gos, woïer en
desïroomvezoÍging, De
ïechnisch toegeloten totoolmosso
in oeloden toesïond mog ïierb'
in geen gevol overschreden
worden,

Kachel en elektrisch
. Goskochel Trumolic S 3002 P met thermostoot en

ontstekingsoutomoot (Plotin 41 0 tol en met 5l0)
. Goskochel Trumotic S 5002 met

thermostoot en onlsfekingsoutomoot
(vonoÍ Plotin 540)

. Blower 230 volt

. Ringverworming

. l3 polige slekker DIN 72570

. Zekeringoutomoot met omvormer
140 VA 230V-l2V meÍ kontrolelomo en
oÍgevlokle uilgong 1 A

. CEE buitenstoocontoct 230 V

. Schokeloor 230 V bij builendeur voor
plofondlomp

. Insfop met l2 volf verlichÍing en confoct
schokeloor

. Elektrische woter voorziening mel wotermeter

. Wormwoter voorziening 230 Volt mel mengkronen

. Schoonwotertonk 22 liler, verrijdboor
(tot en met Plotin 550)

. Schoonwolerfonk 50 l iter mef buitenvull ing
oÍsluitboor (vonoÍ Plotin 5ó0)

Tvpe
Totaal lengte cm
opbouwlengte cm
Binnenlengte cm
TotaalbÍeedte cm
Max. Hoogte cm
Stahoogte cm
Slaapplaatsen
Bed maten voorkant
Bed maten achterkant
Bed malen midden
Bed maten stapelbed
Bodem-/daktwanddikte mm
Gewicht met basisuitÍusting'
Max. Aslast kg
Basisuitrusting kg'?
Biílading kg ca.
Banden
enkelitandemas
voortent omloopmaat cm

hong en
bovenkosten

ziï en sloopplootsen

onderste opberg mogelijkheden

tofels

Type
Totaal lengte cm
0pbouwlengte cm
Binnenlengte cm
Totaalbreedte cm
Max. Hoogte cm
Stahoogte cm
Slaapplaatsen
Bed maten vooÍkant
Bed maten achteÍkant
Bed maten midden
Bed maten stapelbed
Bodem-/dak-Àvanddikte nm
Geuricht met basistitrusting
Max. Aslast kg
Basisuitrusting kg'?
Biilading kg ca.
Banden
enkelitandemas
voortent omloopmaat cm



1 Leeggewicht inclusieÍ Bosis uiïrusïing
" bij os veÍhoging
2 beïreft inhoud gos, woïer, elecïro

bijloding bij os verhoging

dfi

540 TKM
731
595
540
230
258
1 9 2
5
1rÍl x 210
78 x210
108 x 193
70 x215
4s145130
í 306
1 500/ï 600*
96
1 94/294*.
195110 R 15 C
elkel
998

550 TF
752
6 1 5
560
230
258
192
4
1/$ x m0
160/187 x 211

45145130
Í 346
1 600n 700.
96
2541354-.
195t0 R 15 G
enkel
1 0 1 8

154 x 211

45/45/30
1 336
1 600/1 700-
96
2641364..
195170 R 15 C
eÍtkel
101 I

154 x 231

4514513Íl
1421
1 600/1 700-
121
17SI27S*"
195110 R 15 C
enkel
1 0 1 8

560 ïRF
752
6 1 5
560
259
258
192
4

1$ 150 x 190
160 x 231

45/45/30
1 431
1600/1700-
121
1 69/269 * *
195t0 R 15 C
eIkel
1 0 1 8

560 TFK
752
6 1 5
560
250
258
152
6
150 x 200
75 x 188
120 x2O4
69 x 190
45/4s130
1421
1 600/ï 700.
121
1791279*.
195fl0 R 15 C
enke l
1 0 1  I

