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Reis naar de horizon

Een geest van 
vernieuwing
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www

Chausson maakt deel uit  
van de TRIGANO groep,  
de nummer 1 onder de  
recreatievoertuigen  
in Europa.

Bezoek onze website  
www.nl.chausson-motorhomes.com

www.facebook.com/chausson.campingcarwww.youtube.com/ChaussonCampingCar
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Flash

Chausson

Flash, Welcome

Special Edition

Exaltis

Solid proof of our reliability!  
HERTZ, wereldwijd nr. 
1 in de verhuur, heeft gekozen  
voor Chausson... Een goed  
bewijs van de betrouwbaarheid!

Chausson heeft gekozen voor LOISIRS FINANCE, de specialist op het  
gebied van de financiering van recreatievoertuigen. Graag nodigen wij  
u uit om op de website www.loisirs-finance.com meteen een simulatie  
van uw financiering te maken en de services en aanbiedingen te ontdekken  
(alleen voor Frankrijk).

Een spirit
Als ontwerper van sobere en  

vrijgevige ontwerpen, is Chausson  
een echte voorloper in de sector. 
Historische modellen zoals de  

Acapulco tot aan de nieuwe 711,  
een halfintegraal met een  
revolutionaire inrichting,  
innovatie ligt in het hart  

van ons bedrijf.
Met Chausson zult u ontdekken  

hoe uzelf uw eigen horizon  
kunt creëren...

In alle transparantie

Alkoven
Speel de kaart van de 
variabele geometrie...

Halfintegralen
Variabele geometrie

Halfintegralen
6 “all inclusive” modellen

Integralen
De spirit van Chausson
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Tournon-sur-Rhône/France
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Om beter te begrijpen  
wie uw camper produceert,  
sluit uw ogen en laat uw  
verbeelding de vrije loop...

  een Franse fabriek TRIGANO VDL gevestigd op 33 voetbalterreinen  
(ofwel 200 000 m² waarvan 37 000 overdekt),

  een van de belangrijkste producties in Europa  
met meer dan 12 000 campers en caravans per jaar,

  meer dan 900 personen om ze te ontwerpen en te produceren,

  onze campers worden in meer dan 27 landen verkocht,

  35 jaar in 2015, ofwel het equivalent van 60 000 gefabriceerde  
Chausson campers.

Ontdek onze 
assemblageplaats  
op video
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V594 S

V584 NEW

V697

V594

V594 SCS

V594 MAX

V597 CS

           

Twist Start, Twist Exclusive

Panorama 2018

2018

Altijd uitgerust met de meest geavanceerde isolatie,  
blijven de vans van Chausson echte avonturiers in 
stadskledij. Geïnspireerd door zijn gamma van  
campingcars, biedt.
Chausson u een collectie van vans uit een stuk aan,  
met een uitgebreide keuze aan uitvoeringen,  
innoverende, ruimtebesparende oplossingen  
en een verrijkt kleurenpallet...

Ontdek de wereld van  
de vans van Chausson  
in onze nieuwe speciale  

brochure en op onze website.

Een geest van vernieuwing  
tot in onze vans

Reis naar de horizon

DE GECIVILISEERDE ZWERVERS

SPECIAL

VANS

-5,5 m -6 m -6,5 m
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Voor meer informatie,  
maakt u van mij een flash.

Van klein tot groot, 

in alle maten! 
de info van Chausson bestaat ook

Verken en verdiep uw kennis 
over Chausson overal en op 
elk moment. 
Onze website is aangepast 
aan al uw digitale toestellen. 
Desktop, smartphones, 
tablets....
Foto’s, video’s, 
productinformatie, de 
dichtstbijgelegen verdeler,  
alle s binnen handbereik!

Discussies, exclusieve informatie, 
foto’s, video’s in avant-première...  

Chausson is ook  
op Facebook.  
Wordt ook lid!
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  Een IRP-structuur
  Een belangrijke uitvinding voor een betere isolatie,  

een betere weerstand, een betere bescherming.  
Bekijk pagina 10.

  Een garantie van 7 jaar... wat wilt u nog meer?
  Als strategische punt van uw camper is de waterdichtheid  

bij Chausson 7 jaar gegarandeerd (met een jaarlijks  
controlebezoek bij één van de erkende leden van het netwerk).  
Deze lange garantie is beter dan de standaard garanties uit  
de sector, zodat u met een gerust hart met uw Chausson  
op reis kunt gaan.

  165 distributeurs om uw camper in de watten te leggen
  Ons netwerk van distributeurs bestaat alleen uit echte specialisten  

uit de sector van toeristische voertuigen die Chausson tot in  
de puntjes kennen. Chausson biedt één van de meest  
grootste netwerken in Europa die het beste  
uitgerust is.

   Onze verwarming kan zonder probleem tijdens het rijden 
worden gebruikt, ideaal voor uw passagiers maar ook erg 
praktisch om de leefruimte voor het rijden te verwarmen. 
Bekijk pagina 11.

De verwarming kan tijdens  
het rijden worden gebruikt

Een kwaliteitsvisie

Gemakkelijk toegankelijk

De keuze van de drager

De pluspunten in standaard uitvoering*

   Gemakkelijk in de camper stappen, dat is voor ons geen luxe! 
  Het is niet nodig om een opstapje uit te klappen, geen enkel  

probleem om toegang te krijgen dankzij de verlaagde instaptrede:  
het is luxueuzer, praktischer...

  Eén enkele sleutel voor de hele camper
  Geen sleutelhangers vol sleutels meer!  

Bij Chausson:  1 enkele sleutel voor de camper (deur en poortjes),  
1 enkele sleutel voor de drager.

 Een geïsoleerde cellenlaag
  Al onze modellen zijn uitgerust met een beschermende schaal  

onder de cellenlaag voor een betere geluids- en warmte-isolatie. 

   Een zeer belangrijk element voor  
een reis van kwaliteit 

  Bij Chausson hebben wij de keuze gemaakt voor 
kwaliteitsmerken die een chassis kunnen rechtvaardigen 
die speciaal ontworpen is voor de camper en een 
reparatienetwerk die speciaal uitgerust en speciaal 
opgeleid is voor voertuigen uit de recreatiesector.  
Bekijk pagina 14.

Een duurzame bescherming

Chausson in alle transparantie

   De legendarische SEITZ ramen,  
u kiest het beste

  Zij staan synoniem aan grote functionaliteit,  
uitstekende kwaliteit, van eenvoudige en zeer  
veilige bediening omdat ze niet vanaf de buitenkant  
te demonteren zijn.

   Een panoramische lichtkoepel in de 
chauffeurscabine die geopend kan worden,  
proef de vrijheid!

  Het is goed voor de luchtverversing, en er is  
meer licht... Bij Chausson is welzijn ook belangrijk.

