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HIENOA OLI JA VIELÄ  
HIENOMMAKSI MUUTTUI

Aluksi oli uraauurtava idea; nyt Hobby on modernien mat-

kailuvaunujen ja -autojen suunnannäyttäjä. Jo 50 vuoden 

ajan olemme tehneet automatkailusta yksinkertaisempaa, 

mukavampaa ja rentouttavampaa.

Jokainen uusi Hobby-matkailuautojen sukupolvi ihastuttaa 

ensiluokkaisella varustuksellaan, reilulla tilasuunnittelullaan, 

korkealla laadullaan ja toiminnallisuudellaan.

Menestyksemme salaisuutena on neljä peruspilaria:  

Käänteentekevät keksinnöt, innovatiivinen tekniikka, 

moderni design ja suuri intohimo. Ei siis mikään ihme, että 

Hobby-matkailuautot ovat niin haluttuja.

1967
Laivanrakennusinsinööri Harald 
Striewski perustaa 30-vuotiaana 
yrityksensä. Ensimmäiset kolme mat-
kailuvaunua Harald Striewski rakentaa 
jo ennen Hobby-Wohnwagenwerk- 
firman perustamista Fockbekissa Poh-
jois-Saksassa; kaksi vaunua hän myy 

välittömästi, yhdellä hän 
lähtee matkalle perheensä 
kanssa.

1968
Nuori yritys kasvaa ja kehittyy. Uudes-
sa, 10.855:n neliömetrin liiketilassa 
Fockbekin Schaffredderissä on nyt 
neljä työntekijää. 

1970
Alkuperäisen päämäärän - raken-
taa päivittäin yksi vaunu – Hobby 
saavutetti jo vuonna 1969. Vuotta 
myöhemmin 42 työntekijää valmisti 
kuusi vaunua päivässä.

2009  Puoli miljoonaa on saavutettu; 
Fockbekin tuotantolinjalta valmistuu 
500.000:s Hobby-merkkinen vaunu, 
mallia 495 UL.

2006
Hobbylla on uusi osoite: Harald-Stri-
ewski-Straße; Fockbek nimeää siis ka-
dun menestyneen yrittäjänsä mukaan.

2007
Liittokansleri Angela Merkel ja 
schleswig-holsteinilainen ministeripre-
sidentti Peter Harry Carstensen vierai-
levat Hobby-tehtailla Fockbekissa.
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1972
Mallivalikoima kasvattaa kappalemää-
rää: 5.000 vaunua on jo valmistunut 
Fockbekin liukuhihnalta, 132 työnteki-
jän voimin. 

1983
Hooby on ensi kertaa markkinajohtaja 
Saksassa ja vuotta myöhemmin on 
numero 1 myös koko Euroopassa. Joka 
yhdeksäs minuutti rullaa hihnalta uusi 
vaunu.

1984
Hobby 600 on merkin ensimmäinen 
matkailuauto ja samalla ainutlaatuisen 
menestystarinan alku; tämä puoli- 
integroitu voittaa viisitoista kertaa  
”Vuoden matkailuauto”-tittelin!

1989
Hobby 600-matkailuauton sisustus 
on huvijahtityyliä ja antaa aivan oman 
luonteen tälle sulavalinjaiselle puoli- 
integroidulle autolle. Asiakas voi valita 
useasta pohjaratkaisusta mieleisensä.

1998
Hobby hankkii omistukseensa 
Baijerissa, Asbach-Bäumenheimis-
sa sijaitsevan Xaver Fendt GmbH 
& Co-yrityksen matkailuvaunu- ja 
matkailuauto-osaston; näin muodo-
stuu sataprosenttinen Hobby-tytär 
nimeltään Fendt Caravan GmbH.

2011
Harald Striewskin esittelemä Hobby-
600-Studie-proto ihastuttaa faneja 
ja ammattilehdistöä ja on alkusoitto 
vuottai myöhemmin esiteltävälle 
Premium-mallisarjalle. 

2014
Retkeilyauto Vantana juhlii ensi-iltaan-
sa ja voittaa kolme vuotta myöhemmin 
ainutlaatuisella SlimLine-jääkaapillaan 
”European Innovation Award”  
- palkinnon

2016
HobbyKomplett-täysvarustuksen 
julkistus Optima- ja Siesta-autoihin: 
Hobby tarjoaa jo tehtaalla valmiiksi 
asennettuna täysin matkavalmiin 
auton – ilman lisävarustepaketteja ja 
piilokustannuksia.

2017
Huippukokous matkailuautossa
Toisella vierailullaan Hobby-tehtaille 
liittokansleri Angela Merkel onnittelee 
Hobby-pomo Harald Striewskiä firman 
50-vuotisjuhlan johdosta.

2017
Hobby juhlii 50-vuotista taivaltaan 
loistokkaassa katujuhlassa muun 
muassa spektaakkelimaisella  
laser-show:lla. Juhliin osallistuu 
40.000 vierasta; se on firman perusta-
jan Harald Striewskin lahja Hobby- 
henkilökunnalle ja heidän perheilleen.

50 VUOTTA HOBBYA
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HOBBY-SERVICE-CENTER
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Reilusti tilaa takatallissa ja tavaratiloissa
Hyvin eristetyssä ja lämmitettävässä takatallissa 
on luukku myös kuljettajan puoleisella seinällä; 
siten lastaaminen on mahdollista kummaltakin 
puolelta. Kiinnityskiskojen ja -hihnojen avulla 

tavarat pysyvät turvallisesti paikoillaan. Sähkö-
laitteiden käyttöä helpottavat takatallissa olevat 

12V/230V-pistorasiat. Miltei kaikissa Opti-
ma-malleissa olevan ulosvedettävän kaasupullo-
telineen ansiosta kaasupullojen vaihtaminen on 

erityisen helppoa.

Nukut kuin kotonasi
Makuuhuone – erillisvuoteilla tai parivuoteilla 

varustettu – on kauttaaltaan mukava ja kodikas. 
Hyvin tuulettuvat vuoteet, joissa on sälepohjat 

ja kylmävaahtopatjat, takaavat terveelliset unet. 
Valo- ja lämmitysjärjestelmiä voi ohjata suoraan 

vuoteesta; lämpimän ilman säätämiseen makuu-
huoneessa on lisäksi digitaalinen Truma CP PLUS 

– ohjausyksikkö.

