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VERDSATT.  
ELSKET.  
BUILT FOR LIFE.

Det hele begynte med en banebrytende idé; å gjøre 
campingturen enklere, mer komfortabel og  
avslappende. Dette ble grunnlaget for de alltid  
moderne campingvognene og bobilene fra Hobby 
gjennom mer enn 50 år. Dette er også vår  
motivasjon den dag i dag.

Hemmeligheten bak vår suksess bygger på fire  
grunnleggende prinsipper; banebrytende oppfinnelser, 
innovativ teknikk, moderne design og stor lidenskap.

Hver nye generasjon Hobby overbeviser med første-
klasses standardutstyr, gode planløsninger, kvalitet og 
funksjonalitet. Det er derfor ikke så rart at Hobby er 
så populær, og også det mest solgte campingvogn-
merket i Europa. 

HOBBY - BUILT FOR LIFE
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VANTANA PREMIUM

VANTANA DE LUXE

VANTANA ONTOUR

INNHOLD

HOBBY VANTANA  
I TRE VERSJONER

HOBBYKOMPLETT

MODELLOVERSIKT

VANTANA bybobilene er tilgjengelig i tre forskjellige  
versjoner: VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE og 
VANTANA PREMIUM. Deres felles styrke: det kompakte 
designet. Denne trioen er spesielt velegnet både til hverdag 
og på reise. I det smarte kompakte vaskerommet er det god 
komfort.  
Alle tre modellene tilbys i de samme planløsningene.   
Man kan velge mellom versjonen K60 FT med dobbeltseng, 
og versjonen K65 ET med to enkeltsenger. 
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Selv den rimelige startermodellen tilbyr alt du trenger for en komfortabel reise.  
Kjøkkenet er godt forberedt for mobile kokker med kjøkkenkrok, vask i rustfritt stål,  
to gassbluss og 70 liter kompressor kjøleskap. Komfortable kaldskummadrasser lover 
fine netter. Spesial-isolasjonen B6 og XPS-skummet sikrer også god isolasjon.

VANTANA ONTOUR STARTERMODELLEN

K60 FT, STOFFKOMBINASJON „ARRAS“



5VANTANA ONTOUR
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K60 FT



7VANTANA ONTOUR
K60 FT

PRAKTISK 70 LITERS KJØLESKAP
Det kompakte kjøleskapet har innvendig LED-belysning og en 
justerbar rom-inndeling. Det ekstra lasterommet under kjøleskapet 
gir plass til annet kjøkkenutstyr, og er også lett tilgjengelig utenfra.
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K60 FT



9VANTANA ONTOUR
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Skal det være litt mer? 140 hk motor, 16-tommers lettmetallfelger og HOBBYKOMPLETT er 
bare noen av fordelene med VANTANA DE LUXE. Inkludert er også et 95-liters kompressor-
kjøleskap. Når det gjelder utvendig design, kan du velge mellom standard klassisk hvit eller 
sølv metallic som ekstrautstyr. Støtfangeren blir da også lakkert i den valgte fargen.

VANTANA DE LUXE ALLROUNDEREN

K60 FT, STOFFKOMBINASJON „PATCH“

HOBBY
Komplett
UTSTYRT



11VANTANA DE LUXE
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13VANTANA DE LUXE
K60 FT

ROMSLIG 90 LITERS KJØLESKAP
Smart løsning - det praktiske kjøleskapet kan åpnes fra begge 
sider. Her behøver man ikke å gå inn i bobilen når man trenger  
noe i fra kjøleskapet, man kommer enkelt til også fra utsiden.
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15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT
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Modellen VANTANA PREMIUM oppfyller de fleste ønsker: 140 hk motor, 16-tommers lett-
metallfelger og HOBBYKOMPLETT. Slim-Line kjøleskapet er elegant integrert i overskapene 
på kjøkkenet. Når det gjelder utvendig design, kan du velge mellom standard klassisk hvit 
eller som ekstrautstyr sjøgrå, sølv metallic eller svart. Støtfangeren blir da også lakkert i den 
valgte fargen. Rammevinduer er standard og komplimenterer bilens lekre design. 

