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Vans en smalle 
half-integralen

Compacte volledig 
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TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex 
FRANCE
contact@chausson.tm.fr

Onze flexibele en smalle compacte voertuigen (vans en 
 half-integralen) kunnen echt overal langs. Ideaal voor 

het beleven van bijzondere sport- of recreatiemomenten.

En wie "bijzondere momenten" zegt, bedoelt ook "bijzondere 
voertuigen": een selectie van onze best verkopende volledig uitgeruste 

modellen. De beste modellen, de beste uitrustingen...

Kom bij de #MyChausson beweging 

Welkom in  
de wereld van Chausson

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

Bezoek onze website+
nl.chausson-motorhomes.com

Chausson, maakt deel 
uit van de Trigano groep, 
de nummer 1 onder de 

recreatievoertuigen 
in Europa.

Alle technische kenmerken (teksten en 
foto’s) zijn geldig op het moment van 
afdrukken (augustus 2022) en worden door 
Chausson als indicatie gegeven. Zij kunnen 
gewijzigd worden, vaak vanwege technische 
vooruitgang.
In geval van een versie in meerdere talen, is 
het de Franse tekst die doorslaggevend is.
Niet-contractueel document.

Omdat Chausson milieuvriendelijk is, wordt 
deze uitgave op PEFC papier uitgegeven, 
papier dat afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen.Creatie en layout: jourj.buzz 

Foto's: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,  
Benjamin Cellier, Olivier Devise

Alleen voor Frankrijk HERTZ Doe als Hertz 
wereldwijd nr.1 in de 
verhuur en kies voor 

Chausson!

Wij danken de #MyChausson gebruikers voor hun foto's: 
@_alfons_666, @aerial.janine, @yoyo_et_ses_4aventuriers, @mieuxroutardquejamais, @colin.magee.90, @dick.vanwolleghem,  
@Flokisdiscoveries, @havelschwan.auf.reisen, @karl.bailey.182, @bugatti.laura, @dufresne.jeanclaude, @LaurenceMartarello, 
@lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @la_pantoufle_en_voyages, @Patricia Watterberg, @pglee54, @peter.wright.58910,  
@pilatescapdantibes, @rafelagirafe, @Reppi.ch, @happyfamilyluxurycamping, @Sammy_and_jackson, @svetlay62,  
@pauli_mit_chaui_on_tour, @ tim_at_sea, @Tony Millasseau, @Travelmonkeys47055, @van_life_torini, @7047GA,  
@havelschwan.auf.reisen, @dayslikethisphoto, @havelschwan.auf.reisen.
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SPORTSPORT
LINE

KEUZEGIDS

3 GOEDE REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR SPORT LINE

CAMPERS

DE COMPACTE 
MODELLEN

HALFINTEGRALEN 

De ultracompacte modellen

Wendbaarheid

Moduleerbaarheid

Compactheid

Isolatie

Comfort

Compactheid

Afmetingen van een Van

HALFINTEGRALEN

Te ontdekken al bladerend 
door de catalogus

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

ChaussonCampingCar

2 tot 5

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN:

2 tot 3

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN:
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3 GOEDE REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR SPORT LINE

Een uniek ontwerp 
voor een betere isolatie, 
een betere weerstand,  
een betere bescherming

Binnen & buiten

VPS isolatie: Een zeer 
stevig schuim dat zeer 
geluidswerend en zeer 
warmte-isolerend is

1  EEN EXCLUSIEVE UITSTRALING

2  PREMIUM ISOLATIE

3   UITZONDERLIJKE VOLLEDIGE 
UITRUSTING STANDAARD

 Automatische versnellingsbak

 Lichtmetalen velgen

 Luifel

  Zonnepaneel

 Manuele airco in cabine

 Dubbele airbag

 Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

 Muskietennet van de deur

 Panoramisch dakraam

 Stoelhoezen cabine in dezelfde stof als leefruimte

 Verwarmingssysteem bruikbaar tijdens het rijden

 Enz.

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE

CAMPERS

CAMPERS

HALFINTEGRALEN 

HALFINTEGRALEN 

Bezoek onze website+
nl.chausson-motorhomes.com
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KEUZEGIDS

Dit model is geschikt om  
moeiteloos overal heen te rijden, 

wanneer je maar wilt – ook gewoon 
op een doordeweekse dag

De  half-integraal is smaller,  
lager en minder duur dan een  

klassieke half-integraal. 
Hij heeft de structuur en de isolatie 
van een half-integraal en bijna de 

afmetingen van een van.

