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GEWAARDEERD. GELIEFD. 
GEBOUWD OM TE GENIETEN.

Het begon met het baanbrekende idee om mobiel reizen makkelijker, comfortabeler en 
ontspannen te maken. Daarmee werd meer dan 50 jaar geleden door Hobby de basis 
gelegd voor moderne caravans en kampeerauto's. Deze filosofie is nog steeds van waaruit 
Hobby werkt.

Vanuit Fockbeck in Schleswig-Holstein worden door meer dan 1.200 medewerkers in één 
van Europa's grootste en modernste caravan- en kampeerautofabriek jaarlijks meer dan 
15.000 voertuigen geproduceerd.
 
Het geheim van ons succes berust op vier pijlers: vooruitstrevende vernieuwingen, 
innovatieve techniek, modern design en heel veel passie. 

Elke nieuwe generatie vrijetijdsvoertuigen overtuigt door het grote aantal standaard 
accessoires, de perfecte ruimte-indeling, kwaliteit, functionaliteit en niet in de laatste 
plaats een uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding. Logisch dat Hobby al heel lang het 
meest gewilde en meest verkochte caravanmerk in Europa is. 

Hobby; gebouwd om te genieten.
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Het moderne en comfortabele interieur past perfect bij het elegante buitendesign 
en de hoogwaardige uitrusting van de OPTIMA DE LUXE. U kunt kiezen uit 6 
indelingsvarianten met éénpersoons, tweepersoons of hefbedden. Dus uw 
favoriete indeling zit er zeker bij.

OPTIMA DE LUXE DE ELEGANTE

T65 GE, COMBINATIE STOFFERING „FLORENZ“
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GROTE ZIJKEUKEN
Geen enkele keukenwens blijft onbeantwoord; een zeer grote 
koelkast met vriesvak, een RVS gaskookplaat met automatische 
ontsteking en volledig uittrekbare brede laden.
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T70 F

T65 HFL

T65 HFL

LEKKER BADDEREN
Alle badkamers hebben een dakluik en een geïntegreerde- of  
separate douche, In de grote spiegelkasten kunt u van alles kwijt.  
Een handig detail is de uittrekbare waslijn. Het draaibare  
THETFORD toilet heeft geluidsarme spoeling.

T65 HFL, OPTIONELE STOFFERING „VIGO“



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 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 F 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

T65 HFL 4 4 140

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

T75 HF 4 4 150

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

1514 OPTIMA DE LUXE
T70 F
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De fraaie lijnen en de dynamische vorm met de unieke achterkant maken van de  
OPTIMA PREMIUM een unieke verschijning op de weg. Exclusiviteit straalt er  
vanaf, ook in het interieur. Het edele meubeldecor geeft deze halfgeïntegreerde  
een bijzonder accent. U kunt kiezen uit vier indelingen met éénpersoonsbedden  
en verschillende keuken en badkamerconcepten.

OPTIMA PREMIUM PURE LUXE

T70 GE, COMBINATIE STOFFERING „SARI“
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T75 HGE

RUIME L-KEUKEN
Het functionele regaal achter de gordelbok, voor extra ruimte, en 
de goed bereikbare koelkast met vriesvak maken koken tot een 
feest. Voor optimaal comfort zorgen het moderne keukenarmatuur, 
de RVS spoelbak met snijplank afdekking en het 91 cm hoge 
aanrechtblad. De keukenoppervlakken zijn uiteraard glad, 
waardoor de keuken in een handomdraai weer schoon is. 



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 HGE 4 4 140

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

2322 OPTIMA PREMIUM
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Uw Hobby kampeerauto is standaard helemaal compleet.  
Dus geen dure extra's meer of extra pakketten. Standaard is alles 
All-Inclusive. Vakantievieren in een Hobby kampeerauto is daardoor 
een feest. U geniet als geen ander van comfort en luxe. Zonder 
dure extra's of speciale pakketten. 

