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Ontdek de Chateau onder de caravans. De nieuwe Calypso



Chateau 2008

Calypso

Fris van buiten, fraai van binnen

Heeft u zon, zee en strand op uw verlanglijstje staan? Reken dan maar op de 
nodige voorpret. U gaat mooie tijden tegemoet. Tien tegen een dat u zich meteen 
thuis voelt in de Calypso. En dat u kampeert in zijn mooiste vorm. Heeft u de 
kleuren gezien? De striping is fris blauw. En ook het interieur bekent kleur.  
Binnen vindt u vrolijke blauwe bekleding en warme houttinten.

Ontdek de Chateau onder de caravans. De Calypso

De Calypso oogt niet alleen jong, maar voelt zich ook jeugdig. Er is alle ruimte 
voor kinderen. Zij kunnen naar hartenlust spelen. Bovendien is de Calypso een 
echte Chateau, wat opnieuw een reden is voor vrolijkheid. Want stijl, klasse en 
kwaliteit heeft hij van huis uit meegekregen.

De sfeer van zon, zee en strand

Vanaf nu worden vakanties nog leuker dan ze al waren. Want Chateau introduceert 
de nieuwe Calypso. En daarmee komt u meteen in zomerse sferen. U wordt op 
slag vrolijk van deze caravan. Vrolijk door zijn frisse uitstraling. Vrolijk door zijn 
slimme indeling. En vrolijk door alle gemakken.





Sanitair

Voor de Calypso is sanitair een 
schone zaak. Een fraaie wastafel 
is dan ook standaard. Het kleinste 
kamertje is ingericht met het 
comfort van Thetford. Dit toilet 
heeft een hoge zit en een grote 
capaciteit. Een cassette met wieltjes 
laat zich makkelijk meevoeren. 
Handig bij het legen.

De nieuwe Calypso houdt van het buitenleven. Net zoals u van zon, zee en strand houdt. En kinderen? Die voelen zich meer dan 
thuis in de Calypso. Zij kunnen heerlijk hun gang gaan. De Calypso is een praktische caravan die weet dat kinderen in hun spel 
opgaan en wel eens onbesuisd zijn. Tijdens kussengevechten bijvoorbeeld. De caravan is ingesteld op intensief gebruik. En laat 
zich niet gauw van de wijs brengen.

Keuken

Ruimte om te leven betekent ook 
lekker kunnen koken. Neem gerust 
uw kookboeken mee en ga op 
culinair avontuur. Want met het 
driepitsgasstel van Dometic heeft u 
alle gelegenheid om te kokkerellen. 
Een lekker glas fris? Een mooie 
koele wijn? De koelkast, ook van 
Dometic, biedt een zee van ruimte 
voor alle dagelijkse boodschappen. 
Deze kan moeiteloos 80 liter aan. 
Kiest u voor het GT-pakket,  
dan heeft u een Dometic koelkast 
van 90 liter met uitneembaar 
vriesvak waardoor een inhoud  
van maar liefst 96 liter ontstaat.

Ruimte om te leven



Ideaal voor gezinnen: 
van compact tot extra ruim

Hoe gaat u straks kamperen? Met kleintjes die in de caravan slapen? Of met 
kinderen die al een eigen tentje hebben? Met de nieuwe Calypso is veel mogelijk. 
Er is voor iedereen een plekje onder de zon. Welkom aan boord.

4 modellen

De nieuwe Calypso heeft jonge 
gezinnen veel te bieden. En hen 
niet alleen. Het gevoel van zon, 
zee en strand is er in vier modellen: 
400 TZF, 430 DF, 450 FHD en  
480 KMD.
Zoekt u een compacte inrichting 
met treinzit en vast bed? Dan vindt 
u in de 400 TZF veel faciliteiten 
op weinig vierkante meters.  
Alles heeft u onder handbereik.
Stelt u bijzondere eisen aan uw 
nachtrust? De 430 DF houdt hier 
nadrukkelijk rekening mee.  
Een comfortabel Frans bed met 
een brede instap staat borg voor 
een uitgeslapen gevoel.

195 x 145 142 x 210

Calypso 400 TZF

200 x 145 145 x 210

Calypso 450 FD

130 x 210 140 x 210

Calypso 430 DF

Beide modellen zijn iets kleiner  
en iets lichter, wat zijn voordelen 
heeft tijdens het rijden. Ze zijn 
vooral interessant als de kinderen 
al in een eigen tentje slapen.