540 TG
731
59s
540
23n
258
192
4
1  x 8 0 x 2 0 0 I  x 8 0 x 1 g 0
140116O x 211

45/45/30
1 296
1 500/1 600*
96
2041e04.*
1951/0 R 15 G
enkel
998

6s0 TMt
842
705
650
259
257
152
6
150 x 200
188/155 x 231
í08 x 194

45/45/30
1 651
1 900/2000.
121
249/349.*
175nO R Á
tandemas
1 1 0 7

410 T
593
455
400
220
258
152
3
80 x 201'1421152 x 201

45145130
996't200
96
204
195/65 R 15
enkel
859

450 0F
633
495
449
230
258
192
4
140 x 200
135/114 r 200

45145130
1 066
1 200/1 300.
96
1?41234--
205/65 R 15
enkel
899

490 Tt
685
545
490
2?0
258
152
4
140 x 210
160/140 x 210

45/45i30
1 1 7 6
1 360
96
1 8 4
205/65 R 15
enkel
950

510 TF
702
565
5 1 0
230
258
1 9 2
4
138/158 x 211
140 x 200

45t45t30
1 256
1 500
s6
244
205/65 R 15
enkel
969

510 TG
7Ít2
565
5 1 0
230
258
1 S 2
4
2 x 8 0 x 2 0 0
135 | 211

45145130
1226
1 500
95
274
205/65 R 15
enkel
96S

+

550 TG
752
6 í 5
560
23Í
258
192
4

560 TG
752
615
560
250
258
192
4
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Uan uw uakantie
genieten r iedeÍe

dag opnieuw

Deeerstekeus-DIAMANT

Met de DIAMANT bent u oltijd in een
vertrouwde omgeving. Hij bÍedt het

hoogste niveou voor corovonners die
woorde hechten oon een complete

stondoord uitrusting en het op een
kwolitolieÍ hoogstoond niveou verwerken

von de beste moleriolen. Het gebruik
von echt Bernstein-Esche houtÍineer

geeÍl de DIAMANT zelÍs in de topklosse
een unieke otmosfeer. Door de hormonisch

oÍgestemde bekledings vorionfen wordt
de klosse von olle DIAMANT modellen

wederom onderstreept.Volgens de
bedrijÍsÍilosofie von FendtCorovon befekend

volledige uitrusting, dot u op uw vokontie
niet von het comÍorf von een hedendoogs

huishouden versloken blijÍt, ZelÍ de
nekrollen voor de nocht zijn reeds oon

boord, Opbouw, isolering, kochel,
elektrische instollotie en de

geovonceerdste veiligheidstechniek -
hier wordt gebruik gemookt von

hedendoogse kennis, zodot u in de mooiste
tijd von het joor onbekommerd von uw

vokontie kunt genieten,
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Kookplezier

In deze keuken is de mooltijdplonning
gewoonweg plezierig, wont de
wosemoÍzuigkop, de royole
opbergmogelijkheid en de doordochte
inbouwelementen moken von een 5
gongen menu olsook von een stevige
broodmooltijd een smookvolle
gebeurtenis.

* mognetron in keuken bovenkosÍ (beholve in Diomoni 420)

Keuken
. Koelkosl 80 liter, hellingshoek onoÍhonkelijk

met vriesvok en uifneembore
ontluchtingsroosÍers

. 3 pils gosstel mef thermo beveiliging
en vlom beschermploot

. Roesfvrijstolen oonrechl meÍ restschoolen oÍlegruimle

. Elektrische wofervoorziening

. Mengkroon

. Keukenofdekking oÍgerond

. Besteklode op rollogers

. I uiftrekbore droodmond op rollogers
met servieshouder

. I uiltrekbore serviesdroodmond op rollogers

. Mognelron in keuken bovenkosi
(niel in Diomonf 420 T)

. Keukenverl ichfing 12 | 22OV

. WosemoÍzuigkop

Standaard magnetron uooÍ als
het een keer snel moet.*





uol wonen
onderweg

De dagelijkse beslommeringen
achterlaten, alle comÍort gaat

mee op reis.
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Door het foepossen von hoogwoordige
moteriolen zools prochtig hout hebben

wij een elegonte en ontsponnen
ofmosÍeer geschopen, die u onders

olleen in luxe hotels oÍ in de
eigen woonkomer kon vinden.
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Heel ueel plaats
uoor alles wat het
leuen aangenaam
maakt.