Modernia keittiösuunnittelua, jossa paljon tilaa
3-liekkisellä liedellä kokkaat yhtä mukavasti kuin 

kotonasi. Super-Slim-Tower pitää ruokatarpeet 
viileinä. Ylellisessä, erityisesti Hobbylle suunni-

tellussa, kapeassa jääkaapissa on 150 litran tila-
vuus. Kaikelle keittiössä tarpeelliselle on suuret 

vetolaatikot Soft-Close-sulkeutumismekanismilla.

Moderneinta asuinosan tekniikkaa täydellises-
ti varustettuna

Lujaa ja erinomaisesti eristettyä: Hobby-mat-
kailuautojen lasikuitukatto ja -lattia sekä 

XPS-lämmöneristys. 70x50 cm:n kokoiset kat-
toikkunat takaavat hyvän ilmanvaihdon ja sähkö-

toiminen ulkoporras sekä erikoisleveä ulko-ovi 
helpottavat sisään- ja uloskäyntiä. Erityinen 
kohokohta on tehtaalla asennettu markiisi.

HOBBYKOMPLETT
HOBBYSI ON TÄYSIN 
VARUSTETTU.
Helppoa – astu sisään ja lähde liikkeelle! OPTIMA DE LUXE: lla se 

onnistuu, sillä kaikissa malleissa on laadukas HobbyKomplett-  

täysvarustus. Se tekee matkailuautolla lomailusta nautittavan  

kokemuksen ja tarjoaa kaikkialla mukavuutta kuin olisit kotonasi. 

Ilman kallista extraa tai erityisiä varustepaketteja. 

Kiitos täysvarustuksen Hobby-matkailuautot ovat starttivalmiina 

aina; ne ovat matkakumppaneita, jotka eivät jätä toivomisen varaa!
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Oma pesuhuone – kaikki henkilökohtaiseen 
hygieniaan
Kaikissa pesutiloissa on integroitu tai erillinen 
suihkukaappi, jossa on kaunis ja käytännöllinen 
design-suihkupylväs. Se on hieno ja samalla 
käytännöllinen ja siinä on upea suihkuvarustus. 
Suurissa peilikaapeissa on reilusti säilytystilaa. 
Erityisen näppärä keksintö on Optima-malliston 
ulosvedettävä pyykkinaru pesuhuoneessa. Kään-
nettävässä Thetford-wc - istuimessa on hiljainen 
huuhtelu.

Mukava ohjaamo
Asuinosan istuinten kangasmateriaalilla päällys-
tetyt ohjaamoistuimet on varustettu kyynärno-
jilla ja ne ovat korkeussäädettävät. Tuulilasi ja 
sivuikkunat on varustettu pimennyslaskosver-
hoin. Paljon päivänvaloa ja raikasta ilmaa tulee 
avattavasta kattoikkunasta.

Täydellistä tilasuunnittelua pienintäkin  
yksityiskohtaa myöten 
Hobbylle tyypillinen LED-valaistus luo mukavaa 
ja kodikasta tunnelmaa matkailuautossasi. Kai-
kissa ikkunoissa on pimennys- ja hyttysverhot. 
Vuoteiden yläpuolella olevissa sivukaapeissa on 
reilusti tilaa vaatteille ja liinavaatteille

Innovatiivinen asuinosan tekniikka ohjaa 
kaikkia matkailuauton toimintoja
Hobby CI-BUS-ohjausjärjestelmä varustettuna 
TFT-paneelilla ohjaa ja kontrolloi kaikkia auton 
asuinosan verkon laitteita. Älykäs akkusensori 
IBS lähettää tärkeät tiedot auton ja asunto-osan 
akuille; tämä tekniikka lyhentää akkujen latau-
saikoja noin 30 % tavanomaiseen tekniikkaan 
verrattuna. Hobby-matkailuautosi on sitä paitsi 
täydellisen talvikelpoinen. Käyttövesisäiliö ja 
sen liitäntäputket ovat pakkassuojatut, harmaa-
vesisäiliö on eristetty ja lämmitettävä. Tehokas 
Truma Combi 6 - ilmakeskuslämmitys lämmittää 
autosi lyhyessä ajassa ja integroitu 10 litran 
lämminvesivaraaja tuottaa nopeasti kuumaa 
vettä. Moderniin multimediajärjestelmään 
kuuluu navigaatiojärjestelmä peruutuskameralla, 
leiripaikkadatapankki sekä cd/dvd-soitin 2:lla lisä-
kaiuttimella asuintilassa. Myös teline taulu-tv:lle 
12V/230V-liitäntöineen kuuluu vakiovarustuk-
seen.

Tekstissä mainitut varustukset ovat yleisluontoisia ja voivat vaihdella autoittain. Eri mallien varustus on 
nähtävissä matkailuautohinnastossa.

HOBBYKOMPLETT TÄYSVARUSTUS

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS
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OPTIMA DE LUXE 
ELEGANTTI
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T65 GE

”Ashai Esche (saarni) / Lana Grey (harmaa) – kalustuksen moderni ja ystävällinen interiööri sopii 

loistavasti OPTIMA DE LUXE:n ulkomuotoiluun ja korkealuokkaiseen varustukseen.  

13 mallivariaatioita mahdollistavat juuri halutunlaisen pohjaratkaisun valinnan, haluatpa  

kompaktin van- tai tilavan puoli-integroidun auton.

OPTIMA DE LUXE ELEGANTTI
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13OPTIMA DE LUXE

T65 GE V60 GF
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V60 GF

V60 GF V60 GF

V60 GF



15OPTIMA DE LUXE
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T65 HFL

T65 HFL



17OPTIMA DE LUXE
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T65 HFL

Slim Tower - jääkaappi



19OPTIMA DE LUXE

T65 HFL Sivupesuhuone, jossa erillinen suihkutila, T65 HFL
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T60 H T60 H



21OPTIMA DE LUXET60 H
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T60 H

T60 H Kompakti pesuhuone



V60 GF

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

V65 GE

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T60 H

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 FL

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

23OPTIMA DE LUXE

Van Van

Alaslaskettava ylävuode Alaslaskettava ylävuode Alaslaskettava ylävuode Alaslaskettava ylävuode

Alaslaskettava ylävuode
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OPTIMA PREMIUM
PELKKÄÄ LUXUSTA
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T70 GE

Sen ainutlaatuisen ulkomuotoilun hienot linjat ja dynaaminen design sekä omintakeinen takaosa 

tekevät OPTIMA PREMIUM:ista erinomaisen matkaseuralaisen. Se henkii loistokkuutta myös 

sisätiloiltaan; „Bronze Metallic (pronssi) / Stone Grey Metallic” (kivenharmaa) - kalusteet antavat 

tälle hyvin varustetulle puoli-integroidulle autolle aivan erityisen ilmeen.

