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Originaliteit is alles
CARADO UITTREKBARE  
KEUKENGELEIDERS
Eindelijk netjes opgeborgen dankzij slim opbergsysteem 

 
CARADO-VLOERKLUIS
Waardevolle voorwerpen veilig opbergen

 
CARADO-WIEBELHONDJE “RUDI” 
Een echt cultobject – Made in Germany
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HARTELIJK DANK VOOR UW 
INTERESSE IN HET ORIGINELE 
CARADO-ASSORTIMENT  
ACCESSOIRES.
Met Carado heeft u een groot aantal mogelijkheden 
uw camper aan uw reizen aan te passen. Er zijn  
originele Carado-accessoires voor bijna elke wens.  
Of het nu gaat om hondenkussens als fijne plek  
voor de vierpotige metgezel of precies passende  
hoeslakens met speciale afmetingen voor de matras.

Wij ontwikkelen de originele Carado-accessoires 
parallel met het voertuig zelf. Elk product is daarom 
qua vorm, techniek en design optimaal op het desbe-
treffende Carado-model afgestemd, voor nog meer 
vrijheid en veiligheid. Originele Carado-accessoires 
zijn functioneel, precies passend en duurzaam, en 
ze voldoen aan zeer hoge kwaliteitsnormen – voor 
betrouwbare veiligheid en een hoog reiscomfort. 
Kortom: verheug u over de vele mogelijkheden en een 
uitstekende kwaliteit.

HIGHLIGHTS IN ONS CARADO-ASSORTIMENT 
ORIGINELE ACCESSOIRES 2020:

• De praktische Carado uittrekbare keukengeleiders

• De Protect & Connect powered by Vodafone 
Automotive voor diefstaltracering en 
voertuigbewaking

• Ons exclusieve MyCarado Systems ter controle  
van de bandenspanning

HOE KAN IK BESTELLEN? WAAR VIND IK HET 
GEHELE ASSORTIMENT?

U kunt originele Carado-accessoires via uw  
Carado-dealer aanschaffen en indien gewenst  
laten monteren.

Vanaf de herfst / winter kan een geselecteerd  
assortiment ook online worden besteld en geleverd.

Alle bij uw voertuig passende originele  
Carado-accessoires kunt u vinden op  
www.carado-original-zubehoer.de
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CARADO MATRASTOPPER
Voor de Carado-topper maken wij gebruik van vis-
co-elastisch schuim, dat speciaal voor uw wensen 
werd ontwikkeld. Het is luchtdoorlatend, absorbeert 
vocht snel en voert het af naar de middelste laag en 
naar de zijkant. Al bij een gering gewicht past het 
schuim zich aan de vorm van het lichaam aan  
en ontlast het de druk. Dit zorgt voor een betere  
doorbloeding en een hoge ligkwaliteit. 

De matrastopper is ook altijd een goede oplossing, 
wanneer u liever wat zachter ligt.

• Materiaal bovenstof: 100 % polyester 
Materiaal vulling: visco-elastisch schuim

• Hoogte matrastopper: 4,5 cm  
(4 cm visco-elastisch schuim + ca. 0,5 cm hoes)

• Verkrijgbaar voor alle Carado voertuigen vanaf 
modeljaar 2012

• Hoes wasbaar op 60 °C

# modelafh. Tweepersoons- / alkoof- /  
queens- / hefbed / lits-jumeaux

€ 240,00

# modelafh. Bed achterin (Camper Vans) € 240,00

# modelafh. Eenpersoonsbed in de lengte /  
stapelbed 

€ 140,00

# modelafh. Middengedeelte boven (standaard) / 
middengedeelte onder

€ 70,00

CARADO-HOESLAKEN
Het originele Carado-hoeslaken past perfect en  
voelt aangenaam zacht aan. Verkrijgbaar voor alle 
bedvarianten en in de kleuren wit en beige.

• Materiaal: 66,58 % polyester, 33 % katoen,  
0,42 % elastaan OEKO-TEX® 100

• Wasbaar op 60 °C

• Verkrijgbaar voor alle Carado-voertuigen vanaf 
modeljaar 2012 (kleur beige pas vanaf modeljaar 
2017)

# modelafh. Tweepersoons- / alkoof- /  
queens- / hefbed- /  
lits-jumeaux

Wit € 49,95 
Beige € 59,99

# modelafh. Eenpersoonsbed in de  
lengte / stapelbed /  
Set van middengedeelte 
boven en onder

Wit € 34,95 
Beige € 44,99

# modelafh. Bed achterin (Camper Vans) Wit € 89,99 
Beige € 119,99

# modelafh. Middengedeelte boven 
(standaard)

Wit € 22,50 
Beige € 29,99

Afbeelding toont kleur wit

Afbeelding toont kleur beige

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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CARADO-SIERKUSSEN 
50 × 50 CM
De prachtige Carado-sierkussens zijn een bijzondere 
blikvanger in uw Carado-voertuig. De elegante 
kleuren kunnen uitstekend worden geïntegreerd in 
bestaande woonwerelden. Combineer de kleuren 
met elkaar of met andere ontwerpen voor een  
geweldige look in uw camper. Naast het decoratieve 
aspect dient het kussen ook als perfecte metgezel 
voor een gezellige avond voor de tv. Overtuig uzelf! 
Hoes en vulling alleen afzonderlijk verkrijgbaar.

