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**  De omschrijving «Offroad» beschrijft slecht een stijlvariant van het voertuig en heeft geen betrekking op offroad-gebruik van de caravan. De caravan mag en kan 
alleen worden gebruikt voor normaal gebruik en  is niet geschikt voor off-road gebruik. 

Technische gegevens / prijzen

Pakketten Consumenten-prijs  
incl. 21% BTW 

150007 Autark pakket - T@B 400

Conditiemeter voor de boordaccu, oplaadapparaat, 80Ah sterke gel accu, geschikt voor zonne-energie 
(komt overeen met 100AH standaard accu), Truma Therme – 10 liter warmwaterboiler met E-staaf.

1.881,00

150005 12 Volt pakket

Conditiemeter voor de boordaccu, oplaadapparaat, 80Ah sterke gel accu, geschikt 
voor zonne-energie (komt overeen met 100AH standaard accu). 

1.016,00

*  incl. watertank 100% gevuld, (bij T@B Offroad + T@B 400, 45 liter watertank; bij T@B 320 RS 20 liter watertank standaard) 100% gas; stroomverzorging; 
kabelhaspel. Het max. laadvermogen (kg) volgens de T@B katalogus = toelaatbaar totaalgewicht minus rijklaargewicht. Zie algemene toelichting op de achterzijde.

¹)  i.c.m. optie 102324
²)  i.c.m. optie 102325

Style BASIC –  
Kunststof accenten zonder eigen sticker folie. 

12.090,00 € 20.490,00 €

Style MEXICAN SUNSET –  
Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie

13.158,00 € ¹) 21.882,00 € ²)

Style METROPOLIS –  
Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker folie

13.158,00 € ¹) 21.882,00 € ²)

Style OFFROAD** –  
Doorlopende frame omranding incl. eigen sticker 
folie; markante opbouwdelen in OFFROAD look

15.390,00 € –

Consumentenprijs all-in T@B 320 T@B 400

Lengte inclusief dissel (cm) 517 517 597

Opbouwlengte (cm) 340 340 421

Totale breedte / binnenbreedte (cm) 201 / 180 201 / 180 225 / 204

Totale hoogte / stahoogte (cm) 244 / 182 249 / 182 261 / 198

Ledig gewicht (kg) 620 650 910

Rijklaargewicht (kg)* 655 690 980

Toelaatbaar totaalgewicht (kg)* 750 1.000 1.200

Max. laadvermogen (kg)* 95 315 220

Bandenmaat 195/55 R 15 205/70 R 15 205/65 R 15 

Velgmaat 5 1/2 J x15 6 J x15 5 1/2 J x15

Bedmaat achter in cm 175 x 200 175 x 200 145 x 198

Bedmaat voor in cm – – 70 x 195

Aantal dakluiken 1 1 2 + Sky View

Aantal lampen 12V / 230V 3/- 3/- 9/-

Aantal wandcontactdozen 230V 2 + 1 USB 2 + 1 USB 4

Aantal gasflessen te plaatsen in disselbak 2 x 5 kg 2 x 5 kg 2 x 11 kg

Technische gegevens 
T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD** BASIC



Standaarduitrusting – = Niet mogelijk | S = Standaard
T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD**  BASIC

Algemeen
10 jaar dichtheidsgarantie (alleen van toepassing bij jaarlijkse inspectie door de dealer) S S S

Chassis
AL-KO chassis met rechte as S S S
Handrem servo ondersteund S S S
Anti kiepbeugel – – S
LED-achterlichten met Cateye optiek S S S
Stalen velgen 5 1/2 J x 15 " (banden 195/55R15) S – –
LM velgen 6 J x 15 " (banden 205/70 R15) – S –
Stalen velgen 5 1/2 J x 15 " (banden 205/65R15) – – S

OPBOUW
Alu fiber dak met gereduceerde gevoeligheid voor hagel, zilver – – S
Zijwanden in gladde aluminium beplating, zilver S S S
Dakdikte 31 mm
Wanddikte 31 mm
Bodemdikte 38 mm
Voortentverlichting 12V – – S
Gasfleskast geschikt voor 2 x 5 kg gasflessen, met buitenklep S S –
Gasfleskast geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, met buitenklep – – S
Hoogwaardig kunststof raam met dubbelglas met veiligheidssluiting S S S
Handmatige opstap – S –
Deur in één geheel met rond raam S S –
Ramen met verduisteringsrollo en horrollo – – S
Sky view electrisch, met verlichting – – S
Luifelijst doorlopend, rechts en links S S S

WOONRUIMTE
Sluitvaste pvc vloerbedekking S S S
Meubeldecor Salem Esche en Lino S S S

BEKLEDINGSSTOFFEN
Keuze uit 3 bekledingsstylen - BASIC, LOS CABOS en OCEAN SPRAY (onafhankelijk van ColorKit) S S S