OPTIMA PREMIUM PELKKÄÄ LUXUSTA



27OPTIMA PREMIUM
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T65 HGQ



29OPTIMA PREMIUM

T70 GE

Tilapesuhuone, T70 GE



30

T70 E

T70 E

Takapesuhuone, T70 E



31OPTIMA PREMIUM
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T70 F

T70 F



33OPTIMA PREMIUM



34

Super-Slim-Tower-jääkaappi



35OPTIMA PREMIUM

T70 F

T70 F

Takapesuhuone, T70 E
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T65 HGQ

T65 HGQ

T65 HGQ



37OPTIMA PREMIUM
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T65 HGQ

Tilapesuhuonekonsepti, T65 HGQ Molemmin puolin kuljettava pesuhuone, käynti makuuhuoneesta, T65 HGQ 



V65 GE

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 FL

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

39OPTIMA PREMIUM

Käynti pesuhuoneeseen 
olohuoneesta, T65 HGQ

Design-suihku, T65 HGQ Van

Alaslaskettava ylävuode

Alaslaskettava ylävuode Alaslaskettava ylävuode Alaslaskettava ylävuode
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SIESTA DE LUXE
PERHEYSTÄVÄLLINEN
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A65 GM

Aikuisille ja lapsille ei ole olemassa parempaa valintaa. SIESTA DE LUXE tarjoaa kaiken, 

mitä perhe toivoo: Paljon tilaa, suuret tavaratilat ja modernin sekä käytännöllisen  

kalustuksen. Kiitos vakiona olevan HobbyKomplett-täysvarustuksen SIESTA DE LUXE on 

jo tehtaalta lähtiessään täysin starttivalmis; se tekee hyvää lomakassalle, koska mitään 

extra-varusteita ei tarvitse hankkia. 

SIESTA DE LUXE PERHEYSTÄVÄLLINEN



43SIESTA DE LUXE
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A60 GF

A60 GF

A60 GF

Slim Tower - jääkaappi



45SIESTA DE LUXE
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A65 GM

A60 GFA60 GF



A70 GM

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

A60 GF

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM

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

47SIESTA DE LUXE

Kompakti pesuhuone
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T70 F

Loppuun asti ajateltu pesuhuonekonsepti

Suuret tavaratilat ja takatallit

Mukavat kylmävaahtopatjat

Sisäänkäynnin tartuntakahvassa LED-valaistus

Kulutusta kestävä lasikuitulattia XPS-lämpöeristyksellä

Lämpöeristetty ja lämmitettävä harmaavesisäiliö

Monitoiminen keittiön seinä

Erikoisleveä ulko-ovi hyttysverholla

DOMETIC-SEITZ-kattoluukut

Koko valaistus LED-tekniikkaa

Kulutusta kestävä lasikuitukatto

Takaa tuulettuvissa kaapeissa on erityisen kestävät saranat ja paljon tilaa

Keittiön laatikot mukavan suuret ja varustettu Soft-Close- ja Push-Lock-mekanismeilla

LED-tunnelmavalaistus

Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
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HOBBYKOMPLETT 
HOBBYSI  
TÄYSVARUSTETTU.

Kaikki, mikä tekee lomasta miellyttävää ja huoletonta, on Hobby-matkailuautoissa 

alusta alkaen olemassa: erityisesti mainittakoon navigaatiojärjestelmä, markiisi, taka-

tallin luukku myös kuljettajan puoleisella seinällä ja ohjaamon säädettävä kattoikkuna. 

Hobby-autot ovat täysvarustuksen ansiosta aivan valmiita lomalle. 

 Nauti lomasta – ilman kallista extraa, lisätarvikepaketteja ja piilokuluja.

Captain´s Chair-istuin asuinosan kangasmateriaalilla

HOBBYKOMPLETT

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS
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OLOHUONE
TARKOIN HARKITTUA PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN
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LED-valaistus vaatekaapissa
Kaikki nähtävissä yhdellä silmäyksellä: LED-valais-
tus kaikissa vaatekaapeissa. Ulosvedettävä vaate-
tanko helpottaa vuoteen alapuolisen vaatekaapin 
käyttöä. (mallikohtainen)

Tyylikäs pöytä Rakkaudesta yksityis-
kohtiin: Kiiltävä pöytälevy pyöristet-
tyine kulmineen ja kromikoristeineen 
koristaa myös keittiön työtasoja.

Pistorasiat istuinryhmissä
12V/230V-pistorasia on istuinryhmäs-
sä hyvin tavoitettavissa.  
(USB-pistorasia lisävarusteena)

Kenkälaatikko oven pielessä
Sisään tultaessa ulkokengät pois jaloista ja 
kenkäkaappiin – niin pysyvät sisätilat puhtaina. 
(mallikohtainen)

Ohjaamoistuimet, joissa kyynärnojat (Captain’s Chair)
Korkeus- ja kallistussäädettävät ohjaamoistuimet ovat asuinosan kangasmateriaalia ja varustettu molemminpuolisilla kyy-
närnojilla, tukevalla kääntömekanismilla ja niissä on erinomainen sivuttaistuki. Laadukas pehmustus on vartalonmukaista 
ja parantaa siten istuinmukavuutta.

HOBBYKOMPLETT OLOHUONE
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Ohjaamon hyllytaso
Ympärikiertävään hyllytasoon mahtuu kaikki, mitä kuljettajalla ja apuohja-
ajalla pitää olla nopeasti saatavilla. (OPTIMA)

Sisäänkäynnin tartuntakahvassa 
LED-valaistus
Ei vain optinen kohokohta, vaan myös 
turvallisuustekijä: upeasti muotoiltu 
kahva helpottaa autoon tulemista ja 
sen kirkas led-valaistus tuo lisävaloa 
sisääntuloalueelle.

Joutsenkaulavalaisimet 
Taipuisat joutsenkaulavalaisimet 
istuinryhmissä ja vuoteiden yläpuolella 
toimivat parhaiten lukuvaloina – niiden 
valo on tarkasti suunnattavissa.

Vaatenaulakko sisääntulossa
Tyylikäs naulakko koristaa upeasti sisääntuloa. 
(mallikohtainen)

Uloskäännettävä pöydän laajennus
Pöytää voi laajentaa lisäpöytälevyllä yhdellä kädenliikkeellä.