• Materiaal hoezen: 
Oranje: 60 % polyester, 40 % viscose 
Bruin-goud: 100 % polyester 
Blauw + turqouise: 80 % polyester, 20 % viscose 
Terra: 65 % polyester, 35 % polypropyleen  
Arctica: 100 % polyethersulfoon

• Materiaal kussenvulling:  
Omhulsel: 100 % polypropyleen  
Vulling: 100 % polyestervezels

# 2879475 Hoes kleur oranje € 19,99

# 2879476 Hoes kleur turquoise € 19,99

# 2879473 Hoes kleur bruin-goud € 19,99

# 2879462 Hoes kleur blauw € 19,99

# 2879479 Hoes originele stof Terra € 19,99

# 2879480 Hoes originele stof Arctica € 19,99

# 2879457 Kussenvulling € 7,99

CARADO-BESCHERMHOEZEN 
CABINESTOELEN
Met deze hoogwaardige beschermhoezen geeft u 
uw voertuig een nieuw uiterlijk. De levering bestaat 
uit twee beschermhoezen (2-delig) met afzonderlijke 
bekleding voor de rugleuningen en zittingen en 2 
paar beschermhoezen voor de armleuningen. Alle 
meubelstoffen zijn gemaakt van 100% polyester en 
zijn voorzien van een rekbare vliesvulling om ze beter 
te kunnen aanbrengen. Bovendien is de achterzijde 
van de hoezen bekleed met 4 mm dik luchtdoorlatend 
schuim, zodat de lichaamswarmte naar achteren  
kan afvloeien en de hoezen zelf tijdens lange reizen  
comfortabel te gebruiken zijn. De naden zijn heel 
dicht gestikt en rond de opening nog eens extra  
verstevigd, zodat ze ook op lange termijn niet  
loskomen.

# 2875798 MJ 2010-2014: kleur grijs / Taviano € 240,00

# 2875801 MJ 2010-2014: kleur beige / Casella € 240,00

# 2597315 MJ 2015-2017: kleur grijs / Taviano € 240,00

# 2597313 MJ 2015-2017: kleur beige / Casella € 240,00

# 2879487 Vanaf MJ 2018, I-modellen: 
passend bij woonwereld Terra

€ 260,00

# 2879491 Vanaf MJ 2018, I-modellen: 
passend bij woonwereld Arctica

€ 260,00

# 2879498 Vanaf MJ 2018, A- / T-modellen:
passend bij woonwereld Terra

€ 260,00

# 2879497 Vanaf MJ 2018, A- / T- / V-modellen:
passend bij woonwereld Arctica

€ 260,00

# 2879501 Vanaf MJ 2018, Camper Vans / 
V-modellen: passend bij  
woonwereld Explorer

€ 260,00

Oranje

Bruin-goud

Terra

Blauw

Turquoise

Arctica

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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MULTIFUNCTIONELE 
CARADO-BESCHERMHOES 
VOOR DE ZITGROEP
De multifunctionele beschermhoes beschermt de 
zitgroep van uw Carado camper, want deze beschikt 
over water-, dierlijk haar-, vuil- en vlekkenafstotende 
functies. Daardoor is deze ook voor gezinnen met 
kinderen en voor eigenaren van dieren een zeer 
praktische metgezel voor onderweg.

De hoes scoort o.a. goed op zijn 
onderhoudsvriendelijke eigenschappen, want de 
afneembare beschermhoes kan tot 60 °C worden 
gewassen en is een handomdraai aangebracht. De 
kleuren en pasvorm van de beschermhoes zijn perfect 
afgestemd op de zitgroep van de Carado-campers  
en is daardoor een nuttig hulpmiddel voor alle 
Carado-chauffeurs.

• Materiaal: 100 % polyester, 210 g / m²

• Kleur: grijsbruin

• Gewicht: ca. 0,5 kg

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 60 °C,  
niet geschikt voor de droger

• Geschikt voor alle halfintegraal-, integraal- en 
alkoofmodellen van Carado vanaf modeljaar 2019

AANWIJZING: Set bestaat uit beschermhoes voor 
het zitvlakkussen en het rugkussen (zie afbeelding).

# 2985357 € 99,00

CARADO-KINDERBED 
Het extra bed voor alle Carado-voertuigen met 
Fiat- / Citroen-cabine is in no time klaar voor gebruik. 
De meegeleverde metalen steun wordt in de stoelrails 
van de bijrijderstoel gestoken en dient zo als basis 
voor de matras. Deze werd exact aan de contouren 
van het dashboard aangepast en overtuigt door een 
verrassend goed ligcomfort. Bovendien voorkomt  
de zeer goede pasvorm dat knuffels of andere  
gebruiksvoorwerpen in de voetruimte vallen. 

Het opzetten en afbreken van het bed kan volledig in 
de binnenruimte met gesloten deuren plaatsvinden.

• Materiaal bovenstof: 100 % polyester / kunstleer 
Materiaal vulling: polyether-polyurethaan-schuimstof 

• Ligoppervlak (L × B): 160 × 70 cm;  
draagvermogen: max. 50 kg

• Gewicht: ca. 9,5 kg

• Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

# 2871666 € 299,00
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CARADO-BINNENISOLATIE
Deze 3-delige cabine-set bestaat uit een ca. 8 mm 
dikke schuimisolatie die goed aansluit op de  
raamcontouren. Een lichtgrijs polyester velours is 
gericht naar het woongedeelte. De isolatieschermen 
worden bevestigd m.b.v. grote, eenvoudig te  
verwijderen zuignappen van hoge kwaliteit, die  
stevig op de ruiten plakken en tegen uitscheuren  
zijn beveiligd. 

• Gewicht:  
voertuigen met verduisteringsplissé ca. 1,5 kg; 
voertuigen zonder verduisteringsplissé ca. 1,8 kg

• Verkrijgbaar voor Carado-voertuigen met 
Fiat- / Citroen-cabine vanaf modeljaar 2010.

# 2871654 Voertuigen met verduistering-
splissé

€ 149,00

# 2871657 Voertuigen zonder verduistering-
splissé

€ 149,00

CARADO-CABINETAPIJT
Robuust, makkelijk te onderhouden getuft velours 
van polypropyleen met opgelaste hakbeschermer en 
rubberen granulaat rug. Een moderne textielrand in 
nubuck-look met dubbele naad-ontwerp is net als het 
Carado-logo ter individualisering aanwezig. De mat is 
ook beveiligd tegen wegglijden. 

