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Als alleen het allerbeste goed genoeg is
U maakt plannen en straks is het zover. U gaat op vakantie en u heeft de tijd van
uw leven. Welke caravan leeft met u mee? Dat hangt van uw wensen af. Neemt u
alleen genoegen met het allerbeste, dan is uw keuze eenvoudig. U herkent zich
ongetwijfeld in de Cantara van Chateau.

Vijfsterrenhotel

De Chateau onder de caravans. De Cantara

De Cantara van Chateau is ideaal reisgezelschap voor veeleisende caravan
kampeerders. Waardeert u stijl, klasse en kwaliteit? De Cantara heeft het van
huis uit meegekregen. U ontdekt de luxe van een vijfsterrenhotel. Niet alleen
tussenstops worden aangenaam, maar u merkt het ook als u rond trekt of voor
een langere tijd op dezelfde plaats blijft staan.

Uw Cantara heeft allure. Deze caravan oogt niet alleen goed, maar voelt ook
goed. De vormgeving en de inrichting zijn op elkaar afgestemd en geheel met
elkaar in evenwicht. Banken, keuken, slaapgedeelte, kasten... Alles staat op de
juiste plaats, waardoor kamperen nog plezieriger wordt dan het al was. In de
Cantara ondekt u de caravan zoals caravans bedoeld zijn: u voelt zich thuis.

Welkom in de suite
De Cantara is ingericht om het u naar de zin te maken en omringt u met alle luxe en comfort. Neem plaats in de suite en onderga
de weldaad van een vijfsterrenhotel. Hoe vindt u de warme houttinten? De nieuwe vloerbedekking? De materialen? De afwerking?
Alle geven uw interieur extra allure.

Openen en sluiten

Vuil- en vochtwerend

Allure vindt u ook terug in de details.
Voel eens hoe makkelijk de lades
openen en sluiten. Alsof ze op
rolletjes gaan. Dat komt door speciale
geleiders met stoppers die u alleen
maar in luxe keukeninterieurs aantreft.

Wat mooi is, blijft ook mooi in uw
Cantara. Neem bijvoorbeeld de
nieuwe Nuvola bankbekleding.
Deze is niet alleen vuil- en
vochtwerend maar ook makkelijk
schoon te maken. Een vochtige
doek is vaak voldoende.

Voor keukenprinsen en
prinsessen
Hoeveel inhoud denkt u dat uw
Dometic koelkast heeft? Houd het
maar op 93 liter. Het vriesvak is zelfs
uitneembaar waardoor u nog meer
koelkastcapaciteit kunt creëren.
Uw koelkast heeft een digitaal
display. Koken? Het driepitsgasstel
is klaar voor culinaire hoogstandjes
en voedzame maaltijden. Compleet
met afzuigkap.

LED-verlichting
Uw Cantara is helemaal van deze
tijd. De sfeervolle indirecte
verlichting is nu uitgevoerd met
LED’s. Met een lange levensduur
van 50.000 branduren.
Het stroomverbruik is minimaal
en de 12V voeding draagt bij aan
meer veiligheid.

Een interieur met
speelruimte
Hoe viert u het liefst vakantie? Met meer ruimte om te zitten? Of juist meer plaats
om te koken? Extra berging? Bij de Cantara is veel mogelijk. Deze caravan schikt
zich naar uw wensen. Er zijn twee modellen: de 520 FHU en 520 EU. Zo is er altijd
een caravan die past bij uw manier van leven.

Goede nacht

Compact, veel privacy

Hoe u ook kampeert, in de Cantara
vindt u de slaapkamer van uw
dromen. Met vast bed, lattenbodem
en luxueuze ViscoMove matrassen.
Het bijzondere is dat deze matras
heel natuurlijk aanvoelt. Net alsof
u zweeft. De matras neemt snel
lichaamswarmte op en vermindert
zo het transpireren. En mocht u
het onverhoopt toch koud krijgen:
uw Cantara is standaard voorzien
van elektrische vloerverwarming.

Het sanitair is zoals u van een
vijfsterrencaravan mag verwachten:
exclusief, fraai van vorm en
perfect tot in de details. In een
compacte badkamer beschikt u
over veel gemak en privacy.

Cantara 520 FHU

200 x 145

160 x 210

Cantara 520 EU

Hoge zit
In de badkamer vindt u ook het
kleinste kamertje van uw Cantara.
Eveneens doordacht. Het Thetfordtoilet heeft niet alleen een hoge
zit maar ook een grote capaciteit.
De cassette heeft wieltjes en laat
zich makkelijk meevoeren. Wel zo
makkelijk bij het legen.

200 x 85 (2x)

Keuken
Sanitair
Zitgroep
Kasten
Slaapplaats
met lattenbodem

160x 210
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De kwaliteit van Cantara
Met de Cantara van Chateau kiest u niet alleen voor stijl en klasse maar ook voor kwaliteit. U mag veel verwachten. In de nieuwe
Cantara zijn veel verbeteringen doorgevoerd die de duurzaamheid van de caravan bevorderen. Alle zijn uitvoerig getest.
Voor onderzoek en ontwikkeling werkt Chateau samen met de Universiteit van Leuven en het Flanders Drive Technology Center.

Garantie en zekerheden
Materialen en constructies zijn
lichter geworden. Dit zorgt voor
meer plezier en gebruiksgemak.
Een lichtere caravan laat zich
makkelijker trekken en beter
manoeuvreren.
Stortbuien? Als het om waterdicht
heid gaat laat de Cantara niets te
wensen over. De waterdichtheid
wordt 5 jaar gegarandeerd,
onder voorbehoud van een
jaarlijkse vochtinspectie bij een
geautoriseerde Chateau-dealer.
Op uw Cantara krijgt u 2 jaar
algemene garantie.

AL-KO onderstel,
CE-markering en
CSA-stempel
Uw Cantara is gebouwd op vele,
fijne vakanties. Een AL-KO
onderstel met verlengde dissel
zorgt voor veilig weggedrag.
Zo is uw caravan nagenoeg
ongevoelig voor 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
veiligheidsnormen. Het Caravan
Safety Assurance CSA-keurmerk
benadrukt eveneens de kwaliteit
van de Cantara.

Voor Nederland:

Chateau Caravans B.V.
Postbus 2060
6020 AB Budel
Voor België:

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

Welkom bij uw

Chateau-dealer

Neemt u alleen genoegen met het allerbeste? Dan herkent u in de Cantara een vijfsterrenhotel.
Deze caravan is exclusief te bewonderen bij de Chateau-dealer. Wilt u meer weten en de Cantara aan uw normen toetsen?
Uw dealer heet u van harte welkom.

Opties

Voortenten en luifels

Andere mogelijkheden

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

De Chateau Cantara is standaard
zeer compleet uitgerust.
Mochten er nog wensen zijn,
dan biedt de accessoirelijst
uitgebreide mogelijkheden.

www.chateaucaravans.nl
Chateau Caravans is een onderdeel van de
Nederlandse Tirus Group.

