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CENIONE. UWIELBIANE. 
NA CAŁE ŻYCIE.

Na początku była pionierska idea: sprawić, aby caravaning był łatwiejszy, wygodniejszy 
i bardziej relaksujący. W ten sposób firma Hobby stworzyła przed 50 laty podwaliny 
konstrukcji nowoczesnych przyczep i samochodów kempingowych. Ten cel stanowi dla 
nas motywację również dzisiaj.

W naszym zakładzie w pobliżu Rendsburga w Szlezwiku-Holsztynie zatrudniamy  
dzisiaj ponad 1250 pracowników. Tutaj, w jednym z największych w Europie  
zakładów produkcyjnych przyczep i samochodów kempingowych, przy użyciu  
najnowocześniejszych technologii powstaje rocznie ponad 15000 pojazdów.
 
Tajemnica naszego sukcesu opiera się na czterech filarach: wynalazkach wytyczających 
nowe kierunki rozwoju, innowacyjnej technice, nowoczesnym stylu i olbrzymiej pasji. 
Dzięki nim staliśmy się wiodącym na świecie producentem przyczep kempingowych.

Każda nowa generacja pojazdów przekonuje najwyższej klasy wyposażeniem seryjnym, 
przestronnym wnętrzem, jakością i funkcjonalnością przy doskonałym stosunku jakości 
do ceny. Nic dziwnego, że Hobby to najpopularniejsza i najczęściej kupowana marka 
przyczep kempingowych w Europie. 

Hobby. Na całe życie.
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CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY
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WIELE MIEJSCA W GARAŻACH I SCHOWKACH
Dobrze izolowany i ogrzewany garaż w tylnej  

części pojazdu wyposażony jest również w klapę 
od strony kierowcy. Dzięki temu garaż można 

łatwo załadować z obu stron. Szyny drabinkowe 
i uchwyty umożliwiają bezpieczne mocowanie 
bagażu. W garażu zainstalowane jest gniazdo 

12/230 V, do którego można podłączyć urządzenia 
elektryczne. Butle gazowe na specjalnym wyciągu 

w prawie wszystkich modelach Optima można 
bardzo łatwo wymienić.

SPANIE JAK W DOMU
Sypialnie z pojedynczymi lub podwójnymi łóżkami są 
pod każdym względem wygodne i przytulne. Dobrze 

wentylowane łóżka ze stelażem i materacem z zimnej 
pianki gwarantują zdrowy sen. System oświetle-

niowy i ogrzewanie można wygodnie obsługiwać 
bezpośrednio z łóżka. Regulację ogrzewania ciepłym 

powietrzem w części sypialnej umożliwia  
zainstalowany dodatkowo cyfrowy panel  

sterowania CP PLUS firmy Truma.

NOWOCZESNA KUCHNIA  
Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW

Na 3-palnikowej kuchence gazowej można gotować 
tak samo wygodnie, jak w domu. W lodówce Super 
Slim Tower zmieści się sporo chłodzonych produk-
tów. Ta niezwykle wąska lodówka, zaprojektowana 

specjalnie do pojazdów Hobby, ma pojemność 150 li-
trów. Zapasy i naczynia znajdą swe miejsce w dużych 
szufladach z pełnym wysuwem i systemem łagodne-

go domykania „soft close”.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNIKA  
ZABUDOWY Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM

Samochody kempingowe Hobby są wytrzymałe i  
doskonale izolowane: gwarantują to dach i spód  

pojazdu wykonane z TWS z izolacją termiczną XPS.  
Okna dachowe o wymiarach 70x50 cm umożliwiają 
dobrą wentylację, a elektrycznie wysuwany stopień 

wejściowy i wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe  
ułatwiają wchodzenie do pojazdu. Szczególną atrakcją  

jest montowana fabrycznie markiza dachowa.

Wsiadaj i w drogę! Z samochodem kempingowym Hobby to  
żaden problem, gdyż wszystkie modele posiadają wysokiej jakości, 
seryjne, kompletne wyposażenie HobbyKomplett. Dzięki temu podróż 
samochodem kempingowym staje się beztroską przyjemnością, 
połączoną z komfortem domowych pieleszy. Bez drogich dodatków i 
specjalnych pakietów wyposażenia. 

Dzięki gotowemu do podróży, kompletnemu wyposażeniu, Twój  
samochód kempingowy Hobby może w każdej chwili ruszyć w  
drogę. Towarzysz podróży, który spełnia każde życzenie!

HOBBYKOMPLETT 
TWÓJ SAMOCHÓD KEMPINGOWY 
HOBBY W PEŁNI WYPOSAŻONY
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WŁASNA ŁAZIENKA – WSZYSTKO DO HIGIENY 
OSOBISTEJ
Wszystkie łazienki wyposażone są w zintegrowaną lub 
oddzielną kabinę prysznicową z elegancką kolumną 
prysznicową. Piękne i jednocześnie praktyczne są również 
liczne, użyteczne półki i estetyczna armatura. Duże szafki 
z lustrami oferują wiele schowków. Szczególnie sprytnym 
rozwiązaniem jest wyciągana linka do suszenia prania w 
łazience w serii Optima. Toaleta obrotowa firmy Thetford 
wyposażona jest w cichą spłuczkę.

KABINA KIEROWCY, W KTÓREJ POCZUJESZ SIĘ DOBRZE
Fotel kierowcy i fotel pasażera pokryte są tym samym materiałem, 
który można znaleźć w części mieszkalnej. Fotele wyposażone są 
w podłokietniki, funkcję obrotu i regulację wysokości. Przednie i 
boczne szyby można zasłonić roletą przeciwsłoneczną. Dopływ 
światła dziennego i świeżego powietrza gwarantuje w częściowo 
zintegrowanych samochodach kempingowych duże, uchylne okno 
dachowe.

PERFEKCYJNE WNĘTRZE MIESZKALNE, PRZEMYŚLANE 
W KAŻDYM SZCZEGÓLE 
Typowe dla marki Hobby oświetlenie wnętrza LED tworzy  
nastrojową i przytulną atmosferę w samochodzie kempin-
gowym. Wszystkie okna posiadają rolety przeciwsłoneczne i 
moskitiery. Boczne szafki wiszące nad łóżkami oferują wiele 
schowków na odzież i bieliznę.

