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VANTANA to zupełnie nowa klasa wśród furgonów. Nie tylko prawdziwa przyjemność jazdy. 

Również prawdziwa przyjemność mieszkania. Styl wnętrza ustanawia nowe standardy komfortu  

z wieloma zaskakującymi rozwiązaniami wykorzystania powierzchni. Prawdziwa, światowa 

nowość to zaprojektowana przez firmę Hobby lodówka SlimLine i przesuwana toaleta. 

Odpocznij podczas urlopu.

VANTANA AKTYWNY

K60 Fs, fronty mebli w kolorze brązowy metalik / szary kamień metalik, tapicerki Capri 
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K60 FT

PATENT HOBBY

LODÓWKA
SLIMLINE



5

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, fronty mebli w kolorze jesion Ashai / magnolia metalik, tapicerki Mali
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K65 Es

K65 Es

K65 Es
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 ●  Lampa LED przy wejściu gwarantuje doskonałą widoczność podczas 
wchodzenia i wychodzenia z pojazdu. Zintegrowana rynienka 
umożliwia odpływ wody.
Zabudowa furgonu VANTANA jest izolowana wysokowydajną izolacją 
B6 i pianką XPS. Nie tylko usztywniają one nadwozie i tłumią szum 
podczas jazdy, lecz również zapobiegają przenikaniu do wnętrza ciepła i 
zimna, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat wewnątrz pojazdu.

 ○  Lampa LED przy wejściu ze  
zintegrowanym odpływem wody
Lampa LED przy wejściu gwa-
rantuje doskonałą widoczność 
podczas wchodzenia i wychodzenia 
z pojazdu. Zintegrowana rynienka 
umożliwia odpływ wody.

 ○  System rolet przyciemniających REMIS do 
przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy 
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w 
kabinie kierowcy chroni przed niepożądanymi 
spojrzeniami i słońcem.

 ●  Perfekcyjne połączenie z kabiną 
kierowcy
Wszystko na jednym poziomie:  
Super szeroki próg umożliwia  
łagodne przejście między kabiną 
kierowcy a częścią mieszkalną.

 ●  Wysokiej jakości okna uchylne
Przyciemnione okna zewnętrzne  
produkowane są metodą odlewania. Większa 
grubość materiału sprawia, że okna są bardziej 
odporne na naprężenia i odkształcanie oraz 
gwarantują lepszą izolację dźwiękową. Nowy 
system uszczelniający zapewnia trwałe  
zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

 ○ Okno boczne w części sypialnej
Więcej światła dziennego w sypialni dzięki dużemu oknu po 
lewej lub po prawej stronie. (zależnie od modelu)

 ○ Bagażnik rowerowy Thule Elite
Bagażnik THULE o ciężarze włas-
nym zaledwie 10,5 kg i ładownoś-
ci 35 kg optymalnie nadaje się 
do transportu dwóch rowerów. 
Dodatkową zaletą jest montaż nie 
wymagający wiercenia otworów i 
możliwość otwarcia tylnych drzwi 
również przy przymocowanych do 
bagażnika rowerach.
(dostępne dla K65 FT i K65 Es) 

 ●  W pełni zintegrowane rolety z kasetami typu 
kombi do ochrony przed słońcem i owadami 
Wszystkie okna części mieszkalnej wyposażone 
są w zintegrowane w bocznej ścianie rolety z 
kasetami typu kombi do ochrony przed słońcem 
i owadami.

ZABUDOWA 

Rama PUR

Wysoko skuteczna izolacja B6Pianka XPS

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne
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 ●  Inteligentny i elastyczny podział tylnej części pojazdu
Schowek w tylnej części pojazdu może zostać dopasowany odpowiednio do potrzeb, znajdzie się w nim 
sporo miejsca na wakacyjny sprzęt i wyposażenie sportowe. Wyposażenie do kitesurfingu? Rower górski? 
Żaden problem: dzięki praktycznym uchwytom wszystko pozostanie na swoim miejscu.