REMIS-laskosverhojärjestelmä ohjaamon etu- ja sivuikkunoissa
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa auringonvalolta ja  
epätoivotuilta katseilta.
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Kaapeissa paljon säilytystilaa
Korkealle ylös asti avautuvat luukut saavat aikaan paljon pääntilaa. Luukuissa on erityisen tukevat ja pitkäikäiset saranat.

Suuret säilytystilat erillis- ja parivuoteiden alla.
Paljon tilaa suurillekin tavaroille tarjoaa reilunkokoinen tavaratila; se on mukava ja helppo lastatta-
va yläkautta. (mallikohtainen)

Helposti käytettävät yläkaapit
Monissa malleissa tukeva porras helpottaa pääsyä vuoteen yläpuolisiin 
kaappeihin.

Tukevat kaappien kahvat
Upeat yläkaappien kahvat sulkevat 
luukut turvallisesti ja varmasti.

HOBBYKOMPLETT OLOHUONE
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KEITTIÖ
MODERNIA KEITTIÖSUUNNITTELUA, PALJON TILAA



55HOBBYKOMPLETT KEITTIÖ

Siestan 
sivukeittiö

Kompakti keittiö
Kompakti sivukeittiö jossa Super-Slim-
Tower

Kulmakeittiö

Takakeittiö

(kuvassa lisävarusteina saatavat 
Slim-Tower ja kaasu-uuni)
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Moderni keittiön suunnittelu
Lisätilaa tulee, koska jääkaappi on kulmakeittiön ulkopuolella; tilaa tuo myös tiski, 
jonka taakse turvavyöteline piiloutuu (mallikohtainen). Lisää mukavuutta antavat 
modernit keittiökalusteet, jaloteräksinen tiskipöytä, jossa on leikkuulautakansi sekä 
91 cm korkea työpöytä. Sileät pinnat on helppo puhdistaa käden käänteessä.

Käytännöllinen ruokailuvälinelaatikko
Älykkäästi jaetut ruokailuvälinelaatikot pitävät huolen siitä, 
että välineet pysyvät tukevasti paikoillaan myös ajon aikana.

Tilaa säästävä kulma-alakaappi
Kulma-alakaappi on erityisen tilava ja tuo kätevää  
lisäsäilytystilaa.

Mukavansuuruiset keittiölaatikot
Suuret kokonaan avattavat laatikot pitävät kaiken järjestyk-
sessä, ja niihin pääsee helposti käsiksi. Soft-mekanisminsa 
ansiosta laatikot sulkeutuvat hitaasti ja hiljaisesti. Tukevat lukot 
pitävät laatikot turvallisesti paikoillaan ajonkin aikana.

Pyyhepidike
Monissa keittiöissä on ulosvedettävä 
teline keittiöpyyhkeille.  
(mallikohtainen)

Täydellisesti valaistut keittiöt Valoa, 
niin kuin keittiöön toivotaan:  
tyylikkäästi integroitu valolista loistaa 
kirkasta ja energiaa säästävää led- 
valoa.
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Van-jääkaappi
Näppärä 96-litrainen jääkaappi 
9-litraisella irrotettavalla pakastinosalla 
on ideaalinen ratkaisu kompaktiin 
sivukeittiöön. Elintarvikkeet ja juomat 
pysyvät siellä viileinä ja ovat kätevästi 
saatavilla. (mallikohtainen)

Tilava Slim-Tower-jääkaappi
Parempi tilan tuntu pienemmän 
asennussyvyyden ansiosta: Hobbyn 
kehittämä Slim-Tower, jossa on 140 
litran tilavuus, LED-valaistus ja irrotet-
tava 12-litrainen pakastinosa.

Kompakti 150-litrainen Su-
per-Slim-Tower-jääkaappi
Tässä Hobbyn kehittämässä, 38 cm 
kapeassa absorptiojääkaapissa on 
hiljainen käyntiääni, se on tehokkaam-
pi ja vaatii vähemmän tilaa. Kapeana 
sen ovi ei aukea niin paljon asuinosan 
puolelle kuin aiemmin ja sisältö pysyy 
paremmin paikoillaan.

Toiminnallinen keittiön takaseinä
OPTIMA:n täysintegroitu keittiön verho pimennys- ja hyttysverhoineen on tasapainoi-
nen kokonaisuus. Kaikissa keittiöissä on kaksi käytännöllisesti sijoitettua pistorasiaa. 

Kaikki kolme jääkaappia ovat 12V-, 
230V- ja kaasukäyttöisiä

Suuri kahva on helppokäyttöinen. 
Korotetun asennuskorkeuden ansiosta 
kiusallinen kumartaminen vähenee. 
Kuten Super-Slim-Towerissa myös 
Slim-Towerin alla on tilaa tölkeille ja 
säilykkeille. (mallikohtainen) 

Seitsemän säädettävää lokeroa ovessa 
mahdollistavat sen että litran pullojen 
lisäksi myös korkeat 1,5 litran pak-
kaukset mahtuvat. 15 litran pakasti-
nosa on irrotettava. (asennuspaikka 
mallikohtainen)

3-liekkinen liesi sytytysautomatii-
kalla
Jaloteräsliedellä voi valmistaa jopa kol-
mea ruokalajia samanaikaisesti – kiitos 
näppärästi suunnitellun arinoiden 
sijoittelun voi käyttää myös suuria 
kattiloita ja pannuja. Liekinvarmistin 
sulkee kaasun tulon, jos liekki jostain 
syystä sammuu. Lasikannella saa lisää 
työtilaa

Maustehylly
Mallista riippuen keittiön kaapistossa 
on maustehyllykkö; siten suola, pippuri 
ja muut mausteet ovat mukavasti 
käsillä.

HOBBYKOMPLETT KEITTIÖ
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NUKKUMINEN
MUKAVUUTTA RAUHALLISIIN YÖUNIIN
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Optimaalinen ilmanvaihto  
Mini-Hekillä
Riittävästi raikasta ilmaa tulee vakiona 
olevasta Mini-Heki-kattoluukusta ja 
1-2 avattavasta ikkunasta.