INNOWACYJNA TECHNIKA PODKŁADOWA REGULUJE 
WSZYSTKIE WAŻNE FUNKCJE POJAZDU TURYSTYCZ-
NEGO.
Za pomocą systemu zarządzania urządzeniami pokładowymi 
CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby można stero-
wać i kontrolować wszystkie urządzenia elektroniczne zasilane 
z sieci pokładowej. Inteligentny czujnik akumulatora IBS do-
starcza ważnych danych na temat akumulatora rozruchowego 
i akumulatora zabudowy. Ta technika oszczędza akumulator i 
skraca czasy ładowania o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi 
prostownikami. Samochód kempingowy Hobby jest również pod 
każdym względem przygotowany na okres zimowy. Zbiornik 
świeżej wody i przewody są chronione przed mrozem, zbiornik 
na ścieki jest ogrzewany i izolowany. Wydajne ogrzewanie 
ciepłym powietrzem Combi 6 firmy Truma ogrzewa pojazd w 
najkrótszym czasie i jednocześnie udostępnia gorącą wodę ze 
zintegrowanego bojlera o pojemności 10 l. Do nowoczesnej 
instalacji multimedialnej w samochodach kempingowych należą: 
system nawigacyjny z kamerą cofania, baza miejsc parkingo-
wych oraz odtwarzacz CD/DVD z dwoma dodatkowymi głośni-
kami w części mieszkalnej. Również wysuwany uchwyt TV na 
płaski ekran z gniazdem 12/230 V jest już obecny na pokładzie.

Wymienione w tekście wyposażenie seryjne ma charakter ogólnej informacji. Może ono być różne zależnie od specyfikacji technicznych 
pojazdu. Dalsze informacje na temat wyposażenia poszczególnych pojazdów zawarte są w cenniku samochodów kempingowych.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
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PEŁNA ELEGANCJA
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T65 GE

Nowoczesne i przyjazne wnętrze ze szlachetnymi frontami mebli jesion Ashai / szary 
Lana doskonale pasuje do eleganckiego wyglądu zewnętrznego, nowego kształtu 
tylnej części i wysokiej jakości wyposażenia pojazdu OPTIMA DE LUXE. Łącznie 10 
wariantów modeli ułatwia wybór pojazdu odpowiednio do potrzeb i wymagań klienta. 

OPTIMA DE LUXE – PEŁNA ELEGANCJA
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T70 GE

T70 GE T70 GE
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T65 GE
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T65 GE T65 HFL

OPTIMA DE LUXE
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T70 F

T70 F

T70 F
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T65 HFLT65 HFL
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T70 HGQ

T75 HF
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T70 HGQ

T70 HGQT70 HGQ
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T70 HGQ

T70 HGQ

T70 HGQ

T70 HGQ
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

25OPTIMA DE LUXE
T70 HGQ
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CZYSTY LUKSUS
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T70 GE

Delikatne linie i dynamiczna forma niepowtarzalnego stylu zewnętrznego z  
zaakcentowaną tylną częścią pojazdu czynią z modelu OPTIMA PREMIUM  
wyjątkowego towarzysza podróży. Ekskluzywność charakteryzuje również  
wnętrze pojazdu, drewniane fronty w kolorze brązowy metalik / szary kamień  
metalik nadają temu idealnie wyposażonemu, częściowo zintegrowanemu  
samochodowi kempingowemu szczególnie szlachetny charakter.

OPTIMA PREMIUM – CZYSTY LUKSUS
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T65 FL
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T70 GE T70 GE

T70 GE
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T70 ET70 E

T70 E
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35OPTIMA PREMIUM
T65 FL T65 FLLODÓWKA SUPER SLIM TOWER
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T75 HGE

T75 HGE
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T65 FL 4 2 +2 140

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

T65 HFL 4 4 140

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

T70 F 4 2 +1 150

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

T65 GE 4 2 +1 140

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

T70 E 4 2 +1 150

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

T70 GE 4 2 +1 150

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

T75 HF 4 4 150

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

T75 HGE 4 4 140

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

39OPTIMA PREMIUM
T75 HF
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DLA RODZINY
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Najlepszy wybór dla rodziców i dzieci. SIESTA DE LUXE oferuje wszystko to, czego 
oczekują rodziny: dużo miejsca, pojemne schowki oraz nowoczesne i praktyczne  
wyposażenie. Dzięki seryjnemu, kompletnemu wyposażeniu HobbyKomplett,  
SIESTA DE LUXE dostarczany jest w stanie gotowym do podróży. Wpływa to  
na oszczędności w wakacyjnym budżecie, gdyż niepotrzebne są drogie dodatki,  
aby wyruszyć w trasę. 

SIESTA DE LUXE – DLA RODZINY

A65 GM, WYPOSAŻENIE OPCJONALNE, 
LODÓWKA SLIM -TOWER I PIEKARNIK
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GFLODÓWKA SLIM TOWER



45SIESTA DE LUXE
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A65 GMA60 GF

A60 GF A60 GF



A65 GM 6 4 +2 96

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

A60 GF 4 4 140

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

A70 GM 6 4 +2 96

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

47SIESTA DE LUXE
KOMPAKTOWA ŁAZIENKA
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Przemyślane koncepcje łazienki

Duże schowki i garaże

Wygodne materace z zimnej pianki

Uchwyt przy drzwiach wejściowych z oświetleniem LED

Odporna na zniszczenie podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS

Izolowany i ogrzewany zbiornik na ścieki

Wielofunkcyjna tylna ściana kuchni

Wygodne materace z zimnej pianki

Okna dachowe DOMETIC SEITZ
Wszystkie lampy w technologii LED

Solidny dach z TWS

Pojemne, wentylowane szafki wiszące z wyjątkowo trwałymi zawiasami

Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości z system zamknięć „push lock” i łagodnego domykania „soft close”

Oświetlenie wnętrza LED

Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby



49HOBBYKOMPLETT

Fotel kierowcy pokryty materiałem w stylu części mieszkalnej

HOBBYKOMPLETT 
TWÓJ SAMOCHÓD  
KEMPINGOWY HOBBY  
W PEŁNI WYPOSAŻONY

Wszystko to, co czyni urlop przyjemnym i nieskomplikowanym, jest 
dostępne w samochodach kempingowych Hobby. W tym takie atrakcje jak: 
system nawigacyjny, markiza dachowa, klapa garażowa po stronie kierowcy 
oraz otwierane na zewnątrz okno dachowe w kabinie kierowcy. Dzięki 
kompletnemu wyposażeniu samochody kempingowe Hobby są po  
opuszczeniu zakładu od razu gotowe do podróży. 
 