 ●  Pojemne szafki wiszące z systemem  
„soft close”
Otwierające się daleko do góry klapy szafek z 
systemem łagodnego domykania „soft close” 
zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. 
Bardzo solidne zawiasy gwarantują stabilność  
i pewne zamykanie. Wyjątkowy efekt  
gwarantują opcjonalne taśmy świetlne przy 
szafkach wiszących.

 ● Wentylowane szafki
Optymalna cyrkulacja unoszącego się ciepła: 
szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących 
w połączeniu z izolacją zabudowy zapobiegają 
powstawaniu wilgotnych plam i pleśni.

 ● Elastyczny stelaż pod materac
Gdy łóżko zostanie złożone na bok lub  
całkowicie wyjęte, w pojeździe Vantana  
zmieści się też większy sprzęt sportowy. Pasy 
mocujące przytrzymują podczas jazdy wszystko 
na miejscu.

 ●  Zamykany schowek nad kabiną kierowcy
Praktyczny i bezpieczny: duży schowek z zamy-
kaną klapą oferuje dodatkowe miejsce  
do przechowywania rzeczy.

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYPOSAŻENIE

SCHOWEK
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 ● Capri 
Seryjnie dla frontów mebli w  
kolorze brązowy metalik / szary 
kamień metalik

 ● Mali
Seryjnie dla frontów mebli jesion 
Ashai / magnolia metalik

 ○ Giętka lampka LED
Ekskluzywna lampka do czytania 
nad siedziskiem dostarcza jasnego 
światła przy minimalnym zużyciu 
prądu. Można ją precyzyjnie ustawić 
do czytania książki lub studiowania 
trasy na następny dzień.

 ○ Zapasowe łóżko dziecięce w siedzisku
Dodatkowa tapicerka błyskawicznie przemienia siedzisko w łóżko dla małych gości.

 ●  Stałe siedzisko
Z wygodnymi, przesuwanymi na 
bok poduszkami do siedzenia.

 ○ Avus
Wyposażenie specjalne dla  
wszystkich modeli i frontów mebli

 ○ Nevada
Wyposażenie specjalne dla  
wszystkich modeli i frontów mebli

* Dane techniczne lodówki SlimLine Hobby zgodnie z rozporządzeniem (UE) 517/2017: 
tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / zawiera gazy cieplarniane / chłodziwo R 134a

 ●  Schowki w obszarze podłogi
Tutaj żadne miejsce nie pozostaje 
niewykorzystane. W schowkach 
pod siedziskiem i w podłodze wszy-
stko ma swoje miejsce.

 ● Kieszeń z siatką w obszarze  
 wejściowym

Praktyczne i łatwo osiągalne: w 
kieszeni przy kuchni można szybko i 
łatwo schować nie tylko wakacyjną 
lekturę.

PRZEGLĄD TAPICEREKCZĘŚĆ MIESZKALNA

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SPEŁNIENIE  
INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ
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 ●  Lodówka SlimLine*
Nowa, zaprojektowana przez firmę Hobby i opatentowana lodówka SlimLine, ukryta za dyskretnym 
frontem meblowym, stwarza zupełnie nowe poczucie przestrzeni. Wewnątrz lodówka jest w przemyślany 
sposób podzielona na pojemne schowki chłodzące z lewej i prawej strony i wysuwaną półkę na napoje  
na środku pomiędzy obydwiema klapami. Tu bez problemu zmieszczą się zwykłe butelki na napoje o  
pojemności 1,0 litra. Ta cicha lodówka posiada funkcję obniżania temperatury w nocy i funkcję „boost”, 
można nią sterować za pomocą panelu sterowania TFT i aplikacji „MyHobby”. 

 ●  Oświetlenie LED i gniazda w kuchni
Listwa oświetleniowa LED nad kuchenką i  
zlewozmywakiem optymalnie oświetla kuchnię.  
Dodatkowy szczegół: dwa gniazda 230 V w kuchni.

 ○  Moskitiera do drzwi przesuwnych
Wystarczy otworzyć drzwi i  
zaciągnąć ochronę przed owadami: 
Świeże powietrze przepływa do 
wnętrza, a owady pozostają na 
zewnątrz.