Vuoteiden päätyjen hyllykkö
Valojen himmennin vuoteiden päätyosissa lisää mukavuutta - täällä on valaistuksen 
keskussäädin ja kätevät hyllyt; ideaalinen paikka kirjoille, silmälaseille ja muulle  
tarpeelliselle. (mallikohtainen)

Valaistuksen keskussäädin  
makuuhuoneessa
Jokaisessa Hobby-matkailuautossa  
on käytännöllinen sisävalaistuksen  
kosketussäädin. (asennusesimerkki)

Paljon pääntilaa makuuhuoneessa
Makuuhuoneessa on harvinaisen reilu-
sti tilaa vuoteen ja katon välissä; siten 
myös mukava istuminen on taattu.

Stabiili nostoavustin Vahva nostoa-
vustin helpottaa pneumaattisen kaasu-
jousensa ansiosta vuoteen pohjan 
ylös nostamista sälepohjineen ja 
patjoineen; siten suuren vuodelaatikon 
lastaaminen on helppoa.

Mukavat kylmävaahtopatjat
Kylmävaahtopatjan ansiosta saat 
samanlaisen nukkumismukavuuden 
kuin kotonakin. 7 eri kovuusvyöhyket-
tä sopeutuvat optimaalisesti vartalon 
muotoon.

TRUMA-lisäohjausyksikkö makuu-
huoneessa
Digitaalinen TRUMA CP PLUS-oh-
jausyksikkö ajastimella, yksilöllisellä 
lämpötilan yöpienennyksellä ja lämpö-
tunnistimella mahdollistaa lämpötilan 
säädöt vuodetilasta.  
(asennusesimerkki)

Helppoa lastaamista Jaettujen 
erillisvuoteiden patjojen ansiosta 
vuodesäilytystilojen lastaaminen on 
helppoa – yksinkertaisesti nostamalla 
takaosa ylös ja sijoittamalla tavarat 
tilaviin lokeroihin.

Ulosvedettävä porras
Ulosvedettävä porras erillisvuoteiden 
välissä antaa vielä enemmän liikkuma-
tilaa pesu- ja olohuoneessa.

HOBBYKOMPLETT NUKKUMINEN
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PESUTILA
KAIKKI HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN
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Tukeva metallikahva
Pesuhuoneen ovet on varustettu ergo-
nomisesti muotoilluilla metallikahvoilla. 
Stabiili lukitusjärjestelmä pitää ovet 
kiinni ajonkin aikana.

Upeat keittiöhanat
Vesihana sopii täydellisesti moderniin 
pesuhuonedesigniin.

Upea pesupöytä
Design-pesupöydän alakaapissa on 
reilusti tilaa hoito- ja saniteettitarvik-
keille.

Käytännöllinen, kääntyvä THET-
FORD-wc-istuin
Wc-istuin kääntyy kaksi kertaa 90 
astetta; se takaa optimaalisen tilankäy-
tön. Siinä on tehokas, hiljainen huuh-
telumekanismi. Älykäs näyttö kertoo, 
milloin jätesäiliö pitää tyhjentää.

Runsaat säilytystilat
Pesupöydän alakaapissa 
ja peilikaapeissa kaikelle 
hygieniatarpeistolle on 
reilusti tilaa.

LED-valaistus
Pesuhuoneen LED-valot 
luovat mukavaa valoa.

Ulosvedettävä pyykki-
naru
Käden käänteessä on 
käytössä käytännöllinen 
kosteiden vaatteiden ja 
pyyhkeiden kuivatusnaru. 
(vain OPTIMA)

Hammasmukit vakiona 
Kaksi hammasmukia 
täydentää pesuhuoneen 
mukavuusvarustelun.

DOMETIC SEITZ Mini-Heki - kat-
toluukku
Valo sisään, kosteus ulos! Kaikissa 
pesuhuoneissa on vakiona DOME-
TIC-SEITZ Mini-Heki-kattoluukku.

Design-suihkupylväs
Kaikissa pesuhuoneissa on ylelliset 
design-suihkupylväät. Se on kaunis ja 
käytännöllinen; shampoo ja saippua 
ovat niille varatuilla paikoilla. Veden 
lämpötilaa säädetään portaattomasti 
yksiotehanasta.
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KORI-/ASUINOSAN 
TEKNIIKKA
INNOVATIIVINEN ASUINOSAN TEKNIIKKA HOBBYSSA VAKIONA
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 Kestävät lasikuitukatot ja -lattiat
Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja tarjoaa perinteiseen alumiinikattoon verrattuna huomattavasti 
paremman suojan raekuuroja vastaan; se saattaa vähentää vakuutuskuluja. Kaikki mallit on vakiona varustettu 
lasikuitupohjalla.

Kuljettajan ja matkustajan istuimissa käännet-
tävät käsinojat, istuimet päällystetty asuintilan 
kankaalla
Avattava, kaksinkertainen, sävytetty kattoikkuna 
luo ilmavaa ja valoisaa tilaa sekä tuo raitista ilmaa. 
Käytännöllinen verho suojaa aurinkoisina päivinä 
sisätilaa liialliselta kuumuudelta. (OPTIMA)

Eristetyt DOMETIC-SEITZ-kattoluukut
Kaikissa Hobby-matkailuautoissa on vakiona yksi 
tai kaksi DOMETIC-SEITZ-kattoluukkua. Suuressa 
Midi-Heki- ja pienemmässä Mini-Heki-kattoluu-
kussa on paras mahdollinen eristys, optimaalinen 
tuuletus ja sen lisäksi ne luovat miellyttävää 
tunnelmaa.

Termo-monitoimilattia HOBBYTherm®
65 mm paksu puuton sandwich-rakenne patentoi-
dussa HOBBYTherm®- termolattiassa peru-
stuu erittäin jäykkään XPS-lämmöneristeeseen; 
materiaali on erityisen tehokkaasti kosteutta ja 
mädäntymistä estävää. Lämpimän ilman kierto 
putkistossa toimii myös epäsuorana lattialäm-
mityksenä. (SIESTA DE LUXE)

Laadukkaat, avattavat ikkunat
Sävytetyt, kaksinkertaiset, turvalukolliset ikkunat valmistetaan valumenetelmällä. Se tekee niistä yhdessä suu-
ren materiaalivahvuuden kanssa huomattavasti vastustuskykyisempiä jännityksiä ja sään muutoksia vastaan, 
etenkin kylmillä ja kuumilla ilmoilla. Lisäetuina ovat parempi äänieristys sekä uuden tiivistystekniikan ansiosta 
parempi suoja ulkoa tulevaa kosteutta vastaan.

Pakkassuojatut asennukset lattiarakenteessa
Kaikki tulo- ja poistoputket ovat lämmitetyssä 
kaksoispohjassa istuinryhmän alueella.

