DE GEEST

Een avantgardistische reis

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

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

www.youtube.com
/ChaussonCampingCar
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www.facebook.com
/chausson.campingcar

www.instagram.com
/chaussonmotorhome

Hertz, wereldwijd nr.1 in de
verhuur, heeft gekozen voor
Chausson... Een goed bewijs
van de betrouwbaarheid!

CHAUSSON / EDITION 2020

Het was in 1980 dat de Odyssey 4000
werd tentoongesteld op het autosalon
in Parijs.
Odyssey 4000 was een omgebouwde
bestelwagen die vervolgens leven gaf
aan vele bestelwagens zoals Cedra,
Madras, Taiga.
De eerste camper verscheen in 1984
Chausson, een Acapulco alkoof.
40 jaar na zijn ontstaan is Chausson,
een belangrijke algemene fabrikant
geworden.
Zijn eerste liefde en het busje is niet
vergeten, het blijft een zekere waarde
van het merk, een hoofdstuk is daaraan
opgedragen in deze catalogus.
Chausson wordt vandaag unaniem
erkend als innovatieve fabrikant.
Dit is normaal innovatie zit al
40 jaar in ons DNA, ontdek het
op de volgende pagina’s.

Passie voor innovatie

6

Halfintegralen,
voor reizen op maat

12

Alkoven,
de familie eerst

24

Integralen, voor de liefhebbers
van grote open ruimtes

28

Geheimen,
maak kennis met onze fabriek,
onze chassis en nog veel meer...

34
43

Speciaal campers,
Stel u de ideale c amper
voor...

Upload de “QR code” app
op Appstore en GooglePlay
en scan de tegengestelde
QR code.

Alleen voor Frankrijk.
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Afspraak op
ons website
Chausson

Verschillende
innovaties,
plaatsen &
concepten,
eigenzinnig
op
de markt

De certificering
“Grade 3”,
Het hoogste
niveau qua
isolering

Pagina 6 > 11
Pagina 39

De
waterdichtheid
bij Chausson
wordt 7 jaar
gegarandeerd
Pagina 39

Een slaapplek
van hoge
kwaliteit
en grote
afmetingen

De keuze
van het
chassis

Betere isolatie,
een betere
weerstand,
een betere
bescherming
Pagina 38

De
verwarming
kan tijdens
het rijden
worden
gebruikt
Pagina 40

Pagina 36 > 37

Dubbele beglazing
met massief en elegant
polyurethaan frame,
geïntegreerd verduisteringsrolgordijn
(met aluminium bekleding)
en muggenhor

Page 41
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Standaard
een ingangsdeur
met raam
welke uitvoering
u ook heeft

Chausson
is de enige
constructeur
om u al deze
voordelen aan
te bieden,
en dit vanaf de
standaardprijs!

De verwarmde,
verlichte
opbergruimtes
met sjorhaken,
stopcontacten en

2 toegangsdeuren

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

AES
(automatische
energiezoekfunctie)
op alle trifix-koelkasten
(12/230 V / gas)

Douchebakken
met dubbele
aftappluggen
om de waterafvoer
op alle soorten terrein
te vergemakkelijken
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Een ingebouwde
en geïsoleerde
cellenlaag.
Al onze modellen zijn uitgerust
met een beschermende schaal
onder de cellenlaag voor een betere
geluids- en warmte-isolatie

PASSIE VOOR INNOVATIE

Zithoek of badkamer?
Waarom niet beide?

1

2

3

4

1 / Nachtpositie.
2 / Dagpositie.
3 / Lage positie.
4 / Hoge positie.
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PASSIE VOOR INNOVATIE

Uniek op de markt, de ”SmartSuite”:
• overdag verdwijnt het centrale bed in het plafond om plaats
te maken voor een grote badkamer met dubbele wastafel,
• `s Avonds volstaat een eenvoudige druk op de knop
om het centrale bed te laten zakken.

5

8

6

7

5/ Grote inklapbare spiegel.
6/ Veel opbergruimte.
7/ Dubbele wastafels.
8/ Natte cel met dubbele afschermdeur.

Dit vindt u in de Halfintegralen 778.
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PASSIE VOOR INNOVATIE

Het SmartLounge effect...

650 / VIP / Aspen

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 (Isofix*).
Dit vindt u in de halfintegralen en integralen:
- grote zithoek: 520, 630, 640, 650, 720,
- eilanbed: 708, 768XLB, 778, 7008, 7068XLB,
- enkele bedden: 747GA, 757, 767GA, 7047GA.

De 640 heeft de prestigieuze
“European Innovation Award”
ontvangen van een jury van
experts, die de vindingrijkheid
van het SmartLounge -systeem
zeer op prijs stelde.

*	
Het Isofix-systeem heeft tot doel de installatie van
het autostoeltje te vergemakkelijken en voegt een derde
verankeringspunt voor de veiligheid van het kind toe.

Patent aangevraagd.
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PASSIE VOOR INNOVATIE

Uniek op de markt
Duo Bed is uniek op de markt en biedt
2 paviljoenbedden... als stapelbed:
• overdag verdwijnen de bedden in het plafond
om plaats te maken voor een zitkamer.
• ‘s Avonds druk je eenvoudigweg op een schakelaar
om één of 2 bedden omlaag te brengen.