   Een laadruim over de hele  
breedte van de camper

  2 of 3 deuren in de standaard uitvoering  
om het laden te vereenvoudigen en te  
optimaliseren.  
Voor ons is het vanzelfsprekend.

  Uitneembaar laadruim
  Uw rug zal deze praktische oplossing op  

prijs stellen, goed voor uw spieren!

  Versterkte chassisverlengingen van gegalvaniseerd staal 
  De robuustheid van onze campers is geen toeval, het is vooral te 

danken aan één materiaal. Voor de verlengingen van het chassis 
geven we de voorkeur aan verstevigingen van gegalvaniseerd 
staal, die steviger zijn, zodat ze langer meegaan.

  Verlichting in de laadruimte
  Om welk gamma het ook gaat, in al onze laadruimten zit 

verlichting + stopcontact 12 V/220 V.

Een geoptimaliseerde 
opbergruimte,
naar gelang de modellen
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De verwarming kan tijdens  
het rijden worden gebruikt

Een comfortabele inrichting

Comfortabele oplossingen

Luxueuze stoelen

Een slim uitgedachte luchtverversing

  Geen laden die klappen
  Om welk gamma het ook gaat, al onze laden zijn uitgerust 

met stille ladegeleiders met “soft close” systeem en 
afgrendelbare handgrepen om te voorkomen dat ze 
onverwachts open gaan tijdens het rijden.

  Aanpasbare salontafel
  Opdat u gemakkelijker rond kunt lopen, hebben al onze 

halfintegralen een centrale tafel** die zowel in hoogte 
(uitrekbare poot), lengte als in de breedte instelbaar is.

  Een zeer grote koelkast is NOOIT een optie
  Alleen sommige van onze compacte modellen (- 6 m) 

hebben deze grote koelkast niet, gewoon omdat ze 
technisch gezien niet geïnstalleerd kunnen worden. 
Al onze koelkasten zijn 3-way. Dat wil zeggen dat ze  
te gebruiken zijn op gas, op 12V, of 220V.  
Bij Chausson is automatische energieselectie (AES)  
een standaard, wat het prijsniveau ook moge zijn.  
Vergelijk het eens!

  Een slaapplek van hoge kwaliteit
 Bekijk pagina 13.

  Easy Bed, een luxueuze slaapplek
  De meeste van onze bedden op de  

laadruimten (behalve lits-jumeaux) zijn  
in hoogte verstelbaar tot 30 cm.

  Slimme opbergplekken
  De meeste van onze bedden op de  

laadruimte kunnen in hoogte worden  
versteld om gemakkelijk toegang te  
kunnen krijgen tot de opbergruimten.

   Het schuim van onze kussens is speciaal ontworpen  
voor een comfortabele en stevige zit (zonder verzakking 
door de tijd heen) en een grote veerkracht voor de rug.

   Voor het comfort van de passagiers is iedere stoel  
in de rijrichting uitgerust met een hoofdsteun die  
in hoogte verstelbaar is.

  Een dubbele luchtverversing
  U hoeft uw camper slechts één keer te gebruiken om er achter  

te komen dat de luchtverversing in de badkamer onontbeerlijk is:  
bij Chausson zijn al onze badkamers uitgerust met zowel een 
ondoorzichtige raamals een lichtkoepeltje.

  Vaste en stevige douchewanden
  Om welk gamma het ook gaat, al onze campers zijn uitgerust met stevige 

en elegante douchewanden, nooit met een douchegordijn van PVC.

Een verlichting die goed is uitgedacht

  Een binnenverlichting die 100% LED is
  Een verlichting die 100% LED is, om de energiebesparing met  

10 te vermenigvuldigen en de duurzaamheid met 30 jaar...  
Een briljant idee voor u en de planeet!

  Een nachtverlichting
  Een nachtverlichting die uitgedacht is voor de sfeer en voor uw  

veiligheid dankzij de geïntegreerde LED-lampjes boven de vloer.

 Een standaard buitenlichting, wat de prijsklasse ook moge zijn.

Een handige pre-installatie
  Standaard fietshaken
  Om infiltratie te voorkomen worden de fietshaken serieel in  

de fabriek gemonteerd. Er hoeven geen boringen worden gemaakt,  
u hoeft slechts één ding te doen: uw fietsdrager kiezen!

  Voorbedrading van de achteruitrijcamera
  Om de montagetijd te verkorten (en dus arbeidskosten te verminderen), 

zijn onze campers uitgerust met bedrading voor een eventuele 
achteruitrijcamera. Standaard camera voor Welcome en  
Special Edition.

  Een pre-installatie voor de TV
  Om welk gamma het ook gaat, al onze campers zijn uitgerust  

met tenminste één TV-aansluiting/antenne/220 V/12V.

*  Voor de meeste van onze alkoven, halfintegralen, integralen. Voor details raadpleegt u de technische bijlage.
**  Behalve 514, 637, 638.
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XPS
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De IRP-structuur, een belangrijke innovatie

Met de IRP blijft Chausson trouw aan zijn kwaliteitsfilosofie ten aanzien  
van de productie. Om welk uitvoering het ook gaat, Flash of Welcome,  
onze structuren respecteren dezelfde hoge kwaliteitsstandaard.

IRP is een belangrijke innovatie voor een betere isolatie, een betere  
weerstand, een betere bescherming. 

Welkom in het hart van onze productiegeheimen...

Voor een betere isolatie bieden wij u een cocktail  
van technologieën voor nog meer comfort 

Geen compromis zodat u gerust kunt profiteren, door een betere bescherming 

En we hebben volledig vertrouwen in onze campers: 7 jaar garantie

Voor een betere weerstand is de structuur versterkt 

   Het isolatiemiddel XPS, een zeer stevig schuim dat zeer geluidswerend en zeer warmte-isolerend is.  
CHAUSSON heeft gekozen voor het meest bekende merk op de markt: Styrofoam.

  Dikten die ontworpen zijn voor onze vloeren en daken waardoor de isolatie groter is dan bij andere fabrikanten uit de sector.

   Tegen insijpelen dankzij onze materialen die door de jaren heen niet van kwaliteit veranderen en onze brede gelijmde aluminium profielen, zonder boorgaten.

   Bescherming tegen slechte weersomstandigheden dankzij de polyester die schade door bijvoorbeeld hagel beperkt (op het dak en de zijwanden)  
of door zout (onder de vloer).

   Bescherming tegen warmte, koude, geluidsoverlast dankzij de polyester en een bijna unieke isolatiedikte.

  Sinds 35 jaar zetten wij ons in voor steeds meer comfort en duurzaamheid, en wij zijn daarom overtuigd van  
de doeltreffendheid van onze technische keuzes en onze productieprocessen.

  Maar dit zijn alleen maar woorden, en om dit te bewijzen bieden wij een waterdichtheidsgarantie van 7 jaar 
onder voorbehoud van een jaarlijks controlebezoek bij een erkend lid van het netwerk.

