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De klassieker van Chateau
Waarom zijn klassiekers zo geliefd? Ze geven u het gevoel alsof ze er altijd al
geweest en tegelijkertijd toch weer helemaal nieuw zijn. De Calista van Chateau is
zo’n klassieker. Door zijn tijdloze karakter blijft deze caravan u boeien, verrassen
en verbazen, terwijl u hem al jaren denkt te kennen.

Een en al allure

De Chateau onder de caravans. De Calista

Klassiek bij de Calista zijn onder meer de fraai gestylde buitenkant, een interieur
dat adembenemend is vormgegeven en de meer dan gemiddelde veiligheids
voorzieningen. Zijn vloeroppervlak, indeling en comfort maken hem geliefd onder
veeleisende caravankampeerders.

De Calista heeft van huis uit stijl, klasse en kwaliteit meegekregen. Daarmee past
hij in de beste tradities van Chateau. Als u in die traditie vakantie wilt vieren,
gaat u mooie tijden tegemoet. Welkom in de Calista.

Kamperen in stijl. In uw Calista
Ruim en overzichtelijk
Is het u al opgevallen hoe ruim
en overzichtelijk uw Calista is?
En hoeveel comfort uw caravan
te bieden heeft? In de keuken kunt
u naar hartelust koken, koelen,
vriezen en opbergen. Er zijn kasten,
rekken en lades. Openen en sluiten
gaat op rolletjes. Iedere lade heeft
voortaan nieuwe luxe geleiders,
die u normaliter alleen maar
tegenkomt in luxe keukeninterieurs.

Uw Calista is een klassieker in gebruiksgemak. Wilt u het buitenleven binnen laten
en een zijn met de natuurlijke omgeving? In het voorfront heeft uw caravan drie
ramen die u afzonderlijk kunt openen. Ventileren gaat optimaal. Licht en lucht
krijgen alle ruimte.

Het comfort van
nieuwe kussens
Zitten? Met de vernieuwde
kussens bieden de banken klassiek
zitcomfort. Heerlijk als u een
avondje wilt lezen, televisie
kijken of een kaartje leggen.
Bovendien hebben de banken
twee stofferingen. Makkelijk als
u een andere sfeer wilt creëren.
U hoeft de kussens alleen maar
om te draaien.

Calista 390 HU

Klassieker

202 x 202

in 12 uitvoeringen

Calista 400 ATF

202 x 105

Calista 450 FTU

215 x 145

140 x 210

Calista 450 HMF

200 x 145

175 x 110 140 x 210

Calista 400 TZF

Calista 450 UHF

195 x 145

140 x 210

De Calista biedt vele mogelijkheden. Met 12 uitvoeringen schikt hij zich moeiteloos
naar uw wensen. Er is altijd een caravan die past bij uw manier van leven.

Klein en groot

Een goede nachtrust

Zo zijn er compacte varianten van
4.00 en 4.30 meter die zich bij
uitstek lenen voor een wat kleinere
auto. Ideaal als u met zijn tweeën
bent. Hebt u een gezin met
kinderen en zoekt u de ruimte?
Grotere Calista’s zijn er in de
opbouwlengtes van 4.90 en
5.20 meter.

Welke uitvoering u ook kiest, uw
Calista biedt de nachtrust die u
van een klassieker kunt verwachten.
Voor jong en oud en groot en
klein. Zo zijn er bedden tot zelfs
2,15 meter lengte, bedden met
een extra brede instap en dwarsgelegen bedden. Franse bedden?
Enkele bedden? U zegt het maar.
In alle gevallen slaapt u op zeer
comfortabele veerkernmatrassen
of kunt u kiezen voor de speciale
ViscoMove matrassen. U slaapt als
een roos.
Keuken

140 x 210

Calista 430 AMF

175 x 110

140 x 210

200 x 145

Calista 450 UTF

140 x 210

215 x 145

Calista 430 TZF

Calista 470 DE

180 x 140

115 x 210

140 x 210

200 x 80 (2x)

Calista 450 FHU

Calista 470 UE

200 x 145

150 x 210

Sanitair
Zitgroep
Kasten
Slaapplaats met lattenbodem

140 x 210

200 x 80 (2x)
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De kwaliteit van Calista
Met de Calista van Chateau kiest u niet alleen voor stijl en klasse maar ook voor
kwaliteit. U mag veel verwachten van deze klassieker. In de nieuwe Calista 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 Calista niets te
wensen over. De waterdichtheid
wordt 5 jaar gegarandeerd,
onder voorbehoud van een
jaarlijkse vochtinspectie bij een
geautoriseerde Chateau-dealer.
Op uw Calista krijgt u 2 jaar
algemene garantie.

AL-KO onderstel,
CE-markering en
CSA-stempel
Uw Calista 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 is eveneens een
stempel van de kwaliteit van de
Calista.

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

Wilt u in de beste tradities vakantie vieren? Dan herkent u in de Calista een klassieker.
Deze caravan is exclusief te bewonderen bij de Chateau-dealer. Voor meer informatie heet hij u van harte welkom.

Opties

Voortenten en luifels

Safety pakket

Met een voortent of luifel krijgt
uw Calista 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 op
maat gemaakt door Walker.

Dit pakket voegt extra veiligheid
toe aan uw Calista. Het omvat
schokdempers, een AL-KO
stabilisatorkoppeling, wieldeksels,
een aan te passen maximaal
toelaatbaar gewicht (op kenteken),
stabiele uitdraaisteunen en een
disselafdekking.

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

Comfort Traveller
pakket*
Uw Calista kunt u uitbreiden met
een Comfort Traveller pakket,
bestaande uit ringverwarming,
ViscoMove matrassen, hordeur,
zijspoilers en een buitendeur met
raam.

* Het Comfort Traveller pakket is
alleen mogelijk als u al voor het
Safety pakket heeft gekozen.

