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The
      Lunar
                            caravan collectionIntro

Lunar bouwt reeds meer dan 40 jaar caravans en het merk heeft zich toegelegd om absoluut de beste lichtgewicht tourcaravan te produceren. Met meer dan 40 jaar ervaring biedt de nieuwe collectie u kwaliteit en 
duurzaamheid met een uniek leeg gewicht, dat  tot wel 15% lichter is dan de concurrentie. Het interieur van de Lunar geeft u een “home from home” gevoel. Ruimtelijk, gezellig, u voelt zich direct thuis. Lunar 
caravans worden geleverd met 6 jaar garantie op waterdichtheid van de opbouw. Onder voorbehoud van jaarlijkse controlebeurt door een officiele Lunar dealer.

Lichtgewicht
Aandacht voor lichtgewicht tot in de kleinste details. Zo bereikt Lunar het lichte gewicht. Aluminium gebruiken in plaats van metaal, unieke lattenbodemframes van aluminium en speciaal hardhout van lichtgewicht 
kwaliteit zijn slechts enkele voorbeelden. Welcome to the lightweight luxury! 

Nieuw in 2013
Een geheel nieuw ontworpen front met drie enorm grote voorramen. Het totaal nieuw ontworpen roof-over front zal alom verbazing wekken en is duurzaam, lichtgewicht en biedt u een groots mogelijke ruimte in de 
disselkast en interieur. Het achterpaneel is eveneens compleet nieuw ontworpen en bestaat uit één geheel van bodem tot bovenop het dak. Adembenemende nieuwe interieurs. Nieuwe bekleding en hout afwerkinng. 
U zult versteld staan van het ruimtelijke effect in de nieuwe modellen. Uitgekiende indelingen met een perfecte afwerking. Kortom: veel nieuws in 2013

Pamplona Iglesias Lagonda

Quasar 452



ARIVA, QUasar 452/495

De nieuwe Ariva en Quasar bieden 

u een comfortabele lichtgewicht 

tourcaravan. De Ariva  met zijn geringe 

breedte van slechts 202cm en de 

Quasar met een breedte van 216cm. 

Beiden caravans met een ideale  

breedte om zorgeloos over smalle 

landweggetjes te toeren en door hun 

lichte gewicht zeer geschikt voor de 

kleinere auto. Het interieur is geheel 

vernieuwd, nieuwe bekleding en 

houtkleur, diepere kasten en uitgekiende 

indelingen. De caravans zijn van alle 

comfort voorzien. 

Nieuw voor 2013 is dat alle kachels 

weg  gebouwd zijn!!! Deze zijn 

vervangen door de allernieuwste 

Truma verwarming/boiler combinatie 

(230V/gas), keurig ingebouwd in 

de bankkast. Door deze innovatie 

beschikt u over meer kast/berg ruimte.  

De Ariva is de allerkleinste Lunar en kan 

getrokken worden door vrijwel iedere 

auto. Twee royale lange zitbanken met 

binnenvering en een eindkeuken zorgen 

er voor dat het u op uw vakanties aan 

niets ontbreekt. De Quasar 452 heeft een 

grote badkamer over de volle breedte 

van de caravan en de Quasar 495 beschikt 

over een vastbed.

Ariva/Quasar

452495

Ariva



Stellar, Lexon 540

De luxe Stellar/Lexon brengt voor 2013 
een nieuwe dimensie in lichtgewicht 
luxe tourcaravans. Met een totaal nieuw 
exterieur en een tijdloos ontworpen 
interieur brengt deze serie een ultieme 
combinatie van kwaliteit en elegantie. Het 
nieuwe design voorfront bestaat uit één 
geheel. Drie zeer grote voorramen geven 
de Lexon een aparte uitstraling en een 
ontuitwisbare indruk. Zijwanden uit één 
geheel en een achterpaneel uit één geheel, 
tentlijsten in een witte kleur en nieuwe 
aluminium velgen completeren het geheel.  
De grote disselkast is bereikbaar met een 
busschanier voor gemakkelijke toegang en 
meer bergruimte. 

De Stellar/Lexon is uitgevoerd met een Alde 
vloeistofverwarming en boiler systeem. Het  
ruimtelijke interieur zal u verbazen met zijn 
enorme aanbod aan kasten en legplanken, 
veel stahoogte en een royale vensterbank. 