   Bescherming met een polyester laag,  
bestand tegen krassen, kleine deuken, 
grind, brandstoffen, ultraviolette straling 
en over het algemeen tegen slechte 
weersomstandigheden.

   Grote dikte van de vloer/het dak,  
één van de beste op de markt, biedt een 
betere laadweerstand en beperkt kans op 
vervorming.

   Combinatie van hoogwaardige  
hout/composiet, die de structuur 
van onze wanden & vloeren verstevigt, 
waardoor duurzaamheid van de composiet 
samengevoegd wordt met de uitzonderlijke 
weerstand van massief hout.

   Waterdichte bescherming,  
al onze materialen die in contact zijn 
met de buitenlucht zijn bederfwerend en 
waterdicht. 
Aan de binnenkant hebben wij de  
voorkeur gegeven aan hout.

 *   Opmerking: vanwege zijn speciale vorm, 
hebben onze alkoven een speciale 
technologie ondergaan,  
dichtheid: 34,5 mm, EPS-isolatie.

54,5 mm*

63,5 mm 

Dak van versterkt polyester

Waterdichte pakking 
voor de verbinding 
tussen de wanden

Brede halfintegraal  
van gelijmd aluminium 

Polyester laag 

Houten wiggen

Steunen van composiet

Een onderbouw van versterkt polyester
Bekleding van 
geëxpandeerd 
composiet

Met “waterafvoer” effect,  
het water stagneert niet onder de vloer

Bekleding binnenwand

Vloermat van PVC

Multiplex 6 mm

Voor meer informatie,  
maakt u van mij een flash.

Chausson in alle transparantie 
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Voor een goedkoper verbruik 
dan gas
Het gebruik van gas is duur. Vooral in de winter of 
in koude regio’s waarin u de gasfles gemiddeld 
iedere vier of vijf dagen moet vervangen. Naast 
dat het een grotere autonomie biedt, zorgt een 
verwarming op brandstof voor besparing voor een 
verbruik op vol vermogen van maximaal 0,5 l/uur.

Nooit meer bang  
zijn tekort te komen
In tegenstelling tot gas, dat soms moeilijk te vinden 
is in het buitenland, of de incompatibiliteit van de 
aansluitingen, kunt u gemakkelijk dieselolie vinden, 
waar u zich ook op de aarde bevindt..

Eenvoudiger in gebruik, geen manipulaties
Met een eenvoudige blik op het brandstofpeil, op het dashboard, kunt u zien of u moet 
gaan tanken. Geen vervelende verrassingen meer, geen gedoe meer met het vervangen 
van gasflessen in het midden van de nacht...  
Met Chausson wordt het sjouwen met zware gasflessen een zeldzaamheid: want alleen  
de koelkast, de gaspitten en soms de geiser werken nog op gas.

Laadvermogen en plaatswinst
Wanneer u kiest voor verwarming op brandstof, vermindert u eveneens het  
laadvermogen van uw camper. 2 gasflessen van 13 kg wegen in werkelijkheid 52 kg  
(13 kg correspondeert alleen met de inhoud), en wanneer u deze niet gebruikt wint  
u aan kilo’s. Wanneer u slechts één enkele gasfles meeneemt, wint u aan gewicht  
en aan opbergruimte..

Gebruik tijdens het rijden en helemaal veilig
In tegenstelling tot gas waarbij een beschermd circuit moet worden aanbracht dat  
de gastoevoer in geval van een botsing beschermt, kan de verwarming op brandstof  
veilig gebruikt worden tijdens het rijden. 
Naast het comfort voor uw passagiers, zult u het tijdens een pauze op prijs stellen  
dat de leefruimte comfortabel is opgewarmd. 
Veel concurrenten bieden deze keuze als optie, en sommigen bieden deze optie  
helemaal niet.

De technische zone, alles in één

Verwarming op brandstof

De Technibox, die toegankelijk is via het poortje, verzamelt op één plek alle belangrijke  
bedieningen voor de juiste werking van uw camper.

   De technische zone elektriciteit zorgt voor een 
eenvoudige toegang tot de elektriciteitskast:  
u hoeft u niet langer in allemaal bochten te wringen 
om een zekering te vervangen!

    De technische zone schoon water maakt het 
mogelijk om:

 - het water bij te vullen,
 -  de capaciteit van de watertank te moduleren 

naar gelang het aantal personen en/of 
getransporteerde lading,

 -  de tank gemakkelijk schoon te maken voor 
maximale hygiëne.

  Dit compartiment is uitgerust met een vuilwaterbank voor 
waterspatten, het water stagneert niet in het compartiment 
maar stroomt weg door een gaatje dat hiervoor is gemaakt.

  Technibox zit standaard op al onze alkoven  
en onze halfintegralen.

Maximale bescherming voor personen

Omdat Chausson niet wacht totdat hij verplicht wordt 
gesteld een bepaalde norm aan te nemen om een 
maximale bescherming aan zijn klanten te bieden,  
zijn al onze campers systematisch en standaard 
uitgerust met een differentiaalbeveiliging van 30 mA.

In tegenstelling tot een klassieke hoofdzekering die het materiaal beveiligt, 
beschermt de differentiaalbeveiliging ook personen. Het verbreekt de stroom 
automatisch wanneer het een gebrek aan stroom detecteert en signaleert een 
isolatiestoring. Dit apparaat zorgt dus voor bescherming tegen kortsluitingen en  
te hoge temperaturen van de geleiders in het geval van overbelasting. 

  De Technibox is beveiligd door een waterdicht poortje dat u met een sleutel afsluit, en geeft toegang tot 2 aparte technische zones:

Stopcontact buiten van 230V

Technische zone schoon water 

Calibratieventiel van de tank met schoon water
Reinigingsklep
Vullen van de watertank door een draaiarm

Technische zone  
elektriciteit 

Schakelbord
Toegang tot de zekeringen
Oplader/stroomtoevoer 
van accu
Beschermingsklep
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Malaga
Flash,  
Welcome,  
Exaltis

Auckland
Flash,  
Welcome,  
Exaltis

Madame
Welcome,  
Exaltis

Seychelles
Welcome,  
Exaltis

Elite*
Welcome,  
Exaltis

Vatoa
Special  
Edition

Salinas
Special  
Edition

   De inrichting aan de binnenkant

Een geoptimaliseerde slaapkamer Een volledig ingerichte keuken
  Een grote AES-koelkast
  In de meeste modellen is de camper  

uitgerust met een koelkast van 161 L  
of een “Slim” koelkast tot 145 L.

  Kookplaat met glazen deksel
  Wanneer het omhoog staat, beschermt  

het de wand tegen kookspatten.  
Wanneer het neergehaald is vormt  
het een werkvlak.

  Laden die zachtjes dicht gaan 
  Met geblokkeerde sluitveer tijdens het rijden.