Odpocznij podczas urlopu – bez drogich dodatków, dodatkowych pakietów 
i ukrytych kosztów.

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
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CZĘŚĆ MIESZKALNA
PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE
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SZAFA NA UBRANIA Z OŚWIETLENIEM 
WNĘTRZA LED
Wszystko od razu widoczne: dzięki oświetleniu 
LED we wszystkich szafach na ubrania. Wyciągany 
drążek na ubranie ułatwia powieszenie garderoby 
 w szafie na ubrania pod łóżkiem. (zależnie od 
modelu)

STYLOWY STÓŁ
Zamiłowanie do szczegółów widać po błyszczącym 
blacie stołu z zaokrąglonymi narożnikami i  
chromowaną taśmą dookoła, zdobiącą również 
powierzchnie robocze w kuchni.

GNIAZDA PRZY SIEDZISKACH
Gniazdo 12/230 V znajduje się w łatwo  
dostępnym miejscu przy siedziskach.  
(podwójne gniazdo USB)

ULUBIONE MIEJSCA
Pełen relaksu urlop zaczyna się od wyboru odpowiedniego miejsca do siedzenia. Pełny lub częściowy 
aneks jadalny, z podłużną ławą lub bez, lub popularne siedzisko w kształcie litery „L” − Hobby oferuje  
najwyższy komfort siedzenia, spełniający najróżniejsze oczekiwania. Nowość w programie: innowacyjny 
salon z elementami naprzeciwko siebie. Pojedyncze siedzenia można w jednej chwili ustawić w pozycji  
do jazdy lub do siedzenia. Taki układ zapewnia przyjemną atmosferę.

SZUFLADA NA OBUWIE PRZY WEJŚCIU
Teraz obuwie można zdjąć i schować w szufladzie 
przy wejściu. Dzięki temu dom na kółkach będzie 
zawsze czysty. (zależnie od modelu)

FOTEL KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŁOKIETNIKAMI (FOTEL KAPITAŃSKI)
Fotele w kabinie kierowcy, pokryte materiałem dostępnym również w części mieszkalnej, wyposażone  
są w regulację wysokości i pochylenia, obustronne podłokietniki, stabilne wsporniki obrotowe i dobre 
podparcie boczne. Umocowane na stałe poduszki siedzeń mają ergonomiczny kształt, zwiększając w ten 
sposób komfort siedzenia.

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ MIESZKALNA
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PÓŁKA REGAŁOWA W KABINIE KIEROWCY
Biegnąca dookoła półka regałowa umożliwia dostęp kierowcy i pasażera 
do tych wszystkich rzeczy, które muszą być szybko pod ręką. (OPTIMA)

UCHWYT PRZY DRZWIACH  
WEJŚCIOWYCH Z OŚWIETLENIEM 
LED
Jest on nie tylko optyczną atrakcją, 
lecz również zwiększa bezpieczeństwo, 
gdyż estetycznie ukształtowany uchwyt 
ułatwia wchodzenie do pojazdu, a jego 
jasne oświetlenie LED dodatkowo 
oświetla obszar wejścia.

GIĘTKIE LAMPKI 
Elastyczne, giętkie lampki przy siedziskach 
i łóżkach doskonale nadają się jako lampki 
do czytania. Ich światło można ustawić 
precyzyjnie punktowo.

GARDEROBA PRZY WEJŚCIU
Stylowa garderoba zdobi ścianę w obszarze  
wejściowym. (zależnie od modelu)

WYSUWANY OBROTOWO DODATKOWY BLAT STOŁU
Stół można jednym ruchem rozbudować o dodatkowy blat.

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.
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POJEMNE SZAFKI WISZĄCE
Otwierające się szeroko do góry pokrywy szafek zapewniają dużo wolnej przestrzeni 
nad głową.

ŁATWO DOSTĘPNE SZAFKI NA BIELIZNĘ
W wielu modelach stabilne stopnie ułatwiają dostęp do umieszczonych 
dookoła szafek na bieliznę nad łóżkami.

DUŻA SZAFA NA UBRANIA
W łatwo dostępnym miejscu w przestronnej szafie 
na ubrania znajduje się panel sterowania techniki 
pokładowej, obejmującej ogrzewanie (zależnie od 
modelu), zasilanie elektryczne z przetwornicą i 
wyłącznikiem różnicowoprądowym, a także dwa 
gniazdka i przyłącze antenowe.

DUŻY SCHOWEK POD POJEDYNCZYMI ŁÓŻKAMI I ŁÓŻKAMI  
Z MATERACEM 140X200 CM
Dużo miejsca na większe bagaże oferuje pojemny schowek. Można  
wkładać do niego rzeczy wygodnie od góry. (zależnie od modelu)

MOCNO ZAMYKAJĄCE  
UCHWYTY MEBLI
Uchwyty szafek wiszących o pięknym 
kształcie gwarantują również pewne 
zamknięcie pokryw.

WYJĄTKOWO SOLIDNE ZAWIASY 
SKŁADANE
Duża siła konieczna do otwarcia  
i zamknięcia zawiasów meblowych  
chroni przed niezamierzonym  
otwarciem w trakcie jazdy.

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ MIESZKALNA
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KUCHNIA
NOWOCZESNA KUCHNIA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW



55HOBBYKOMPLETT − KUCHNIA

KOMPAKTOWA  
KUCHNIA

DUŻA KUCHNIA  
BOCZNA

(na rysunku opcjonalne lodówka Slim Tower i piekarnik)

KUCHNIA BOCZNA KUCHNIA W KSZTAŁCIE  
LITERY L
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NOWOCZESNA KUCHNIA
Dodatkowe schowki oferują lodówka ustawiona poza kuchnią w kształcie litery L 
i funkcjonalna lada kuchenna, za którą kryje się stelaż mechanizmu pasów bezpie-
czeństwa (zależnie od modelu). Dodatkowy komfort zapewnia nowoczesna armatura 
kuchenna, zlewozmywak ze stali szlachetnej z pokrywą / deską do krojenia i płyta 
robocza o długości 91 cm. Gładkie powierzchnie kuchenne można błyskawicznie 
wyczyścić.

PRAKTYCZNY WKŁAD NA SZTUĆCE
Przemyślane szuflady na sztućce gwarantują, że nawet  
podczas jazdy sztućce i akcesoria kuchenne pozostaną  
na swoim miejscu.

