
VANTANA 2018



2

De VANTANA is een uniek concept in kampeerautoland. Lekker compact voor in de stad en 

wendbaar op smalle weggetjes. Een genot om in te rijden en een plezier om in te wonen.  

Het interieurdesign is een nieuwe maatstaf in comfort. Talloze verrassende oplossingen  

voor een slimme ruimte-indeling. Een absolute wereldprimeur is de door Hobby  

ontwikkelde SlimLine koelkast bovenin de keuken. 

Geniet van uw vrije tijd

VANTANA VOOR ACTIEVE VAKANTIES

K60 Fs, meubeldecor Bronce Metallic / Stone Grey Metallic, stoffering Capri 
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K60 FT

HOBBY PATENT

KOELKAST
SLIMLINE
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K60 FT

K60 FT

K60 Fs

VANTANA
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K60 FT

K60 FT

K60 FT
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K65 Es

K65 Es, meubeldecor Ashai essen / Magnolia metallic, stoffering Mali
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K65 Es

K65 Es

K65 Es
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 ●  Optimale isolatie
De opbouw van de VANTANA is geïsoleerd met hoogwaardige B6 
isolatie en XPS schuim. Hierdoor wordt niet alleen de carrosserie  
stijver, maar het vermindert ook ruis tijdens het rijden. Het houdt kou 
en warmte buiten en zorgt voor een aangenaam leefklimaat.

 ●  LED instapverlichting
LED instapverlichting met  
geïntegreerde waterafloop.

 ●  REMIS plissé verduisteringssysteem voor 
cabineramen 
Het beproefde REMIS plissé systeem in de cabine 
houdt zon en ongewenste blikken buiten.

 ●  Perfecte overgang naar de cabine
Alles op gelijk niveau. De extra 
brede trede zorgt voor een  
geleidelijke overgang tussen  
cabine en woonruimte

 ●  Vensters van optimale kwaliteit
De getinte ramen zijn gemaakt van gegoten 
acrylaat. Samen met de materiaaldikte zijn ze 
optimaal bestand tegen spanningen en vervor-
mingen, vooral bij extreme koude en hitte. Nog 
een positief effect is de hogere geluidsdemping. 
Daarnaast zorgt een optimale afdichting er voor 
dat vocht duurzaam wordt geweerd.

 ○ Zijraam in slaapgedeelte
Meer daglicht in het slaapgedeelte door het raam aan de 
linker- of rechterzijde. (model afhankelijk)

 ○ THULE Elite fietsdrager
Met een eigen gewicht van 10,5 kg 
en een belastbaarheid van 35 kg is 
de THULE fietsdrager ideaal voor het 
vervoeren van 2 fietsen. Hij wordt 
zonder boren gemonteerd en de 
achterdeuren kunnen probleemloos 
open, zelfs als er fietsen op staan. 
(Alleen voor K65 FT en K65 Es) 

 ●  Combi cassetterollo‘s met verduisterings- en 
insectenplissé 
Alle vensters in het woongedeelte hebben  
in de zijwand volledig geïntegreerde combi 
cassetterollo’s die de zon en insecten  
buiten houden.

OPBOUW 

PUR raamwerk

B6 isolatieXPS schuim

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting
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 ●  Slimme en flexibele indeling
Genoeg plaats voor alles wat u maar mee wilt nemen. Kite-uitrusting? Moutainbike? Door de optionele 
sjorogen blijft alles ook nog eens goed op zijn plek.

 ●  Bovenkasten met veel bergruimte en 
Soft-Close
De ver naar boven toe opengaande kleppen 
bieden veel hoofdruimte. Robuuste scharnieren 
houden de kleppen goed omhoog en stevig 
gesloten. Extra licht geven de LED lichtbanden 
boven de bovenkasten.

 ● Geventileerde bovenkasten
Optimale luchtcirculatie gebaseerd op 
opstijgende warmte. Ventilatiesleuven in de 
bovenkasten en veel afstand tussen rugschot 
en buitenwand ter voorkoming van condens en 
schimmel.

 ● Flexibel lattenrooster
Het bed kan omhooggeklapt, of er in zijn geheel 
worden uitgenomen, om nog meer mee te 
kunnen nemen. Riemen houden alles stevig op 
zijn plek.

 ●  Afsluitbaar opbergvak boven de cabine
Praktische en veilig. Het grote vak met  
afsluitbare klep zorgt voor extra bergruimte.