 ●  Przesuwane drzwi z oknem i 
półkami
Swobodny widok na zewnątrz, dużo 
światła we wnętrzu pojazdu i  
zintegrowana roleta zaciemniająca: 
Duże okno i schowki w drzwiach 
przesuwnych są niezwykle  
praktyczne.

 ●  Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości
Duże, oświetlone szuflady z pełnym wysuwem umożliwiają 
dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania zapewnia 
łagodne i ciche zamykanie szuflad. Stabilne zamknięcia 
zapobiegają niezamierzonemu otwarciu szuflad podczas 
jazdy.

 ●  Poszerzenie płyty roboczej
Kompaktowa kuchnia to przykład  
inteligentnego wykorzystania powierzchni 
w pojazdach Vantana. Powierzchnię roboczą 
można powiększyć o składane poszerzenie 
płyty roboczej.

 ●  Praktyczne połączenie kuchenki ze zlewo- 
zmywakiem zapewniające większą 
powierzchnię roboczą
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej 
stali szlachetnej i tworzą jednolitą całość, która w znacznym 
stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między dwoma 
palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również 
w większych garnkach. Zapalenie płomienia następuje 
za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową 
powierzchnię roboczą zapewnia dwuczęściowa pokrywa ze 
szkła bezpiecznego. (zależnie od modelu)

KUCHNIA

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYPOSAŻENIE
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 ●  Łazienka boczna z praktyczną kolumną 
prysznicową
Kompaktowa łazienka boczna ze zinte- 
growanymi drzwiami żaluzjowymi oferuje 
komfort na niewielkiej przestrzeni. Praktycznym 
elementem jest kolumna prysznicowa ze zinte-
growaną umywalką. (zależnie od modelu)

 ● Dużo miejsca do przechowywania rzeczy
Piękne i jednocześnie praktyczne: W szafkach z 
lustrami można schować wszystkie kosmetyki, 
które jednocześnie są zawsze pod ręką.

 ●  Kompaktowa łazienka z przesuwaną toaletą
W nowej, kompaktowej łazience miejsce zostało wykorzystane wyjątkowo efektywnie. Toaleta może być 
przesuwana, co stwarza więcej miejsca na korzystanie z prysznica. Dodatkowa zaleta: powstaje więcej 
miejsca na łóżka.

 ● Sprytna klapa
Aby wsunięta ubikacja nie zmoczyła się 
podczas korzystania z prysznica, wystarczy 
pociągnąć klapę do góry i ubikacja pozostaje 
sucha.

 ●  Zbiornik świeżej wody chroniony  
przed mrozem
Łatwo dostępny zbiornik świeżej wody jest 
chroniony przed mrozem i bezpiecznie  
zainstalowany w tylnej części pojazdu.

 ●  Okno uchylne, mleczne 
Uchylne okno umożliwia dopływ naturalnego 
światła i optymalne wietrzenie łazienek.  
Mleczna szyba chroni prywatność.

ŁAZIENKA

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne
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 ●  Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych 
przycisków programowalnych pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. TRUMA, DOMETIC czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi 
nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby oferują przegląd wszystkich symboli producentów. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu 
można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. 
Centralnie można sterować także innymi elementami wyposażenia pokładowego, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. System jest ujednolicony, przystosowany do  
aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (przestrzegać wskazówek producenta)

 ●  Ogrzewanie ciepłym powietrzem z bojlerem 
ciepłej wody TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu 
typu kombi firmy TRUMA optymalnie  
rozdzielają gorące powietrze w pojeździe, 
zapewniając w nim przyjemną temperaturę. 
Obsługa odbywa się za pomocą panelu  
sterowania TFT firmy Hobby i dodatkowo 
cyfrowego panelu sterowania CP PLUS firmy 
TRUMA w części sypialnej.

 ●  Instalacja chroniona przed mrozem
Przewody zasilające i odprowadzające  
znajdują się w ogrzewanej, podwójnej  
podłodze w obszarze siedziska. Kompletna 
podłoga wewnętrzna składa się z izolacji  
termicznej XPS z powłoką TWS.