1

2
3

1 / De 2 bedden in het plafond, in de dagpositie.
2 / De 2 samengevoegde bedden in medium
positie voor een persoon.

Dit vindt u in de halfintegralen 634 en 716.
(Geregistreerde modellen).

3 / De 2 bedden in nachtpostitie voor 2 personen.
Interieurs niet conform aan het gamma 2020.

Patent aangevraagd.
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PASSIE VOOR INNOVATIE

Het slimme opbergsysteem
Dit nieuwe, superslimme concept bewijst
dat zelfs in een compacte camper
opruimen geen probleem hoeft te zijn:
• vanaf de buitenkant maakt het mogelijk
om de garage eenvoudig in hoogte af te
stellen voor de berging van een scooter
of fietsen,
• vanaf de binnenkant biedt het talrijke
opruimmogelijkheden, gemakkelijk
toegankelijk.
720

Dit vindt u in de halfintegralen 634 (geregistreerde modellen), 720 & 778.
1

2

720

720

778

1 / Lage positie.
2 / Hoge positie.

Modulariteit...

Flexbox, een slim concept voor bestelwagens,
om ruimte of opslag te moduleren afhankelijk
van het gebruik in de vakantiemodus of op
dagelijkse basis.

Te vinden in de V697.
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PASSIE VOOR INNOVATIE

De ideale instelling
T-Systeem maakt het mogelijk de tafel elektrisch in
de hoogte te verstellen om zich optimaal aan te passen.
T-Systeem is ideal wanneer u het hefbed laat zakken.
De tafel is ook multidirectioneel, met een scharnierende
halve bak voor een gemakkelijke toegang.

Te vinden in alle maxi lounge profielen.

De ruimtebesparende oplossing
30 cm

Het EasyBed systeem maakt het mogelijk
het bed te verstellen in de hoogte om de
opbergruimte te moduleren volgens uw
behoeften.
Het volume wordt ingesteld door middel
van een slingerhandvat om op het hoogste
bijijoorbeeld een fiets te vervoeren, tot het
laagste voor tassen en kampeeruitrusting.

Te vinden in de centrale
bedprofielen, 514 en C514.

Premium

Premium

Ruimte...
Het bedsysteem betekent opbergruimte voor
het matras en de lattenbodem in de camper.

Te vinden in de camper V594S en V594.
11

757 / Premium / Marshall
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CHAUSSON / EDITION 2020

Voor reizen op maat
• Fiat of Ford volgens uw keuze
• Gecertificeerde ”Grade 3”,
het hoogste isolatieniveau
• Daken en vloerdiktes die hoger
gaan dan de marktnormen
• Grote bedden
• Verwarmde, verlichte opbergruimtes
met sjorhaken, 12/230 V stopcontacten
en 2 toegangsdeuren

/ / / / / DE VRIJHEID OM TE KIEZEN / / / / /
Compact

Medium

Maxi

Centraal bed

708, ± 7 m

758, - 7,2 m
768XLB, - 7,5 m
778, - 7,5 m > new

Enkele bedden

627GA, - 7 m

747GA, - 7,5 m
757, - 7,5 m
767GA, - 7,2 m

630, - 7 m
640, - 7 m

720, - 7,2 m > new

Grote zithoek

520, - 6 m
> new
650, - 6,4 m > new

Familiale

634, - 6,4 m

Traditionele

514, - 6 m
515, - 6 m

716, - 7,5 m

Ontdek
de profielen
op video
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60 cm

Brede deur: 10 cm breder
dan een standaard deur!

SmartLounge, bekijk pagina 8
520 / VIP

T-System

640 / Premium / Marshall

1

2

90 cm

630 / Premium
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De vrijheid om te kiezen...
1e KEUZE

De halfintegralen maxi salons
Alle modellen die eindigen op 0

Chausson gaat door met het innoveren op basis
van unieke plannen voor de markt. Zo hebben
ze een bredere deur en een elektrisch bed dat
overdag in het plafond verdwijnt waardoor er
een grote zithoek Smartlounge ontstaat.

630 / Premium

4

640 / Premium

3

1 / Kast met 2 grote deuren die uitgerust
zijn met spiegels (630, 640, 650).
2 / Al onze hefbedden zijn elektrisch,
maar kunnen ook handmatig worden
bediend indien nodig.
3/ Het grote hefbed is geplaatst op een
lage hoogte, waardoor geen trap
nodig is.

160 cm

4/ Zeer ruime maxi badkamer
met douchecabine.

640 / Premium
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2e KEUZE

Eilandbed
Alle modellen die eindigen op 8

Ze zijn verkrijgbaar in 3 maten, met of zonder SmartLounge.
Ook dit jaar biedt Chausson standaard een uitzonderlijke breedte
van 160 cm op alle klassieke centrale bedden, ongeacht het
niveau van het gamma.