VANTANA PREMIUM TOPPMODELLEN

K65 ET, STOFFKOMBINASJON „SARI“

HOBBY
Komplett
UTSTYRT



17VANTANA PREMIUM
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K65 ET

SLIMLINE
KJØLESKAP

PATENTERT 



19VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET

K65 ET

SLIM-LINE KJØLESKAP
Full oversikt - takket være det 90 liters store Slim-Line kjøleskapet 
integrert i kjøkkenoverskapene.
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21VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET
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HOBBYKOMPLETT



23HOBBYKOMPLETT BODEL

TEPPE I BODELEN
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen sørger 
for en behagelig følelse i Vantana. Det er spesialtil-
passet de forskjellige planløsningene.

KOMFORTABEL SITTEGRUPPE
På lengre reiser gir de ergonomiske stolene med armlener på begge sider en fin sittekomfort og god avlas-
ting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan man enkelt snu stolene motsatt vei slik at de blir en 
del av den hyggelige sittegruppen. Det store bordet i sittegruppen gir god benplass, og kan med et enkelt 
håndgrep utvides med den integrerte svingbare bordplaten som er plassert på undersiden. 

 LED-SVANEHALSLAMPE
Eksklusive leselamper gir godt leselys med et mini-
malt strømforbruk. Behagelig når man ønsker å lese 
en bok eller å studere reiseplanen for neste dag.

BODELEN

KOMBIKASSETT MED RULLGARDIN- OG 
MYGGNETTPLISSEE
De praktiske kombikassettene til sidevinduene 
inneholder både rullegardin- og myggnetting for å 
holde insektene ute.

STOFFKOMBINASJONEN VIGO 
Ekstrautstyr i alle modeller.

Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig eller kan også være ekstrautstyr.  
Detaljer angående utstyr finner man i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten. 
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 SMART OPPDELING AV ROMMET BAK
Bak i bybobilen er det gode lagringsmuligheter for fritids- og sportsutstyr.  
Kite-utstyr? Terrengsykkel? Ikke noe problem: dette festes lett ved hjelp av  
de justerbare festeanordningene.

 VENTILERTE OVERSKAP MED GOD PLASS
Alltid full oversikt: Overskapsdører som åpnes høyt og gir god oversikt. Robuste 
hengsler og låsestystemer gir stabile overskapsdører under kjøring. LED indirekte 
belysning i overskapene (De Luxe og Premium) gir ekstra god stemning. Luftespal-
ter og de isolerte ytterveggene gjør også at overskapene er bedre beskyttet mot 
kondensdannelse.

OPPBEVARINGSROM  
I FØRERHUSTAK
Praktisk og trygt: Det store rommet gir 
ekstra lagringsplass i førerhuset. (bildet 
viser Vantana Premium)

GODE FESTEMULIGHETER
Stabile festebraketter, slik at lasten kan 
festes forsvarlig ved hjelp av stropper.

 LAGRINGSPLASS I GULVET
Her blir all plass fullt utnyttet. Lagrings - 
plassen i det opphøyde gulvet ved 
sittegruppen sørger for at ting kan ha 
sin faste plass.

FLEKSIBEL SENGEBUNN
Dersom sengebunnen slås opp til siden frigjøres ekstra plass til større sportsutstyr. 
Festestropper holder alt på plass under kjøring. (illustrasjon viser K60 FT)

 NETTINGLOMME  
VED INNGANGSDØR
Praktisk og lett tilgjengelig:
i nettinglommen på kjøkkenet kan 
du oppbevare dine ferieblader.

LAGRINGSPLASS

HOBBYKOMPLETT LAGRINGSPLASS
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 SLIMLINE KJØLESKAP*
Hobby's nyutviklede og patenterte SlimLine kjøleskap er diskret integrert i overskapet på kjøkkenet og utnytter  
plassen maksimalt. Dette er et kompressorkjøleskap med en smart oppdeling; på to sider finner man skap til kjøle - 
varer og i midten en praktisk uttrekkbar skuff til flasker og drikkevarer. Her er det enkelt plass til 1,0 liters flasker. 
Dette stillegående kjøleskapet har både nattsenking og en boosterfunksjon, og kan enkelt styres via TFT-panelet eller 
"myHobby" appen. (Premium)

* Tekniske angivelser for Hobby SlimLine-kjøleskap følger EU-normen: 517/2017: tC02eq=0,058t / GWP = 1430 / inneholder drivhusgass / kjøle-
middel R 134a

 LED KJØKKENBELYSNING OG SEPARATE 
STIKKONTAKTER
En LED-lyslist over komfyr og oppvaskkum gir  
optimal belysning av kjøkkenbenken. En annen  
detalj: to 230 V stikkontakter på kjøkkenet. 

 KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
Kjøkkenskuffene kan trekkes helt ut og gir deg enkel tilgang 
og fullt overblikk. Skuffene har stabile låser for å unngå at de 
åpnes under kjøring.

 STOR ARBEIDSFLATE
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på 
den smarte utnyttelsen av rommet i Vantana, og 
tilbyr god plass til å lage deilige retter.

 PRAKTISK OPPVASKBENK MED KOKEBLUSS
Kokebluss og oppvaskbenk er en hel enhet i edel-
stål som er enkel å holde ren. God avstand mellom 
kokeblussene gir bedre plass til større kjeler. 
Kokeblussene har elektrisk tenning, og et todelt 
glasslokk som gir større benkeflate ved behov. 

 MYGGNETTPLISSEE  
TIL SKYVEDØREN
Åpen dør med myggnettingen truk-
ket for gir frisk luft inn mens insekter 
holdes ute.

 SKYVEDØR MED VINDU  
OG HYLLER
Bedre utsyn og mer lys inn i bodelen 
samt en integrert rullegardinkassett; 
det store vinduet og hyllene i skyve - 
døren er smarte og praktiske.

KJØKKEN

HOBBYKOMPLETT KJØKKEN
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SOVEPLASSER I SITTEGRUPPEN
Med en ekstra utfyllingspute kan sittegruppen enkelt gjøres om til en seng for små gjester.

INDIVIDUELL SØVNKOMFORT
Som skapt for deg: kaldskummadrasser som former seg perfekt etter 
kroppen og sengebunner fra GOODSIDE® som leveres med lameller i
tre forskjellige hardhetsgrader og kan flyttes og tilpasses etter eget ønske.

 SENTRALLYSBRYTER VED SENGEN
Alle Vantana kommer standard med 
en praktisk lysbryter for innvendige 
belysning.

SOVEROM

K65 ET: ENKELTSENGER MED  
UTTREKKBAR SENGEBUNN

K60 FT: DOBBELTSENG PÅ TVERS

HOBBYKOMPLETT SOVEROM
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GODE LAGRINGSMULIGHETER
Elegant og praktisk: bak speildørene er det god plass til bade-
romsartikler.

KOMPAKTBAD
Det nye kompaktbadet utnytter plassen maksimalt. Toalettet er dreibart for å gi  
bedre plass når man dusjer. Det åpningsbare vinduet gir naturlig lys og god  
ventilasjon på badet. Melkehvitt vindu gir minimalt innsyn. Når dusjforhenget  
ikke er i bruk, har det sin egen faste plass.

UTTREKKBAR DUSJ
En smart funksjon; kombinert kran og dusjhode. Slangen  
skjules bak vaskesøylen når dusjhodet ikke er i bruk. 

THETFORD DREIETOALETT 
Et dreibart kassett-toalett sørger for en optimal  
romutnyttelse. Det har et kraftig men støysvakt spylesystem, 
og et eget display viser når tanken må tømmes.

 TAPPEKRAN SPILLVANN
Den lett tilgjengelige ferskvanntanken er frostbeskyttet  
montert bak i bilen.

BAD

HOBBYKOMPLETT BAD
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 EFFEKTIV ISOLERING
Karosseriet til Vantana er isolert med B6-høyytelses isolasjon og 
XPS-skum som bidrar til å stive av karosseriet og dempe kjøretøystøy. 
I tillegg holdes også både kulde og varme ute, noe som sikrer et 
behagelig inneklima.