HOBBYKOMPLETT RAKENNE- / ASUINOSAN TEKNIIKKA

Lämminilma-
putkitus

Lämminilma-
putkitus

XPS-lämmöneristys

XPS-lämmöneristys

Lasikuitu

Lasikuitu

Täyttö- ja tyhjennysputket
ovat pakkassuojatut

Täyttö- ja tyhjennysputket
ovat pakkassuojatut

Lattialämmitys

Lämmin ilma
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Elegantti THULE OMNISTOR-markiisi
Suojaa auringolta ja sateelta: THULE OMNISTOR-markiiseja on saatavana sopivan 
kokoisina kaikenpituisiin matkailuautoihin.

Erikoisleveä ulko-ovi, jossa ikku-
na, kolmoislukitus, säilytystilaa ja 
roskasanko
Ovessa on tukevat saranat.  
Ikkuna ja siihen integroitu laskosverho 
huolehtivat valinnaisesti näkyvyydestä 
tai näkösuojasta. Säilytyslokeroissa on 
tilaa pikkutavaralle. Käytännöllinen 
jätesanko ja siihen integroitu harjasetti 
helpottavat puhtaana pitämistä.  
(OPTIMA)

LED-äärivalot
Myös päiväsaikaan on hyvä näkyä; 
siksi LED-äärivalot ovat vakiona.  
(kuvassa Optima)

Sähkötoiminen ulkoporras ja tukevat 
helmapellit 
Sähkötoiminen ulkoporras helpottaa 
kulkua sisään ja ulos. Kauniit helma-
pellit ovat alumiinia ja siten erityisen 
iskunkestävät.

Turvallisuuslukko
Massiivinen lukko pitää pitkäkyntiset 
loitolla.

Ulko-ovessa hyttysverho. 
Hyttyslaskosverho ulko-ovessa pitää 
hyttyset ja muut ötökät ulkopuolella.

Tukevat turvallisuuslukot
Uudet litteät luukkujen lukot tuovat 
lisää turvallisuutta.
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Eristetyt, tilavat takatallit
Suuret takatavaratilat ovat lämmitettävät ja kauttaaltaan eris-
tetyt. Tukevalla 2-pistelukituksella varustetuilla, täyseristetyillä 
luukuilla on suuri avautumiskulma, joten esimerkiksi pyörien ja 
muiden suurten esineiden lastaaminen on helppoa.  
Lisäluukku ohjaajan puoleisella seinällä mahdollistaa mukavan 
lastaamisen auton kummaltakin puolelta. 12V/230V-pisto-
rasioiden ansiosta sähkölaitteita voidaan nyt käyttää suoraan 
takatallista. (mallikohtainen)

Erityisen tilava kaasupullotila
Peräkkäin tai vierekkäin – reilunkokoi-
sessa kaasupullokaapissa on reilusti 
tilaa – se takaa helpot kaasupullojen 
vaihdot. (mallikohtainen)

Tavaratilan luukuissa  
kaasupainejouset
Järeät kaasupainejouset pitävät luukut 
tukevasti auki. (mallikohtainen)

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, joissa  
pimennys- ja hyttyslaskosverho
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot suojaamassa 
auringolta ja itikoilta.

Tukevat kiinnityskiskot
Säädettävät kiskot, joihin hihnat  
kiinnitetään, takaavat tavaroiden 
varman paikallaan pysymisen.

Enemmän tilaa perän laskemisella
Matalan alustan alas laskettu perä 
takaa tavaratilalle maksimaalisen koon. 
Pohjan erityispaksu XPS-eristys suojaa 
pakkaselta.
(perän laskeminen mallikohtainen) 

Luja takatallin päällyste
Kaikissa takatalleissa on tukeva ja helppohoitoinen  
muovipäällyste.

LED-valo sisääntulossa
LED-valo ulko-ovella helpottaa pimeällä menemistä ja  
tulemista.

HOBBYKOMPLETT RAKENNE- / ASUINOSAN TEKNIIKKA
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Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli
Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollistavat 
mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, DOMETIC tai muut valmistajat; Hobby TFT-ohjauspaneelissa on eri laitetoimittajien symbolit ja grafiikka 
näkyvissä, joten sen käyttö on tuttujen ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä ja akun 
varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä ja ilmastointia ohjataan tästä keskusyksiköstä. Järjestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteen-
sopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa (huomioi eri laitteiden käyttöohjeet).

Varokerasia etumatkustajan istui-
men alla
Helpossa paikassa etumatkustajan is-
tuimen alla oleva sähkökeskus mahdol-
listaa helpot varokkeiden vaihdot. 
Avaimella, joka toimii myös akun 
pääkytkimenä, voi 12V-järjestelmän 
sulkea pois toiminnasta akun varauk-
sen liiallisen vähenemisen estämiseksi 
– esimerkiksi talvella.

Lämpöeristetty ja lämmitettävä 
harmaavesisäiliö
Jätevesisäiliö on kaikissa Hobby-mat-
kailuautoissa asennettu lattian alle 
iskunkestävään ja lämmitettävään 
eristekoteloon. Käyttöveden tyhjen-
nysventtiili on sijoitettu jätevesisäiliön 
lämmitettävään osaan; siten pakkasella 
ei ole mitään mahdollisuuksia.

Moderneinta akkujen hallintaa
Älykäs akkuanturi IBS mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä omavaraisessa toiminnassa geeli- tai AGM-akun jäljellä olevan toiminta- 
ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit lähettävät älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen ja mahdollistavat siten 
rasittamattoman latauksen ominaiskäyrän mukaan 100-prosenttiseen lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin latureihin verrattuna.

 HobbyConnect ready – lisätietoa sivulla 72.

Satelliittiantenni-

järjestelmä

Ilmastointi

TFT-ohjauspaneeli

Valaistusjär-
jestelmä

Läm-
mitys

Vesijärjestelmä

Akkuhallinta

HobbyConnect 
ready

TFT-ohjauspaneeli

Valvonta

Tietoja

Lataami-
nen

Laturi
Startti- ja asunto-osan 

akku 
HELLA-sensorilla 

Harmaave-
sisäiliö

murronkestävä, 
iskunkestävä  
eristekotelo

Lämmin 
ilmaKäyttökytkin

sulkuventtiilille

Tyhjennysventtiili
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Takaatuulettuvat yläkaapit
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen kierto: kaappien tuuletusaukot ja 
reilusti tilaa talvi-ilmankierron ja ulkoseinän välissä ehkäisevät kosteutta ja hometta.