Heeft u behoefte aan een veel-
zijdige caravan? De 450 FHD leeft 
met u mee. Een Frans bed en een 
ruime dinette zorgen voor de 
nodige leefruimte. In een mum 
van tijd tovert u de dinette om  
tot een riant tweepersoonsbed.
Een maatje groter kamperen kan 
ook. Zo heeft de 480 KMD een 
comfortabel stapelbed. De kleintjes 
kunnen zo lekker bij paps en 
mams in de caravan slapen. 

70 x 202 (2x) 150 x 202

Calypso 480 KMD

180 x 80

Keuken

Sanitair

Zitgroep

Kasten

Slaapplaats met lattenbodem



Met de Calypso kiest u voor zon, zee en strand. En voor stijl, klasse en kwaliteit. Omdat u de Chateau onder de caravans kiest, 
mag u veel verwachten. Voor onderzoek en ontwikkeling werkt Chateau samen met de Universiteit van Leuven en het Flanders 
Drive Technology Center. De nieuwe Calypso is uitgebreid getest en een en al duurzaamheid. Dit instapmodel van Chateau kent 
een aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding.

De kwaliteit van Calypso

Garantie en zekerheden

De materialen en constructies zijn 
licht en sterk. Dit zorgt voor meer 
plezier en gebruiksgemak.  
Een lichtere caravan laat zich 
makkelijker trekken en beter 
manoeuvreren.
Stortbuien? De Calypso is een en al 
waterdichtheid. Die waterdichtheid 
wordt zelfs 5 jaar gegarandeerd, 
onder voorbehoud van een 
jaarlijkse vochtinspectie bij een 
geautoriseerde Chateau-dealer.  
Op de Calyspo krijgt u 2 jaar 
algemene garantie.

Calypso  |  Chateau 2008

AL-KO onderstel,  
CE-markering en  
CSA-stempel

De Calypso is gebouwd voor vele 
probleemloze vakanties. Een AL-KO 
onderstel met verlengde dissel zorgt 
voor veilig weggedrag. U heeft weinig 
hinder van zijwind en passerende 
vrachtwagens. 
Ook de installatie voor gas en 
elektriciteit is door en door veilig. 
Deze heeft als enige in de EU een 
CE-markering en voldoet daarmee 
aan de hoogste Europese veiligheids-
normen. Het Caravan Safety Assurance 
CSA-keurmerk is eveneens een stempel 
van de kwaliteit van de Calypso.
Voor meer comfort en veiligheid 
kunt u de Calypso uitbreiden met 
een Safety pakket of met het 
comfortverhogende GT-pakket. 



Welkom bij de Chateau-dealer

Opties Safety pakket

Dit pakket voegt extra veiligheid 
toe aan uw Calypso. Het omvat 
schokdempers, AL-KO stabilisator-
koppeling, aan te passen 
maximaal toelaatbaar gewicht  
(op kenteken) en wieldeksels.

Begint u al zomerse sferen te voelen? Dan wordt u helemaal vrolijk van een bezoek aan de Chateau-dealer.  
Hij vertelt u graag wat u over de Calypso wilt weten. Bij hem kunt u deze caravan in vol ornaat bekijken. En plannen maken voor 

zon, zee en strand. Neem gerust de kinderen mee. U bent van harte welkom bij de Chateau-dealer.

Voortenten en luifels

Met een voortent of luifel krijgt 
uw Calypso een extra dimensie. 
Alle zijn in stijl en kleur van uw 
caravan. Ons programma tenten 
en luifels is volledig vernieuwd en 
wordt op maat gemaakt door 
Walker.

GT-pakket*

Uw Calypso kunt u uitbreiden met 
een GT-pakket, bestaande uit een 
hordeur, zijspoilers, dakreling, 
koelkast 93 liter, Truma Therm 
boiler en een bagageluik. 

Voor Nederland:

Chateau Caravans B.V.
Postbus 2060
6020 AB Budel

Voor België:

Chateau Caravans N.V.
Bosstraat 127
B-3930 Hamont-Achel

www.chateaucaravans.nl 

Chateau Caravans is een onderdeel van de 

Nederlandse Tirus Group.

*  Het GT-pakket is alleen mogelijk 

als u al voor het Safety pakket 

heeft gekozen.