HOOGWAARDIGE UITRUSTING

BERGRUIMTE
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 ● Capri 
Standaard bij meubeldecor brons 
metallic / steengrijs metallic

 ● Mali
Standaard bij meubeldecor, Ashai 
essen / Magnolia metallic

 ● LED zwanenhalsspot
Lekker veel licht in de zithoek en 
toch maar heel weining stroomver-
bruik. Goed richtbaar om een boek 
te kunnen lezen, of de route voor 
de volgende dag te bepalen.

 ○ Kinderbed in de zitgroep
Met een extra kussen wordt in de zitgroep heel eenvoudig een bed geformeerd 
voor kleine gasten.

 ●  Vaste bank
Comfortabele zijdelings-  
verschuifbare zitting

 ○ Avus
Optioneel bij alle modellen en 
meubeldecoren

 ○ Nevada
Optioneel bij alle modellen en 
meubeldecoren

* Technische gegevens van de Hobby SlimLine-Koelkast volgens VO (EU) 517/2017: 
tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / bevat drijfgassen / koelmiddel R 134a

 ●  Opbergvakken in de vloer
Geen plekje is onbenut gebleven. 
Opbergvakken bij het zitgedeelte 
en in de vloer bieden een vaste plek 
voor heel wat bagage.

 ● Net bij de ingang
Dat is praktisch: een net aan de 
zijkant van de keuken, waardoor 
u uw vakantielectuur direct bij de 
hand heeft.

STOFFERINGS COMBINATIESWONEN

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VOOR IEDERE SMAAK
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 ●  SlimLine koelkast*
De nieuw door Hobby ontwikkelde en gepatenteerde SlimLine koelkast, is onopvallend weggewerkt in de 
kast boven de keuken. De compressorkoelkast is praktisch ingedeeld: links en rechts ruime koelvakken 
achter kleppen en in het midden een uittrekbare flessenvak. Hier kunt u 1.0 lt. flessen in kwijt. De geruis-
arme koelkast heeft een nachtstand en een boostfunctie. Hij is te bedienen via het TFT paneel en is ook te 
sturen via de MyHobby app. 

 ●  LED verlichting en contactdoos in de keuken
Een doorlopende LED lichtlijst boven de keuken zorgt voor 
een ideale verlichting van het werkvlak. Een ander praktisch 
detail is de tweevoudige contactdoos in de keuken (230V).

 ●  Insectenplissé voor de schuifdeur
Deur open, insectenplissé dicht. 
Frisse lucht kan binnen komen, 
terwijl vliegen en muggen buiten 
blijven.

 ●  Schuifdeur met raam en  
opbergvakken
Het raam met geïntegreerde plissé 
zorgt voor een goed uitzicht, of 
houdt nieuwsgierige blikken buiten. 
In de opbergvakken is plaats voor 
allerlei zaken die u direct bij de 
hand wilt hebben.

 ●  Extra brede keukenladen
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles nog eens 
makkelijk terug te vinden omdat ze volledig uittrekbaar zijn. 
Ze sluiten zacht en stil dankzij de Soft-Close techniek en 
worden stevig gesloten gehouden met hoogwaardige  
Push-Lock sloten.

 ●  Verbreding aanrechtblad
De compacte keuken is een typisch voorbeeld 
van de intelligente manier waarop de indeling 
van de VANTANA tot stand is gekomen. Extra 
werkruimte ontstaat door het zijblad omhoog 
te klappen.

 ●  De praktische kook- spoelcombinatie biedt 
meer werkruimte.
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, 
waardoor schoonmaken kinderspel is. De 
kookpitten zijn ruim verdeeld, waardoor u ook 
met grotere pannen kunt werken. De kookpit-
ten worden elektrisch ontstoken. De gedeel-
de glazen afdekking biedt eventueel extra 
werkruimte.

KEUKEN

HOOGWAARDIGE UITRUSTING
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 ●  Badkamer aan de zijkant met praktische 
douchezuil
De compacte zijbadkamer met geïntegreerde 
lamellendeur geeft optimaal comfort op een 
minimaal grondoppervlak. Een praktisch detail 
is de douchezuil met geïntegreerde wasbak. 
(model afhankelijk)

 ● Veel bergruimte
Mooi en praktisch tegelijk; in de spiegelkasten 
kunt u al uw toiletspulletjes kwijt.

 ●  Compacte badkamer met schuiftoilet
De compacte badkamer is effeciënt ingericht op een minimale oppervlakte. Het toilet is weg te schuiven, 
waardoor u ruim plek heeft om te douchen. Nog een positief effect is dat er meer plaats is voor de bedden. 
(model afhankelijk)

 ● Slimme oplossing
Het toilet kan niet nat worden tijdens het  
douchen als de klep omhoog getrokken wordt.