IEDER ZIJN EIGEN COMPACTE VOERTUIG

CAMPERS HALFINTEGRALEN 

Maak een keuze!

PLUSPUNTEN

Wendbaarheid

Moduleerbaarheid

Compactheid

Isolatie

Comfort

Compactheid

SLAAPPLAATSEN

2 tot 5 2 tot 3

IDEAAL VOOR

Een koppel  
of een gezin

Een stelletje

UITVOERINGEN
LINE

SPORT
LINE

SPORT
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CAMPERS

2 tot 5

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN: IDEAAL VOOR:

De ultracompacte modellen

Wendbaarheid

Moduleerbaarheid

Compactheid

Een koppel  
of een gezin

Ontdek de  
CAMPERS op video

nl.chausson-motorhomes.com

U ZOEKT NAAR... KIES...

Een grote klassieker  V594

Een gezinsmodel  V594 MAX

Een garageruimte  V690

U ook, vervoeg de 
ervaring Chausson

Een dank aan onze klanten 
die hun ervaring delen

Mijn mooiste verhaal? In de 
Yorkshire Dales (Engeland) 

kwamen we een andere 
Chausson tegen op een klein 
landweggetje en we moesten 
beide spiegels inklappen om 

langs elkaar te komen. 

Karl B.

5,99 m

6,36 m

5,99 m

VERKRIJGBAAR

2023
BIJLENTE
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V594

SPORTSPORT
LINE

Compacte volledig 
uitgeruste voertuigen

140 PK

Luifel

Lichtmetalen velgen

Automatische 
versnellingsbak

Zonnepaneel

Panoramisch dakraam

. Muskietennet van de deur

.  Verduisterende schuifluiken cabine Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE
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V594

V594

CAMPERS

MAXI CAB: Geniet van maximale ruimte en een behouden plafondhoogte 
over de gehele lengte van uw Chausson camper.
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V594 MAX

130 cm

200 cm

Doucheruimte met
inklapbare scheidingswand

Keuken met drie grote lades

Hefdak (optie), Slaapplaatsafmetingen: 130 x 200 cm

Bezoek onze website+
nl.chausson-motorhomes.com
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V594 MAX

CAMPERS

Moduleerbare slaapplaatsen achter

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE

Bezoek onze website+
nl.chausson-motorhomes.com
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V690 

V594

OVERDAG
De opbergruimte is praktisch: bestendige 
bekleding, vastzethaken, etc.

S NACHTS
In de lage stand heeft het bed riante  
afmetingen (tot 190 x 190cm).
Zet je het bed in de middelste stand,  
dan blijft de garagefunctie beschikbaar
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HALFINTEGRALEN 

2 tot 3

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN: IDEAAL VOOR:

Net zo smal als een Van  
en minder hoog dan een  
klassieke half-integraal

Isolatie

Comfort

Compactheid

Een stelletje

Ontdek de  
HALFINTEGRALEN  op video

nl.chausson-motorhomes.com

U ZOEKT NAAR... KIES...

Wendbaarheid  S514

Opslagcapaciteit  S697 GA

U ook, vervoeg de 
ervaring Chausson

Een dank aan onze klanten 
die hun ervaring delen

Je kunt gaan en staan op de plek waar 
je het meest van houdt. We ontdekken 
graag nieuwe en onbekende plaatsen!

Janine G.

5,99 m

6,59 m
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S514

SPORTSPORT
LINE

Compacte volledig 
uitgeruste voertuigen

Cabinekleur/Grey Matter  
wooncel

Automatische 
versnellingsbak

Exclusieve 
radiateurgrille

Zonnepaneel

Luifel

. Specifieke stof

. Panoramisch dakraam
.  Verwarmingssysteem 

bruikbaar tijdens het rijden
. Specifieke  
  opbergafwerking Volledige informatie in onze 

TECHNISCHE BROCHURE

170 PK

Lichtmetalen velgen
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S514

S514

HALFINTEGRALEN 

Badkamer met  
draaibare scheidingswand

Muskietennet van de deur
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S514

S697 GA

Twin bedden kunnen worden opgeklapt 
voor toegang tot de bergruimte

Paviljoenbed dat toegang geeft 
tot de bergruimte of waarmee u 
het volume van uw garage kunt 
vergroten

XL GARAGE

HALFINTEGRALEN

Te ontdekken al bladerend  
door de catalogus
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