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ariva

Stijlvolle, comfortabele, lichtgewicht tourcaravans.

De nieuwe Ariva/Quasar 2011 serie is toonaangevend gestyled met een gedistingeerde striping in grijs zilver tinten. 
Met de nieuwe bekleding en warme houtkleur voelt u zich direct thuis. Nieuwe opties zijn standaard zoals de Aspire 
gasstel/oven/grill combinatie met nieuw een elektrische kookplaat, een digitale magnetron, satelliet aansluiting, 
aluminium frame met lattenbodems onder de zitting en bedden, binnenvering matrassen en een nieuwe style 
kastdeuren en handgrepen.



Quasar 452 490 495

De kracht van deze modellen is dat zij getrokken kunnen worden door de meeste doorsnee gezins- 
auto’s en een totale buitenbreedte van niet meer dan 216cm hebben !!! De Quasar 452 heeft een 
lediggewicht van slechts 975kg inclusief alle luxe en aparatuur. In vergelijk met andere caravans 
scheelt dit toch al gauw 100-125kg. De gemakkelijke buitenbreedte van 216m zult u als zeer 
plezierig ervaren bij het manoeuvreren en het rijden over smalle bergwegen.

Deze serie is perfect voor diegene die ruimte, luxe en een laag gewicht weten te waarderen.



Stellar

De Stellar/Lexon 2011 serie is de perfecte combinatie van luxe en een gedistingeerd ontwerp.

De Stellar beidt u ongelooflijk veel ruimte ondanks de compacte buiten afmetingen doen vermoeden. 
Het comfort, style en hoge specificatie niveau in deze compacte indeling is absoluut uniek in de 
caravanindustrie. De nieuwe victory bekleding straalt luxe en gezelligheid uit. 

De Lexon is het juiste model als u een vastbed caravan zoekt met zeer veel luxe, ruimte en comfort. 



lexon 540

De toilet/omkleed ruimte met de aparte douchecabine achter het bed biedt u ongekend veel 
mogelijkheden om u af te zonderen en bijvoorbeeld een douche te nemen.

Nieuw voor dit jaar zijn de RVS handgrepen, verzwaarde uitdraaisteunen en een nieuw ont- 
worpen kunststof achterpaneel uit één stuk. De ramen hebben een nieuwe zwarte omlijsting.

Stellar/Lexon: super touring in comfort en luxe en een gewicht wat het laagste is in zijn klasse.



de lunar 2011 caravancollectie

Welkom in de wereld van lichtgewicht luxe.

Lunar caraLunar caravan presenteert u een collectie luxe lichtgewicht toercaravans. Nieuwe modellen met een chique uitstraling en uitgekiende indelingen. De collectie 
bestaat uit de Ariva/Quasar modellen en de Stellar/Lexon modellen. Alle modellen caravans beschikken over veel luxe en een hoog specificatie niveau maar toch 
met een laag eigen gewicht. Wel tot 15% lichter dan de concurrentie! De gebruikte materialen worden geleverd door top fabrikanten zoals Al-ko, Truma, Poly-
plastic, Spinflo, etc. Door aandacht te schenken aan detail bij de gebruikte materialen in de bouw van de caravan komt dit lage eigengewicht tot stand. Gewichts-
besparing waar mogelijk: aluminium in plaats van metaal, tussenschotten met uitsparingen en een lichte hardhout soort zijn slechts enkele voorbeelden van de 
aandacht voor detail.



Slaap plaatsen:
Binnenlengte:
Lengte excl. dissel:
Lengte incl. dissel:
Totale breedte:
Totale hoogte:
Max. stahoogMax. stahoogte:
Binnen breedte:
Bandenmaat:
Bandendruk:
Omloopmaat:
Bedmaten:

Leeggewicht:
TToelaatbaar:

2
3630 mm
4280 mm
5180 mm
2020 mm
2600 mm
1908 mm1908 mm
1890 mm
175/65 R14
3,8 bar
7940 mm

1x 1885x1862 of
2x 1882x653

815 815 kg
1000 kg

2
4690 mm
5350 mm
6250 mm
2160 mm
2600 mm
1908 mm1908 mm
2030 mm
185 R14 C
4,2 bar
8900 mm