  Opbergluik onder de koelkast
 Naar gelang model.

  Hoofdbed van een standaardbreedte van 160 cm 
 Bekijk pagina 13.

  Een slaapplek van hoge kwaliteit
 Bekijk pagina 13.

  Easy Bed, in hoogte instelbaar 
  De meeste van onze bedden op de  

laadruimten (behalve lits-jumeaux)  
zijn tot 30 cm in hoogte instelbaar.

  Slimme opbergruimte
  Onze slaapkamers zijn over het algemeen uitgerust  

met klerenkasten boven het of de bed(den). 
De meeste van onze bedden op de laadruimte  
kunnen in hoogte worden versteld om gemakkelijk  
toegang te kunnen krijgen tot de opbergruimten.

  Diepe hangkast(en)
  Met automatische verlichting bij het openen van  

de deur voor de uitvoering Welcome en Exaltis.

   Leeslampjes
  Ledere slaapplek is over het algemeen uitgerust  

met een apart leeslampje om de ander niet  
lastig te vallen...

Chausson in alle transparantie

  Comfort & veiligheid aan het stuur
 Bekijk pagina 14/15.

   Opbergruimten op de cabine
  Op al onze halfintegralen,  

thermogevormde opbergruimten boven  
de cabine met LED-verlichting aan  
iedere kant.

   Dubbele USB-aansluiting 
  Om telefoons, tablets op te laden...

Een functionele badkamer De besturingsplek
   Dubbele ventilatie (afhankelijk van het model)  

met ondoorzichtige schuifwand  
en lichtkoepeltje

   Dubbele afvoergaten in de douche
  De meeste van onze douchebakken zijn  

uitgerust met 2 afvoergaten voor een  
betere afvoer.

   Zeephouder, bekerhouder & dakluik  
uitgerust met een handdoekrek

 2 uitvoeringen van de meubels

5 verschillende soorten stoffen

Onze  
interieurstijlen
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160 cm

Een slaapplek van hoge kwaliteit

Een klein dutje na het eten of een lange nacht om helemaal bij te tanken, er is niets 
beters dan een nieuwe wandeling, een fietstocht of de ontdekking van nieuwe plekken. 
Ga lekker liggen, u ligt in een Chausson...

Een comfortabele matras  
in combinatie met een  
robuuste lattenbodem

  Al onze matrassen zijn:
  - vervaardigd in Frankrijk, 
 - speciaal ontworpen voor onze campers met schuim van hoge kwaliteit.

  Al onze matrassen zijn omwikkeld met een tijk: 
 - antibacterieel en anti-huismijt (voor een optimale hygiëne),  
 - gecertificeerd OEKO-TEX® standaard 100 (zonder gevaarlijke stoffen voor de gezondheid).

   Op de Welcome en Exaltis zijn al onze matrassen (voor de belangrijkste slaapplekken) uitgerust met: 
 -  een schuim met grote veerkracht, die zich perfect aanpast aan de vorm van uw lichaam voor een minimale druk,
 -  de tijk Feran Ice, warmte regulerend, voor een betere verspreiding van de lichaamswarmte,
 - een versterkte katoendikte voor zachtheid en een optimale ligkwaliteit.

 De meeste van onze belangrijkste slaapplekken zijn standaard uitgerust met een robuuste lattenbodem voor meer 
comfort en betere ontluchting, met een metalen frame voor een grotere resistentie.  
De slaapplekken in de alkoof zijn uitgerust met anti-condensatieplaten, kunnen omhoog worden gebracht  
(zodat men gemakkelijker in de leefruimte en de cabine rond kan lopen) en zijn extra breed, 155 cm!

Een aanpasbaar paviljoenbed

Matras met grote veerkracht lattenbodem

Een hoofdbed met een breedte van 1,60 m

Onze eenpersoonsbedden hebben een breedte van 90 cm

   Chausson blijkt opnieuw voorloper op de markt, door standaard een uitzonderlijke breedte  
van 160 cm aan te bieden voor alle hoofdbedden, wat het prijsniveau ook moge zijn.

   Naast de voordelige lengtes, biedt Chausson op het grootste deel van zijn modellen met 
eenpersoonsbedden een breedte aan, die heel zeldzaam is op de markt: 90 cm (uitgezonderd 757).

Kies uw  
bedtype!

Centraal bed

Enkele bedden 

Frans bed

Stapelbed

Transversaal bed  
onder laadruim

Paviljoenbed

Behalve wanneer het gaat om de hoofdslaapkamer, kunnen al onze ontwerpen (behalve 711) optioneel een enkel  
of dubbel hefbed kwijt, afhankelijk van het model**.

  Gedurende de dag verdwijnt het hefbed in het plafond om een fantastische leefruimte vrij te laten komen.  
Wanneer de avond is gevallen, kan dit bed de slaapkamer of de ‘’logeerkamer’’ voor uw genodigden voren.

  Al onze hefbedden zijn elektrisch, maar kunnen ook handmatig worden bediend indien nodig.

In alle modellen met een maxi salon is het grote hefbed geplaatst op een lage hoogte, waardoor geen trap nodig is.

* Hangt van het land af.
**  Elektrisch bediend hefbed (enkelbed max. 150 kg, tweepersoonsbed max. 250 kg).



14

2

Flash, 
Welcome, 
Special Edition

Welcome

1

4 5

6

7 
8
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Bij Chausson hebben wij de keuze gemaakt voor bekende merken, 
 die een chassis kunnen rechtvaardigen die speciaal ontworpen is voor  
de camper en een reparatienetwerk die speciaal uitgerust en speciaal  
opgeleid is voor de vrijetijdssector. 

Het chassis een zeer belangrijk element voor een reis van kwaliteit 

Ford en Chausson zijn al meer dan 30 jaar partners.

Met meer dan 7 miljoen campers die verkocht zijn in de wereld,  
hoeven de kwaliteiten van de legendarische Ford  
Transit niet meer te worden aangetoond! 

Het is uitgerust met de meest recente technologieën  
en nieuwe veiligheids- en comfortfuncties.

  Het chassis van de camper met verlaagde instaptrede  
voor een betere toegankelijkheid.

  Achteras met grote spoorbreedte, optimaliseert  
de ruimte binnen en de stabiliteit op de weg.

 - Airbag chauffeur,

 -  remassistentie (ABS): een systeem dat de blokkering  
van de wielen beperkt gedurende intense remperioden,

 -  antislip (ASR): een systeem dat de versnelling reguleert  
om de vaste wegligging van de aandrijfwielen te beperken,

 -  dynamische controle van de wegligging (ESP): maakt het  
mogelijk de stabiliteit op de weg te optimaliseren en in  
de bochten het remmen te verbeteren,

 -  mechanische versnellingsbak met 6 versnellingen,

 -  hulp bij het starten op een helling,

 -  uitschakelbare handrem.