1

2

160 cm

768XLB / Premium

768XLB / Premium

3

1 / Natte cel met dubbele afschermdeur.
2 / XLB bed met uitzondelijke afmetingen
van 200 x 160 cm.
3 / Plafondbed.
4 / Opbergruimte in hoge positie.
5 / Opbergruimte in lage positie.
6 / 2de pre-installatie voor TV
en een 2e USB-aansluiting.

778 / Premium
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SmartSuite, bekijk pagina 8

CHAUSSON / HALFINTEGRALEN / EDITION 2020

SmartLounge, bekijk pagina 8

768XLB / Premium / Australia

4

5

6

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

768XLB / Premium

768XLB / Premium
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2de pre-installatie
voor TV en een
2e USB-aansluiting.

757, een niveau van
vloer van de zitkamer
tot de slaapkamer.
757 / Premium

627GA / Premium / Aspen
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3e KEUZE

Enkele bedden
Alle modellen die eindigen op 7

Zij bestaan in 3 afmetingen, met of zonder opbergruimte en met of zonder Smart Lounge.
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.

90 cm

627GA / Premium

Garage

uitgezonderd 757

Al onze twinbedden zijn
uitgerust met een geïntegreerd
XXL-bedverbouwingssysteem.
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HALFINTEGRALEN / STANDAARDUITRUSTINGEN
De waterdichtheid bij Chausson
wordt 7 jaar gegarandeerd,
met een jaarlijks controlebezoek bij
één van de erkende leden van het
netwerk.

Al onze profielen zijn gecertificeerd
“Grade 3”, het hoogste
isolatieniveau op de markt,
zie blz. 39.

Een ongeëvenaarde combinatie van dikte/duurzaamheid/isolatie,
ruim boven de normen die binnen het beroep gehanteerd worden.

Het isolatiemiddel XPS Styrofoam,
een zeer stevig schuim dat zeer
geluidswerend en zeer warmteisolerend is. Bekijk pagina 39.

Dubbele beglazing met massief
en elegant polyurethaan frame,
geïntegreerd verduisteringsrolgordijn
(met aluminium bekleding) en
muggenhor.

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

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

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

De keuze van het chassis,
halfintegralen zijn zonder verschillen
beschikbaar op Fiat of Ford,
bekijk pagina 36/37.

De IRP-structuur, een belangrijke
innovatie, bekijk pagina 38.

CARROSSERIE
Campovolo,
optie Premium

Wit

Wit

Diffused silver,
optie Premium

INTERIEURSTIJLEN
Meubelen

Stof

Orfeo

Aspen

Australia (Easy clean)
Premium

Marshall
Premium

Prestige (Easy clean),
optie Premium
Easy clean:
materiaal is
gemakkelijk schoon
te maken dankzij
een oppervlaktebehandeling die de
impregnering van
vlekken beperkt.
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Voordeur van een nieuwe
generatie met geïntegreerd raam en
verduisterend rolluik.

2 deuren in de standaard uitvoering
om het laden te vereenvoudigen en te
optimaliseren. Al onze opbergruimtes
zijn verwarmd, ongeacht het
afwerkingsniveau.

Draaistoelen die in hoogte
verstelbaar zijn, met dubbele
armsteun.

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

Al onze halfintegralen zijn standaard
uitgerust met een technische
zone, alles in een Technibox,
zie pagina 40.

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

Een ingebouwde en geïsoleerde
cellenlaag.

LED buitenverlichting.

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

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

OPTIONELE PACKS

• Manuele airco in cabine
• Airbag passagier
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster
• Luxedashboard met aluminium inleg
• Zetelhoezen
• Muskietennet van deur
Panoramisch dakraam*
• Zwarte omranding koplampen Fiat
• Mistlichten Ford

Enkel met VIP-pack
Uitrusting Premium op:
• Achterkant
• Voordeur
• LED-verlichting
• Hoofdmatras
• Achterwand & opbergruimten
in de keuken
• Badkamer
• Garderobekast ingang*

* Naar gelang model
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Andere uitrustingen:
• Gecentraliseerde sluiting cabine/ruimte
• Achteruitrijcamera met beeldscherm
op achteruitkijkspiegel
• Verduisterende schuifluiken cabine
• Kussenset
• Daklicht ventilator-extractie*
• TV-steun
• Gastoevoer buitenkant
• Douchekop buitenkant

HALFINTEGRALEN / MET OF ZONDER PREMIUM PACK...
HALFINTEGRALEN

Premium / Voordeur(1):
- luxe deur,
- 2-punts slot,
- gecentraliseerd slot

Premium
Paviljoenbed(1) met spots
en geïntegreerde LED-designstrip

Andere Premium voordelen...
Premium matras,
bekijk pagina 41.

Gasaansluiting aan de buitenkant
om eenvoudig van uw barbecue te
profiteren bijvoorbeeld...

Geïntegreerde achteruitrij-camera.

22

Wateraansluiting aan de buitenkant
voor een douche na het strand
bijvoorbeeld...

CHAUSSON / HALFINTEGRALEN / EDITION 2020

Premium
- Pannenlade,
- achterwand keuken
+ extra LED-verlichting

Het lichtkoepeltje ventilator/afvoer(3)
voert de vervuilde lucht af en zorgt
binnen afzienbare tijd voor een goede
ventilatie.