KEUKEN / SANITAIR
Koelkast 106 liter incl. vriesvak – – S
Kast i.p.v. koelkast S S –
Hoogwaardige 3 pits gaskookplaat met gietijzeren rooster en glazen afdekplaat, diepe spoelbak – – S
Hoogwaardige combi van 2 pits gaskookplaat en spoelbak met glazen afdekplaat S S –
Thetford toilet C-250 S – – S
Waterfiltersysteem „BWT best camp mini“ S S S

ELEKTRA
Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jäger steker S S S
CEE-buitenaansluiting voor 230V met automatische beveiliging S S S
FI veilighiedsschakelaar S S S
240 VA omvormer S S S
LED-lichtlijst onder de bovenkast in de keueken S S S

VERWARMING / KLIMAAT
Verwarming Truma S 3004 met Truma Therme (5 liter) – – S

GAS / WATER
Centrale waterafvoer, één afvoer naar buiten onder de bodem S S S
Verswatertank 20 liter Jerrycan 45 liter tank 45 liter tank

Gewichtsverhoging
Gewichtsverhoging 1.000 kg – S –



Art.-Nr. Opties  • = Optie | – = Niet mogelijk | S = Standaard
T@B 320 T@B 400 Consumen-

tenprijs incl. 
21% BTW BASIC OFFROAD** BASIC

Chassis
150267 Stabilisator (modelafhankelijk) • • • 366,00
150620 Pech hulpset • • • 104,00
150997 AL-KO trailer control • • • 868,00
151467 Reservewiel met stalen velg en houder in caravan • – • 208,00
151468 Reservewiel met lichtmetalen velg en houder in caravan • • • 335,00

151469
Reservewielhouder exterieur en reservewiel met lichtmetalen 
velg (alleen mogelijk i.c.m. optie 101470)

• • – 544,00

151477 LM velgen 6J x 15" (banden 195 / 55 R15) • – – 523,00
151477 LM velgen 6J x 15" (banden 205 / 65 R15) – – • 523,00

Opbouw
100039 Fietsendrager op dissel (voor 2 fietsen) (max. belastbaarheid 30 kg) – – • 215,00
100612 Serviceluik 700 x 305 mm – – • 246,00
102435 Serviceluik, rechts achter, 350 x 295 mm • • – 125,00
101402 Hordeur • • • 351,00

101455
Basisdrager (noodzakelijk voor montage van fietsendrager of 
bagagebox) (alleen mogelijk met optie 101471 en 150267*)

• • • 265,00

101456
Fietsendrager, achterzijde, voor 2 fietsen (alleen mogelijk met optie 
101471, 101455 en 150267*) – max. belasting 40 kg

• • • 246,00

101457
Bagagebox, waterdicht (alleen mogelijk met optie 
101471 en 101455 en 150267*)

• • • 590,00

101470 Daksierlijsten over dwars / achter • • – 253,00
101471 Daksierlijsten in de lengte / achter • • • 268,00
102334 Handmatig bedienbare opstap • S – 523,00
551462 Combirollo's voor alle ramen • • S 313,00
551464 7 opbergnetten – – • 208,00

Wonen
551415 Houder voor flatscreen – – • 178,00
551480 Ambiente verlichting – – • 313,00

Stoffering naar keuze
552188 Active Navy, Active Rock • • • 335,00

550660
COZY HOME pakket bestaande uit: 2 deco kussens, 
2 slaapkussens, 2 dekens, tafelloper

187,00

EARTH • • •
STONE • • •
AVOCADO • • •
AQUA • • •
MAGNOLIA • • •
PEACH • • •
Keuken / Sanitair

401939 Koelkast RM 5310 / 60 liter (Dometic) incl. vriesvak • • – 1.045,00

451441
Douche-inrichting met armaturen, waarbij de 230V 
wandcontactdoos vervalt in de toiletruimte

– – • 258,00

451465 Voorbereiding zitbank Porta Potti - geschikt voor Thetford PP Qube 335 • • – 149,00
452472 Verswatertank 45 liter vast gemonteerd - i.p.v. 20 liter jerrycan • S S 208,00

Verwarming / Airco
351388 Vloer bijverwarming – – • 602,00
550086 Verwarming met Ultra-Heat – alleen mogelijk met ringverwarming 12V – – • 366,00
551054 Ringverwarming 12V – – • 279,00
351475 Truma S 2200 met piezo • • – 678,00
552528 Truma Saphir Compact airco • • • 1.931,00

ColourKits

102324
ColourKit MEXICAN SUNSET of METROPOLIS T@B 320 
(incl. kunststof applicaties en zijwandbekleding)

• – – 1.068,00

102325
ColourKit MEXICAN SUNSET of METROPOLIS T@B 400 
(incl. kunststof applicaties en zijwandbekleding)

– – • 1.392,00

Gewichtsverhogingen
150111 Van 800 kg naar 850 kg (850 kg chassis) • – – 101,00
150112 Van 800 kg naar 1.000 kg (1.000 kg chassis) • S – 523,00
150111 Van 1.200 kg naar 1.300 kg (1.300 kg chassis) – – • 101,00
150112 Van 1.200 kg naar 1.400 / 1.500 kg (1.500 kg chassis) – – • 523,00

Overig
252698 GPS Tracker • • • 202,00

* Op basis van uitgevoerde testen moet bij montage van de basisdrager/ fietsendrager of bagagebox, verplicht een stabilisator worden gemonteerd. 