Woonruimte
. Meubels in "BernsÍein-Esche", met echt houiÍ ineer
.  Zi jwonden en ploÍond met edelhoul geÍ ineerd
. Sterk, mokkel i jk te onderhouden PVC zei l
. Topijtloperset
.  Topi j t  bi j  instop met FENDT opdruk
. 2 bekledings vor ionten "Jomoiko" en "Hoit i "  noor keuze
. Zitkussens met een hoog soortelijkgewicht,

doorgestikte hoezen
. Rugkussens oÍgeschuind met doorgestikte hoezen
. Automotische rondzitloÍel
. Opbergkosten en oflegvokken rondom
. Houten schuifdeur (niel  in Iype 42OI)
.  Toegongsklep in bonk bi j  bui tendeur (  niet  in iype 420)
.  IndirekÍe ver l icht ing I  2V bi j  rondzitgroep
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Slaapruimte
. Binnenveeringsmofros, sprei, nekrolen lotfenbodem met

Ílexibele gewichts en stijÍheid versielling voor één en
tweepersoonsbedden

. Indirekte ver l icht ing l2V in de sloopruimte

. SpoÍverlichÍing 12 volf in de sloopruimfe

Toiletruimte
. Indirekle spiegelverlichling en bovenkosf mel oÍlegruimte
. l 2 v o l t v e r l i c h f i n g
. Wqsbok met onderkoslen en oÍlegvokken
. Elektrische woÍerpomp
. Mengkroon
. Spoelloilet
. Toiletkloproom von melkglos mel muggen en verduisÍeringsrollo

StoÍÍer
en meu

panele



0nderctel
. Gegolvoniseerd lichlgewichl sysleem Chossis
. Euro-os sysfeem
. Schokbrekers
. Terugrijoulomoof
. Slobilisotorkoppeling AKS 2004
. Loge diogonool bonden
. Aluminium velgen
. Reservewielhouder inclusief reservewiel
. disseloÍdekking
. Gegolvoniseerde SiobilÍorm uitdrooisteunen

0pbouw
. Sondwich bouw wijze
. 2 kleuren melolliclok
. Geihlrigeerde disselbok voor gosÍlessen en reservewiel
. Aluminium ploot rechfsonder in disselbok
. Disselbokdeksel klopboor mef gosdrukveren
. Achlerlichfbumper mef geÏnlrigeerde verlichling'

mistochlerlicht en ochferuifrijlichf
. Derde remlichl
. Gedeelde loegongsdeur mef geïnfrigeerde en

gei'soleerde inslop
. Muggenrollo voor bovendeur
. Eénsleutel slolsysteem
. 2- punts rongeer hondgrepen, 4 sluks
. Voorfenflomp boven de loegongsdeur
. Serviceluik in de zijwond

lsolering/ontluchting
. Heki dokluik ll met geïntrigeerde verduistering en muggen rollo en

geïnfrigeerde verlichting 4 x 5 woft
. Gei'soleerde wielbokken
. Klopromen dubbel glos en getint
. Dubbelrollo's mef eenhondsbediening

bijolle klopromen
. Dubbele dwongonfluchfing met

geïnÍigeerde verduisfering-en
muggen rollo

. Gevenfileerde opbergkosfen

. Winter rugoÍsfondschotten

Kachel en elektÍisch
. Goskochel Trumofic S 3002 P met fhermosfoot en

onfslekingsoutomoot (Diomonf 42O lol en met 510)
. Goskochel Trumoiic S 5002 mef thermosfool en

onfstekingsoulomoof (vonoÍ Diomonf 550)
. Blower 230 volt
. Ringverworming
. l3 polige stekker DIN 72570
. Zekeringoutomoof mef omvormer 140 VA 230V-l2V met

kontrolelomp en oÍgevlokfe uilgong 1 A
. CEE buifenslopconlocl 230 V
. l2 volt verlichting in kleerkosl mel contoct schokeloor
. Schokeloor 230 V bii buifendeur voor plofondlomp
. TV-kobelverlenging fof in kledingkost
. Inslop met l2 volf verlichting en confoct schokeloor
. Elektrische wofer voorziening mel wofermeter
. Wormwofer voorziening 230 Volf met mengkronen
. Schoonwofertonk 22 liler, veniidboor (fof en mef Diomont 550)
. Schoonwqfertonk 50 liter met buifenvulling

oÍsluitboor (vonoÍ Diomonf 5ó0)

I Leeggewichï inclusieÍ Bosis uitrusïing
* bij os verhoging
'l beïrett inhoud gos, woter, electro
** bijloding bii os veÍhoging