 BODELSVINDUER I HØY KVALITET
De tonede vinduene som er støpt i former gjør de mer resistent mot 
spenninger og deformasjon. En annen positiv effekt er bedre lydiso-
lasjon i tillegg til et bedre forseglingssystem mot fuktinntrengning. 

RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt inntrykk.

REMIS PLISSEEGARDIN-SYSTEM TIL FRONT- 
OG SIDEVINDUENE I FØRERHUSET 
Det velkjente plissegardin-systemet fra REMIS 
beskytter førerhuset mot sol og uønsket innsyn. 
(De Luxe og Premium) 

THULE SYKKELSTATIV FOR 2 SYKLER
Med en egenvekt på bare 9,5 kg og en laste - 
evne på 35 kg egner Thule sykkelstativ seg meget 
godt til transport av 2 sykler. En annen fordel er 
at monteringen foregår uten boring, og bakdørene 
kan fortsatt åpnes, selv om sykler er montert på 
sykkelstativet. (leveres som ekstrautstyr kun på 
ET-planløsningen)

INTEGRERT VANNAVLØP OVER  
INNGANGSDØR
LED-lys over inngangsdøren gir godt lys når en 
skal inn og ut. Den integrerte vannavløpslisten 
leder regnvannet unna. (De Luxe og Premium) 

MATTER I FØRERHUS
Et løst og lettstelt teppe til førerhuset gjør rengjø-
ring enklere. Det er utstyrt med en Hobby-logo og 
er spesialtilpasset de forskjellige planløsningene. 

PÅBYGG 

HOBBYKOMPLETT PÅBYGG
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 HOBBY CI-BUS STYRING MED TFT BETJENINGSPANEL
Hobby's egetutviklede CI-BUS Bordmanagementsystem styrer alle elektroniske enheter og funksjoner i 
et eget nettverk. Navigasjonsknappen, sammen med seks Softkeys under displayet, muliggjør en enkel og 
intuitiv navigering i menyene. I displayet kan en lese av og gjøre innstillinger for dato/tid, inne og ute - 
temperatur, vanntankmåler samt 12V lading og forbruk.

BORDSTYRINGSYSTEM
Ved inngangsdøren på alle Ontour og De Luxe  
finner man et lysstyringspanel med CI-BUS  
teknologi. Dette styrer de fleste lyskilder, viser  
tanknivået på både fersk- og spillvannstank samt 
gir informasjon om både starter- og bodels - 
batteriet.

FORTELTSKONTAKT 230V, INKL. SAT/
TV-TILKOBLING
Med en 230 volt utgang, kan du i godt vær sitte 
utenfor din Vantana og koble til TV eller en  
elektrisk grill.

 MODERNE BATTERISTYRING
Den intelligente batterisensoren IBS gir deg alle viktige opplysninger som ladetid, ladestrøm og lade-
spenning, og ved Autark pakke også restverdi/-tid for GEL eller AGM batteri. Alle verdier kan leses av på 
TFT-betjeningspanelet. Batterisensoren leverer korrekt informasjon om ladebehov og spenning til batteri-
laderen for å sikre en skånsom lading etter det liniære-ladeprinsippet for å oppnå nær 100% kapasitet på 
batteriet. Ladetiden vil være ca 30% kortere med IBS sammenlignet med konvensjonelle ladere. (standard 
i Premium)

Systemet er også klargjort for tilkobling av ytterligere BUS-kompatible komponenter, som f.eks varme, 
klimaanlegg og elektrisk takluke. Systemet er standardisert, kan oppdateres og er dermed kompatibelt  
med fremtidige generasjoner utstyr. Inntil 15 enheter kan kommunisere med kontrollpanelet.

BORDTEKNIKK

HobbyConnect  
ready

TFT-betjeningspanel
Overvåking

Informasjon

Lading

Batterilader Start- og bodelsbatteri 
med HELLA-batterisensor 

Parabol

Klimaanlegg TFT-betjeningspanel

Lysstyringssystem

Varme

VannBatteristyring

HOBBYKOMPLETT BORDTEKNIKK
 HobbyConnect ready



30

TRUMA-VARMEANLEGG COMBI 4
INKL. 10 LTR VARMTVANNS-
BEREDER OG FROSTSIKRING
Varmerørene fra TRUMA-Combi varme-
ren sprer varmluften optimalt i bobilen 
og sørger for behagelig innetemperatur. 