  Draaistoelen die in hoogte verstelbaar zijn, met dubbele armsteun.

 -  Systeem Audio Ford met AM/FM radio, Bluetooth®, USB-aansluitingen  
en AUX-aansluiting: zo kunt u een Smartphone handsfree verbinden  
of naar muziek luisteren,

  -  stuur dat met leer is bekleed,

  Gecentraliseerde vergrendeling van de cabinedeuren.

 Grote laterale beschermingen in de kleur van de carrosserie.

  - Wiel 16",

 - reparatiekit voor lekke band.

Wit Bruin (O)

Cilinderhoud 2 L 2 L
Vermogen PK-kW 130-92 170-125
Nm koppel 330 405
Distributie riem riem

Chausson in alle transparantie 

Nieuwe automatische transmissie Ford (optie)

De transmissie is voorzien van 6 versnellingen en gebruikt een 
koppelomvormer en een systeem voor het wijzigen van de elektronische 
verhouding. De nieuwe transmissie is bekwaam om een hellend terrein  
of bergachtige zones te detecteren en geeft automatische assistentie  
in Drive-modus.

Alkoven Halfintegralen Halfintegralen  
Special Edition

Mechanisering 130 PK S S
170 PK O O S

Chassis 3.5 T S S S
4.1 T* O O
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Flash, 
Welcome, 
Special Edition, 
Exaltis

Welcome

8

1

5

3

7

6

4

2

Fiat blijft HET merk op de campermarkt en de betrouwbaarheid  
van de Ducato hoeft niet meer te worden aangetoond.  
Ten aanzien van de services profiteert u van  
1 800 gespecialiseerde servicecentra  
“Fiat Camper Assistance” in Europa  
en een telefonische assistentie  
24 uur per dag, 7 dagen per week.

 Niet voorzien of fabrieksmontage onmogelijk 
S Standaard
O Optie
* Enkel C646, 640, 630, 627GA, 628, 757, 747, 727, 748, 738, 718, 711, 714, 624, 757, 716

Het chassis een zeer belangrijk element voor een reis van kwaliteit 

De uitrustingen van Fiat, die door Chausson zijn gekozen,  
zijn allemaal extra’s zodat u kunt genieten van optimaal  
comfort, in alle veiligheid.

  Het chassis van de camper met verlaagde instaptrede  
voor een betere toegankelijkheid.

  Achteras met grote spoorbreedte: meer stabiliteit op de weg,  
meer ruimte aan de binnenkant.

  - Airbag chauffeur,

 -  remassistentie (ABS): een systeem dat de blokkering  
van de wielen beperkt gedurende intense remperioden, 

 -  antislip (ASR): een systeem die de versnelling reguleert  
om de vaste wegligging van de aandrijfwielen te beperken,

 - versnellingsbak met 6 versnellingen.

  Zeer comfortabele stoelen “Captain chair”, deze nieuwe Fiat stoelen  
bieden een geïntegreerde hoofdsteun, een bredere rugleuning,  
betere ondersteuning aan de zijkant, een dubbele armsteun en  
een zitting die nog comfortabeler is. Zij zijn standaard in hoogte  
en inclinatie verstelbaar.

  - Pre-installatie van radio in de cabine, luidsprekers,

 - elektrisch bediende ramen,

 -  centrale flessenhouder met vakje voor mobiele telefoon.

  Gecentraliseerde vergrendeling van de cabinedeuren.

  Geïntegreerde antenneradio in de achteruitkijkspiegel.

  - Wieldoppen,

 - reparatiekit bij lekke band.

Wit Antraciet (O)

Cilinderhoud 2,3 L 2,3 L 2,3 L
Vermogen PK-kW 130-96 150-110 180-130
Nm koppel 320 380 400
Distributie riem riem riem

De versnellingsbak Comfort-Matic (optie) vermindert niet alleen de 
vermoeidheid maar ook het verbruik omdat hij altijd de naar de optimale 
verhouding schakelt.  
Hij onderscheidt zich duidelijk van automatische versnellingsbakken met 
een hydraulische koppelomvormer omdat hij dezelfde reactiesnelheid heeft 
als de manuele versnellingsbak: hij gebruikt effectief hetzelfde mechanisme 
met de 6 verhoudingen, terwijl de koppeling en de keuze van de verhouding 
door een elektro-hydraulische activator wordt bestuur.

Alkoven &  
Halfintegralen

Halfintegralen  
Special Edition Integralen

Mechanisering 130 PK S S S
150 PK O O O
180 PK O O

Chassis 3,5 T S S S
3,650 T (light) O O O
4,250 T (heavy) 130 PK* O O O
4,4 T (heavy) 150-180 PK* O O



16

C656 Flash Auckland

Alkoven 
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Flash

Alkoven
Speel de kaart van de variabele geometrie...

De nieuwste generatie van alkoven  
van Chausson wordt gekenmerkt door  

zijn leefbaarheid.  
Het gamma is bedacht voor het gezin,  
met een nadruk op toegankelijkheid  

en comfort.
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635 Flash Auckland

Halfintegralen
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Flash, Welcome

HAlfintegrAlen
Variabele geometrie

Flash is de basisuitvoering zodat u kennis  
kunt maken met de campers van Chausson:  

deze uitvoering, met een uitzonderlijke  
verhouding tussen uitrustingen en prijs,  

bezit het belangrijkste zonder ooit kwaliteit  
hiervoor op te offeren.

Welcome* is de allerfijnste van de  
halfintegralen van Chausson.  

Deze uitvoering is in het bijzonder bestemd  
voor doorwinterde camperliefhebbers die op  

zoek zijn naar meer design en  
meer voorzieningen.

* Naar gelang de modellen, bekijk de technische bijlage.
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630 Welcome Seychelles

De spraakmakende maxi-salons

De spraakmakende 
maxi-salons
Voortbordurend op het succes  
van de inmiddels legendarische  
610 en 630 blijft Chausson doorgaan 
met innoveren op basis van unieke 
plannen voor de markt.  
Zo hebben ze een elektrisch bed  
dat overdag in het plafond  
verdwijnt waardoor er een grote, 
gezellige lounge ontstaat. 
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630



22

711 Welcome Travel Line Elite

711  Welcome  
Travel Line

De 711 is uniek op de markt en is ontworpen voor 4 personen. 

Voor het comfort tijdens het reizen: 4 autozetels en 4 toegangsdeuren. 

Voor het comfort tijdens de haltes, 2 salons en 2 paviljoenbedden  
met 2 plaatsen.

Patent aangevraagd

711 Welcome Travel Line



23



24

747GA Welcome Madame

Smartlounge

Dit zeer slim, nieuw salonconcept met oog voor comfort,  
esthetiek en functionaliteit onderweg en tijdens de haltes. 

Beide slaapbanken veranderen snel in comfortabele  
zetels voor onderweg.