De berekening von de mosso
von coíovons geschiedï vonof
het modeljoor 2000/200,1 oP
bosis von de EG Richtlijn 97127l
EG ors ook de Europese norm Din
en 1645-2. Diï houdt in, dqt heï
ledig gewicht von de corovon
wordt veÍmeerderd met de
optelsom von heï gos, woï-ar en
destroomveÍzorging De
iechnisch ïoegeloien ïoloolmosso
in beloden loestond mog hierbii
in geen gevol overschreden
worden,

rype
Iotaal lengte cm
opbouwlengte cm
Binnenlengte cm
Totaalbreedte cm
Mar. Hoogte cm
Stahoogto cm
Slaapplaatsen
Bed matsn vooÍ*ant
Bed maten achierkant
Bed malen midden
Bed maten stapelbed
Bodem-/dak-/wanddikte mm
Gewicht met basisuitÍusting 1
Max. Aslast kg
Basisuitrusting kg'z
Billading kg ca.
Banden
enkel/tandemas
vooÉent omloopmaat cm
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550 TG
752
6 1 5
550
230
258
192
4
1  x80x200 /1  x80x190
155 x 211

45/45/30
1 396
1 700
9 6
304
195r/0 R 15 C
enkeÍ
1 0 1 8

420 |
6 1 3
475
420
229
258
152
2-3
188 r 201

45145130
1 066
1 200n 300.
96
1341234*.
205/65 R 15
enke l
879

510 TF
702
565
5 1 0
230
258
192
4
138/158 x 211
140 x 200

45145130
1  286
1 500
96
214
205/65 R 1s
enke I
969

5Í(l TG
702
565
5 1 0
230
258
1 9 2
4
2 x 8 0 x 2 0 0
135 x 211

45145130
'1276
1 500
96
224
205/65 R 15
enke l
Ít59

560 TF
752
6 1 5
560
250
258
192
4
155/188 x 232
150 x 200

4s145130
1471
1 700
12' l
225
195rt0 R 15 C
enke I
1 0 1 8

560 TG
752
6 1 5
560
259
258
152
4
1  x90x200 /1  x90x190
155 x232

45145130
1 481
1 700
121
215
195t0 B 15 C
enke l
1 0 1  I

6s0 ïG
842
705
650
250
257
1 9 2
4
2 x 9 0 x 2 0 0
1551188 x 232

45/45/30
1711
1 900/2000.
121
189/289'-
175n0 R 14
tandemas
1107

nong en
OOVENKOSTEN

zit en sloopplootsen

onderste opberg mogelijkheden

tofels



ComÍort middels
modern hondwerk -

hier een doorsnee
tekening von de

wond/vloerkonslruktie )

Misstoppen voorkomen: de
( geïntrigeerde voorlenllomP

iiill
i i r l i l r i ; ] , i i

Geen kwelgeesten: hef
proklische muggenrollo )

Kwoliteil in detoil: solide
wond/dok verbinding mel

uifsfekende isololie )

Voor een betere verlichting:
het  Heki  l l  doklu ik  met
geïntrigeerde verlichting

.( von Seilz

De snelle oplossing: de
doordochïe
bondenreporotieset

{ (Sophir, Plotin)

Nog beter slopen:
Loftenbodem mef Ílexibele
gewichts en
slijÍheidverslelling (één- en

{ tweepersoonsbedden)

Onder de solide bodem
bevindf zich voor uw
veil igheid een AL-KO chossis

5 iaargaÍantie op
lekkage van
de opbouw.

Deze goronÍie is
ol leen geldig ols

joorlijks een
vochlcontrole

wordt uitgevoerd
bij de Fendï-

Corovon-Deoler
(de kosÍen von

deze conÍrole zijn
voor rekening von
de eigenoor von

de corovon)

&

t

Gos moet veil ig
zijn: de solide

disselbok )

*1s@*

:i

Nlti 1

zijn oÍhonkelijk von serie en model



PerÍectie in detail
is standaard
Kwaliteit, waaÍaan Fendt-caÍauanneÍs
waarde hechten:

...Kwaliteit wordt routine

. Certificering noor de Europese norm ISO 9001

. Hoogwoordige metolliclok

. G + Sgelesteveiligheid

. AL-KO chossis

. Sfobilisolorkoppeling

. Schokbrekers, derde remlichf, ochferuilrijverlichÍing en mislochferlichÍ

...0e beste bescheming tegen hitte en koude

. Wielbokken exfro geisoleerd

. Alle verbindingen (schroeven, niefen) zijn extro oÍgekit

. Serviceluiken von kunslsfoÍ voorkomen koudebruggen

. Proboof Fendt-Corovon-montoge-sysleemvon gos
en woferleidingen legen bevriezen

. Optimole isolofiewoorden (b.v. vloer 45 mm)