Premium
- Lattenvloer douche,
- lade onder de gootsteen,
- aanvullende LED-verlichting
Deze schuif-zonneschermen
beschermen u tegen het daglicht,
blikken van buiten en een te hoge
temperatuur dankzij zijn multilaags
materiaal.

(1) maxi salons: specifieke uitrusting. Zie pagina’s 14-15

Premium
Luxe klerenkast(2)

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

(2) uitgezonderd 514, 515, 627GA, 634
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Sfeervolle kussens: een snufje
Premium deco.

(3) uitgezonderd grote zithoek, 634, 716, 778

C717GA / Vatoa

1

2

3

C656

C717GA

1 / Uniek op de markt, alkoof met 5 zitplaatsen met uitzicht op de weg!
2 / Alkoofbed 155 cm breed.
3 / Onze twinbedden zijn uitgerust met een geïntegreerd XXL-bedverbouwingssysteem.
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CHAUSSON / EDITION 2020

De familie eerst
• Vloerdiktes boven de marktnormen
• Grote bedden
• Hefbare lattenbodem tegen condensvorming
• De verwarming kan tijdens het rijden worden gebruikt
• Verwarmde, verlichte opbergruimtes met sjorhaken,
12/230 V stopcontacten en 2 toegangsdeuren

/ / / / / DE VRIJHEID OM TE KIEZEN / / / / /
Familiale

Compact

Medium

Maxi

C514, - 6 m

C656, - 7 m

C714GA, - 7,2 m
C717GA, - 7,5 m > new

Ontdek
de alkoven
op video
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ALKOVEN / STANDAARDUITRUSTINGEN
De IRP-structuur, een belangrijke
innovatie, bekijk pagina 38.

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

Voordeur van een nieuwe
generatie met geïntegreerd raam en
verduisterend rolluik.

2 deuren in de standaard uitvoering
om het laden te vereenvoudigen en te
optimaliseren. Al onze garageruimtes
zijn verwarmd, ongeacht het
afwerkingsniveau.

C656

Stapelbedden achteraan met individuele verlichting en USB-stekkers.

CARROSSERIE
Wit

C717GA

Natte cel met dubbele afschermdeur.
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Wit

CHAUSSON / ALKOVEN / EDITION 2020

Onze alkoven, uitgerust met
verwarmingstoestellen > 5,5 kW
zijn gecertificeerd als “Grade 3”,
het hoogste isolatieniveau op
de markt, zie pagina 39.

Dubbele beglazing met massief
en elegant polyurethaan frame,
geïntegreerd verduisteringsrolgordijn
(met aluminium bekleding) en
muggenhor.

Al onze alkoven zijn standaard
uitgerust met een technische zone,
alles in een technibox, zie pagina 40.

Alle modellen zijn uitgerust met
een gordijn tussen de cabine en
woongedeelte (uitgezonderd de
modellen met verduistering in cabine).

Draaistoelen die in hoogte
verstelbaar zijn, met dubbele
armsteun.

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

Pre-installatie voor de TV.

LED buitenverlichting.

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

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

Ingebouwd en geïsoleerd opstapje.

Standaard fietshaken.

INTERIEURSTIJLEN

OPTIONELE PACK

Meubelen

Stof

Salinas

Vatoa (Easy clean)

• Manuele airco in cabine
• Airbag passagier
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels
• Gelakte bumper
• Gelakte luchtrooster
• Luxedashboard met aluminium inleg
• Zetelhoezen
• Muskietennet van deur
• Panoramisch dakraam
• Zwarte omranding koplampen Fiat
• Mistlichten Ford

Easy clean: materiaal
is gemakkelijk schoon
te maken dankzij een
oppervlaktebehandeling
die de impregnering van
vlekken beperkt.
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7068XLB / Marshall

7068XLB / Prestige
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Voor de liefhebbers van veel ruimte
• Zithoek met tegenoverliggende banken en unieke
SmartLounge technologie
• Krachtige 6000W gecombineerde verwarmer/waterverwarmer
met programmeerbare digitale regeling
• Grote bedden
• Verwarmde opbergruimtes, verlicht met polyester vloer,
12/230 V stopcontacten en 2 toegangsdeuren
• Gaskast: Verlaagde laaddrempel om het laden
van 2 gasflessen te vergemakkelijken

/ / / / / DE VRIJHEID OM TE KIEZEN / / / / /
Medium
Centraal bed

7008, ± 7 m

Maxi
> new

7068XLB, - 7,5 m
7047GA, - 7,5 m

Enkele bedden

Ontdek
onze integralen
op video
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1

Smart Lounge, bekijk pagina 8

7068XLB

,
bekijk pagina 8.

7068XLB / Prestige

Onze twinbedden zijn
uitgerust met een geïntegreerd
XXL-bedverbouwingssysteem.
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Integralen,

Eilandbed
& enkele bedden
2

3 modellen met centraal bed of enkele bedden,
SmartLounge “face to face” salon, garage,
aparte douche en krachtige 6000 W verwarming.

160 cm

XLB bed met uitzonderlijke afmetingen
van 200 x 160 cm.