 FROSTSIKRE INSTALLASJONER
Ferskvann- og spillvannstilførsel føres gjennom det oppvarmede doble gulvet i sitte-
gruppen. Bodelsgulvet er glassfiberbelagt på undersiden og isolert med XPS-skum.

Varmluftsfordeling

Varmluft

Frostsikre 
installasjoner

GFK (glassfiber)
XPS - isolasjon

HOBBYCONNECT
Allerede på veien hjem fra stranden kan man sette på klimaanlegg eller 
varme etter behov! Ved hjelp av HobbyConnect kan man med appen 
MyHobby styre dette direkte fra en smarttelefon eller nettbrett.  
Via appen kan man også styre belysning og lese av vanntankmåler og 
batteritilstand.

 FORBEREDT FOR MONTERING AV 
TAKMONTERT KLIMAANLEGG
Her ligger alle kabler klare i taket for 
enkelt å kunne ettermontere et klima-
anlegg. (Takmontert klimaanlegg leveres 
ikke fra fabrikk)

TV-UTTREKK FOR FLATSKJERM TV INKL. 
12V/230V TILKOBLING
En 180 graders svingbar TV-arm gir god sikt for en 
flatskjerm-TV (ikke inkludert) slik at man kan se TV 
fra flere posisjoner i bobilen.

HobbyConnect boksen kan bestilles som fabrikkmontert ekstrautstyr el-
ler ettermonteres. Når man er i nærheten av bobilen kan alle funksjoner 
på betjeningspanelet styres via Bluetooth. Er man lenger unna bobilen 
benyttes et medfølgende SIM kort (abonnement).

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,  
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA 
I tillegg til funksjonene navigasjon, CD/DVD spiller 
og ryggekamera fungerer AV-tuneren også som 
Bluetooth handsfree for telefon, mediaplayer og 
parkerings-APP.

HOBBYKOMPLETT BORDTEKNIKK  HobbyConnect ready



VANTANA ONTOUR VANTANA DE LUXE VANTANA PREMIUM
K60 FT 4 2 /1 70 90

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

K65 ET 4 2 /1 70 90

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

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg
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MODELLOVERSIKT

TEGNFORKLARING TEKNISKE DATA

Soverom

Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Antall sitteplasser (inkl. fører)

Soveplasser / barnesoveplass 

Kjøleskapsvolum (ltr)
Kjøleskapsvolum (ltr)
(ekstrautstyr)

Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

Standardutstyr

Ekstrautstyr

VARIANTER

Enkeltsenger

Dobbeltseng på tvers

Kompaktbad

● hvit ● hvit ● hvit○ sølv ○ sølv

○ sjøgrå ○ svart

MODELLOVERSIKT



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

BUILT FOR LIFE

MERKNADER

Katalog Vantana, sesongen 2020,

aktuell pr. august 2019

De avbildede modeller angir ikke alltid det stan-

dardmessige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjo-

ner følger ikke med. Trykk og fototekniske avvik 

kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik 

i struktur og farge grunnet bruk av naturlige ma-

terialer. Rett til tekniske endringer, som beholder 

eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker 

bruksformålet forbeholdes.

Noe utstyr kan være modellavhengig. Mulig ek-

strautstyr finner man i den aktuelle ekstrautstyr-

sprislisten som er gyldig på trykktidspunktet. Det 

tas forbehold om skrivefeil, trykk og fototekniske 

avvik, samt tekniske endringer. Flere bilder finnes 

på vår hjemmeside: www.hobby-caravaning.de

TYSKLAND

NO

DIN FORHANDLER

WORLDWIDE

Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark · Estland 

Finland · Frankrike · Hellas · Irland · Island 

Italia · Japan · Kina · Nederland · New Zealand 

Norge · Polen · Portugal · Romania 

Storbritannia · Sverige · Sveits · Slovenia 

Spania · Sri Lanka · Sør Korea · Thailand 

Tsjekkia ·Tyskland · Ungarn · Østerrike