...beste kwaliteit ook in details

. Duilse merkbonden mel extreem hoge droogkrochf

. Merkverlichfing zorgf voor goede zichïboorheid

. Alle houfen schuiÍdeuren lopen in mefolen roils

. Boven de romen bevinden zich regen morkieslijsten

. AÍlopkroon voor hel ledigen von de woferleidingen

...doeltreÍÍende oplossingen

. Één sleufel sysfeem

. GeïnÍrigeerde opsfop

. Solide schroeÍverbindingen

. Geluid dempend dok

. Aluminium zijwond ploot uiï driedelen

...Solide interieur

. ErgonomischzifkomÍort

. Uilgevoerd in hoogwoordige sfoÍÍen en moferiolen

. ochferzijde kussen is von kofoen

. Mulfiplex meubelconslructie (uilsluifend uit meervoudig
verlijmde multiplex, minder gewichf - meer slobilifeit)

. Schornieren uifsfellers en slofen von de kosÍkleppen
in robuusle kwoliteif

. Twee persoonsbedden mel gosdrukveren en binnenveringsmofros

Ook van zijn toeleverancierc verlangt Fendt-Garavan Duitse merkkwaliteit:
Veilig onderstel van AL-KO, Heki dakluik van Seitz, kachel van IRUMA
en koelkast van Electtolux - dit is de beste gamntie yooÍ een lang zorgenwij caravanleven.

Dol heeÍl nief
iedereen een
toegongsdeur in
twee delen mef
muggenrollo
(Diomonf)

De topiitloper
in de Plofin en
Diomonl is nu
von een nog
befere kwolileif.

Prokfisch en veilig: de verlichfe deurinstop
(Plotin, Diomonf)



Fendt Garavans l{ederland
Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht
TeleÍoon 078 - 6511844

TeleÍax 078 - 6182364

Fendt-Carauan GmbH
Postfach 1143
0-86661 Asbach-Báumenheim
TeleÍon 0049 / 906 / 981 - 0
Telefax 0049 / 906 / 981 - 213
lnternet: www,Íendt-caÍavan,de

olle opgegeven beschÍijvingen en oÍbeeldingen in deze folder conesponderen met de inÍormqtie bekend op de tijd von hef in druk goon en zijn
geheel vriiblijvend. Fendt-corovon behoud zich heÍ recht voor veÍonderingen door le voeren oon de construcÍie respectievelijk verkoop-technische
óonbiedingen te doen die voor de koper Íedelijk geocht worden. DÍuk en folotechnische kleurverschillen ziin nieÍ volledig uit te sluiÍen. Bii
gewichtsoohduidingen zijn door heÍ gebruik von notuurlijke moleriolen en grondsloffen ofwijkingen tol ongeveer 5% mogeliik, Door het inbouwen von
éxtro's wordÍ het eigengewichl hoger. Alle moof opgoven zijn vriibliivend en kunnen enigszins veronderd worden. De in de Íolder oÍgebeelde modellen
bevotten extro's en decoÍotie moÍeriool die niet loÍ de stondoord uitrusling behoort. Per lond kunnen de modelvorionlen verschillen. ZelÍ oÍholen bij
de Íobriek is niet mogelijk.
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Uitrustings variant,,Elégance"
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De hoogwoordige
bekleding wordï

geleverd volEens
hel l<ussenmocel dcr+

in de Dicmrnt
slcndccrd is

Deïoils, d e de vcl<cnïie
nog moo{er mcKen.

Geleverd wordl:
,,Elegonce"-bekleding, -goroijnen,
. lz r  rcconc  -cnro i  on  - ln fa l lu  laar { ior v r v r  v l
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De uaÍiant voor
Platin en
Diamant
Ee uifuoering,,Elegorrce" biedt
r;cst Ce exklusieve bekleoinEssïoÍ
eel< vrolijk gekleurde gordijnen,
Kussens in heï woon- en
slccpgedeelte moken het
letoe I beeld eerrn oleet,

I
I

(olleen voor TF en TG)





4 l 0 Q *
420 a
420 aF
450 A
450 QB
470 Q
470 F
470 TF
490 Q
490 TF
490 TKM
540 TG
540 TK
550 TFK

4 1 0  T
450 AF
490 IF
5 IO TG
5 1 0  T F
540 TG
540 TKM
550 TG
550 TF
5óO TG
5óO TRF
5óO TFK
ó50 TMF

Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir

Plotin
Plotin
Plotin
Plotin
Plofin
Plotin
Plotin
Plotin
Plotin
Plotin
Ploiin
Plofin
Plot in