TRUMA-Combi lämmitysjärjestelmä 
lämminvesivaraajalla
TRUMA-Combi - lämmitysjärjestelmän 
putket jakavat lämmintä ilmaa opti-
maalisesti ympäri vaunua ja huolehti-
vat miellyttävän sisäilman saannista. 
Lämmityslaitteen käyttö tapahtuu 
Hobby TFT – paneelista ja digitaalises-
ta TRUMA CP PLUS – käyttöpaneelis-
ta vuodetilasta.

Kaasulaitteiden keskus-
ohjausyksikkö keittiössä 
Kaasulaitteiden laitekoh-
taiset venttiilit ovat hel-
posti käytettävissä keittiön 
kaapissa.

LED-tunnelmavalaistus
Lukuisat LED-tekniikkaa olevat valoelementit 
luovat ainutlaatuista tunnelmaa. Hienona lisänä 
ovat yläkaappien alapinnan LED-valonauhat. 
Koko 12V-valaistus toimii energiaa säästävällä 
LED-tekniikalla.

Helposti operoitava pakkasvahti-
venttiili
Virraton turvallisuustyhjennysventtiili 
tyhjentää boilerin automaattisesti, kun 
on vaara jäätymisestä. Järjestelmä ei 
siis voi jäätyä ja vesihuolto on varmis-
tettu (venttiilin sijainti mallikohtainen).

Pakkasenkestävä käyttövesisäiliö
Käyttövesisäiliö on pakkassuojattu ja 
sijoitettu turvallisesti istuinpenkkiin; 
siten tyhjennysventtiili on käytännöl-
lisesti sijoitettu ja mahdollistaa helpon 
säiliön tyhjennyksen.

Navigaatiojärjestelmä DAB+ 
ready, sis. cd:n, dvd:n, peruutuska-
meran ja leiripaikkadatapankin
BLAUPUNKT AV-viritin toimii 
dvd-soittimena, navigaattorina ja 
peruutuskameran näyttönä ja lisäksi 
tekee älypuhelimesta hands-freen 
Bluetooth-tekniikalla sekä keskus-me-
dia-soittimena sisältäen leiripaikkada-
tapankin. Saatavana myös DAB+:lla 
(mallivaihdos mahdollista kauden 
aikana). HOBBYKOMPLETT RAKENNE- / ASUINOSAN TEKNIIKKA
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ERIKOISVARUSTUS  
TOIVEIDESI MUKAAN.

Onko Sinulla erityinen Hobby tai aivan erityisiä erikoisvarustetoivomuksia? Siksi tarjol-

la on sopivia erikoisvarusteita ja yksilöllisiä ratkaisuja, joilla saat autostasi omien mi-

eltymystesi ja vaatimustesi mukaisen.

ERIKOISVARUSTUS
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Kehysikkunat
Laadukkaat, kaksinkertaiset, sävytetyt kehysikkunat sopivat saumattomas-
ti auton ulkopintaan ja antavat yhtenäisen ilmeen.

 Polkupyörätelineet
Hobbylla on saatavana polkupyöräte-
lineitä jopa neljälle polkupyörälle sekä 
takateline, joka käy myös sähköpyörille 
(mallikohtainen, kuvassa Aluline-teline  
OPTIMA PREMIUM-autossa).

Termoverhot 
Eristetyillä termoverhoilla kylmä pysyy 
auton ulkopuolella ja ohjaamo pysyy 
kylmilläkin ilmoilla lämpimänä. Lukitta-
va luukku mahdollistaa aina multimedi-
ajärjestelmän ongelmattoman käytön.

Kevytmetallivanteet 
Kaikille sporttisuutta suosiville on kaikkiin 
Hobby-matkailuautoihin saatavana kevytmetalli-
vanteet; ne ovat oikea katseenvangitsija.

Tukevat takanurkkatuet
Vain 6 kg:n painoiset takatukijalat on 
valmistettu kuituvahvisteisesta muo-
vista ja alumiinista; niiden kantavuus 
on peräti 500 kg. (ei T60 H)

Irtomattosarja
Irrotettavalla ja helppohoitoisella mat-
tosarjalla lisäät matkailuautosi kodik-
kuutta; se on tehty tarkoin jokaiseen 
pohjaratkaisuun sopivaksi.

SAWIKO-vetokoukku
Vetokoukun tarvitset esimerkiksi venetrailerin tai 
moottoripyörätelineen vetämiseen.

ASUNTO-OSA
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Viihtyisä L-istuinryhmä
Lisävarusteena moniin OPTIMA-malleihin on 
saatavana L-istuinryhmä, joka luo matkailuautossa 
aivan erityistä viihtyisyyttä.

Vuoteen levennys
Erillisvuoteet voi lisäpatjan avulla yhdistää nopeasti mahtavan 
kokoiseksi divaaniksi. Uusi porrasjärjestelmä helpottaa vuoteisiin 
menemistä ja niistä tulemista.

Säädettävä Queensbett-saarekevuode Queens-
bett on paitsi leveä ja mukava, myös haluttaessa 
korkeussäädettävä. Siten saavutetaan kaksi etua: 
Alla olevan tavaratilan korkeutta voi myös säätää 
halutun korkuiseksi vuoteen korkeussäädön lisäksi. 

FROLI-Komfort-vuode  
kylmävaahtopatjalla 
Froli-joustinsänkyjärjestelmä sopii 
tarkoin vartalon muotoihin ja tukee 
vartaloa ergonomisesti oikein. 
Yhdessä kylmävaahtopatjan kanssa 
nukkumismukavuus on luksuslu-
okkaa.

Avus 
Vakiona SIESTA DE LUXE

Kaikki vakioistuinpäälliset saatavana myös lisävarusteena.

Mali  
Vakiona OPTIMA DE LUXE

Nevada
Vakiona OPTIMA PREMIUM

Capri
Lisävarusteena kaikkiin  
malleihin

 Nahka
Ylellinen ja samalla helppohoitoinen nahkaverhoilu on saatavana 
kermanvalkoisena ja kermanvalkoisen ja ruskean yhdistelmänä.  
(vain OPTIMA)

ERIKOISVARUSTUS

ASUINOSA/NUKKUMINEN
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HobbyConnect – tulevaisuuden tietoverkko
Erityisesti Hobby-matkailuajoneuvoihin kehitetty M2M-sovellus Hobby-Connect mahdollistaa kaiken asui-
nosan sähköohjatun tekniikan ohjaamisen älypuhelimella tai tabletilla; edellytyksenä on ”MyHobby”-sovellus. 
Näytöt kuten päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttöaste samoin kuin akun lataus/pur-
kaus on nähtävissä tai suoraan aktivoitavissa. Myös muita BUS-kelpoisia komponentteja kuten lämmitystä 
ja ilmastointilaitetta voi ohjata tällä sovelluksella. HOBBY-Connect toimii CI-BUS-järjestelmän ja internetin 
välissä.