Patent aangevraagd
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716 Flash Auckland

716 Flash

De 716 die uniek op de markt is, is de eerste  
familie-halfintegraal met paviljoen-stapelbedden:  
overdag verdwijnen de bedden naar het plafond  
en maken plaats voor een speel- en  
ontspanningsruimte voor de kinderen. 

Vooraan maakt het groot familiaal salon ‘s nachts  
snel plaats voor een echt bed voor de ouders  
en dit slechts in enkele seconden.

Patent aangevraagd
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738XLB

747GA

Alkoven & halfintegralen

Al onze tweepersoonsbedden hebben een breedte van 160 cm

Al onze eenpersoonsbedden 
hebben een breedte van  

90 cm (uitgezonderd 757)
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C656

1
6

0
 c

m

635

640

De slaapplekken

Bekijk pagina 13.

Al onze  
paviljoenbedden  

zijn elektrisch



30

640 Welcome

Alkoven & halfintegralen
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WelcomeFlash

De badkamers

Handdoekrek onder het 
lichtkoepeltje.

De meeste van onze douchebakken 
zijn uitgerust met 2 afvoergaten 
voor een betere afvoer.
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640 Welcome

De keuken

Alkoven & halfintegralen

Keuken met laden met stille ladegeleiders en geblokkeerde sluitveren voor tijdens het rijden.

Al onze kookplaten zijn uitgerust met een glazen deksel: 
-  wanneer het omhoog staat, beschermt de wand tegen kookspatten,
-  wanneer het neergehaald is vormt het een werkvlak.

Koelkast met een koelkast van 167 L of een 
“Slim” koelkast tot 145 L.
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Binnen- en buitenverlichting  
dat 100% LED is, stralend licht  
en recyclebare technologie.

Aanpasbare centrale tafel (1)  
die in hoogte (telescopische voet), 
overlangs en overdwars verstelbaar is. 
Een inklapbare tafel is ook beschikbaar 
voor bepaalde modellen.

De keuze van het chassis,  
het grootste deel van onze 
halfintegralen zijn zonder verschillen 
beschikbaar op Fiat of Ford,  
bekijk pagina 14/15.

De IRP-structuur, een belangrijke 
innovatie, bekijk pagina 10.

De waterdichtheid bij Chausson 
wordt 7 jaar gegarandeerd, met  
een jaarlijks controlebezoek bij één van 
de erkende leden van het netwerk. 

Draaibare chauffeursstoel en 
passagiersstoel, in hoogte instelbaar, 
uitgerust met hoezen (uitvoering 
Welcome) in de gekozen stof voor  
de binnenkant. 

Veiligheidsgordels voor het aantal 
gehomologeerde zitplaatsen, 
tenminste 4 gordels met drie punten.

Zonnedak van de cabine, kan geopend worden, met verduisteringsgordijn & hor. 
Thermogevormde opbergruimten boven de cabine met indirecte LED-verlichting 
aan iedere kant.

Toegangshandgreep zodat 
gemakkelijker naar boven in de 
levensruimte kan worden geklommen.

SEITZ ramen dubbele beglazing,  
met hor en verduisteringsgordijn.

Pre-installatie met TV steun 
(uitvoering Welcome) uitgerust met  
één of meerdere stekkers.

De standaarduitrustingen

Voor het comfort van de passagiers 
is iedere zitplaats tijdens het rijden 
uitgerust met een hoofdsteun die 
in hoogte instelbaar is.

Dubbele USB-stekker boven de 
cabine om telefoons, tablets op te 
laden...

Kies de intensiteit van uw 
verlichting, op de meeste modellen 
LED-instellingen van de nieuwste 
generatie met gevoelige schakelaar 
voor 2 lichtintensiteiten.

(1)  Naar gelang de modellen, bekijk de technische bijlage
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Flash, 
Welcome

 
Welcome

 
Flash, 
Welcome

 
Welcome

De standaarduitrustingen (vervolg)

Alkoven & halfintegralen

De meeste van onze bedden op de 
laadruimten (behalve lits-jumeaux) 
zijn tot 30 cm in hoogte instelbaar, 
bekijk pagina 13.

De meeste van onze bedden op 
de laadruimte kunnen in hoogte 
worden versteld om gemakkelijk 
toegang te kunnen krijgen tot de 
opbergruimten.

Het lichtkoepeltje ventilator/
afvoer, uitvoering Welcome (1), 
voert de vervuilde lucht af en zorgt 
binnen afzienbare tijd voor een goede 
ventilatie.

De verwarming kan tijdens het 
rijden worden gebruikt, ideaal voor 
uw passagiers maar ook erg praktisch 
om de cabine voor het rijden te 
verwarmen. 

Geïntegreerde LED-verlichting 
ter hoogte van de vloer om sfeer 
te creëren of voor meer veiligheid 
wanneer ‘s nachts in de camper wordt 
gelopen.

Luxe klerenkast (uitvoering 
Welcome).

De binnenkant van de hangkast 
wordt automatisch verlicht bij het 
openen van de deur op de uitvoering 
Welcome.

2 of 3 deuren in de standaard (1)
uitvoering om het laden te
vereenvoudigen en te optimaliseren.
Al onze cabine’s zijn verwarmd, 
ongeacht het afwerkingsniveau.

Het afvoeren van afvalwater gebeurt 
moeiteloos zonder vuil te worden, u  
hoeft slechts aan de schuif te trekken.

LED buitenverlichting.Geïntegreerde achteruitrij-camera 
in het achterpaneel en waarvan 
het schermpje zichtbaar in de 
achteruitrijspiegel is (Welcome).

Al onze modellen worden standaard 
geleverd met een afscheidingsgordijn 
tussen de cabine en de verblijfsruimte 
(tenzij het model is uitgerust met 
schuifgordijnen in de cabine).

Al onze kamers met centraal bed  
zijn standaard uitgerust met een  
2de pre-installatie voor TV.

Al onze halfintegralen zijn standaard 
uitgerust met een technische zone, 
alles in een Technibox, bekijk  
pagina 11.

Al onze cabines zijn verwarmd en met 
12 V/230 V stopcontacten uitgerust, 
ongeacht het afwerkingsniveau.

Wit Antraciet*

Carrosserie
Wit Bruin*
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Malaga
Flash,  
Welcome

Auckland
Flash,  
Welcome

Madame
Welcome

Seychelles
Welcome

Elite*
Welcome

FLASH PACK

W
ELCOME PACK

Enkele installaties als optie(1)

Naast een schuifhor, integreert onze 
luxe deur een schuifband met 
verduisteringsgordijn, vuilnisemmer 
binnen en 2-punts-veiligheidssluiting 
(VIP Welcome pack). 

Deze schuif-zonneschermen 
beschermen u tegen het daglicht, 
blikken van buiten en een te hoge 
temperatuur dankzij zijn multilaag 
materiaal (model Flash).