• Gewicht: ca. 2 kg

• Verkrijgbaar voor alle Carado-voertuigen vanaf  
modeljaar 2010.

# 2870444 I-modellen € 99,00

# 2292259 A-modellen / T-modellen /  
V-modellen / Camper Vans

€ 99,00

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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CARADO-UNIVERSEELHOUDER
De Carado-universeelhouder is veelzijdig toepasbaar 
en kan op elk glad oppervlak worden bevestigd. 
De universele houder kan worden gebruikt voor 
het bevestigen van objecten zoals een douchekop, 
zaklamp, paraplu, enz. De houder is heel eenvoudig 
te installeren en overtuigt door zijn enorme grip. De 
behuizing is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal 
en gegraveerd met het Carado-logo. Hierdoor is de 
universeelhouder absoluut weer- en corrosiebestendig. 
0Bij een juiste montage kan de zuignap dagen  
achtereen worden gebruikt zonder opnieuw te  
hoeven worden aangebracht. De hoge mate van 
flexibele bevestiging maakt het artikel een absolute 
must-have voor alle Carado-campereigenaren.

• Diameter zuignap: 5,5 cm

• Vasthoudkracht: 8 kg

• Materiaal: 
Behuizing: roestvrij staal 
Zuigplaat: 100 % natuurrubber 
Montagedelen: roestvrij staal 
Houder: kunststof en rubber

• Gewicht: ca. 0,2 kg

• Met ingegraveerd Carado-logo

# 2872117 € 49,00

CARADO UITTREKBARE 
KEUKENGELEIDERS
De opvouwbare boxen in het typische Carado-design  
zijn onovertrefbaar praktisch. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld thuis al met alle benodigdheden worden 
volgepakt en later heel eenvoudig in de geleiders 
onder het aanrecht in uw voertuig worden gehangen. 
Daardoor is dus geen omslachtig en tijdrovend 
overpakken nodig. 

In voertuigen zonder de speciale uitrusting “bakoven” 
kunnen zelfs twee sets worden gemonteerd. Dat zijn 
dan vier vouwboxen met elk 15 kg draagvermogen – 
kracht en ruimte genoeg voor alles wat beslist mee 
moet op reis. 

Wanneer de Carado-boxen niet hoeven te worden 
gebruikt, kunnen ze in een handomdraai worden 
opgevouwen en probleemloos worden opgeborgen. 
Indien nodig wordt een smalle tas met slechts drie 
eenvoudige handgrepen weer een grote box, die met 
een elastische band extra stevig is. 

• Materiaal: scheurvast en vuilafstotend polyester

• Leveringsomvang: telkens 2 vouwboxen, 1 set 
uittrekbare geleiders, diverse kleine onderdelen 
voor montage

• Gewicht: 4,5 kg per set

• Wijze van uittrekken: Soft-Close-sluiting met 
tegenhoudmechanisme

• Onderhoudsinstructie: afvegen met een vochtige spons 

• Passend voor alle Carado-halfintegraal-modellen 
(behalve T348, T135, T132, T337)  
en integraalmodellen vanaf modeljaar 2013

# 3040760 € 99,99
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CARADO-ACCESSOIRES 
VOOR DE BALDACCI-RAIL
Heel praktisch: De al in de fabriek gemonteerde 
Baldacci-rail is standaard voorzien van twee kunststof 
haken en kan met diverse accessoires op veel manieren 
worden gebruikt.

INHANGHAKEN 
De hoogwaardige en zeer stevige haken kunnen  
flexibel in de rail worden aangebracht. Ze zijn bij  
uitstek geschikt voor het ophangen van pannenlappen, 
theedoeken en andere benodigdheden. Bij ons zijn ze 
verkrijgbaar in een set van 3 stuks. Materiaal: metaal.  
Uiterlijk: mat zilverkleurig.

KEUKENROLHOUDER
Gewoon de beide bevestigingen rechts en links in 
de rail vastdraaien – en de keukenrol hangt! Dankzij 
de mogelijkheid van een flexibele montage in de rail, 
heeft u de ene links, de andere rechts wat speling. 
Lengte: 290 mm.  
Materiaal: aluminium.

KRUIDENREKJE
Ook wanneer u eens door een kuil in de weg rijdt,  
uw kruiden blijven op hun plaats. Want het rekje 
van aluminium heeft een elastiek dat alles bij elkaar 
houdt. Het wordt bevestigd door beide uiteinden  
in de rail vast te draaien. Flexibel aan te brengen.  
Uiterlijk: mat zilverkleurig.

KOFFIECAPSULEHOUDER
Onze capsulehouder kan flexibel in de rail worden 
aangebracht en bevat maximaal 6 koffiecapsules.  
De houder is gemaakt van aluminium en hoogwaardig 
zwart plexiglas. Hartstochtelijke koffiedrinkers kunnen 
ook meerdere houders naast elkaar monteren, er is 
tenslotte ruimte genoeg.

Alle producten passen op de volgende modellen:  
T135, T334, T337, T448, T447, T449, T339, A361, 
A464, I447, I339, I449, CV540, CV600, CV601, 
CV640 

# 3105869 Inhanghaken € 9,95

# 3105895 Keukenrolhouder € 29,95

# 3106155 Kruidenrekje € 29,95

# 3106160 Koffiecapsulehouder € 29,95

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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MYCARADO SYSTEMS

BASISPAKKET “E-CONNECT + E-LEVEL + E-VOLT”
Stelt u zich eens voor dat u op elk moment belangrijke 
gegevens van uw camper nauwkeurig en binnen enkele 
seconden zou kunnen bekijken. Toekomstmuziek? 
Nee. Met E-Connect, het belangrijkste onderdeel 
van MyCarado Systems, kunt u dat nou juist precies 
doen. Want de module ontvangt gegevens en  
verzendt ze via Bluetooth naar uw mobiele telefoon. 
Met onze praktische E-Trailer-app kunt u deze dan 
heel gemakkelijk opvragen. Het systeem wordt  
gevoed via een 12 V-aansluiting. 