 ○  Najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem
Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas ładowania, prąd ładowania i napięcie ładowania, a także – w trybie samo-
wystarczalnym – pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora rozruchowego oraz akumulatora zabudowy (GEL/AGM). Wszystkie wartości można odczytać na 
panelu sterowania TFT. Czujnik akumulatora dostarcza do inteligentnego prostownika do ładowania dokładną informację o ilości wymaganego prądu i napięcia łado-
wania, umożliwiając tym samym oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest krótszy o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi prostownikami. 

 HobbyConnect ready – dalsze informacje na stronie 18.

TECHNIKA POKŁADOWA

Przewód ciepłego powietrza

Ciepłe powietrze

Przewody zasilające i  
odprowadzające  
chronione przed mrozem

TWS
Izolacja termiczna XPS

HobbyConnect
ready

Instalacja 
satelitarna

Klimatyzacja

Panel sterowania TFT

System  
oświetleniowy

Ogrzewanie

Zasilanie wodą

System zarządzania 

akumulatorem

Panel sterowania 
TFT Monitoring

Informacje

Ładowa-
nie

Prostownik do 
akumulatorów

Akumulator rozruchowy i 
pokładowy 

z czujnikiem akumulatora 
HELLA 

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYPOSAŻENIE
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki  
pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. Aplikacja 
umożliwia odczytywanie lub bezpośrednie aktywowanie godziny, temperatur, poziomów napełnienia i stanu akumulatora. Centralnie można 
sterować także innymi komponentami pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect zapewnia 
także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS pojazdu turystycznego z Internetem.

 ○  Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z funkcją grzania
Klimatyzator dachowy wytwarza cztery regulowane prądy powietrza. 
To wygodne i lekkie urządzenie pracuje oszczędnie i przyjemnie cicho.

 ○  System nawigacyjny DAB+ ready z odtwarzaczem CD/DVD, kamerą 
cofania i bazą miejsc parkingowych
Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz DVD, system nawigacyjny 
i wyświetlacz kamery cofania BLAUPUNKT tuner AV umożliwia 
bezprzewodową łączność za pośrednictwem złącza Bluetooth i służy 
jako centralny odtwarzacz multimedialny z aplikacją bazy miejsc par-
kingowych. Dostępny również z DAB+. (Zmiana modelu w bieżącym 
sezonie zastrzeżona)

Dzięki temu z prawie każdego miejsca na świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie z pojazdem. Wymiana danych odbywa się w  
obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer WWW. Dlatego też możliwe jest otrzymywanie powiadomień push na mobilne urządzenie 
końcowe, na przykład gdy pojazd zostanie skradziony z miejsca postoju.

TECHNIKA POKŁADOWA

 ● Wyposażenie seryjne  ○ Wyposażenie specjalne



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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Pojazd VANTANA firmy Hobby przyciąga spojrzenia: dynamiczny motyw z ”Różą wiatrów” nadaje temu kompaktowemu vanowi  
indywidualny charakter. Oprócz standardowego lakieru w kolorze białym dostępne są opcjonalnie lakiery specjalne w kolorach.

MODELE

 DYNAMICZNY STYL MODELE

E

F

s 

T

L

B

H

G

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

DANE TECHNICZNE

Część sypialna

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek

Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

WERSJA
Łóżka pojedyncze

Łóżko z materacem 140x200 cm, 
poprzeczne

Kompaktowa łazienka

Łazienka boczna ○ Srebrny

 ● Biały

 ○ Szary łupek  ○ Czarny



QUALITY MADE IN GERMANY

NA ŚWIECIEWSKAZÓWKA NIEMCY

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

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

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia · Finlan-
dia · Francja · Grecja · Hiszpania Holandia · Irlandia · Islandia · Japonia · Korea 
Południowa · Niemcy · Norwegia · Nowa Zelandia · Polska · Portuga-
lia · Rumunia · Słowenia · Sri Lanka · Szwajcaria · Szwecja ·Tajlandia · Wielka 
Brytania · Włochy · Węgry

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również 
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne nie należące do 
seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach 
od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o 
ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodne ze 
standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych 
pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej 
jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego 
wpływu na cel zastosowania.
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