SZAFKA KUCHENNA ZAJMUJĄCA MAŁO MIEJSCA
Szafka narożna jest wyjątkowo pojemna i oferuje dodatkowe 
schowki.

SZUFLADY KUCHENNE O WYGODNEJ WIELKOŚCI
Duże 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.

UCHWYT NA RĘCZNIK
W wielu kuchniach wysuwany uchwyt 
oferuje miejsce na ścierki do naczyń. 
(zależnie od modelu)

PERFEKCYJNIE OŚWIETLONE 
KUCHNIE
Oświetlenie kuchni takie, jakie  
powinno być: stylowo zintegrowana 
listwa oświetleniowa emituje jasne i 
oszczędne światło diodowe.
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POJEMNA LODÓWKA  
SLIM TOWER
Lepsze poczucie przestrzeni dzięki 
mniejszej głębokości zabudowy:  
zaprojektowana również przez firmę 
Hobby lodówka Slim Tower o pojemności 
140 l, z oświetleniem wewnętrznym 
LED i wyjmowanym zamrażalnikiem o 
pojemności 12 l.

KOMPAKTOWA LODÓWKA SUPER SLIM 
TOWER O POJEMNOŚCI 150 L
Zaprojektowana przez firmę Hobby chłodziarka 
absorpcyjna o szerokości 38 cm pracuje bezgło-
śnie, ma większą pojemność, jest bardziej wydajna 
i zajmuje mniej miejsca. Dzięki wąskiej budowie 
drzwi lodówki nie otwierają się tak daleko w głąb 
pomieszczenia, a produkty w lodówce Super Slim 
Tower stoją jeszcze stabilniej.

WISZĄCA SZAFKA KUCHENNA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW
Pojemna, wisząca szafka kuchenna z mocno zamykającymi uchwytami 
oferuje dużo miejsca do przechowywania przedmiotów. Zależnie od 
modelu dodatkowo wyposażona w drzwi żaluzjowe lub praktyczny regał 
na przyprawy, przechowuje w swoim wnętrzu w niezawodny sposób 
naczynia, szklanki lub zapasy.

REGAŁ NA PRZYPRAWY
Zależnie od modelu wiszące szafki  
kuchenne posiadają praktyczne regały 
 na przyprawy. Dzięki temu sól, pieprz i 
inne przyprawy są zawsze pod ręką.

Duży uchwyt jest łatwy w obsłudze. 
Lekko podwyższona zabudowa nie 
wymaga męczącego schylania się. 
Podobnie jak w lodówce Super Slim 
Tower, bezpośrednio pod lodówką Slim 
Tower znajduje się łatwo dostępne 
miejsce na puszki i konserwy. (zależnie 
od modelu) 

Na siedmiu półkach z regulacją wysokości w 
drzwiach lodówki można przechowywać nie tylko 
butelki o pojemności 1 l i opakowania tetra pak, 
ale także wyższe butelki o pojemności 1,5 l.  
Zamrażalnik o pojemności 15 l można wysunąć.  
(rodzaj zabudowy zależnie od modelu)

3-PALNIKOWA KUCHENKA GAZOWA Z  
AUTOMATYCZNYM ZAPŁONEM
Na kuchence ze stali szlachetnej można gotować nawet 
trzy potrawy jednocześnie, dzięki przemyślanemu układowi 
palników również w większych naczyniach. Zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu odcina dopływ gazu, gdy płomień 
zgaśnie. Szklana pokrywa służy jako dodatkowa powierzchnia 
robocza.

FUNKCJONALNA TYLNA ŚCIANA KUCHNI
Jako harmonijna całość prezentuje się w modelu 
OPTIMA w pełni zintegrowana roleta kuchenna  
z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą.  
Wszystkie kuchnie posiadają poza tym dwa  
praktycznie zlokalizowane gniazda. 

HOBBYKOMPLETT − KUCHNIA
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CZĘŚĆ SYPIALNA
KOMFORT PRZYJEMNEJ NOCY
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OPTYMALNA WENTYLACJA PRZEZ 
UCHYLNE OKNO DACHOWE MAŁE
Dopływ świeżego powietrza zapewnia 
seryjne uchylne okno dachowe małe i 
maksymalnie dwa okna uchylne.

REGAŁY PRZY ŁÓŻKACH OD STRONY GŁOWY
Wezgłowie łóżek nadaje przytulny charakter. Umieszczony jest na nim centralny  
wyłącznik oświetleniowy i łatwo dostępna półka regałowa. Idealne miejsce na  
książki, okulary i inne drobiazgi. (zależnie od modelu)

CENTRALNY WYŁĄCZNIK  
OŚWIETLENIA W CZĘŚCI  
SYPIALNEJ
Każdy samochód kempingowy Hobby 
wyposażony jest seryjnie w praktyczny 
wyłącznik oświetlenia wewnętrznego. 
(przykład montażu)

DUŻO MIEJSCA NAD GŁOWĄ W 
CZĘŚCI SYPIALNEJ
Część sypialną charakteryzuje ponad-
przeciętnie duża ilość miejsca nad  
głową ponad miejscami do spania. 
Dzięki temu możliwe jest również  
wygodne siedzenie.

STABILNY MECHANIZM  
USTAWIANIA ŁÓŻKA
Rama łóżka ze stelażem i materacem 
utrzymywane są przez mocny mecha-
nizm ustawiania łóżka z pneumatyczną 
sprężyną gazową. Dzięki niemu można 
spokojnie załadować duży schowek pod 
łóżkiem.

WYGODNY MATERAC Z ZIMNEJ 
PIANKI
Materac z zimnej pianki zapewnia  
komfort spania jak w domu. Siedem 
różnych stref twardości gwarantuje 
optymalne dopasowanie do kształtu 
ciała.

DODATKOWY PANEL STEROWA-
NIA TRUMA W CZĘŚCI SYPIALNEJ
Cyfrowy panel sterowania CP PLUS 
firmy TRUMA z funkcją timera, indy-
widualną redukcją temperatury w nocy 
i czujnikiem temperatury umożliwia 
sterowanie ogrzewaniem dodatkowo z 
sypialni. (przykład montażu)

ŁATWY ZAŁADUNEK
Osobny materac w łóżkach ustawio-
nych wzdłuż sprawia, że napełnianie 
schowka pod łóżkiem jest dziecinnie 
proste: wystarczy unieść tylny koniec i 
włożyć bagaż do pojemnych schowków.

WYCIĄGANY STOPIEŃ
Wysuwany stopień między pojedynczy-
mi łóżkami gwarantuje jeszcze więcej 
miejsca w otwartej łazience lub części 
mieszkalnej.