Voordelen E-Level:

• Snel en eenvoudig waterpas zetten via smartphone

• Geen gebruikelijke waterpasinstrumenten nodig, 
zoals bijv. een waterpas

• Directe informatie over de voertuigstand en 
daardoor duidelijk handelingsadvies

• Automatische weergave geeft informatie over 
perfecte horizontale stand

Voordelen E-Volt:

• Betrouwbaar overzicht over de actuele 
energiestatus

• Aanwijzing betreffende lage oplaadstatus  
van de accu

FEATURE “E-PRESSURE”  
(optioneel verkrijgbaar bij het basispakket)

Behalve E-Connect beschikt MyCarado Systems met 
E-Pressure ook over een module die bandenspanning 
en -temperatuur betrouwbaar meet.

Voordelen E-Pressure:

• Nauwkeurige metingen ook tijdens het rijden 
mogelijk

• Aanwijzing betreffende te hoge of te lage 
bandenspanning via alarmsignaal op smartphone

• Optimalisatie van het benzineverbruik door perfecte 
bandenspanning

• E-Pressure-ventieldoppen hebben 
diefstalbeveiligingsringen

• Passend voor voertuigen met 2 en 4 banden 
(leveringsomvang omvat twee E-Pressure-sensoren 
voor twee banden)

# 3081254 Basispakket  
“E-Connect + E-Level + E-Volt”

€ 219,95

# 3063744 E-Pressure (voor twee banden) € 99,95
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CARADO-BUITENISOLATIE
Dit kwalitatief hoogwaardige buitenisolatiescherm  
is enerzijds de ideale warmte-isolatie voor de winter-
vakantie, anderzijds biedt het in de zomer effectieve 
bescherming tegen zonnestralen. Kenmerkend is de 
bijzondere duurzaamheid en gebruiksvriendelijke 
installatie.

In de winter verhoogt de buitenisolatie de oppervlak-
tetemperatuur aan de binnenkant van de ruiten en 
vermindert zo het risico op de vorming van conden-
satie in het voertuig aanzienlijk. In de zomer wanneer 
het raamscherm dicht is, komen de zonnestralen niet 
eens door het glas heen en kan de binnenruimte niet 
zo snel opwarmen.

Montage-instructie voor de set met profielrail: het 
scherm kan eenvoudig links in het bestuurdersportier 
worden gehangen en aan de bijrijderskant middels 
profielen in een rail worden geleid (bij de 
leveringsomvang van artikelnummer 8501354 
inbegrepen)

• Gewicht: ca. 6 kg

• Verkrijgbaar voor alle integraalmodellen vanaf 
modeljaar 2018

• Het schermmateriaal blijft flexibel tot –30 °C

• Het voorste deel is voorzien van een 
klittenbandsluiting en kan zodoende naar wens 
worden geopend

# 8501354 Set met profielrail voor I-modellen € 399,00

CARADO-ZONNESCHERM
Het Carado-zonnescherm beschermt tegen 
zonnestralen, verwarming en ongewenste blikken. 
Tegelijkertijd biedt het vrij zicht naar buiten en geeft 
schaduw. Bij de integraalmodellen kan het scherm 
eenvoudig links in het bestuurdersportier worden 
gehangen en aan de bijrijderskant middels profielen 
in een rail worden geleid (bij de leveringsomvang 
van artikelnummer 8501355 inbegrepen). Bij alle 
andere modellen wordt het uit één stuk gemaakte 
raamscherm van pvc-textiel eenvoudig in de deuren 
gehangen. 

• Gewicht: I-modellen 6 kg 

• Gewicht: A- / T- / V-modellen, Camper Vans 1,5 kg

• Verkrijgbaar voor alle Carado-voertuigen 
vanaf modeljaar 2010

# 8501355 I-modellen-set met profielrails € 199,00

# 2871733 A- / T- / V-modellen, Camper Vans € 105,00

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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MUSKIETENGAAS VOOR 
ACHTERDEUREN CARADO 
CAMPER VAN
Het muskietengaas beschermt effectief tegen 
insecten in het voertuig en zorgt tevens voor een 
ongehinderde luchtcirculatie. Monteren is kinderspel 
dankzij de vastgelaste magneten en de vastgenaaide 
flexibele magneetbanden. Dankzij de aanwezige 
2-wegritssluitingen is het ook mogelijk het voertuig 
te betreden en van binnen en buiten te bedienen. Het 
materiaal bestaat uit strak geweven, vlamvertragend 
polyesterweefsel met zeer goed zicht naar buiten en 
een goede luchtcirculatie. Het muskietengaas houdt 
65 % van de zonnestralen buiten en vermindert zo de 
warmteontwikkeling in het voertuig aanzienlijk. Dit 
product werd exclusief ontwikkeld voor onze Camper 
Van-serie.

• Gewicht: ca. 1,8 kg

# 2871648 € 229,00

INKLAPBARE THERMO-ISO-
LATIE VOOR ACHTERDEUREN 
CARADO CAMPER VAN
De inklapbare achterkantisolatie bestaat uit een ca. 
8 mm dikke schuimisolatielaag, die goed aansluit op 
de buitencontouren van de Camper Van op een Fiat 
Ducato-chassis. Een beige polyestervelours is naar 
het woon- en slaapgedeelte gericht. De isolatie wordt 
bevestigd middels een ingenaaide sterke magneet 
waardoor deze stevig vastzit. De achterkantisolatie is 
op maat gemaakt voor alle Camper Van-modellen.

• Gewicht: ca. 2,5 kg

# 2871651 € 229,00

CARADO- 
AFVALWATERSLANG
De set bestaat uit een 2 m lange, grijze afvalwater-
slang (Ø 40 mm) met aansluitingen aan beide zijden 
en een schroefbevestiging (1 ½") voor de originele 
Carado afvalwaterafvoeraansluiting. Zo kan de  
afvalwaterslang zonder gereedschap eenvoudig  
worden bevestigd.