De Stellar is een compacte caravan die 
ontzettend ruimtelijk overkomt. Met een 
totale lengte van slechts 575cm en een 
gewicht rond de 1000 kilo, blijft de Stellar 
opvallen. De Stellar beschikt over een 
seperate douchecabine.

De Lexon 540 beschikt over een 
royaal vastbed met pocketvering, zeer 
toegangkelijk en ruimtelijk opgesteld en 
verder vindt u een complete omkleed/
toilet/doucheruimte over de volle breedte 
van de caravan achter het bed. 

Stellar/Lexon
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CLUBMAN CK/SB

De Clubman is de meest luxe serie van 
Lunar. Ondanks het hoogste specificatie 
niveau toch een licht gewicht. Het totaal 
toelaatbaar gewicht bedraagt niet meer 
dan 1500kg. Lightweight luxury.

Omring uzelf met pure luxe met een 
Alde vloeistofverwarming en een speciale 
badkamer radiator voor een behaaglijke 
warmte door de gehele caravan. De 
prachtige bekleding in lichte kleur 
combineert mooi met de chestnut houtkleur. 
De raamverblinding is uitgevoerd in plissé. 
De verlichting bestaat uit 100% LED en 
verder heeft u verlichting in de kledingkast 
en verlichting in de bovenkasten door de 
perspex inleg en zelfs vloerindicatielampen. 

De Clubman CK en SB zijn absoluut ideale 
reiscaravans. Zeer veel bewegingsruimte 
en grote badkamers. Omkleden, opmaken, 
douchen, kleding ophangen, u zegt het 
maar: het is totaal geen probleem. Sluit de 
deur en u heeft een aparte ruimte tot uw 
beschikking. 

De Lunar Clubman wordt standaard 
uitgevoerd met verzwaarde uitdraaisteunen 
en het Alko ATC remcorrigeersysteem. De 
Clubman serie wordt verder uitgevoerd 
met een alarm op het interieur en op 
de uitdraaisteunen. LED verlichting in 
de chrome rangeergrepen en zelfs een 
lichtpunt om in het donker water of stroom 
aan  te sluiten ontbreekt niet.

Kortom u gaat veilig op reis... 
Lunar Clubman, de ideale reiscaravan

Clubman

SB

CK SB



Modellen

Lunar aero luifeltent

Diepte 250cm + 30cm petluifel
Kleur Zwart/grijs/grijsmetallic met rode bies
Voor + zijkant All-Season doek (260g/m2) tencate kwaliteitsdoek
Gewicht v.a. 41 kg
Opties Stormband, voorzonluifel, glasfiber frame
Gebruik Vakantie/seizoen

Meer grondruimte door aero pasvorm en aangepast aan het front

Diepte 250cm
Kleur Zwart/grijs/antracietgrijs
Dak Grijs gecoat All-Season doek (180g/m2) 
Gewicht v.a. 26kg inclusief glasfiber frame
Opties Stormband
Gebruik Vakantie/weekend

Lunar aero voortent

Q L C 13 polige Jaeger aansluiting Q L C C250 CWE elektrische spoeling toilet

Q L C Alko stabilisator koppeling Q L C Aansluitpunt buitendouche (douche is optie)

Q L C Uniek tracker-tag GPS volgsysteem (optie Lexon) Q L C Truma wateraansluiting exterieur met filter

Q L C Alko uitdraaisteunen standaard Q L C Nieuwe grotere douchecabine

Q L C Alko verzwaarde uitdraaisteunen Q L C Eco Camel besparende douchekop

Q L C Lichtmetalen velgen Q L C Vuil wasgoed zak (afhankelijk indeling)

Q L C Alko easy-action handrem Q L C Keuken kasten met perspex inleg

Q L C Spatlappen Q L C Diepere en grotere keuken bovenkasten

Q L C Reservewiel met houder Q L C Lichtgewicht vrijstaande tafel

Q L C ATC rem corrigeer systeem Q L C Ladenkastje met uittrek blad

Q L C Achterpaneel polyester 4/4 roof-over Q L C Kastdeuren chestnut houtkleur

Q L C Voorfront kunststof 3/4 Q L C Aluminium frame lattenbodems bed en banken

Q L C Voorfront kunststof 4/4 roof-over Q L C Pocket binnenvering matras vaste bedden