Käytännöllinen ulkosuihku
Ulkosuihku on mainio viilentäjä kuumina päivinä 
ja myös esimerkiksi harrastusvälineet on kätevää 
huuhdella sillä.

Kaasun ulosottorasia
Ulkopuolinen liitäntä kaasukäyttöisille laitteille.

Siksi on mahdollista olla suorassa yhteydessä autoon lähes maailman joka kolkasta. Dataa vaihdetaan  
molempiin suuntiin erityisellä nettiserverillä; siksi on mahdollista ottaa vastaa Push-viestejä, esimerkiksi silloin, 
kun ajoneuvo on varastettu ja poistunut alkuperäiseltä sijaintipaikkakunnaltaan. 

230V-ulkopistorasia
230V-liitäntä mahdollistaa esimerkiksi tv:n 
katselemisen tai sähkögrillin käyttämisen auton 
ulkopuolella.

VESI / KAASU / SÄHKÖ
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LED-taulu-tv 19”
Lomapäivän jälkeen on mukava rentoutua 19” 
LED-tv: tä katsellen. Yhdessä satelliittijärjestelmän 
kanssa tv: n katselu on mukavaa; tv-teline täyden-
tää mukavuutta.

DOMETIC FreshJet -kattoilmastointilaite lämmitystoimin-
nolla
Kattoilmastointilaite toimii neljällä eri puhallusnopeudella. 
Mukava pieni nopeus toimii virtaa säästäen ja miellyttävän 
hiljaisesti.

Truma-Combi E
Tehokas Truma Combi 6 E toimii paitsi 
kaasulla myös 230V-verkkovirralla; 
erityisesti talvella se on selvä etu.

Teline taulu-tv:lle sis. 12V/230V-liitännät
180 astetta kääntyvä tv-varsiteline mahdollistaa 
television näkyvyyden kaikkialta autosta  
(tv ei kuulu vakiotoimitukseen).

Satelliittiantennijärjestelmä
Täysautomaattiseen Kathrein CAP 650 – satelliit-
tijärjestelmään kuuluu käännettävä, hyvän kan-
taman omaava lautasantenni. Se on vain 21 cm 
korkea ja erityisen aerodynaaminen. Koska antenni 
käyttää Twin-LNB-tekniikkaa, voi käytössä olla 
yhtä aikaa kaksi vastaanotinta. Valittu tv-kanava 
ao. satelliitista näkyy aina automaattisesti.

ALDE-nestekeskuslämmitys
ALDE 3020 HE-nestekeskuslämmitys yhteisteholtaan 
8.500W ja integroitu 8,4-litran boileri on saatavana moneen 
malliin. Lämmitys ja lämpimän veden lämmitys toimivat yhtäai-
kaisesti, mutta haluttaessa myös molemmat erikseen.

Webasto-lämmitys
Auton moottorin jäähdytysvesijärjes-
telmään integroitu Thermo Top C – 
diesellämmitin lämmittää moottorin ja 
ohjaamon jo ennen liikkeelle lähtemis-
tä, sillä sen lämmitystoiminto voidaan 
ajoittaa alkamaan haluttuun aikaan.

USB-kaksoispistorasia
Älypuhelimet tai tabletit voi ladata vaivattomasti 
vuodetilan ja istuinryhmän USB-pistokkeista.

ERIKOISVARUSTUS

LÄMMITYS / ILMANVAIHTO MULTIMEDIA



OPTIMA DE LUXE

V60 GF
4 2

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

V65 GE
4 2 +1

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

T65 GE
4 2 +1

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 E
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ
4 2 +1

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 F
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE
4 4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL
4 4

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 GE
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ
4 4

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

T60 H
4 2 +2

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 FL
4 2 +2

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

4

2 +1
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MATKAILUAUTOMALLISTO

MERKKIEN SELITYKSET
Nukkuminen | lisävaruste

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana
Vuodepaikkojen / lisävarustevuodepaik-
kojen lukumäärä
Jääkaappi, 96 ltr

Slim-Tower-jääkaappi, 140 ltr 

Slim-Tower-jääkaappi, 140 ltr valinnainen

Super-Slim-Tower-jääkaappi, 150 ltr

Takatalli

Alaslaskettu perä

L-istuinryhmä, viistetty

L-istuinryhmä, suora

L-istuinryhmä, viistetty (lisävaruste)

L-istuinryhmä, suora (lisävaruste)

ESIMERKKEJÄ
L-ISTUINRYHMÄT Slim Tower - jääkaappi

L-istuinryhmä, suora (mallikohtainen)

L-istuinryhmä, viistetty (mallikohtainen) Erikoisvarustus (mallikohtainen)

SELITYS
Alkovi

Van

Puoli-integroitu

Alaslaskettava ylävuode

Takatalli

Erillisvuoteet

Parivuode

Pitkittäinen parivuode

Keski-istuinryhmä

Keskiparivuode



OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

V65 GE
4 2 +1

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

T65 GE
4 2 +1

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 E
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ
4 2 +1

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 F
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE
4 4

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

A70 GM
6 4 + 2

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

T65 HFL
4 4

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 GE
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

A60 GF
4 4

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ
4 4

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

A65 GM
6 4 + 2

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

T65 FL
4 2 +2

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

75MALLISTO MATKAILUAUTOT



QUALITY MADE IN GERMANY

MAAILMANLAAJUINENHUOM! SAKSA

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

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

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja · Etelä Korea · Irlanti 
· Islanti · Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Japani · Kiina ·  Kreikka 
· Luxemburg · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi · Saksa 
· Slovenia · Sri Lanka · Suomi · Sveitsi · Tanska ·  Thaimaa · Tšekki · Unkari 
· Uusi-Seelanti · Viro

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita 
ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot vaunujen 
rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden 
välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme 
itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä 
etukäteen ilmoittamatta.

HOBBY-KAUPPIAASI M
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