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ SYPIALNA
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ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO HIGIENY OSOBISTEJ
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WYSOKIEJ JAKOŚCI,  
STYLOWA KLAMKA
Drzwi łazienki są wyposażone w meta-
lową klamkę o ergonomicznym kształ-
cie. Stabilne zamki pozostają zamknięte 
również podczas jazdy.

ESTETYCZNA UMYWALKA
Szafka pod umywalką mieści wszystkie kosmetyki i 
artykuły sanitarne. Szlachetna armatura umywalkowa 
jest perfekcyjnie dostosowana do nowoczesnego 
stylu łazienki.

PRAKTYCZNA TOALETA  
OBROTOWA THETFORD
Toaletę kasetową można obrócić 
dwukrotnie o 90 stopni. Umożliwia to 
optymalne wykorzystanie przestrzeni. 
Toaleta wyposażona jest w wydajny, 
cichy system spłukiwania. Inteligentny 
wskaźnik informuje o tym, kiedy  
konieczne jest opróżnienie zbiornika.

KUBKI DO PŁUKANIA 
UST ZAWARTE W  
WYPOSAŻENIU 
Dwa kubki do płukania ust 
uzupełniają komfortowe 
wyposażenie łazienki.

DUŻO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA 
RZECZY
W szafce pod umywalką i w szafkach z lustrami 
można bez problemu schować wszystkie  
kosmetyki.

OŚWIETLENIE LED
Lampki LED zapewniają przyjemne 
światło w łazience.

WYCIĄGANA LINKA  
DO SUSZENIA PRANIA
W jednej chwili powstaje 
praktyczne rozwiązanie  
problemu wilgotnej odzieży 
lub ręczników.  
(tylko w modelu OPTIMA)

UCHYLNE OKNO DACHOWE MAŁE 
DOMETIC SEITZ
Światło do środka, wilgoć na zewnątrz! 
Wszystkie łazienki posiadają wysokiej 
jakości uchylne okna dachowe małe 
firmy DOMETIC SEITZ.

STYLOWA KOLUMNA  
PRYSZNICOWA
Wszystkie łazienki są wyposażone  
w stylową kolumnę prysznicową.  
Jest ona nie tylko estetyczna, lecz 
również praktyczna. Szampon i żel pod 
prysznic stoją zawsze łatwo dostępne 
na odpowiednich półeczkach. Tempera-
turę wody można bezstopniowo ustawić 
za pomocą baterii jednouchwytowej.

HOBBYKOMPLETT − ŁAZIENKA
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ZABUDOWA /  
TECHNIKA POKŁADOWA
INNOWACYJNA TECHNIKA POKŁADOWA W HOBBY SERYJNIE
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 WYTRZYMAŁE DACHY I PODŁOGI Z TWORZYWA TWS
Dach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym tłumi odgłosy padającego deszczu i  
oferuje w porównaniu do zwykłych dachów aluminiowych znacznie lepszą ochronę przed gradem.  
To pomaga zaoszczędzić koszty składek ubezpieczeniowych. Wszystkie modele posiadają poza tym  
seryjnie spód wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OKNO  
DACHOWE W KABINIE KIEROWCY
Otwierane na zewnątrz, podwójnie przeszkolone 
i przyciemnione okno dachowe zapewnia jasny i 
przewiewny charakter pomieszczenia oraz dopływ 
świeżego powietrza. W słoneczne dni praktyczna 
roleta chroni przed nadmiernym nagrzaniem  
wnętrza. (OPTIMA)

IZOLOWANE OKNA DACHOWE  
DOMETIC SEITZ
Wszystkie modele samochodu kempingowego 
wyposażone są seryjnie w maksymalnie dwa okna 
dachowe firmy DOMETIC-SEITZ. Duże uchylne 
okno dachowe średnie lub mniejsze uchylne okno 
dachowe małe zapewniają najlepszą izolację, opty-
malną wentylację i przyjazną atmosferę.

PODŁOGA TERMICZNA HOBBYTHERM®
Wielowarstwowa konstrukcja opatentowanej 
podłogi HOBBYTherm® o grubości 65 mm bazuje 
na izolacji termicznej XPS o dużej odporności. 
Materiał ten jest szczególnie odporny na wilgoć i 
rozkład. Obszary położonych wewnątrz przewodów 
ciepłego powietrza służą jednocześnie w trybie 
ogrzewania pośrednio jako ogrzewanie podłogowe. 
(SIESTA DE LUXE)

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA UCHYLNE
Przyciemnione okna zewnętrzne z podwójnym szkleniem – 
wyposażone w zamknięcia bezpieczeństwa – produkowane są 
metodą odlewania. Powyższe cechy w połączeniu z większą 
grubością materiału sprawiają, że okna są bardziej odporne na 
naprężenia i odkształcanie (zwłaszcza pod wpływem niskiej lub 
wysokiej temperatury). Dodatkowym, pozytywnym efektem jest 
polepszona izolacja akustyczna. Ponadto nowy system uszczel-
niający gwarantuje trwałe zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

SOLIDNY DYWANIK W KABINIE 
KIEROWCY
Łatwy w pielęgnacji dywanik do kabiny 
kierowcy zapewnia czystość w samocho-
dzie kempingowym. Trwałe wykonanie  
ze wzmocnieniem w okolicy stóp i  
logo Hobby sprawiają, że dywanik jest 
doskonale dopasowany do pojazdu.

INSTALACJE CHRONIONE PRZED MROZEM 
W PODEŚCIE PODŁOGOWYM
Przewody zasilające i odprowadzające znajdują się 
w ogrzewanej, podwójnej podłodze w obszarze 
siedziska.

Przewód  
ciepłego  

powietrza

Przewód ciepłego 
powietrza

Izolacja  
termiczna XPS

Izolacja  
termiczna XPS

TWS

TWS

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

Ogrzewanie podłogowe

Ciepłe powietrze

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA
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ELEGANCKA MARKIZA DACHOWA THULE OMNISTOR
Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy THULE OMNISTOR są  
perfekcyjnie dostosowane do długości danego pojazdu.