Q L C Nieuw type voorramen Q L C Alarm op interieur en uitdraaisteunen

Q L C LED verlichting in rangeer grepen Q L C Één sleutel voor alle sloten

Q L C Buitenverlichting bij water/accu aansluiting Q L C Rookalarm

Q L C Zijwanden uit één geheel Q L C CO alarm

Q L C Grade III klasse thermal isolatie Q L C Controle paneel met accu meter indicatie

Q L C LED voortentlamp met regengoot Q L C Vloerindicatie verlichting

Q L C LED voortentlamp met afstandsbediening Q L C 100% LED verlichting

Q L C Serviceluik met 230V stopcontact Q L C LED verlichting boven aanrecht

Q L C Acculuik (met satelliet aansluiting) Q L C LED plafonnières

Q L C Barbecue gasaansluiting exterieur Q L C Midi Heki dakluik

Q L C Exterieur deur met raam en vasthouder Q L C Heki II dakluik

Q L C Nieuw Truma verwarming/boiler install. 230V/gas Q L C Hordeur Plissé

Q L C Alde centraleverw./warmwaterinstall. 230V/gas Q L C Cassette rollo’s voor alle ramen

Q L C Radiator in toilet ruimte Q L C Plissé raamverblinding met hor

Q L C Spinflo 3-pits gasstel met elektr. kookplaat Q L C Radio/CD/MP3-speler met speakers

Q L C Gasoven/grill met elektrische ontsteking Q L C Status TV antenne digitaal/analoog

Q L C Sanyo digitale magnetron 700W Q L C TV aansluiting op twee plaatsen

Q L C Dometic 112ltr koelkast LED uitneembaar vriesvak Q L C TV beugel bij vastbed modellen

Q L C Emaille wasbak Q L C Acculader/omvormer

Q L C Wasbak afdek/snijplank met plastic inzetbak Q L C Uitneembaar tapijtset

Q L C Nieuwe style waterkraan Q L C Deurmat

Ariva Quasar 452 Quasar 495 Stellar Lexon 540 Clubman CK Clubman SB
Personen 2 2 4 2 4 2 4

Binnenlengte 365 459 528 418 578 463 579

Totale lengte 518 620 684 575 734 620 735

Totale breedte 202 216 216 228 228 228 228

Totale hoogte 259 259 259 265 265 265 265

Stahoogte 191 191 191 194 194 194 194

Bandenmaat 175/65 R14 185 R14 C 185 R14 C 185 R14 C 185 R14 C 185 R14 C 185 R14 C

Disselhoogte 44 44 44 44 44 44 44

Leeggewicht (kg) 815 999 1095 1012 1250 1147 1250

Bedmaten 1x 1885x1882 
2x 1882X683

1x 2005x1882
2x 1882x695

1x 2005x1532
2x 1532x695

1x 1907x1378

1x 2105x1884
2x 1884x779

1x 2105x1670
2x 1670x739

1x 1907x1378

1x 2105x1884
2x 1884x779

1x 2105x1514
2x 1887x780

Toelaatbaar (kg) 1000 1300 1500 1300 1500 1500 1500

Omloopmaat (cm) 780 892 945 870 1025 920 1025
* Maten en gewichten kunnen +/- 5% afwijken 
** Totale hoogte gemeten inclusief antenne (evt. demonteerbaar)

Q = Ariva/Quasar L = Stellar/Lexon C = Clubman

specificaties

special for Lunar

special for Lunar



Weel Alkmaar B.V.
Helderseweg 50
1817 BA Alkmaar
Nederland

Lunar op het internet
Gegevens van uw dichtstbijzijnde dealer, laatste nieuws en meer 

informatie over Lunar caravans vindt u op onze website:
 

www.lunar-caravans.nl

Deze folder vormt geen aanbod door Lunar. Lunar behoudt zich het recht de specificaties en prijzen 
op ieder gewenst moment te veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit vereisen. Deze 
brochure en de afbeeldingen zijn informatief bedoeld. Alle huishoudelijke objecten die u in de folder 
ziet zijn alleen gebruikt om de afbeeldingen te maken en worden niet standaard bij de caravan 
geleverd. Controleer de technische specificaties bij uw dealer voordat 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 bewering of 

toezegging van welke aard dan ook namens Lunar te doen.

Lunar Caravanclub Nederland
 
Als eigenaar van een Lunar caravan kunt u zich op-

geven voor de Elddis/Lunar Caravanclub Nederland. 

De Elddis/Lunar Caravanclub organiseert allerlei leuke 

activiteiten waar u deel aan kunt nemen. Meer info:

www.elddiscaravanclub.nl


