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32 SIESTA DE LUXEA65 GM / A70 GM

IK DENK DAT  
VRIJHEID VAAK  
EEN MENTALE  
HOUDING IS

Er even tussenuit. Een sportieve surftrip met vrienden. Of een zonnige vakantie met het 

gezin. De levenslustige SIESTA DE LUXE staat voor alles open; veel plaats voor uw baga-

ge, gezellig samen genieten en een heleboel plezierige momenten.

Standaard zijn alle modellen uitgerust met een compleet accessoirepakket. Het reizen 

met een SIESTA DE LUXE is daarom altijd een feest. U heeft rondom het comfort zoals 

u dit thuis gewend bent. En dat alles zonder dure extra accessoires of pakketten. 

Dankzij de Hobby All-Inclusive uitrusting is de SIESTA DE LUXE altijd klaar voor de 

leukste reizen. De SIESTA DE LUXE laat geen enkele wens onvervuld.

Aung San Suu Kyi, politica



54 SIESTA DE LUXE A70 GM A55 GS

A65 GM
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SIESTA DE LUXE

HobbyConnect
ready

MODELLEN

VERKLARING TEKENS UITVOERING TECHNISCHE GEGEVENS

Slapen | Optioneel

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Alkoofmodel

Garage

Middenzitgroep

Zijzitgroep

Aantal personen tijdens rijden

Slaapplaasten / slaapplaatsen 
optioneel

Verlaagde vloer

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte

Technische toelaatbaar  
totaalgewicht

 Sterk polyester dak
Het van glasvezelversterkt polyester dak dempt 
geruis van regen en beschermt in vergelijking met 
een aluminium dak beter tegen hagelschade. Dat 
scheelt in de verzekeringspremie. Elke SIESTA DE 
LUXE heeft standaard een glasvezelversterkte 
polyester ondervloer.

Geïsoleerde garage met ruime toegang.
De grote garageruimte is rondom geïsoleerd en 
te verwarmen. De geïsoleerde garagedeur met 
2-puntssluiting gaat wijd open, waardoor u ruim 
toegang heeft tot uw fietsen of andere bagage.  
Een tweede garageklep is bij het type A70 GM  
standaard. Externe elektrische appraten sluit u  
aan op de 12 V of 230 V contactdoos in de garage.

 Stofferingscombinateie Florida
Onderhoudsvriendelijk, sterk en elegant;  
de smaakvolle Florida stoffering

 Hobby CI-BUS boordmanagement met TFT bedieningspaneel
Het geavanceerde, door Hobby ontwikkelde, CI-BUS boordsysteem stuurt alle apparaten en functies in het netwerk aan. De keuzeknop zorgt voor een duidelijke navi-
gatie tussen de menu‘s. Aanduidingen als datum / tijd, binnen- / buitentemperatuur, niveau van de watertanks en lading / stroomafname kunnen op het display worden 
afgelezen en de instellingen kunnen direct worden geactiveerd. Ook andere via BUS technologie gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, airco en elektrische 
dakluiken kunnen centraal bediend worden. Het systeem is gestandaardiseerd, kan geüpdate worden en is daardoor compatibel voor toekomstige generaties. Nu al kan 
het met 15 apparaten communiceren. (Afhankelijk van fabrikaat)

HOBBYTherm® thermobodem
De 65 mm dikke sandwichconstructie van de ge-
patenteerde HOBBYTherm® vloer is voorzien van 
XPS isolatie. Dit materiaal is ongevoelig voor vocht 
en rotvrij. De in de vloer aangebrachte warme 
luchtleidingen dienen tevens als vloerverwarming.

Hobby Connect - netwerk van de toekomst
Met het exclusief voor Hobby ontwikkelde M2M systeem kunt u de boordtechniek sturen met uw smartphone 
of tablet. De bediening gaat via de MyHobby app. Datum, tijd, binnnen- en buitentemperatuur, inhoud van de 
watertank, of de werking van de accu, kunnen via de MyHobby app worden afgelezen of direct geactiveerd. 
Ook kunnen via BUS aangesloten componenten als verwarming of airco aangestuurd worden. HobbyConnect 
fungeert daarbij als interface tussen het CI-BUS boordmanagement systeem en het internet. (optioneel)

SAT ontvangstsysteem

Airco

TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

Watervoorziening

Accumanagement
Aan- en afvoerleidingen

vorstvrij aangebracht

XPS schuim

Vloerverwarming

Glasvezelver-
serkt polyester

Leiding warme 
lucht

A55 GS
4

3 + 1

L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM
6

4 + 2

max.

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

A70 GM
5

4 + 2

max.

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

Hobby Benelux Caravan BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon: 078 651 18 44 

WERELDWIJDOPMERKING DUITSLAND

België · Bulgarije · Chili · China · Duitsland · Denemarken · Estland 
Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot Brittannië · Ierland · IJsland 
Italië · Japan · Luxemburg · Nederland · Noorwegen · Polen · Portugal 
Republiek Korea · Roemenië · Zweden · Zwitserland · Slovenië 
Thailand · Tsjechië · Oostenrijk 

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten 
deels ook speciale uitrustingen resp. decoraties die niet tot de 
standaard leveringsomvang behoren. Afwijkingen in structuur 
en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingsobjecten 
blijven voorbehouden, voor zover dit in de aard van de gebruikte 
materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt 
voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover de pro-
ductkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt 
en de toepassing niet wordt beïnvloed.
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