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ELCOME PACK  

 Een koffertje met een sleutelhanger en 
badge waarop het unieke nummer van het 

voertuig is geregistreerd

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

chausson.campingcar

chaussonmotorhome

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

Chausson!

ChaussonCampingCar

Al meer dan 40 jaar zijn er duizenden onder u die  
uitzonderlijke momenten beleven met hun Chausson. Word lid 

van onze Community dankzij de hashtag #Mychausson en deel 
uw onvergetelijke uitstapjes op Facebook en Instagram!

Kies voor TITANIUM ULTIMATE, een selectie van onze best verkopende 
volledig uitgeruste en genummerde modellen. De beste modellen, de beste 

uitrustingen...

Bezoek onze website+
nl.chausson-motorhomes.com

Welkom in  
de wereld van 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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CHAUSSON, DE 
FRANSE KNOW-HOW

3 GOEDE REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR CHAUSSON

KEUZEGIDS

HALFINTEGRALEN

2 tot 6

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN:

Voor reizen op maat

Comfort

Capaciteit

Moduleerbaarheid

Vans en smalle  
half-integralen

DE COMPACTE MODELLEN

Te ontdekken al bladerend 
door de catalogus
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3 GOEDE REDENEN OM TE 
KIEZEN VOOR CHAUSSON

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

een betere bescherming

 De  verwarming  kan tijdens  het rijden  
worden  gebruikt

 Technibox, de technische zone, alles in één

 De binnen- en buitenverlichting van de 
wooncel is een 100% LED-verlichting

 Een volledig uitgeruste garage

 Automatische energiezoekfunctie (uitgezonderd 660)

 Douchebakken met dubbele aftappluggen

 Een slaapplek van hoge kwaliteit en grote afmetingen  
(Premium matras hoofdbed)

De certificering  
“3e graad”, Het hoogste 

niveau qua isolering 
op de markt

De  waterdichtheid 
bij Chausson wordt  

7 JAAR gegarandeerd

1  STERK

2  PRAKTISCH

COMFORT

  Automatische versnellingsbak

  Zonnepaneel

  Luifel

  Manuele airco in cabine

  Stop&Start

  Cruise control & snelheidsbegrenzer

  Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

  Dubbele airbag

  Centrale vergrendeling cabine en celdeur

  Muskietennet van de deur

  Douchekop buitenkant

  TV-steun

  Inbouw instaptrede/geïsoleerde LED  
met bewegingsmelder

 Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)

  Enz.

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE
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3  VOLLEDIG UITGERUST

COMFORT

  Automatische versnellingsbak

  Zonnepaneel

  Luifel

  Manuele airco in cabine

  Stop&Start

  Cruise control & snelheidsbegrenzer

  Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels

  Dubbele airbag

  Centrale vergrendeling cabine en celdeur

  Muskietennet van de deur

  Douchekop buitenkant

  TV-steun

  Inbouw instaptrede/geïsoleerde LED  
met bewegingsmelder

 Panoramisch dakraam (of 2 dakluiken)

  Enz.

    Exclusieve buiten dekoratie

  Exclusieve bekleding

  Lichtmetalen velgen

  Luxe voordeur

  Stoelhoezen cabine in dezelfde  
stof als leefruimte

  Enz.

ONTWERP

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE
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CHAUSSON,  
DE FRANSE KNOW-HOW

DE GROOTSTE FABRIEK VAN CHAUSSON  
LIGT IN DE RHONEVALLEI

 Een oppervlakte die gelijkwaardig is aan 33 voetbalterreinen,

 Een van de belangrijkste producties in Europa,

 10.000 campers en vans verkocht tijdens één seizoen,

 Meer dan 1 000 Werknemers,

 Onze campers worden in meer dan 25 landen verkocht.

KWALITEITS LABORATORIUM CHAUSSON
Het laboratorium is uitgerust met het modernste materiaal om 
beter de breukweerstand, de vervorming of veroudering van 
onderdelen te testen.

170 DISTRIBUTEURS
Uw distributeur is, en zal altijd, dé contactpersoon zijn om  
u bij de aankoop en ook na de aankoop te begeleiden.

DE CAMPUS TRIGANO
Dit zijn trainingen die worden gegeven aan het personeel van 
de concessies, maar het is sinds kort ook een school die in de 
fabriek Chausson is geïntegreerd.

Ontdek onze  
assemblageplaats op video

nl.chausson-motorhomes.com

Tourn
on-s

ur-
Rhône Fra

nkr
ijk

 si
te
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INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

CHAUSSON,  
DE FRANSE KNOW-HOW

KEUZEGIDS

Het meest  
gebruikte type  

camper in Europa

IEDER ZIJN EIGEN CAMPER

HALFINTEGRAL

Kies uw Halfintegral

U ZOEKT NAAR... KIES...

Centraal bed  788

Enkele bedden

 627 GA 

of 

 777 GA

Een grote levensruimte  640

Een gezinsmodel  720

Een moduleerbaar model  660

2 tot 6

SLAAPPLAATSEN: PLUSPUNTEN: IDEAAL VOOR:

Comfort

Capaciteit

Moduleerbaarheid

Een koppel  
of een gezin
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Ontdek de  
HALFINTEGRALEN op video

nl.chausson-motorhomes.com

U ook, vervoeg de 
ervaring Chausson

Een dank aan onze klanten 
die hun ervaring delen

Elke ochtend een nieuwe tuin 
hebben en onze kinderen de 

wereld laten ontdekken.

Stéphanie B.

Volledig uitgeruste  
& genummerde serie
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660

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

2022

Zonnepaneel

HALFINTEGRALEN

Luifel

. Exclusieve bekleding

. Exclusieve meubels

Automatische 
versnellingsbak

Lichtmetalen velgen

Centrale vergrendeling  
cabine en celdeur

Zijwanden in donkergrijs 
gelakt polyester

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE

170 PK
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627 GA

640

640

SmartLounge, beide slaapbanken veranderen snel in 
comfortabele zetels voor onderweg (Isofix).

HALFINTEGRALEN

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE
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640

788

160 cm

Het riante woongedeelte is altijd standaard uitgerust 
met een elektrisch paviljoenbed, dat vanuit de laagste 
positie eenvoudig bereikbaar is.

Behalve als dit uw voornaamste bed is, zijn al onze half-integralen 
geschikt voor een optioneel paviljoenbed voor twee personen.

Premium matras hoofdbed
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788

777

90 cm

160 cm

720

Al onze twinbedden zijn uitgerust met een geïntegreerd  
XXL-bedverbouwingssysteem. (bijkomend matras standaard)

Al onze eilanbedden zijn in hoogte 
afstelbaar om het volume van de 
bergruimte te kunnen aanpassen.

HALFINTEGRALEN

Moduleerbare  
achterruimte: één 
of twee bedden,  
u beslist zelf!

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE
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640640

Zeer ruime maxi badkamer met 
douchecabine.

Kast met 2 grote deuren die 
uitgerust zijn met spiegels 

De verwarmde, verlichte opbergruimtes 
met sjorhaken, stopcontacten 
12 V/230 V en 2 toegangsdeuren

Nog meer functionaliteiten: gastoevoer buitenkant,  
douchekop buitenkant

POLYESTER KAP
met open panorama cabinedak

SCHOENENREK

Volledige informatie in onze 
TECHNISCHE BROCHURE

DE COMPACTE 
MODELLEN

Te ontdekken al bladerend  
door de catalogus
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