5

7068XLB

3

4

7068XLB

90 cm

1 / Pannenlade, achterwand keuken,
extra LED-verlichting.
2 / Al onze centrale bedden zijn in hoogte instelbaar.
3 / Cabinebed is bereikbaar via een ladder
(meegeleverd).
4 / De van onze bedden op de laadruimte kunnen
in hoogte worden versteld om gemakkelijk
toegang te kunnen krijgen tot de opbergruimten.
5 / Natte cel met dubbele afschermdeur.
7047GA
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INTEGRALEN / DE STANDAARDUITRUSTINGEN
De waterdichtheid bij Chausson
wordt 7 jaar gegarandeerd,
op voorwaarden van een jaarlijks
controlebezoek bij één van de erkende
leden van het netwerk.

Het isolatiemiddel XPS Styrofoam,
een zeer stevig schuim dat zeer
geluidswerend en zeer warmteisolerend is. Bekijk pagina 39.

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

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

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

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.

Premium matras
bekijk pagina 41.

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

2 garagedeuren om het laden te
vergemakkelijken en optimaliseren +
polyester vloer met antislip.

Verlaagde gasfleskoffer om
de wissel van de gasflessen te
vergemakkelijken.

Al onze slaapkamers zijn uitgerust met
USB-aansluitingen.

LED buitenverlichting.

INTERIEURSTIJLEN
Meubelen

Stof

Orfeo

Aspen

Australia (Easy clean)

Marshall

Prestige (Easy clean),
optie
Easy clean:
materiaal is
gemakkelijk schoon
te maken dankzij
een oppervlaktebehandeling die de
impregnering van
vlekken beperkt.

CARROSSERIE
Wit
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Luxe klerenkast.

Dubbele beglazing met massief
en elegant polyurethaan frame,
geïntegreerd verduisteringsrolgordijn
(met aluminium bekleding) en
muggenhor.

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

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

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

Ingebouwde en geïsoleerde
dubbele opstap.

Pre-installatie met TV steun
uitgerust met één of meerdere stekkers.

OPTIONELE PACKS

Radio-pakket +
• Manuele airco in cabine
• Airbag passagier
• Cruise control & snelheidsbegrenzer
• Elektrische buitenspiegels van het
type “autobus”
• Verduisteringsgordijnen in chauffeurscabine
• Luxedashboard met aluminium inleg
• Verchroomde contour van de tellers
• Luxe voordeur
• Centrale vergrendeling cabine en celdeur
• Hordeur

Alleen met VIP-pakket
• Automatische airconditioning in de cabine
• Radio-pakket + met GPS
• 16’’’ lichtmetalen velgen
• Leren stuurwiel en versnellingspook
met lederen bekleding
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• Multimedia radio DAB,
FM (Bluetooth, CD/DVD,
USB, MicroSD
• Rattkontroll
• Bakkamera på
multimediastasjon
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Industriële en
menselijke middelen

die voldoen aan wat u van ons verwacht...
Klimaattesten

Wij testen onze campers in
extreme weersomstandigheden
(hier, in de klimaatruimte TRUMA
in München) om u van het beste
comfort te verzekeren, zowel ‘s
zomers als ‘s winters.

Kwaliteits-

laboratorium

Chausson heeft zich kort geleden uitgerust
met een kwaliteitslaboratorium met moderne
materialen om beter de breukweerstand, de
vervorming of veroudering van onderdelen
te testen.

160 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.

Ontdek
onze tests
op video

De Klantenservice
Uw distributeur is, en zal altijd, dé contactpersoon zijn om u bij de aankoop en ook
na de aankoop te begeleiden. Hiervoor stelt CHAUSSON een passende aftersales
managementsoftware, een gespecialiseerd aftersales, een meertalig aftersales team
en een Europees platform van reserveonderdelen ter beschikking.

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 en die gedurende een
aantal weken alle nieuwkomers opleidt
voor talrijke functies zoals monteurs,
elektriciens of vorkliftbestuurders.
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Tournon-sur-Rhône Frankrijk site

Chausson wordt vervaardigd Trigano VDL
- De fabriek bezet een oppervlakte die gelijkwaardig is aan 33 voetbalterreinen
(ofwel 200 000 m² waarvan 48 000 overdekt),
- een van de belangrijkste producties in Europa met meer dan 13 000 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.
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Ontdek onze
assemblageplaats
op video
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Het chassis,

een zeer belangrijk element
voor een reis van kwaliteit
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.
Wit

Gris Campovolo
optie Premium
- 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 bestuurder,
- remassistentie (ABS): een systeem dat de blokkering van de wielen
beperkt gedurende intense remperioden,
- dynamische controle van de wegligging (ESP): maakt het mogelijk
de stabiliteit op de weg te optimaliseren en in de bochten het remmen
te verbeteren,
- versnellingsbak met 6 versnellingen.

Nieuwe EURO 6d-temp Fiat motor
- 2,3 L motorblok voor betrouwbaarheid en gegarandeerd
uithoudingsvermogen,
- verhoogd koppel en vermogen voor een aangenaam rijgevoel,
- turbo met variabele geometrie voor gemeten verbruik,
- Stop & Start apparaat (eco-pack optie) voor minder uitstoot.