WYJĄTKOWO SZEROKIE DRZWI WEJŚCIOWE Z 
OKNEM, PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, PÓŁKAMI I 
KOSZEM NA ŚMIECI
Drzwi zaopatrzone są w stabilne zawiasy. Okno ze zintegro-
waną roletą umożliwia do wyboru wgląd lub ochronę przed 
wglądem z zewnątrz. W schowkach mogą znaleźć miejsce 
mniejsze przedmioty. Praktyczny kosz na śmieci ze zinte-
growanym zestawem zmiotki i szufelki pomaga zachować 
czystość. (Optima)

ŚWIATŁA POZYCYJNE LED
Seryjne światła pozycyjne LED gwarantują doskonałą  
widoczność pojazdu również w ciągu dnia.  
(zdjęcie przedstawia wersję Optima)

ZAMEK BEZPIECZEŃSTWA
Solidny zamek zabezpiecza wnętrze 
przed osobami niepowołanymi.

WYSUWANY STOPIEŃ WEJŚCIOWY I STABILNE  
OSŁONY BOCZNE 
Wysuwany elektrycznie stopień wejściowy ułatwia  
wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. Pięknie ukształtowana 
listwa do osłony wykonana jest z aluminium, dzięki czemu jest 
wyjątkowo odporna na uderzenia i obciążenie.

MOSKITIERA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH 
Zintegrowana w futrynie drzwi wejściowych moskitiera  
zatrzymuje komary i inny owady.

STABILNE ZAMKNIĘCIA  
ZABEZPIECZAJĄCE
Nowe, płaskie zamki na schowkach, 
gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo.
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IZOLOWANE GARAŻE O DUŻEJ POJEMNOŚCI
Duże pomieszczenia garażowe są ogrzewane i ze wszystkich 
stron izolowane. W pełni izolowane klapy garażu, zabezpie-
czone solidnym dwupunktowym zamkiem dociskowym, mają 
szeroki kąt otwierania, ułatwiający wkładanie rowerów i innych 
gabarytowych bagaży. Drugie drzwi garażowe od strony 
kierowcy umożliwiają wygodne załadowanie garażu z obu 
stron. Dzięki gniazdom 12/230 V możliwe jest podłączenie 
zewnętrznych urządzeń elektrycznych bezpośrednio w garażu. 
(zależnie od modelu)

PRZESTRONNA SKRZYNIA NA 
BUTLE GAZOWE
Jedna na drugiej albo obok siebie –  
w pojemnych skrzyniach bez problemu 
zmieszczą się butle gazowe. To gwa-
rantuje ich nieskomplikowaną wymianę. 
(Wyjmowanie butli, zależnie od modelu) 

KLAPY GARAŻOWE ZE  
SPRĘŻYNĄ GAZOWĄ
Stabilne ustawienie w stanie otwartym 
gwarantują solidne sprężyny gazowe. 
(zależnie od modelu)

KASETA TYPU KOMBI Z ROLETĄ PRZECIWSŁONECZNĄ 
I MOSKITIERĄ
Wszystkie boczne okna wyposażone są w rolety z kasetami 
typu kombi do ochrony przed słońcem i owadami.

STABILNE SZYNY DRABINKOWE
Przesuwne uchwyty, w których  
można przymocować pasy mocujące, 
niezawodnie zabezpieczają ładunek.

WIĘCEJ MIEJSCA DZIĘKI  
OBNIŻONEMU TYŁOWI POJAZDU
Obniżony tył niskiej ramy podwozia 
oznacza maksymalną wielkość garażu. 
Izolowana podłoga z XPS chroni przed 
mrozem. (obniżony tył, zależnie od 
modelu) 

SOLIDNA POWŁOKA WEWNĘTRZNA GARAŻU
Wszystkie garaże posiadają solidną, łatwą w pielęgnacji  
powłokę z tworzywa sztucznego.

LAMPA LED PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
Lampa LED przy drzwiach wejściowych gwarantuje doskonałą 
widoczność podczas wchodzenia i wychodzenia z pojazdu.

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA
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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 sterow-
niczy 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 napeł-
nienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie można sterować także innymi elementami wyposażenia 
pokładowego, połączonymi z magistralą CI-BUS, 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)

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA 
POD FOTELEM PASAŻERA
Z dobrze dostępną centralą elektryczną 
pod fotelem pasażera wymiana bez-
pieczników to łatwe zadanie. Wyciąga-
ny klucz, służący jako główny wyłącznik 
akumulatora, umożliwia w każdej chwili 
przerwanie obwodu elektrycznego 12 V 
w celu ochrony akumulatora podczas 
dłuższego przestoju, np. zimą, przed 
głębokim wyładowaniem.

IZOLOWANY I OGRZEWANY 
ZBIORNIK NA ŚCIEKI
Zbiornik na ścieki jest we wszystkich 
samochodach kempingowych Hobby 
zamontowany pod podłogą i umiesz-
czony w odpornej na uszkodzenie i 
ogrzewanej, izolowanej skrzyni. Zasuwa 
spustowa wody odpływowej znajduje 
się w ogrzewanym obszarze zbiornika 
na ścieki. Dzięki temu zasuwa nie  
zamarza w niskich temperaturach.

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  
samowystarczalnym – pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora rozruchowego oraz akumulatora zabudowy (GEL lub AGM). Wszystkie wartości można odczytać  
na panelu sterowania TFT. Czujnik akumulatora dostarcza do inteligentnego prostownika do ładowania dokładnych informacji o ilości wymaganego prądu i napięcia  
ładowania, 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 72.

HobbyConnect 
ready

Panel sterowania TFT

Monitoring

Informacje

Ładowanie

Prostownik do akumulatorów
Akumulator rozruchowy i pokładowy 

z czujnikiem akumulatora HELLA 

Zbiornik na ścieki

Odporna na pękanie i  
uderzenia skrzynka izolacyjna

Ciepłe 
powietrzePanel obsługi

zaworu odcinającego

Króciec 
spustowy

Instalacja satelitarna

Klimatyzacja Panel sterowania TFT

System oświetleniowy

Ogrzewanie

Zasilanie wodąSystem zarządzania akumulatorem
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WENTYLOWANE SZAFKI
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących umożliwiają optymalną 
cyrkulację unoszącego się ciepła, a duży odstęp między wymuszoną 
wentylacją a ścianą zewnętrzną zapobiega powstawaniu wilgotnych plam 
i pleśni.

OGRZEWANIE CIEPŁYM  
POWIETRZEM Z BOJLEREM  
CIEPŁEJ WODY TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewa-
niu typu kombi firmy TRUMA optymalnie 
rozdzielają gorące powietrze w pojeździe, 
zapewniając w nim przyjemną tempe-
raturę. Obsługa odbywa się za pomocą 
panelu sterowania TFT firmy Hobby i 
dodatkowo cyfrowego panelu sterowania 
CP PLUS firmy TRUMA w części sypialnej.

