


Alle Lunar caravans zijn uitgerust met het beproefde AL-KO chassis en as. AL-KO garandeert u een goede en veilige wegligging en 
verbeterde stabiliteit. 
Dit jaar is het ATC, het ingenieuze remcorrigeer systeem standaard gemonteerd op de Stellar, Lexon en Clubman. Dit systeem 
werkt als het electronisch stabiliteits programma (ESP) in uw auto, het detecteert en elimineert elke onverwachte wending van uw 
caravan. Het ultieme product voor veiligheid en stabiliteit. Bezoek www.al-ko.de voor meer informatie over de ATC eigenschappen 
en voordelen.

Al-ko

Core at the heart of you holiday

Onze innovatie door Core omvat materialen van topkwaliteit en duurzaamheid. Lunar staat reeds lang bekend om zijn continue 
speurtocht naar gewichtsvermindering. Nieuw voor 2016 zijn de Thermoplastic binnenwandpanelen die voor een zeer hechte 
constructie zorgen met vele voordelen: 

Gewicht - verminderd tot wel 55 kg 
Vocht - minder condensatie
Sterkte - duurzamer en sterker
Warmte - verbeterde isolatiewaarden

De nieuwe bodyshell van Lunar is getest gedurende een 30.000km lang traject  onder alle denkbare omstandigheden met een 
bijzonder goed resultaat. 
Voor Lunar Caravans betekent  “Core technology” een gewichtsbesparing, extra duurzaamheid en degelijkheid. 

Lunar maakt stijlvolle, comfortabele, lichtgewicht tourcaravans.
Nieuw voor 2016 bij Lunar is dat alle kachels weg zijn uit het interieur, een nieuw type lichtmetalen velgen en een nieuwe entreedeur 
uit een geheel. De Ariva / Quasar en Stellar / Lexon hebben een Truma combiketel op gas en elektriciteit voor de verwarming en 
warmwatervoorziening. De Clubman is voorzien van het Alde Vloeistof verwarming systeem met touchscreen op gas en elektrisch. 

De nieuwe 2016 serie is toonaangevend met een vernieuwde gedistingeerde striping in grijs zilver tinten. Met de nieuwe bekleding 
en warme houtkleur voelt u zich direct thuis. Nieuwe opties zijn standaard zoals: een groot Skyview dakluik met LED verlichting, 
schokdempers, een digitale magnetron, satelliet aansluiting, nieuw type lichtmetalen velgen, aluminium bank/bed frames met 
binnenvering kussens en matrassen. Verder een nieuwe stijl kastdeuren met handgrepen en een LED verlichting met een dimmer.

lunar 2016

lightweight luxury



De nieuwe Ariva 2016. Is de kleinste en smalste Lunar caravan, maar toch voorzien van alle luxe. Slechts 204cm totaal breed. De 
Ariva heeft dezelfde specificaties als de Quasar serie.

De Quasar serie, met een ideale buitenbreedte, van 220cm is geschikt voor de kleinere auto. Voor 2016 is de serie voorzien van een 
totaal nieuw ontworpen voorfront (4/4 roof-over tot op het dak), dit geeft de serie een nieuwe aanblik. 

Truma combi gas/electr. water/verwarming Polyplastic Skyview 1400x440mAriva nieuwe striping Breedte 2.04 mtr Breedte 2.20 mtr

De disselkast is goed toegankelijk met een grote disselbakklep. 
Het interieur krijgt veel lichtinval door de nieuwe grote voorramen en het grote nieuwe Polyplastic dakraam van 140cm x 44cm!
Deze serie is perfect voor hen die ruimte, luxe en een laag gewicht weten te waarderen. De Quasar bestaat uit de modellen 462, 
514 en 524. Nieuw voor 2016 is de Quasar 514 met een vastbed en een toilet/douche/omkleedruimte over de volle breedte van de 
caravan en de 524 heeft twee aparte bedden. Het toelaatbare gewicht van deze vastbed caravans is slechts 1350kg!! 

Ariva quasar462 / 514 / 524

Ariva / Quasar

Ariva 

Quasar 514

Quasar 524



De Lexon is het juiste model als u een vastbed caravan zoekt met zeer veel ruimte en comfort. De toilet/omkleedruimte 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 ontworpen achterpaneel uit één 
stuk. De ramen hebben een nieuwe zwarte omlijsting. De Lexon heeft ondanks het comfort en luxe het lichtste gewicht in zijn klasse.

Truma combi gas/electr. water/verwarming Disselkast met busscharnier

540

ATC  rem-corrigeer syst. Polyplastic Skyview 1400x450mVerzwaarde uitdraaisteunen

lexonStellar
De Stellar biedt u ongelooflijk veel ruimte ondanks de compacte buitenafmetingen doen vermoeden. De totale lengte incl. dissel is 
slechts 576cm. Het comfort, stijl en hoog specificatie niveau in deze compacte indeling is absoluut uniek in de caravan industrie. 
De royale hoek eindkeuken biedt veel opbergruimte. De nieuwe bekleding straalt luxe en gezelligheid uit. Ook de Stellar is in 2016 
voorzien van het prachtige lange Polyplastic dakraam van 140x44cm. Het interieur is voorzien van dimbare LED verlichting en de 
caravan beschikt over een aparte doucheruimte.



De Clubman is de meest luxe serie van Lunar. Zeer veel bewegingsruimte en grote badkamers. Het vaste bed bevindt zich in 
de breedte van de caravan en is vrijstaand. 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. Het gewicht is toch verrassend laag terwijl de 
specificaties op een zeer hoog peil staan.  Standaard is de Clubman uitgevoerd met verzwaarde uitdraaisteunen, Alko ATC elektrisch 
remcorrigeersysteem, GPS alarm en plissé raamverblinding. 