- Zeer comfortabele stoelen “Captain chair”, deze 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.

Alkoven, halfintegralen & integralen
Mechanisering
Vermogen
Cilinderhoud
Nm koppel
Distributie
Automatische versnellingsbak
Chassis
3,5 T
3,65 T, light
4,25 T, heavy(1)
4,4 T, heavy(1)

120 PK
89 kW
2,3 L
320
riem

140 PK
104 kW
2,3 L
350
riem
O

160 PK
117 kW
2,3 L
380
riem
O

180 PK
130 kW
2,5 L
400
riem
O

S
O

O
O
O

O
O

O
O

O

O

- 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.

Nieuwe Fiat automatische transmissie
optie(2)
Deze volledig nieuwe automatische
versnellingsbak met 9 versnellingen
maakt gebruik van een koppelomvormer
die het mogelijk maakt om eenvoudig te
manoeuvreren, soepel en vloeiend te rijden
en het koppel continu te behouden.

S standaard
O optie
montage niet mogelijk
(1) uitgezonderd C656, 514, 515, 520, 634, 650
(2)	geïntegreerd in het automatische pakket, een combinatie
van een automatische versnellingsbak met 9 versnellingen,
Eco-pack (standaard in 160 PK en 180 PK), 16” lichtmetalen velgen
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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.

U N I E K E argumenten!
Chassis naar keuze voor het
hele gamma halfintegralen

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!
Dit jaar heeft het een make-over ondergaan, zowel van binnen
als van buiten, en biedt het nog steeds standaard de beste
prijs-kwaliteitverhouding op de markt.
Wit

Diffused silver
optie Premium
- 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 bestuurder,
- 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.

Nieuw Ford-chassis
-V
 erbetering van het brandstofverbruik en de uitstoot van
verontreinigende stoffen,
- verbeterde aerodynamica,
- elektronische stuurbekrachtiging,
- Stop & Start apparaat in serie,
- wrijvingsarme banden
Mechanisering
Vermogen
Cilinderhoud
Nm koppel
Distributie
Automatische versnellingsbak

- Gecentraliseerde vergrendeling van de cabinedeuren.
- Grote laterale beschermingen in de kleur van de carrosserie.
- Wiel 16”,
- reparatiekit voor lekke band.

Chassis
3,5 T
4,1 T(4)
S standaard
O optie

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.

Alkoven & halfintegralen
130 PK - 92 kW
2L
330
riem
O

170 PK - 125 kW
2L
405
riem
O

S
O

O(3)
O

(3)	uitgezonderd C514
(4)	uitgezonderd C514, 514, 515, 520, 634, 650,
automatische versnellingsbak is niet compatibel
met dit chassis

Radio optie, beschikbaar voor Fiat en Ford

De transmissie is bekwaam om een hellend
terrein of bergachtige zones te detecteren
en geeft automatische assistentie
in Drive-modus.

- Multimedia station met groot scherm 8” (Fiat) / 9’’ (Ford),
- radio FM et DAB+ om te reizen door heel Europa,
- volledig compatibel met smartphones Apple iOS et Android (Weblink 2.0),
- directe toegang tot de hoofdfuncties en de achteruitrijdcamera,
- Bluetooth handsfree, Streaming A2DP en 2 USB stekkers,
- speciale camper navigatie voor Europa in optie.
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De IRP-structuur,

een belangrijke innovatie

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

Om welk uitvoering het ook gaat, Flash of Welcome,
onze structuren respecteren dezelfde hoge kwaliteitsstandaard
Alkoven & halfintegralen
1 	

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.

54,5 mm*

Brede halfintegraal van
gelijmd aluminium
Waterdichte pakking voor de
verbinding tussen de wanden

XPS Styrofoam

2 	

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

3 	

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.
Structuur versterkt
Houten wiggen
Steunen van composiet
Bekleding van geëxpandeerd
composiet

XPS Styrofoam

Dak van versterkt polyester
Polyester laag
Een onderbouw van versterkt polyester
Met “waterafvoer” effect, het water
stagneert niet onder de vloer

4 	 

Bekleding binnenwand
Vloermat van PVC
Multiplex 6 mm

Grote dikte van de vloer/
het dak, één van de beste
op de markt, biedt een betere
laadweerstand en beperkt kans
op vervorming.
63,5 mm*

XPS Styrofoam

Voor meer informatie,
maakt u van
mij een flash
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* Opmerking: vanwege zijn speciale
vorm, hebben onze alkoven een
speciale technologie ondergaan,
dichtheid: 34,5 mm, EPS-isolatie.
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Het hoogste

isolatieniveau
Betere isolatie dankzij
de befaamde XPS-isolatie
van STYROFOAM:
wees voorzichtig als het
niet blauw is, het is niet
STYROFOAM: vergeet niet
het te controleren...
Betere weerstand dankzij de dikte van de vloer
en het dak: vloer 63,5 mm, dak 54,5 mm (profielen)
het is boven de normen van de markt, aarzel niet
om te vergelijken.....
Een combinatie van hout en composiet
(alkoof & profielen) die het kader van onze muren,
vloeren en daken versterkt, waarbij de lange
levensduur van het composiet wordt gecombineerd
met de uitzonderlijke sterkte van massief hout.
Het is uniek op de markt.