CENTRALNY  
ROZDZIELACZ  
GAZU W KUCHNI 
Zapewniony jest wygodny 
dostęp do umieszczonego  
w kuchni rozdzielacza gazu.

OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED
Liczne elementy oświetleniowe w energooszczędnej  
technologii LED zapewniają wyjątkową atmosferę.  
Wyjątkowy efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach  
wiszących. Wszystkie lampy 12 V wykonane są wyłącznie  
w energooszczędnej technologii LED.

ŁATWO DOSTĘPNY ZAWÓR  
CZUJNIKA ZAMARZANIA
Bezprądowy zawór spustowy bez-
pieczeństwa automatycznie opróżnia 
bojler w przypadku przymrozków. 
Dzięki temu odpływ nie zamarza i 
gwarantowane jest zasilanie wodą. 
(rodzaj zabudowy zależnie od modelu, 
może być inny od przedstawionego na 
zdjęciu)

ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY  
CHRONIONY PRZED MROZEM
Zbiornik świeżej wody jest chroniony 
przed mrozem i bezpiecznie zainstalo-
wany pod siedziskiem. Dzięki temu  
kran spustowy świeżej wody jest 
dobrze dostępny i możliwe jest łatwe 
czyszczenie zbiornika.

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 tuner 
AV BLAUPUNKT umożliwia bezprzewodowe 
telefonowanie za pośrednictwem złącza Bluetooth 
i służy jako centralny odtwarzacz multimedialny 
z aplikacją bazy miejsc parkingowych. Dostępny 
również z DAB+. (zmiana modelu w bieżącym 
sezonie zastrzeżona) HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA
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Posiadasz już specjalny samochód kempingowy Hobby lub masz kilka życzeń co do 
wyposażenia? Ich spełnienie umożliwia odpowiednie wyposażenie specjalne oraz wiele 
rozwiązań indywidualnych, dzięki którym będziemy mogli przystosować Twój samochód 
kempingowy Hobby do Twoich potrzeb i oczekiwań.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE  
ZGODNIE Z ŻYCZENIEM
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WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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OKNA Z RAMAMI
Wysokiej jakości przyciemnione okna ramowe z podwójnym 
szkleniem nie wystają poza obrys ściany zewnętrznej –  
wszystko sprawia wrażenie jednej całości.

 BAGAŻNIK ROWEROWY
Do samochodów kempingowych Hobby dostępne są  
bagażniki rowerowe na maksymalnie cztery rowery oraz  
bagażnik rowerowy z tyłu pojazdu, przystosowany również  
do roweru elektrycznego. (zależnie od modelu, na rysunku 
model Aluline do OPTIMA PREMIUM)

SIEDZISKO W KSZTAŁCIE LITERY „L”
Jako opcja dla wielu modeli pojazdów OPTIMA dostępne jest siedzisko w kształcie 
litery „L”, które nadaje samochodowi kempingowemu szczególnie domowy charakter.

MOCNE PODPORY TYLNE
Podpory tylne z tworzywa sztucznego 
wzmocnionego włóknem szklanym i 
aluminium o obciążeniu granicznym 
500 kg oferują absolutnie pewne  
podparcie przy zaledwie sześciu  
kilogramach wagi. 

FELGI Z METALI LEKKICH 
Dla wszystkich wielbicieli sportowego stylu 
wszystkie samochody kempingowe Hobby  
dostępne są także z felgami z metali lekkich.  
Podkreślają one w atrakcyjny sposób styl pojazdu.

WYKŁADZINA
Wyjmowany i łatwy w 
pielęgnacji dywan z długim 
włosiem tworzy w samocho-
dzie kempingowym przytulną 
atmosferę. Jest on doskonale 
dopasowany do danego 
układu wnętrza.

ZASŁONY TERMICZNE 
Izolowane zasłony termiczne sprawiają, że zimno 
pozostaje na zewnątrz, a kabina kierowcy jest  
ciepła również w okresie niskich temperatur. 
Zamykany luk umożliwia w każdej chwili łatwą 
obsługę systemu multimedialnego.

HAK HOLOWNICZY 
SAWIKO
Hak holowniczy umożliwia 
ciągnięcie przyczepy do 
przewozu łodzi lub  
motocykla.

ZABUDOWA CZĘŚĆ MIESZKALNA



71

ZMIENNE ŁÓŻKO Z MATERACEM 
160X200 CM 
Łóżko z materacem 160x200 cm jest nie tylko 
szerokie i wygodne, ale również można je na 
życzenie obniżyć lub unieść. Łączy się to z dwiema 
dodatkowymi zaletami: wysokość garażu pod 
łóżkiem można również bezstopniowo dopasować 
podobnie jak wysokość łóżka. (zależnie od modelu)

AVUS 
Seryjnie w  
Siesta De Luxe

MALI
Seryjnie w  
Optima De Luxe

NEVADA
Seryjnie w 
Optima Premium

CAPRI
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

 WYPOSAŻENIE SKÓRZANE
Eleganckie i jednocześnie łatwe w pielęgnacji  
skórzane tapicerki są dostępne w kolorach  
kremowo-białym lub kremowo-biało-brązowym.  
(tylko w modelu OPTIMA)

KOMFORTOWY SYSTEM 
ŁÓŻKA FROLI Z MATERA-
CEM Z ZIMNEJ PIANKI 
System sprężyn firmy FROLI 
idealnie dopasowuje się do 
kształtu ciała i podpiera  
kręgosłup na całej powierzchni. 
W połączeniu z materacem  
z zimnej pianki oznacza to  
najwyższy komfort spania.  
(zależnie od modelu)

POSZERZENIE ŁÓŻKA
Dzięki dodatkowej tapicerce pojedyncze 
łóżka można szybko zmienić w jedno 
duże miejsce do spania. Nowy system 
drabinek ułatwia wejście do łóżek.  
(zależnie od modelu)

TAIGA 
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

PATCH 
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

FLORENZ 
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

SARI
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

VIGO
Wyposażenie specjalne 
dla wszystkich modeli

Wszystkie tapicerki seryjne dostępne są również opcjonalnie.

CZĘŚĆ SYPIALNA PRZEGLĄD TAPICEREK
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SPEŁNIENIE  
INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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HOBBYCONNECT – SIEĆ PRZYSZŁOŚCI
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia ob-
sługę 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 urządzeniami 
pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect zapewnia także połą-
czenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS samochodu kempingowego z Internetem.