• Gewicht: ca. 1,0 kg

# 8501654 € 39,95
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CARADO-BIJRIJDERSPORTIER- 
SAFE VOOR FIAT  
DUCATO / CITROEN
De speciaal ontwikkelde safe is van buitenaf niet 
als zodanig te herkennen en biedt ook bescherming 
tegen dieven door de speciale schroeven die zijn 
gebruikt. De safe kan eenvoudig achter het originele 
kaartcompartiment worden gemonteerd. Er zijn 
dus geen vervelende stootranden. De safe biedt 
voldoende ruimte voor de belangrijkste dingen die je 
onderweg niet wilt missen, zoals creditcards, mobiele 
telefoons, identiteitspapieren, geld, sieraden en zelfs 
notebooks tot 11". Het deksel is ook beschermd tegen 
openbreken, omdat er geen openingen zijn.

• Materiaal: staal, romp 2 mm, deur 5 mm

• Gewicht: 5,5 kg

• Afmetingen (B × H × D): 26,50 cm × 21,00 cm  
(16,00 cm) × 10,50 cm

• VDS-gecertificeerd 3-bouten-slot

• Made in Germany

# 2871630 € 279,00

CARADO-VLOERKLUIS
Met de Carado-vloerkluis hebben inbrekers geen 
kans om aan uw waardevolle spullen te komen. 
Omdat de kluis stevig verankerd is in het vloercom-
partiment naast de zitgroep, kunt u uw waardevolle 
spullen onopvallend en ruimtebesparend opbergen. 
Zo vormt deze een bijzonder effectieve beveiliging 
tegen inbrekers. Dankzij de verzonken inbouw zijn er 
geen openingen om hef- of breekgereedschap tussen 
te plaatsen.

Trakteer uzelf op rustige nachten en een aangename 
reis – uw waardevolle spullen zijn veilig opgeborgen 
en dankzij een antislipmat beveiligd tegen wegglijden 
tijdens het rijden.

• Gewicht: 10,5 kg

• Afmetingen (B × H × D): 34,5 × 9,0 × 34,5 cm

• VDS-gecertificeerd 3-bouten-slot

• Made in Germany

# 2977685 Passend voor T348, T334,  
T448, T447, T449, I447 en  
I449 vanaf modeljaar 2018

€ 279,00

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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CARADO- 
KOOLMONOXIDEMELDER
De koolmonoxidemelder waarschuwt u op tijd voor 
ontsnappend koolmonoxide en beschermt u en uw 
gezin tegen dit onzichtbare en reukloze gevaar.

# 8501671 € 39,95

 
CARADO-ROOKMELDER
De rookmelder kan uw leven of dat van uw geliefden 
redden, doordat deze bij rookontwikkeling  
waarschuwt middels een alarmsignaal.

# 8501659 € 20,99

CARADO-SECURITYPAKKET
Het veiligheidspakket is speciaal aangepast aan 
Carado-campers en biedt zowel binnen als buiten 
uitstekende bescherming.

• Alarminstallatie WiPro III safe.lock met Fiat-
specifieke CAN-bus-bedieningsapparaat voor de 
beveiliging van beide portieren in de cabine

• Voor de opbouwdeur en 3 ramen worden in totaal  
4 magneetcontacten meegeleverd

• 1 gasmelder (narcosegas, butaan / propaan)

• Het is mogelijk in de camper te zijn zonder de 
sensoren te deactiveren

• Bediening van de centrale vergrendeling via 
draadloze handzender

• Vent-check-waarschuwing voor open 
magneetcontacten bij het inschakelen van het 
contact

• Gewicht: ca. 1,0 kg

Optioneel: meer magneetcontacten en extra  
draadloze handzenders

# 3002806 Security pakket € 599,00

# 2705748 Draadloos magneetcontact € 52,95

# 2705666 Draadloze handzender € 59,95
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CARADO- 
NAVIGATIESYSTEEM XZENT
Het XZENT X-F220-systeem werd specifiek  
ontwikkeld voor de Fiat Ducato / Citroen Jumper  
en kan eenvoudig worden bediend middels een  
contactgevoelig 6,2"- / 15,7 cm-touchscreen. Het 
exclusief voor Carado aangepaste navigatiesysteem 
is speciaal ontworpen voor de behoeften van camper-
eigenaren (invoer van voertuigspecifieke gegevens 
als afmetingen en gewichten), bovendien beschikt  
het over een eigen Carado-startscherm en het  
Carado-dealernetwerk, dat als POI is opgeslagen. 

Het XZENT X-F220-systeem zorgt dankzij de  
geïntegreerde DAB+-tuner voor een ontspannen  
mobiele digitale radio-ontvangst van zeer hoge  
kwaliteit. 

Het beschikt naast een FM-RDS-tuner ook over een 
cd- / dvd-station en twee USB-poorten. 

Een krachtig handsfree Bluetoothapparaat biedt  
muziekstreaming, snelle telefoonboeksynchronisatie  
en een praktische snelkiesfunctie voor favoriete 
contacten. 

Verdere highlights:

• Gewicht: ca. 4,0 kg

• Perfecte integratie in het voertuig

• Inclusief 3 jaar gratis updates van kaarten

• Carado-dealers als POI opgeslagen

• POI-pakket met 20.000 sta- en campingplaatsen

• Invoer van voertuigspecifieke gegevens als 
afmetingen en gewichten mogelijk

• Carado-startscherm

• Camper-navigatiesoftware (47 landen)

# 8501350 € 878,00

 

CARADO ENKELE OF DUBBELE 
ACHTERUITRIJCAMERA 
De Carado-achteruitrijcamera is als enkele of  
dubbele camera verkrijgbaar, fraai in het 3e remlicht 
geïntegreerd en ziet er daardoor uit als een origineel 
remlicht. Zodoende is deze nauwelijks als camera te 
herkennen, wat zowel optische als ook praktische 
voordelen heeft.