op de markt, gecertificeerd
volgens een standaard
Het is gemakkelijk om te zeggen dat wij het beste bieden,
het is ingewikkelder om het onpartijdig te bewijzen.
De EN1646-1 norm is onherroepelijk: om de hoogste graad (Grade 3) te verkrijgen,
moet de binnentemperatuur bij een buitentemperatuur van -15° C in minder dan
4 uur stijgen tot +20° C. De EN1646-1 norm is onherroepelijk.
De koudetesten werden uitgevoerd in Duitsland (TRUMA) en Frankrijk
(EBERSPÄCHER KALORI).
Onze tests bewijzen het, onze bestelwagens en profielen en onze alkoven* zijn
“gemaakt” om de strenge winters het hoofd te bieden en de zomerse hitte te matigen.
Uiteraard zal het bij zeer koud weer noodzakelijk zijn om een isotherm gordijn buiten
de cabine te voorzien (optioneel).
* alkoven met verwarming > 5,5 kW

Betere bescherming dankzij polyester op de
muren, versterkt op het dak en onder de vloer.

En we
hebben volledig
vertrouwen in
onze campers:

7 jaar garantie!
onder voorbehoud van een jaarlijks
controlebezoek bij een erkend lid van
het netwerk.

Voor meer informatie,
maakt u van
mij een flash

39

CHAUSSON / PRODUCTIEGEHEIMEN

Technibox

De technische zone, alles in één

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

7
1

2

3

4
8
6
5

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

Technibox zit standaard
op al onze alkoven en onze
halfintegralen.

Technische zone

Technische zone

elektriciteit

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!
1
2
3
4

Schakelbord
Oplader/stroomtoevoer van accu
Toegang tot de zekeringen
Beschermingsklep

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.
5 Calibratieventiel van de tank met schoon water
6 Reinigingsklep
7 Vullen van de watertank door een draaiarm

8 Stopcontact buiten van 230 V

Verwarming

schoon water

op brandstof

Nooit meer bang zijn

Laadvermogen en plaatswinst

tekort te komen

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.

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

Gebruik tijdens het rijden

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.

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.
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Een slaapplek
van hoge kwaliteit

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.

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).

Standaard
digitale bediening
Maakt de digitale bediening het
volgende mogelijk: een nauwkeurige
afstelling van de gewenste
kamertemperatuur, snellere verwarming
met een versnelde ventilatie-instelling.
Op alle modellen die zijn uitgerust
met de verwarming / -boiler, een boostfunctie om sneller warm water te krijgen
en een programmering van alle functies
dankzij een klok.

Op de halfintegralen Premium & integralen 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 Feranice, 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.

Matras met grote veerkracht
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lattenbodem

Van klein tot groot,

de info van Chausson bestaat ook

in alle maten!

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!
Volg ons op Youtube...
Afspraak op ons kanaal:

U kan ons ook
op Instagram
ontmoeten!

www.youtube.com/ChaussonCampingCar

@chaussonmotorhome

Ontdek ons nieuw gamma motorhomes,
bezoek onze fabriek en onze laboratorium...

Ontdek
de nieuwe
Titaniumbrochure...
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Een exclusieve serie van 5 modellen
uitgerust met talrijke technische snufjes,
met een uniek ontwerp en met een
automatische versnellingsbak.

Ontdek het
Titaniumgamma
op video
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Stel u de ideale camper voor...
• Maxi-cabine met behouden plafondhoogte over
de gehele lengte van het voertuig
• Nieuw panoramisch dak (Premium pack)
• Verwarming bruikbaar tijdens het rijden met
programmeerbare digitale besturing
• VPS (Van Protection System) isolatiesysteem dat het
mogelijk maakt om de beroemde Grade 3 te bereiken
• Doucheruimte systematisch uitgerust met een raam
• Veel accessoires beschikbaar in de fabrieksmatige montage

/ / / / / DE VRIJHEID OM TE KIEZEN / / / / /
Transversaal bed
Stapelbedden

Compact

Medium

V594S, 5,41 m

V594, 5,99 m

Maxi

V594MAX, 5,99 m
V697, 6,36 m

Twinbedden

Ontdek
de campers
op video
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Ontdek de productie-eenheid
van uw camper
1

1 / Een industriële site uitgerust met de nieuwste
technologieën, gewijd aan de productie van campers.
2 / Gekwalificeerde teams gespecialiseerd in de
ontwikkeling en productie van campers.
3 / Een productiecapaciteit aangepast aan de
verwachtingen van de verschillende Europese
markten.