1x 2012x1882 of
2x 1882x683

975 975 kg
1250kg

4
5270 mm
5980 mm
6820 mm
2160 mm
2600 mm
1908 mm1908 mm
2030 mm
185 R 4 C
4,5 bar
9520 mm

2x 1882x683 of
1x 2012x1882 en
2x 1850x6532x 1850x653
1095 kg

1350/1500 kg

4
5230 mm
5980 mm
6780 mm
2160 mm
2600 mm
1908 mm1908 mm
2030 mm
185 R14 C
4,5 bar
9420 mm

1x 2012x1862 of
2x 1862x683 en
1x 1907x13781x 1907x1378
1090 kg

1350 / 1500 kg

2
4200 mm
4965 mm
5765 mm
2280 mm
2650 mm
1958 mm1958 mm
2150 mm
185 R14 C
4,5 bar
8410 mm

1x 2132x1882 of
2x 1882x756

975 975 kg
1250 kg

4
5790 mm
6460 mm
7360 mm
2280 mm
2650 mm
1958 mm1958 mm
2150 mm
185 R14 C
4,5 bar
10000 mm

1x 2132x1532 of
2x 1532x756 en
1907x13781907x1378
1215 kg
1500 kg

AArivaA QuasarA452 QuasarA490 QuasarA495 AStellarA LexonA   Models:

▪ Lichtmetalen velgen
▪ Easy Action handrem zonder drukknop
▪ AL-KO AKS stabilisatorkoppeling
▪ Verzwaarde uitdraaisteunen Lexon/Stellar
▪ Reservewiel met draagbeugel (Ariva in disselbak)
▪ Schokdempers (optioneel)
▪▪ Al-ko chassis + as
▪ Nieuwe graphics buitenkant
▪ Eendelig kunststof achterpaneel 4/4 uit één geheel
▪ Entreedeur met lang raam
▪ Wetlocker serviceluik + 230V stopcontact
▪ Ext. accubox met 230V aansluiting
▪ Ext. gasaansluiting voor b.v. barbecue
▪▪ Serviceluik onder vastbed
▪ RVS ext. handgrepen (Stellar/Lexon)
▪ Digitale T.V. antenne
▪ Heki II dakluik boven voorzit Lexon/Stellar
▪ Heki Midi dakluik boven voorzit/vastbed Ariva / Quasar
▪ Satelliet aansl. 12/230V en F-conn.

▪ Whale watersysteem met koolstof filter
▪ Truma 10ltr boiler gas/230V
▪ C250 Thetford toilet elektr. doorspoeling
▪ Truma gas verwarming + ringverwarming
▪ Truma Ultraheat electrische verwarming
▪ Thetford 112ltr koelkast LED / 97ltr in Stellar/Ariva
▪▪ Gasoven en grill met elektr. ontst.
▪ Geintegreerde emaille wasbak
▪ 3 pits gasstel met 800WATT electrische kookplaat
▪ 700W magnetron digitaal
▪ LED verlichting
▪ 4/5 stopcontacten
▪ Radio/CD-speler
▪▪ Alarm systeem Stellar/Lexon
▪ Sierkussens
▪ Uitneembaar tappijtset 
▪ Binnenveringkussens
▪ Aluminium frame lattenbodem voor bed en bank
▪ Lichtgewicht vrijstaande tafel

Specificaties:



Deze brochure en afbeeldingen zijn informatief bedoeld. Alle huishoudelijke dingen die u in de folder ziet zijn allen ge-

bruikt om de afbeeldingen te maken en worden niet standaard bij de caravan geleverd. Controleer de technische specifi-

caties bij uw dealer voor u tot aanschaf overgaat. Importeurs en dealers verkopen Lunar producten voor eigen rekening 

en niet als agent van Lunar. Dienovereenkomstig zijn ze niet bevoegd om Lunar ergens toe te binden of om enige bewer-

ing of toezegging van welke aard dan ook namens Lunar te doen. Specificaties en prijzen kunnen op ieder gewenst 

moment veranderd worden.

Weel Import Alkmaar  -  Helderseweg 50  -  1817BA  -  Alkmaar  -  tel. 072 5155281  -  fax: 072-5156773  -  email: info@weelcaravans.nl