5° zitplaats in de rijrichting kan 
ingeklapt worden, naar gelang  
de modellen.

De keuken/plancha nu ook buiten 
met de Easy Chef en bezit 2 
functies: kookplaat met 3 pitten, 
barbecue plancha. Naar gelang 
model.

Gehomologeerde trekhaak tot 2 
ton, naar gelang model.

Hor (uitvoering Flash).

1 gemeubelde ruimte

4 verschillende soorten stoffen

Onze  
interieurstijlen

> Manuele airco in cabine
> Airbag passagier 
>  Cruise control &  

snelheidsbegrenzer
>  Elektrisch verstelbare en  

verwarmbare spiegels
> Gelakte bumper
> Gelakte luchtrooster
> Luxedashboard met aluminium inleg
> Zetelhoezen
> Panoramisch dakraam SEITZ (1)
> Zwarte omranding koplampen (alleen Fiat)
> Mistlichten (alleen Ford)

Packs*
> Manuele airco in cabine
> Airbag passagier 
> Cruise control & snelheidsbegrenzer
>  Elektrische buitenspiegels &  

ontdooingssfunctie
> Gelakte bumper
> Gelakte luchtrooster
> Luxedashboard met aluminium inleg
> Verduistering cabine 
> Luxe voordeur 
> Centrale vergrendeling cabine en celdeur
> Hordeur
> Zwarte omranding koplampen (alleen Fiat)
> Mistlichten (alleen Ford)

* Optie

** Hangt van het land af

(1)  Naar gelang de modellen, bekijk de technische bijlage
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Special Edition

718XLB Special Edition

757 Special Edition Salinas

727GA Special Edition

De warme tinten van de Salinas-meubelen zijn exclusief voor de Special Edition gereserveerd
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Special Edition

SpeciAl edition
6 “all inclusive” modellen

Als aanvulling op onze series Flash en  
Welcome, stelt Chausson dit jaar een  

speciale “all inclusive”-serie voor, waarvan  
de bijzonderste kenmerken de volgende zijn:

- Een exclusieve decoratie, zowel binnen als buiten,

- Een selectie uit 6 bestseller-plannen,

- Een zeer uitgebreide standaarduitrusting.
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Special Edition

727GA Special Edition Salinas

610 610
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718XLB 727GA
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-7 m +7 m

628EB
Special Edition 718XLB

Special Edition

627GA
Special Edition

727GA
Special Edition

757
Special Edition

©

610
Special Edition

Special Edition

* Naar gelang de modellen

Een selectie uit 6 bestseller-plannen

Het noodzakelijke maakt deel uit van de serie

Eilandbed
Met of zonder 
elektrisch dwarsbed 
voor 2 personen

Eilandbed breedte  
160 cm
Bed boven garage in 
hoogte verstelbaar
Koelkast 167 L AES  
met vriesvak

Eilandbed : 
160 x 200 cm
Bed boven garage in  
hoogte verstelbaar
Koelkast 167 L AES  
met vriesvak

Enkele  
bedden
Met of zonder 
elektrisch dwarsbed 
voor 2 personen

Enkele bedden  
breedte 90 cm
2 Poorten toegang 
tot garage
Transformatie van  
een kingsize seriebed

Enkele bedden  
breedte 90 cm
3 Poorten toegang  
tot garage
Koelkast 167 L AES  
met vriesvak

Enkele bedden  
breedte 80 cm
Smart Lounge
Grote badkamer

Grote  
zithoek

Slechts 6,69 m
3 Poorten toegang  
tot garage
Grote kast

Deze plannen zijn ook beschikbaar  
voor de Flash en Welcome-afwerking.

Kwaliteit Standaarduitrusting
7 jaar garantie op waterdichtheid
IRP: isolatie, weerstand, bescherming
Technibox
SEITZ ramen
Alle interieurverlichting LED spots
Een geïsoleerde cellenlaag
Stille ladegeleiders in keuken met “soft close” systeem

Veiligheid Standaarduitrusting
Speciaal camperchassis
Achteras met grote spoorbreedte
Draaibare stoelen met twee armsteunen 
Radio-antenne geïntegreerd in buitenspiegel (Fiat)
ESP (Ford)
Wiel 16” (Ford)

Comfort Standaarduitrusting
Panoramisch dakraam stuurcabine 
Radio met bediening op het stuur (Ford)
AES Koelkast (zoekt zelf energiebron)
Verwarming tijdens het rijden te gebruiken
Buitenverlichting LED
USB-aansluiting
Bediende telescopische tafelpoot*
2e toegangsdeur naar bergruimte (linkerzijde)*
Garage’s zijn verwarmd/stopcontact 12 V/220 V*

De hoogtepunten van de Special Edition
Exclusieve buitendecoratie
Exclusieve, sfeervolle meubels “Salinas”
Manuele airco in cabine
Motor 170 PK (Ford)
Lichtmetalen velgen 16’’ (Fiat)
Airbag bestuurder + passagier
Achteruitrijdcamera
Cruise control & snelheidsbegrenzer
Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
Gelakte bumper
Gelakte luchtrooster
Zwarte omranding koplampen (alleen Fiat)
Mistlichten (alleen Ford)
Luxedashboard met aluminium inleg 
Zetelhoezen
Panoramisch dakraam SEITZ*
Hordeur
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Salinas
Special Edition

Vatoa
Special Edition

 
Special Edition

 
Special Edition

De standaarduitrustingen

Zonnedak van de cabine, kan geopend worden, met verd uisteringsgordijn & hor. 
Thermogevormde opbergruimten boven de cabine met indirecte LED-verlichting aan iedere kant.

Dubbele airbag.

Achteruitrijcamera met het scherm op spiegel.

Wieldoppen van Aluminium 16 inch (Fiat).

Cruise controle + snelheidsbeperker.

Airconditioning stuurcabine.Deur opbouw met raam en hor.

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
spiegels.

Panoramisch dakluik.

1 gemeubelde ruimte

1 verschillende soorten stoffen

Onze  
interieurstijlen

Wit

Wit

Carrosserie
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Exaltis 7038XLB Seychelles

Integralen
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Exaltis

integrAlen
De spirit van Chausson

Wanneer u voor de integralen kiest,  
kiest u niet voor compromissen. 

Vanaf het ontwerp is er niets over het  
hoofd gezien: perfect comfort,  

geoptimaliseerde bewoonbaarheid,  
beschikbaar in een speciaal chassis en  
een Al-Ko chassis en scherpe prijzen.
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7047GA7038XLB

160 cm

Exaltis 6010 Auckland

De slaapplekken Bekijk pagina 13.

Integralen



45

6028EB

90 cm
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Exaltis 7147GA Elite

23
 c

m

Integralen dubbele vloer

Ga voor een  
dubbele vloer!