PRAKTYCZNY PRYSZNIC ZEWNĘTRZNY
Prysznic na zewnątrz pojazdu to nie tylko  
możliwość odświeżenia się w gorące dni.  
Można pod nim również wygodnie opłukać  
części wyposażenia.

ZEWNĘTRZNE GNIAZDO  
PRZYŁĄCZENIOWE GAZU
Przyłącze zewnętrzne dla urządzeń gazowych.

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

ZEWNĘTRZNE GNIAZDO 230 V
Gniazdo zewnętrzne 230 V umożliwia przy  
pięknej pogodzie podłączenie telewizora lub grilla 
elektrycznego przed samochodem kempingowym.

PIEKARNIK
Pieczenie chleba albo pizzy na obiad – również w 
podróży to żaden problem dzięki opcjonalnemu 
piekarnikowi do zabudowy. (rodzaj zabudowy 
zależnie od modelu, może być inny od przedsta-
wionego na zdjęciu; przykład montażu)

WODA/GAZ/ELEKTRYKA
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PŁASKI EKRAN LED 19�
Odpoczynek po pełnym wrażeń dniu gwarantuje 
duży płaski ekran o wielkości 19”. Dzięki połączeniu 
z instalacją satelitarną i wysuwanym uchwytem TV 
otwierają się możliwości przyjemnego spędzenia 
wieczoru przed telewizorem.

KLIMATYZATOR DACHOWY DOMETIC FRESHJET Z 
FUNKCJĄ GRZANIA
Klimatyzator dachowy wytwarza cztery regulowane prądy 
powietrza. To wygodne i lekkie urządzenie pracuje oszczędnie 
i przyjemnie cicho.

TRUMA-COMBI E
Wydajne ogrzewanie ciepłym powie-
trzem Combi 6 E firmy Truma może być 
zasilane nie tylko przy użyciu gazu, ale 
również za pomocą prądu z sieci 230 V. 
Zwłaszcza zimą jest to duża zaleta.

WYSUWANY UCHWYT TV NA PŁASKI 
EKRAN Z PRZYŁĄCZAMI 12/230 V
Odchylany o 180 stopni uchwyt TV umożliwia  
dobry widok na telewizor z każdej strony.  
(telewizor nie jest objęty zakresem dostawy)

INSTALACJA SATELITARNA
W pełni automatyczna instalacja satelitarna  
CAP 650 firmy Kathrein obejmuje obrotową  
antenę płaską o dobrym zasięgu. Ma ona wyso-
kość zaledwie 21 cm i odznacza się wyjątkowo  
dobrą aerodynamiką. Antena posiada konwerter 
Twin LNB umożliwiający zintegrowanie dwóch 
urządzeń odbiorczych z systemem. Ustawienie  
na satelitę danego programu następuje automa-
tycznie.

OGRZEWANIE GORĄCĄ WODĄ ALDE
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 3020 HE o łącznej mocy 
8 500 W ze zintegrowanym bojlerem o pojemności 8,4 l 
dostępne jest dla wielu modeli. Ogrzewanie i podgrzewanie 
wody może być używane razem albo niezależnie od siebie.

OGRZEWANIE POSTOJOWE  
WEBASTO
Zintegrowany z obiegiem wody chło-
dzącej pojazdu podstawowego układ 
ogrzewania Thermo Top C (diesel) firmy 
Webasto ogrzewa komorę silnika i kabi-
nę kierowcy już przed uruchomieniem, 
ponieważ rozpoczęcie fazy grzania moż-
na zaprogramować z wyprzedzeniem.

PODWÓJNE GNIAZDO DO ŁADOWANIA USB
Smartfony lub tablety można wygodnie ładować w 
gnieździe USB w części sypialnej i przy siedzisku.

OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA MULTIMEDIA

WYPOSAŻENIE SPECJALNE



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L: 7.383 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

4

2 +1

96

A

T

H

G

E

F

FL

M

Q

L

B

H

G

74

OPTIMA DE LUXE

PRZEGLĄD MODELI SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW
Część sypialna | opcjonalnie

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek

Liczba osób podczas jazdy
Miejsca do spania  + opcjonalne mie-
jsca do spania
Lodówka (pojemność)

Lodówka (pojemność, opcjonalne)

Garaż

Obniżony tył

Siedzisko w kształcie litery „L”, ścięte 
(opcjonalne)
Siedzisko w kształcie litery „L”, proste 
(opcjonalne)

WYPOSAŻENIE SPECJALNEWERSJA
Alkowa

Częściowo zintegrowany

Opuszczane łóżko

Garaż

Łóżka pojedyncze

Łóżko z materacem 140x200 cm
Łóżko z materacem 140x200 cm, 
podłużne
Siedzisko środkowe

Łóżko z materacem 160x200 cm

Przykład: siedzisko w kształcie  
litery „L”, ścięte

T70 E, T70 GE, T70 F

Przykład: siedzisko w kształcie  
litery „L”, proste

T65 GE, T65 FL, T65 HFL, T75 HGE, T75 HF

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

● Biały ○ Szary łupek ○ Czarny



T65 FL 4 2 +2 140

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

A60 GF 4 4 140

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

T65 GE 4 2 +1 140

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

A65 GM 6 4 +2 96

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

T65 HFL 4 4 140

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

A70 GM 6 4 +2 96

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

T70 E 4 2 +1 150

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

T70 F 4 2 +1 150

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

T70 GE 4 2 +1 150

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

T75 HGE 4 4 140

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

T75 HF 4 4 150

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

PRZEGLĄD MODELI

Przykład: lodówka Slim Tower

A65 GM, A70 GM 

● Biały ● Biały○ Szary łupek ○ Czarny



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

GEBAUT FÜRS LEBEN

PAŃSTWA PARTNER UMOWNY

NA ŚWIECIE

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny 

Czechy · Dania · Estonia · Finlandia · Francja 

Grecja · Hiszpania Holandia · Irlandia · Islandia 

Japonia · Korea Południowa · Niemcy · Norwegia 

Nowa Zelandia · Polska · Portugalia · Rumunia   

Słowenia · Sri Lanka · Szwajcaria · Szwecja   

Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy · Węgry

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Katalog samochodów kempingowych, sezon 2019, 

stan – sierpień 2018

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.

NIEMCY

MADE IN GERMANY
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