Verdere highlights:

• Speciaal ontwikkeld voor de Carado-voertuigen

• Fraai en onopvallend in het 3e remlicht geïntegreerd

• Geen extra boorgaten in de achterwand

• Eenvoudige reiniging van het voertuig

• Snelle en eenvoudige montage

LET OP: De Carado dubbele achteruitrijcamera 
heeft ook de functie van een achteruitkijkspiegel.

# 8501616 Enkele achteruitrijcamera voor  
alle Camper Vans (aanwijzing:  
leveringsomvang zonder remlicht 
en zonder systeemkabel van 
15 meter)

€ 189,00

# 8501621 Enkele achteruitrijcamera voor  
alle Vans, halfintegraal-, alkoof-  
en integraalmodellen

€ 319,00

# 8501613 Dubbele achteruitrijcamera voor 
alle Vans, halfintegraal-, alkoof-  
en integraalmodellen

€ 429,00

 
Adapterkabels zijn optioneel verkrijgbaar. 

Afbeelding toont camper dubbele camera

Afbeelding toont Camper Van enkelvoudige camera 

Afbeelding toont camper enkelvoudige camera

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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CARADO- 
MULTIMEDIAPAKKET
Het Carado-multimediapakket bevat het modernste 
infotainment voor uw Carado-camper. Het 
bestaat uit de exclusief voor Carado aangepaste 
Naviceiver XZENT en de telkens bijbehorende 
achteruitkijkcamera, geïntegreerd in het 3e remlicht. 
Bij de campers heeft u de keuze tussen een enkele of 
een dubbele camera.

 
De volgende onderdelen zijn extra bij het pakket 
inbegrepen:

• Antennesplitter voor ontvangst van DAB+,  
camera-adapterkabel (indien nodig), 
radioschakelaar voor gebruik zonder contact.

 
Highlights van de achteruitrijcamera’s:

• Speciaal ontwikkeld voor de Carado-voertuigen

• Fraai en onopvallend in het 3e remlicht geïntegreerd

• Geen extra boorgaten in de achterwand

• Eenvoudige reiniging van het voertuig

• Snelle montage

 
Highlights van het navigatiesysteem:

• Perfecte voertuigintegratie

• Inclusief 3 jaar gratis updates van kaarten

• Carado-dealers als POI opgeslagen

• Carado-startscherm

• Camper-navigatiesoftware (47 landen)

• Invoer van voertuigspecifieke gegevens als 
afmetingen en gewichten mogelijk

• POI-pakket met 20.000 sta- en campingplaatsen

• Met ingebouwde interne microfoon

Profiteer van het voorkeurtarief:

# 8501356 Multimediapakket met enkele 
camera, voor alle Camper Vans 
vanaf modeljaar 2018

€ 1.090,00

# 8501357 Multimediapakket met enkele 
camera, voor alle halfintegraal-, 
alkoof- en integraalmodellen tot 
modeljaar 2018

€ 1.250,00

# 8501590 Multimediapakket met enkele 
camera, voor alle halfintegraal-, 
alkoof- en integraalmodellen 
vanaf modeljaar 2019

€ 1.250,00

# 8501611 Multimediapakket met enkele 
camera, voor alle Vans vanaf 
modeljaar 2019

€ 1.250,00

# 8501560 Multimediapakket met dubbele 
camera, voor alle halfintegraal-, 
alkoof- en integraalmodellen tot 
modeljaar 2018

€ 1.360,00

# 8501591 Multimediapakket met dubbele 
camera, voor alle halfintegraal-, 
alkoof- en integraalmodellen 
vanaf modeljaar 2019

€ 1.250,00 

# 8501612 Multimediapakket met dubbele 
camera, voor alle Vans vanaf 
modeljaar 2019

€ 1.360,00 

Met de gewenste achteruitrijcamera
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CARADO-FIETSDRAGER 
VOOR 3 FIETSEN 
De fietsdrager werd speciaal ontwikkeld voor 
de Carado-campers. Rekening houdend met het 
maximale draagvermogen van 60 kg kunnen 3 fietsen 
probleemloos aan de achterkant worden vervoerd. 
Door het gewicht van uw fietsen gelijkmatig over 
het platform te verdelen, wordt optimale stabiliteit 
bereikt. Bovendien is de fietsdrager zelfs optioneel uit 
te breiden naar 4 fietsen.

Verkrijgbaar voor alle campers vanaf modeljaar 2015.

• Materiaal: aluminium / railbeugel van 
gepoedercoate stalen buis

• Vierpuntsbevestiging

• Draagvermogen: max. 60 kg

• Eigen gewicht: 10,4 kg

• Montagehoogte: 80 – 150 cm

CARADO-UITBREIDINGSRAIL VOOR MONTAGE 
VAN EEN 4E FIETS

De rail met afstandshouder wordt aan de achterkant 
vastgeschroefd, waardoor u vier fietsen op uw 
Carado-fietsdrager kunt plaatsen. 

• Materiaal: aluminium / railbeugel van 
gepoedercoate stalen buis 

• Eigen gewicht: 2,4 kg (met afstandhouder)

# 8501632 Fietsdrager € 299,00

# 8501634 Uitbreidingsrail 4e fiets € 87,00

 

CARADO-ZUIGNAP  
HONDENRIEMBEVESTIGING
De Carado-hondenriembevestiging is een nuttig hulp-
middel in het dagelijks leven van een hondenbezitter 
en kan afzonderlijk worden bevestigd op elk glad 
oppervlak. De houder is heel eenvoudig te monteren 
en overtuigt door de enorme grip. De behuizing is 
gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Daardoor  
is de Carado-hondenriembevestiging absoluut weer- 
en corrosiebestendig. Bij een juiste montage kan de 
zuignap dagen achtereen worden gebruikt zonder 
opnieuw te hoeven worden aangebracht. De  
vasthoudkracht bedraagt 25 kg.