  Met zijn dikte van 23 cm, isolatie en verwarming  
herbergt hij de water-, gas- en elektriciteitscircuits, 

  thermische en akoestische isolatie: tegen vorst 
beschermde watertanks, extra isolatie tegen  
de kou en het straatlawaai dankzij de ruimte  
tussen de twee vloeren,

  opslagruimte: toegang tot de dubbele vloer via  
de binnenluiken en buitendeuren.

De Exaltis-integralen met dubbele vloer zijn: 

  gebouwd op een Al-Ko AMC-chassis,  
innovatief en lichter constructieconcept:

 -  geoptimaliseerde baanvastheid door onafhankelijke 
wielen en een bredere spoorbreedte achteraan,

 -  gewichtsbesparing zonder afbreuk te doen aan  
de uitstekende stabiliteit van de frameconstructie,

 -  verlaagd chassis dat het zwaartepunt verlaagt  
(betere baanvastheid) en dat de toevoeging van  
de dubbele vloer mogelijk maakt zonder de totale  
hoogte van de camper te vergroten.

  Uitgerust met verwarming van ALDE:

 -  verwarming door warmteoverdragende vloeistof,  
zoals in klassieke woningen,

 -  de warmte die afgegeven wordt door het hete water  
is stil, homogeen en omhullend wat zorgt voor een 
gezonde en stofloze atmosfeer met een natuurlijke 
vochtegraad,

 -  continue productie van warm water voor de douche  
en de keuken,

 -  werkt zowel op gas als op elektriciteit (230 V)  
of tegelijkertijd op beide indien nodig voor een  
maximaal vermogen (om de camper te verwarmen  
in een koude winter).
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Contrôle paneel

Warm waterFrost Protection

Convectoren  
en paneelradiatoren

Centrale  
verwarming Alde

Verwarmd tapijt
Optie
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Integralen

De badkamers
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Keuken met laden met stille ladegeleiders en geblokkeerde sluitveren voor tijdens het rijden.

Al onze kookplaten zijn uitgerust met een glazen deksel: 
-  wanneer het omhoog staat, beschermt de wand tegen kookspatten,
-  wanneer het neergehaald is vormt het een werkvlak.

AES Koelkast van 175 L met elegante bolle 
deuren en een spiegeleffect.

De keuken
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Het Fiat chassis, essentieel element 
voor een fijne reis, bekijk pagina 14.

Het isolatiemiddel XPS Styrofoam, 
een zeer stevig schuim dat zeer 
geluidswerend en zeer warmte-
isolerend is. Bekijk pagina 10.

Waterdichte bescherming, Al onze 
materialen die in contact zijn met 
de buitenlucht zijn bederfwerend en 
waterdicht.

De waterdichtheid bij Chausson 
wordt 7 jaar gegarandeerd, 
op voorwaarden van een jaarlijks 
controlebezoek bij één van de erkende 
leden van het netwerk.

Integralen

De standaarduitrustingen

Draaibare chauffeursstoel 
en passagiersstoel, in hoogte 
verstelbaar, uitgerust met hoezen in de 
dezelfde stof als de leefruimte.

Woonkamer in L met moduleerbare 
centrale tafel.

Het schuim van onze kussens 
is speciaal ontworpen voor een 
comfortabele en stevige zit (zonder 
verzakking door de tijd heen) en 
een grote veerkracht voor de rug.

Het lichtkoepeltje dat vaak boven  
de keuken is geplaatst, de SEITZ  
700 x 500 mm voor licht en 
luchtverversing.

Voor het comfort van de passagiers 
is iedere zitplaats tijdens het rijden 
uitgerust met een hoofdsteun die  
in hoogte instelbaar is.

Binnen- en buitenverlichting  
dat 100% LED is, stralend licht  
en recyclebare technologie.

De verwarming kan tijdens het 
rijden worden gebruikt, ideaal voor 
uw passagiers maar ook erg praktisch 
om de cabine voor het rijden te 
verwarmen. 

Voorinstallatie met steun voor 
TV uitgerust met één of meerdere 
stekkers.

Luxe kledingkast in de hal.

De meeste van onze bedden op de 
laadruimten (behalve lits-jumeaux) 
zijn tot 30 cm in hoogte instelbaar, 
bekijk pagina 13.

Geïntegreerde LED-verlichting 
ter hoogte van de vloer om sfeer 
te creëren of voor meer veiligheid 
wanneer ‘s nachts in de camper wordt 
gelopen.

De meeste van onze bedden op 
de laadruimte kunnen in hoogte 
worden versteld om gemakkelijk 
toegang te kunnen krijgen tot de 
opbergruimten.

Parkeersensor. LED buitenverlichting.
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Malaga
Exaltis

Auckland
Exaltis

Madame
Exaltis

Seychelles
Exaltis

Elite*
Exaltis

EXALTIS PACK

Krachtige verwarming van 6000 W 
voor meer comfort in de leefruimte.

SEITZ ramen dubbele beglazing,  
met hor en verduisteringsgordijn.

Toegangshandgreep zodat 
gemakkelijker naar boven in de 
levensruimte kan worden geklommen.

2 of 3 deuren in de standaard 
uitvoering om het laden te 
vereenvoudigen en te optimaliseren. 
Voor ons is het vanzelfsprekend (1).

Enkele installaties  
als optie

Gehomologeerde trekhaak tot 2 ton.

Automatische ophanging Al-Ko.

Carrosserie
Wit

Pack*
> Manuele airco in cabine
> Airbag passagier 
> Cruise control & snelheidsbegrenzer
> Elektrische buitenspiegels van het type “autobus”
> Mistlichten
> Verduisteringsgordijnen in chauffeurscabine
> Luxedashboard met aluminium inleg
> Verchroomde contour van de tellers
> Luxe voordeur
> Centrale vergrendeling cabine en celdeur
> Hordeur
> Pakeerhulp voor

* Optie

(1) Naar gelang de modellen, bekijk de technische bijlage.

Centrale verwarming ALDE (1).

Onze  
interieurstijlen
1 gemeubelde ruimte

4 verschillende soorten stoffen



TRIGANO VDL 
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
France

Tel. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58
contact@chausson.tm.fr

www.be.chausson-motorhomes.com /  
www.nl.chausson-motorhomes.com

Alle technische kenmerken (teksten en foto’s)  
zijn geldig op het moment van afdrukken  
(augustus 2017) en worden door Chausson  
als indicatie gegeven.

Zij kunnen gewijzigd worden, vaak vanwege 
technische vooruitgang.

Niet-contractueel document.

Omdat Chausson milieuvriendelijk is, wordt deze  
uitgave op PEFC papier uitgegeven, papier dat  
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

In geval van een versie in meerdere talen,  
is het de Franse tekst die doorslaggevend is.

Uw Chausson distributeur

Reis naar de horizon
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Voor meer informatie,  
maakt u van mij een flash.

Avec 
Trigano VDL
tous les papiers
se recyclent