Diomont
Diomont
Diomoni
Diomont
Diomont
Diqmont
Diomont

23.950,-
24.500,-
25.200,-
26.050,-
2ó.ó00,-
2ó.800,-
26.800,-
28.000,-
27.400,-
28.300,-
28.750,-
30.450,-
30.450,-
32.500,-

28.850,-
30.950,-
32.100,-
33 .100, -
35 .050, -
3ó.800,-
32.100,-
37.900,-
3 8.400,-
39., |00,-
39.400,-
39.700,-
45.750,-

30.950,-
38.ó00,-
r '0.350,-
44.900,-
45.200,-
45.200,-
51.200,-

895,-
1500,-
370,-
450,-
295,-
330,-

65,-

r ó0,-
560,-

215,-

530,-

275,-
490,-
495,-
125,-

795,-

50,-

Sophir
Sophir
Sophir
Sophir
Sophir

GHASSIS TO-BEHOREN
Aluminium velgen enkelos (zonder reservewiel)
Aluminium velgen tondemos (zonder reservewiel)
Reservewiel
Beugel voor reservewiel Alko
Krik met box
Verzwqorde uitdrooisieunen
Aluminiumploot rechts voor in disselbok
GÁRN.OSSERIE ÀCCESSOIRES
Dokluik 40 x 40 (zonder room)
Wegklopboor fietsenrek op disselbok
Airconditioning Blizzord 1500 (groot dokluik vervolt)
met verworming 3550,-
Airconditioning Blizzord 2000 (groot dokluik vervolt)
met verworming 3950,-
Serviceluik extro 395,-
Hordeur bovendeel deur
WAÏERTNSÏAIIAÏIE
50 liter voste woterlonk
EIEKTRTSGHE tNtïAttAïIE
Afzuigkop
Mognetron
TV ontenne mef stopcontoct
Instopverlichting
VCRWARNITG
Elektrische verworming Trumo Ultro Heot
TIITERIEUR ACGEgSOTRES
Topiit loperset 395,-
Elegonce uitvoering in Plotin met rondzit/sloopkomer 795,-
Elegonce uitvoering in Diomont met rondzit/sloopkomer 625,-
Keukenlode en droodmond 120,-

420 I
5 ' IO TG
5 1 0  T F
550 TG
5óO TG
5óO TF
ó5OTG

Servieshouder (o l leen somen met keukenlode)
RAttY PAKKEÏ *

Rol ly  pokket
Rol ly  pokket  Diomont  en Plot in  ser ie vonof  5ó0

* Het rollypokket bestoot uit:

4550,-
4300,-

L C

=  - g

$ F  Ê
Alle pr i izen z i in  inc lus ief  l9% BTW en geld ig tot  I  iu l i200l .
De priizen von de corovons ziin exclusief ri ikloormookkosten, regis-
trotiebewiis en verwilderingsbiidroge
Priiswiizigin gen, technische veronderin gen, d ruk en zetfouten voor-
behouden, olle voorgoonde prijsl i isten vervollen met het uitkomen
von deze priisl i ist.
Dordrecht, ionuori 2OOO.

onderhoudsvriie occu "Sport Line" 75Ah
voor slroomverzorging l2V o a
oulomotisch occu loodopporoot met boosler o o
verswotertonk 50 ltr. (vonof type 5ó0 stondoord| O o
conkoleponeel met oonduiding vers woter en occucondilie o
coniroleponeel uiigebreid met oonduiding occucondilie a

Pieter Zeemanweg l7A
331ó ZG Dordreeht
Í e \ . 6 7 8 - ó 5  l l 8 4 4

verriidbore oÍvolwolertonk o
oluminium legbord in disselkosl rechts o
Trumo gosboiler 10 lh. o
oÍzuigkop 12 V in ploots von 220 V
luchicirculofie met outmolische toerenregeling l2V o

Prilzen occessoires ziln olleen geldig bij inbouw en levering of
fobriek.

a
a
a

a
a
a

o
a
s
o
O
a

* wordt siondoord geleverd met kinderklopbed

De in de folder genoemde eigen gewichten ziin inclusief gosflessen, volledig gevulde wolervoorziening lwotertonly'foilet| en slroomverzorging.