Clubman ck SI

Alde vloeistofverwarming AL-KO ATC rem-corrigeer systeem Verzwaarde uitdraaisteunen Polyplastic Skyview 1500x600mm alarmsyst. int./uitdraaisteun

Een nieuw groot Polyplastic Skyview dakraam van maarliefst 1500x600mm met rondom LED verlichting. De multi spoke lichtmetalen 
velgen zijn uitgevoerd in een donkergrijs/zwarte kleur. U gaat veilig op reis... Lunar Clubman is de ideale reiscaravan. De Clubman 
wordt geleverd in de modellen CK (tweepersoons met eindbadkamer) en de SI (dwars eilandbed) 



Ariva Quasar 462 Quasar 514 Quasar 524

Personen 2 2 4 4

Binnen lengte (cm) 365 459 561 561

Totale lengte 518 615 720 720

Totale breedte 204 220 220 220

Stahoogte 191 191 191 191

Totale hoogte 257 260 260 260

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

Bandendruk (BAR) 3,4 4,2 4,2 4,2

Leeg gewicht (kg) 800 975 1095 1095

Max. Toelaatbaar (kg) 1000 1250 1350 1350

Bedmaten 1 x 1885 x 1882 1 x 2005 x 1882 1 x 2005 x 1532 1 x 2005 x 1532

2 x 1882 x 683 2x 1882 x 745 1 x 1907 x 1378 2 x 1907 x 745

Omloopmaat (cm) 790 910 1010 1010

Stellar Lexon 540 Clubman CK Clubman SI

2 4 2 4

418 578 464 578

572 730 618 730

232 232 232 232

195 195 195 195

265 265 265 265

185 / R14 C 185 / R14 C 185 / R14 C 185 / R14 C

4,2 4,2 4,2 4,2

990 1215 1080 1230

1250 1500 1350 1500

1 x 2085 x 1884 1 x 2085 x 1520 1 x 2105 x 1884 1 x 2105 x 1520

2 x 1884 x 780 1 x 1880 x 1350 2 x 1884 x 780 1 x 1880 x 1350

880 1040 925 1040

quasar stellar Clubmanlexonariva

* Gewichten en maten kunnen ongeveer 5% afwijken
** Total hoogte gemeten inclusief antenne (evt. demonteerbaar)

Q L C “Core” techniek Q L C Truma combi warmwater/verwarming gas/230V 4kW en 6kW Q L C Truma waterpomp met filter Q L C Zuinige 100% LED verlichting
Q L C Schokdempers Q L C Alde vloeistofverwarming/warmwatervoorziening gas/230V Q L C Nieuwe stijl waterkraan Q L C Nieuwe style kastdeuren met druksluiting
Q L C AL-KO ATC rem-corrigeer systeem Q L C Grade III thermal isolatie Q L C Handdoek radiator Q L C Barkast

Q L C AL-KO chassis en as Q L C Plissé combicassettes Q L C Thetford C250 elektrisch toilet Q L C Radio/CD/iPOD/MP3/USB + speakers

Q L C Verzwaarde uitdraaisteunen Q L C Polyplastic 428 ramen met combicassettes Q L C Separate douchecabine (behalve Ariva) Q L C Digitale/analoge TV antenne
Q L C AL-KO 3004 stabilisatorkoppeling Q L C LED derde remlicht Q L C Binnenvering kussens nieuwe vorm Q L C Antenne aansluiting analoog/digitaal in accubox
Q L C Reservewiel met houder Q L C Aardlekschakelaar Q L C Omnivent dubbelwerkende dakventilator 12V Q L C Exterieur barbecue gasaansluiting
Q L C Silver lichtmetalen velgen Q L C 20A acculader/omvormer Q L C Easy lift vastbed met “memory foam” matras Q L C Aluminium frame bankkastkleppen
Q L C Black/dark grey lichtmetalen velgen Q L C Exterieur accubox met 230V aansluiting Q L C Thetford 115ltr koelkast auto LED Q L C Aluminium bedframe
Q L C Spatlappen Q L C Extra serviceluik (600x300) met stopcontact Q L C Plissé hordeur Q L C Polyplastic Skyview 1400x450mm (Ariva Heki II)

Q L C Nieuw kunststof versterkt voorfront 4/4 roof-over (Ariva 3/4) Q L C Één sleutel systeem voor alle sloten Q L C PIR en tilt sensor alarmsyst. interieur / uitdraaisteun Q L C Polyplastic Skyview 1500x600mm (met LED verlichting)

Q L C Achterpaneel kunststof 4/4 (Ariva 3/4) Q L C Spinflo oven/grill 3-pits gasstel electr. ontsteking Q L C Rook alarm en Carbon monoxide (CO) detector Q L C Phantom Tracker (GPS volgsysteem)
Q L C Aluminium zijwanden uit één stuk verlijmd Q L C Electrische kookplaat (3 Amp max.) Q L C LED Voortent verlichting Q L C Lichtgewicht vrijstaande tafel
Q L C Witte powder-coated tentlijsten Q L C Entreedeur uit één geheel met geintegreerde prullenbak Q L C Dimbare LED-plafondverlichting Q L C Uitneembare tapijtset

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

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

Stormband, verandastang
Vakantie/weekend

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, verandestang
Gebruik Vakantie/seizoen

Lunar voortent
special for Elddis special for Elddis



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

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.