Wij verlenen voor caravans van het merk T@B in het kader van onze garantievoorwaarden, naast uw 
wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE ALLE T@B CARAVANS:

Alle maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen 
binnen mogelijke toleranties van +/- 5%.
 Door aan- of ombouw in niet-geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw 
veiligheid in gevaar en riskeert u het verlies van de T@B-garantie. Laat 
reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een 
WEINSBERG-specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG-extra’s 
worden gemonteerd.
Het achteraf in- en opbouwen van optie / accessoires, voor zover deze 
technsich mogelijk zijn, zorgen voor extra montage en materiaal kosten. In 
sommige gevallen kunnen opties niet tegelijk ingebouwd worden en sluiten 
ze elkaar uit.
Technische veranderingen in constructie, kleur en / of uitvoering, zover 
technisch noodzakelijk geacht, worden voorbehouden

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale 
uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. De inhoud van 
deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per 07/2019. Deze 
prijslijst is geldig vanaf 01.08.2019 voor het modeljaar 2020. Voorgaande 
prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten en vergissingen zijn 
voorbehouden.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische 
aanpassingen in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover 
deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. 
Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van 
de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden 
(bijv. kleurafwijkingen van-tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van 
het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de 
technische voorschriften van 03/2009 (voorschriften 2002/72/EG)

**)  Toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw T@B caravan: T@B 
caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens.

T@B caravans onderscheiden zich door het grote laadvermogen

Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in 
het chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt 
een laag eigengewicht van de caravan gerealiseerd.

Het leeggewicht aldus deze prijslijst is het gewicht van de basisuitvoering 
zonder opties en vulling van vloeistoffen. (art. 2 rubriek 3 van verordening 
(EU) 1230/2012)

Het rijklaargewicht (art. 2 rubriek 4 a) van verordening (EU) 1230/2012) 
is, voor zover verder niets afwijkends is afgesproken, als volgt gedefinieerd:

Het gewicht van het voertuig in standaarduitrusting volgens fabrieksopgave:
PLUS gevulde stalen gasflessen (5 kg  / 11 kg) 100% gevuld (komt overeen 
met 10 kg / 23 kg totaalgewicht)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS spoelwater tank toilet (100% gevuld)
PLUS warmwaterboiler (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens art. 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 
is gedefinieerd als: 
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht van het voertuig in 
beladen toestand (incl. opties, accessoires, pakketten, gas, water, bagage 
en belading etc.)

Voor u als gebruiker van een T@B caravan:
De maximaal mogelijke belading, die gepubliceerd is in de T@B catalogus 
is gedefinieerd als:
Toelaatbaar totaal gewicht minus rijklaargewicht = maximaal laadvermogen
Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg
 minus rijklaargewicht 1.090 kg 
= maximaal laadvermogen 310 kg

Wees u er op attent dat het maximale laadvermogen dat aangegeven 
wordt in de catalogus wordt gereduceerd door het aanbrengen van extra 
uitrusting.

Wees uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan uw 
KNAUS caravan, na aftrek van het gewicht van de extra uitrusting, het maximaal 
toelaatbaar laadvermogen altijd nog over een minimaal laadvermogen (= 
minimaal laadvermogen) moet beschikken, die niet onderschreden mag 
worden ( zie bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 Verordening (EU) 1230/2012): 

(Max. aantal slaapplaatsen + totale lengte van het voertuig in meters) x 10 
= minimaal laadvermogen in kg.
Voorbeeld:
[(Max. aantal slaapplaatsen 4 + totale lengte van het voertuig in meters) 
5] x 10 = 90 kg.
Het gewicht van het voertuig met standaard uitrusting volg  ens 
fabrieksopgave wordt bepaald door de weging van een voertuig in standaard 
uitvoering.

Als gebruiker van een caravan bent u verplicht om tijdens het rijden het 
totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden, alsmede ervoor te 
zorgen dat de belading in het voertuig zodanig goed verdeeld wordt dat 
de toelaatbare aslast en de maxiale kogeldruk niet wordt overschreden. 
Verder bent u verplicht om u aan alle overige voorschriften te houden die 
noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van uw caravan.

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen 
ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van 
opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangen 
pakketonderdelen niet extra los meegeleverd.

Genoemde consumentenprijzen zijn all-in prijzen incl. 21 % BTW en incl.
transport (fabriek-dealer), rijklaar zetten, keuring en homologatie.

Drukfouten en aanpassingen voorbehouden

FACEBOOK.TABME.DE

Algemene toelichtingen
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De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiter-
lijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2019). 

Veranderingen aan uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden.
Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen in het kader van de bouw 
/ constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant heb-
ben. Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst 
– voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden en voor de klant geen nadeel betekent.
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