• Heel eenvoudig te monteren

• Enorme vasthoudkracht van 25 kg

• 100 % roestvrij staal – 100 % weerbestendig

• Gewicht: ca. 0,8 kg

# 2877558 € 74,00

  Halfintegraal (T-modellen)      Alkoof (A-modellen)      Integraal (I-modellen)      Camper Van      Van
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CARADO-HONDENBED
Honden vinden het heerlijk om zich in een holletje te 
nestelen of hun kop op een verhoogde rand te leggen. 
Dit heerlijke hondenbed is daarvoor ideaal! Naast het 
frisse design, dat qua kleur optimaal op het interieur 
van de Carado-voertuigen werd afgestemd, is het 
bed krasvast, heel sterk en uiterst onderhoudsvrien-
delijk. Het kunstleer met de grijze siernaden kan 
eenvoudig met een vochtige doek worden afgenomen 
en het inlegkussen kan op 40 graden op de hand  
worden gewassen. Het donzige inlegkussen is  
bovendien voorzien van een antisliponderkant. 

• Bovenmateriaal inlegkussen: 45 % polyester,  
40 % polyacryl, 15 % katoen

• Ondermateriaal: 100 % vilt plus bekleding met 
polyvinylchloride puntjes

• Met de hand wasbaar op 40 °C,  
niet geschikt voor de droger

• Gewicht: 4 kg

# 2838668 Maat 1: afmetingen 925 × 645 mm 
Past in de modellen T337, T447, 
T448, T449, A361, A461, A464, 
I447, I449

€ 199,00

# 2849993 Maat 2: afmetingen 820 × 700 mm 
Past in de modellen T132, T135, 
T334, T339, T345, T348, A361, 
I339, CV540, CV600, CV601, 
CV640

€ 199,00

Afbeelding toont maat 1

Afbeelding toont maat 2

CARADO- 
WIEBELHONDJE “RUDI”
Een echt cultobject: het originele wiebelhondje 
“Made in Germany”! De kleine hond zorgt in elk  
voertuig voor een bijzonder accent. Hij draagt een 
Carado-hangertje en overtuigt door een schattig 
design. Dankzij de hoogwaardige verwerking is hij 
de ideale metgezel voor elke campingvakantie. De 
fijne, met de hand verwerkte kunststof is ontzettend 
robuust en laat talrijke individuele details zien. Doe 
uzelf en en anderen een plezier en neem “Rudi” bij  
uw volgende reis mee aan boord.

• Kleur: bruin

• Materiaal: kunststof

• Afmetingen: ca. 20 × 10 cm

• Made in Germany

• Bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid of het milieu

# 3057666 € 19,99

CARADO- 
KURKONDERZETTERS
De Carado-set kurkonderzetters is niet alleen geschikt 
als decoratie, maar is ook een ideaal cadeau-idee voor 
alle Carado-fans. De onderzetters kunnen worden 
gebruikt voor veel gelegenheden en de ontvanger zal 
veel plezier beleven aan de leuke motieven.

• Set bestaand uit 12 onderzetters met 6 
verschillende designs

• Materiaal: papier / kurk

• Afmetingen: 9,6 × 9,6 cm

• Inclusief opbergbox

# 3115464 € 9,99
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CARADO-BODYWARMER
De slimme bodywarmer, die aan twee kanten  
kan worden gedragen, is de perfecte partner  
voor veel gelegenheden. Deze kan in elk jaargetijde 
over alle kleding heen worden gedragen en biedt  
zo bescherming tegen wisselende  
weersomstandigheden. 

• Materiaal 1: 96 % polyester, 4 % elastaan 
Materiaal 2: 100 % nylon, wattering: 100 % polyester

• Verschillende draagvarianten: gewatteerde 
bodywarmer in zwart of softshellbodywarmer  
in donkergrijs

• Kunstleren Carado-patch

• Carado-ritssluitinglipje met ingeperste,  
kunstleren patch

• Carado-flaglabel aan beide kanten rechts in oranje

• Verkrijgbare maten:  
dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
niet geschikt voor de droger

Dames (XS – 3XL) € 69,00

Heren (S – 4XL) € 69,00

MULTIFUNCTIONEEL  
CARADO-JACK
Het multifunctionele Carado-jack is het perfecte  
outdoorjack tijdens een wisselvallige winter. De 
mouwen rond de onderarm zijn nauwsluitend ter 
bescherming tegen een koude wind en in de kraag 
zit een opvouwbare capuchon. Dankzij het decente 
Carado-design is het jack een perfect kledingstuk 
voor een campingvakantie.

• Materiaal: 96 % polyester, 4 % elastaan

• Kleur: antraciet

• Softshelljack

• Opvouwbare capuchon in de kraag

• Kunstleren Carado-patch 

• Carado-ritssluitinglipje met ingeperste,  
kunstleren patch

• Carado-flaglabel in oranje

• Verkrijgbare maten:  
dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

• Winddicht en waterafstotend 

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C 
(voorzichtig), niet geschikt voor de droger

Dames (XS – 3XL) € 89,00

Heren (S – 4XL) € 89,00
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CARADO T-SHIRT
Het perfecte T-shirt voor alle Carado-eigenaren en 
degenen die dat nog willen worden. De Carado-tekst 
in bandenprofiel-look past optimaal bij het thema 
“mobiel reizen” en geeft het T-shirt een bijzondere 
touch. 

• Materiaal: 70 % katoen, 30 % polyester

• Uitvoering: korte mouw

• Ronde hals

• Kunstleren Carado-patch 

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
niet geschikt voor de droger

Dames (XS – 3XL) € 24,90

Heren (S – 4XL) € 24,90

CARADO-POLOSHIRT
Het modieuze Carado-poloshirt heeft een grijs  
gemêleerde kleur met oranjekleurige strepen als 
bijzonder accent. Het heeft bovendien een klassieke 
kraag en korte mouwen. De comfortabele allrounder 
in het Carado-design garandeert een prettig  
draaggevoel. Overtuig uzelf!