2

3

Ontdek de fabriek
op video
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Een
gemeenschappelijke
kwaliteitsbasis voor
al onze campers
•E
 uro 6d-temp, 2,3 L,
120 PK, ESP
•M
 axi cabine
•L
 uxe linnen voor het raam
in de eethoek
•Z
 ijwanden slaapgedeelte met
Soft Touch coating
•H
 oge comfortstoelen vloermatten 4 kW
diesel voor gebruik tijdens het rijden
•P
 rogrammeerbaar digitaal
verwarmingspaneel

USB-stekker

CHAUSSON / VANS / EDITION 2020

5 goede
redenen om
voor Chausson
te kiezen

•U
 SB-aansluiting onder het kussen
van de zitbank - p
 re-installatie
•P
 re-installatie voor de bediening
van de interieursatellietantenneuitrusting met D+

De sereniteit
Al onze campers zijn ontworpen met
hoogwaardige materialen en hebben
een garantie van 7 jaar op waterdichtheid.

•R
 adiocabine-pre-installatie
4 luidsprekers
•C
 entrale vergrendeling van
cabinedeuren
•E
 chte gaskookplaat

•G
 eïntegreerde plafondverlichting
met LED’s

•K
 oelkast in hoge positie

•S
 laapverlichting met geïntegreerde

•B
 eddengoed van hoge kwaliteit

•B
 uitentafel

Ergonomie
Al onze indelingen geven voorrang
aan ruimte en opslag voor uw comfort.

Het Design
Zowel binnen als buiten is uw c amper
voorzien van de laatste trends op
gebied van wonen.

Het comfort
Al onze campers zijn geïsoleerd
met Grade 3 isolatie voor maximaal
comfort in de zomer en winter.

De voordelen van
de VPS isolatie

De bijstand

• een betere isolatie
(warmte/koude),
• de eliminatie van koudebruggen,
• een betere warmteverdeling,
• minder energieverbruik,
• een betere geluidsisolatie.

Alle details van de tests vindt u op de pagina 39.
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Met 160 distributeurs heeft Chausson
een van de meest uitgebreide
netwerken in Europa. De waarborg
van gegarandeerde ondersteuning
tijdens al uw reizen.

VIP & Premium
Ontdek alle details van de VIP- en Premium-packs in de technische catalogus.

VIP

VIP
Ingang

VIP
Keuken

Premium

Premium
Ingang

Premium
Keuken met specifiek werkblad
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VIP
Sfeer Hazel

Premium
Sfeer Belize

VIP
Maxi cabine en dakraam 700 x 500 mm

Premium
Panoramisch Zichtdak
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VIP
Sfeer Hazel

Premium
Sfeer Belize

Chausson V594S
Ontdek de Maxi Cab van de
V594S en zijn 5,41 meter.
Geniet van maximale ruimte en
een behouden plafondhoogte
over de gehele lengte van
uw Chausson camper.

1

1 / Transversaal bed met hoogwaardig beddengoed.
2 / Doucheruimte met raam.
3 / Maxi Cab voor een maximale leefruimte.
4/C
 omfort en zuinigheid dankzij de
verwarmingsregeling.
5 / Voorbeeldige afwerking tot in het kleinste detail.
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5,41 m

Nieuwe Maxi
Cab-ruimte
3

4

5
4
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Bed System om in detail
te ontdekken pagina 11

1

2

1 / V594 Premium.
2 / V594 VIP.
3 / Panoramisch Zichtdak van veiligheidsglas.
4/E
 en panoramisch dak met
verduisteringsrolgordijn.
5 / Keuken V594 en V594MAX.
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Chausson V594

5,99 m

Met het Panoramic View dak zal
uw visie op de V594 veranderen.

3

Deze uitrusting is beschikbaar in het hele
assortiment en zal de manier waarop u
reist veranderen.
Ontdek nieuwe panorama’s door comfortabel
te zitten in uw Chausson camper.

5
4
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Chausson
V594MAX
Het VIP pack biedt in het hele assortiment
exclusieve uitrusting aan uw busje.
Uw V594MAX zal dan uniek zijn,
net als u, en klaar voor de reis.

1

1 / Stapelbedden met hoogwaardig
beddengoed.
2 / Doucheruimte V594 en V594MAX.
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3

5,99 m

VIP

4

Uitgerust met
het VIP-pack

6
5

3 / VIP pack, muggenhor.
4 / V594MAX VIP.
5 / VIP pack, elektrisch opstapje.
6 / VIP pack, panoramisch dakraam.

VIP

Ontdek alle details van de
VIP packs in de technische
catalogus.

VIP
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1

2

3

4

1 / Doucheruimte.
2 / V697 VIP.
3 / Flex Box.
4 / V697 VIP.

Flex Box om in detail te
ontdekken op pagina 10

Ontdek de
Flex Box
op video
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Chausson V697

6,36 m

En als elke centimeter van je camper
was ontworpen voor je welzijn.
Met het Premium pack is elk detail
ontworpen om elegantie en verfijning
te brengen, zoals op de V697 die
is uitgerust met het nieuwe
Panoramic View dak dat
in dit pack is inbegrepen.

5

6

Premium

Premium
Ontdek alle details van de Premium packs
in de technische catalogus

7

5 / Premium pack, slaapgedeelte met groot raam.
6 / Premium pack, Buitenverlichting.
7 / Premium pack, grote ramen.

Premium
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Uw Chausson distributeur

Alle technische kenmerken (teksten en foto’s) zijn geldig
op het moment van afdrukken (augustus 2019) 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.

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - France
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 / contact@chausson.tm.fr

Een avantgardistische reis

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