 ●  Vorstvrij geïnstalleerde schoonwatertank
De makkelijk te bereiken schoonwatertank is 
tegen vorst beschermd door inbouw in het 
achterste deel.

 ●  Uitstelbaar raam met melkglas 
Het uitstelbare raam geeft natuurlijk licht en  
optimale ventilatie van de wasruimte.  
Het matglas zorgt voor privacy.

BADKAMER

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting



17

 ●  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 
navigatie 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 met toekomstige  
generaties. Nu al kan het met 15 apparaten communiceren. (Afhankelijk van fabrikaat)

 ●  TRUMA combi verwarming met boiler
De verschillende uitblaasopeningen van de 
TRUMA-Combi verwarming verdelen de warme 
lucht optimaal door de ruimte en zorgen voor 
een aangename temperatuur. U bedient de 
combiverwarming met het CP PLUS  
bedieningspaneel van TRUMA.

 ●  Tegen vorst beschermde installatie
De leidingen zijn verlegd in de verwarmde dub-
bele vloer bij het zitgedeelte. De binnenvloer 
bestaat uit XPS isolatie met polyester toplaag.

 ●  Geavanceerd accu managementsysteem
De intelligente IBS accusensor geeft alle belangrijke data zoals laadtijd, laadstroom en laad- en ontlaadspanning van de GEL of AGM accu. Alle waarden kunnen via 
het TFT bedieningspaneel worden afgelezen. De accusensoren zorgen er tevens voor dat het intelligente laadapparaat de juiste laadstroom en spanning afgeeft.  
De laadtijd wordt hierdoor met 30% verminderd ten opzichte van gangbare laadapparaten. 

 HobbyConnect gereed - meer informatie op pagina 18.

BOORDTECHNIEK

Leiding warme lucht

Warme lucht

Tegen vorst beschermde 
leidingen

Glasvezelverserkt polyester
XPS isolatieschuim

HobbyConnect
gereed

SAT ontvangstsysteem

Airco

TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

Watervoorziening

Accumanagement

TFT bedienings-
paneel Bewaking

Informatie

Opladen

Oplaadapparaat Start- en boordaccu 
met Hella accusensor 

HOOGWAARDIGE UITRUSTING
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
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, binnen- 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.

 ○  DOMETIC dakairco FreshJet met verwarmingsfunctie
De dakairco heeft vier regelbare uitblaasopeningen. De comfortabele 
lichtgewicht werkt zuinig en aangenaam stil.

 ●  Navigatiesysteem DAB+ ready incl. CD- / DVD speler,  
achteruitrijcamera en databank met staanplaatsen
Naast functies als DVD speler, navigatiesysteem en display voor de 
achteruitrijcamera kan de BLAUPUNKT AV tuner gebruikt worden voor 
draadloos telefoneren via Bluetooth en als centrale mediaspeler,  
inclusief app voor staanplaatsen. Eventueel met DAB+ verkrijgbaar. 
(model kan gedurende het seizoen wisselen)

Het uitwisselen van data verloopt via een speciale webserver. U kunt daardoor overal ter wereld "push"-berichten ontvangen op uw mobiele 
apparaat. Bijvoorbeeld als uw voertuig van zijn plaats wordt gehaald bij diefstal. De MyHobby App geeft u tevens informatie over campings en 
staanplaatsen, maar ook over dealers en servicepunten.

BOORDTECHNIEK

 ● Standaard uitrusting  ○ Optionele uitrusting



K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 FT

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 Es

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg
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De Hobby VANTANA is een echte blikvanger. Het dynamische design en de windroos geven deze compacte VAN een eigen gezicht. 
Naast de standaard witte carrosseriekleur zijn optioneel drie andere lakkleuren verkrijgbaar.

MODELLEN

 DYNAMISCH DESIGN MODELLEN

E
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T

L

B

H

G

VERKLARING TEKENS

TECHNISCHE GEGEVENS

Slapen

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte

Technische toelaatbaar totaalgewicht

UITVOERING
Eénpersoons bedden

Tweepersoons bed in de breedte

Compacte badkamer

Badkamer aan de zijkant ○ Zilver

 ● Wit

 ○ Ferro grijs  ○ Zwart



QUALITY MADE IN GERMANY

WERELDWIJDOPMERKING DUITSLAND

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

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

België · Bulgarije · Chili · China · Duitsland · Denemarken · Estland 
Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot Brittannië -Ierland · IJsland 
Israel · 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  
productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd 
wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.

UW DEALER VA
N

TA
N

A
, S

ei
zo

en
 2

01
8,

 S
ta

nd
 a

ug
us

tu
s 

20
17

NL

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