• Materiaal: 97 % katoen, 3 % elastaan

• Kleur: grijs gemêleerd

• Uitvoering: korte mouw

• Klassieke kraag

• Knopenlijst met 3 knopen en oranjekleurig accent

• Kunstleren Carado-patch 

• Verkrijgbare maten:  
dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
niet geschikt voor de droger

Dames (XS – 3XL) € 27,99

Heren (S – 4XL) € 27,99
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CARADO NOORSE TRUI
De warme Noorse trui van Carado heeft een winters 
patroon. De trui is gebreid in de Carado-kleuren  
en wordt zo een echt favoriet kledingstuk van elke  
Carado-bestuurder. Het kledingstuk is geschikt  
voor zowel de overgangsperioden als voor koudere 
winterdagen en zorgt voor een huiselijke  
feelgoodsfeer. 

• Materiaal: 100 % polyacryl

• Kleur: navy en navy gemêleerd

• Col

• Kunstleren Carado-patch 

• Verkrijgbare maten:  
dames: XS – 2XL / heren: S – 3XL

• Onderhoudsinstructie: alleen handwas,  
niet geschikt voor de droger

Dames (XS – 2XL) € 49,99

Heren (S – 3XL) € 49,99

CARADO-SLABBETJE
Met het mooie Carado-slabbetje mag worden ge-
knoeid. Dankzij de praktische klittenbandsluiting kan 
het slabbetje gemakkelijk omgedaan en verwijderd 
worden. De optimale maat biedt bescherming en 
zorgt dat de kleding van onze kleinste Carado-fans 
schoon blijft. Bovendien is het slabbetje in Cara-
do-design ook heel geschikt om cadeau te geven. 

• Materiaal: 100 % katoen

• Afmetingen (B × H): ca. 35 × 22 cm 

• Uniek Carado-design

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
niet geschikt voor de droger

# 3115450 € 9,99

CARADO NOORSE MUTS
De gebreide Noorse Carado-muts is heerlijk warm  
en draagt prettig. Deze werd in de Carado-kleuren 
gebreid en past prima bij de Noorse Carado-trui. 
Zorg dat u goed voor de winter bent voorbereid!

• Materiaal: 100 % polyacryl

• Kleur: navy en navy gemêleerd

• Kunstleren Carado-patch 

• Verkrijgbare maten: one size

• Onderhoudsinstructie: alleen handwas, 
niet geschikt voor de droger

# 3115446 € 19,99
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CARADO-PARAPLU
De Carado-paraplu met glasvezelframe laat door de 
met teflon beklede stof het water direct afvloeien en 
blijft dus altijd droog. De polyamide veiligheidsschuif 
voorkomt bekneld raken van vingers.

# 3129765 € 29,95

CARADO- 
PARAPLUHOUDERSET
Met de speciaal voor de Carado-paraplu ontwikkelde 
houderset is de paraplu op de juiste plaats. Kan op 
deze manier direct worden meegenomen en gaat niet 
klapperen.

# 2638256 € 7,99

CARADO-KINDERSHIRT
Ook de kleinste Carado-fans zullen dit prachtige 
kindershirt leuk vinden. Het grijs gemêleerde shirt 
met korte mouwen mag in geen enkele kledingkast 
van echte kampeerfans ontbreken. De opgedrukte 
Carado-camper zorgt voor een optische highlight  
en maakt van het shirt een heerlijk kledingstuk voor 
uw kroost tijdens de vakantie.

• Materiaal: 70 % katoen, 30 % polyester

• Kleur: grijs gemêleerd

• Uitvoering: korte mouw

• Kunstleren Carado-patch 

• Verkrijgbare maten: 80 – 110

• Geschikt voor kinderen vanaf 10 maanden  
tot 5 jaar

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
niet geschikt voor de droger

Maat 80 – 110 leverbaar € 14,99

DONZIGE CARADO-DEKEN
Voor gezellige uurtjes kunt u zich in de zijdeachtig 
glanzende, donzige Carado-deken hullen en ontspannen. 
Koele zomernachten of koude winterdagen, in de 
donzige deken voelt u zich behaaglijk en warm.

De hoogwaardige en zacht aanvoelende, donzige  
deken van microvezelflanel heeft een luxe  
Carado-borduursel als blikvanger. 

Omdat de donzige deken op 30 °C gewassen kan 
worden en ook geschikt is voor de droger, kan deze 
altijd mee op reis worden genomen.

Kruip lekker weg in de donzige Carado-deken en voel 
u helemaal op uw gemak!

• Kleur: antraciet

• Materiaal: 100 % polyester

• Kwaliteit: microvezel

• Afmetingen: 150 × 200 cm

• Onderhoudsinstructie: wasbaar op 30 °C,  
geschikt voor de droger

# 3121177 € 49,95





 
 
Afbeeldingen zijn deels aan veranderingen onderhevig.  
Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. 
Voor de montage bij de dealer kunnen extra kosten ontstaan.  
Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in euro’s, inclusief de  
op het moment van het ter perse gaan (augustus 2019) geldige  
Duitse btw. Carado GmbH behoudt zich het recht voor de prijzen  
in de loop van het jaar te wijzigen.

 
COLOFON
Carado GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch, Duitsland 
Registerrechtbank bij het Amtsgericht Ulm,  
registernr. HRB 720 479 
Btw-nummer: DE 251 815 674 
Directie: Markus Dorner, Daniel Rogalski 
Carado is een onderneming van de Erwin Hymer Group.

U kunt originele Carado-accessoires via uw  
Carado-dealer aanschaffen en indien gewenst 
laten monteren.

Vanaf de herfst / winter kan een geselecteerd 
assortiment ook online worden besteld en  
geleverd.

Alle bij uw voertuig passende originele  
Carado-accessoires kunt u vinden op  
www.carado-original-zubehoer.de

 caradogmbh

 carado_official



A
rt

.-
N

r.
 1

6
5

3