Dankzij de complete uitrusting is uw Hobby kampeerauto altijd 
startklaar voor een onvergetelijke reis. Afhankelijk van het model 
zijn de hierna getoonde Hobby All-Inclusive kenmerken  
beschikbaar. In de actuele prijslijst vindt u per model de  
juiste specificaties van de uitrusting. 

ALL-INCLUSIVE. UW HOBBY 
COMPLEET UITGERUST.

HOBBYALL-INCLUSIVE UITRUSTING

INNOVATIEVE BOORDTECHNIEK REGELT 
ALLE BELANGRIJKE FUNCTIES 
Alles in één oogopslag: Via het centrale 
bedieningspaneel kunt u alle elektrische apparaten in uw 
kampeerauto aansturen en controleren. Bijzonder prak-
tisch is de optionele HobbyConnect-app waarmee u via 
uw smartphone of een tablet op afstand alles in de gaten 
kunt houden. Een innovatief accu management-
systeem zorgt voor de volledige controle over de 
start- en huishoudaccu. In vergelijking met andere 
laadapparaten zorgt het Hobby-systeem voor een 30% 
kortere laadtijd.

VEEL PLAATS IN DE GARAGE
De perfect geïsoleerde en verwarmbare garage 
heeft ook aan de bestuurderszijde een klep. U 
kunt dus van alle kanten bij uw bagage. U zet 

alles stevig vast aan de sjorrails met ogen. In de 
garage kunt u elektrische apparaten 

aansluiten (12 V en 230 V). Gasflessen wisselen 
is kinderspel, dankzij de uittrekbare bodem van 

de gasflessenkast.

SLAPEN ALS THUIS
De slaapkamers met één- of tweepersoons-

bedden zijn ruim en comfortabel. De bedden 
zijn goed geventileerd. De lattenbodems van 

GOODSIDE® en de koudschuimmatrassen 
zorgen voor optimaal slaapgenot. De verlichting 
en de verwarming bedient u comfortabel vanuit 

uw bed. 

MODERNE KEUKENINDELING MET 
VEEL BERGRUIMTE

U kookt net zo comfortabel als thuis op de 
3-pits kookplaat. Uw voorraad past met gemak 
in de Super-Slim-Tower koelkast. De exclusief, 

door Hobby ontwikkelde extreem slanke 
koelkast, heeft een inhoud tot maar liefst 150 
liter. Al uw keukenspullen kunt u ruimschoots 

kwijt in de brede, volledig te openen 
keukenladen met Soft-Close.

INNOVATIEVE TECHNIEK EN 
ALLES INCLUSIEF

De Hobby kampeerauto's onderscheiden zich 
door de vele technische hoogstandjes en de 

gebruikte materialen, zoals het polyester dak 
en de polyester ondervloer, de XPS isolatie, het 
70 x 50 cm grote dakluik, die voor een optimale 

ventilatie zorgt, de elektrische opstap en de 
extra brede toegangsdeur met raam. Een 

bijzonder element is de standaard dakluifel.

IN DE CABINE VOELT U ZICH 
HELEMAAL THUIS
De draaibare en in hoogte verstelbare 
cabinestoelen verandert u snel in een 
comfortabele zithoek. De opklapbare leuningen 
en het perfecte zitcomfort zorgen voor een 
aangename reis. Het grote uitstelbare dakraam 
zorgt voor licht en frisse lucht. Net als de 
cabineramen kan deze worden verduisterd.

GERAFFINEERD TOT IN ELK DETAIL 
De Hobby kampeerauto's hebben de gezellige 
en sfeervolle LED verlichting die elke Hobby 
kenmerkt. Alle ramen hebben verduisterings- en 
insectenplissées. Al uw kleding en bagage kunt 
u ruimschoots kwijt in de vele kasten.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+, DATABANK 
VOOR KAMPEERPLAATSEN EN 
ACHTERUITRIJCAMERA
Altijd de juiste weg: het navigatiesysteem met  
achteruitrijcamera en databank voor staanplaatsen brengt 
u altijd op de juiste plek. De geïntegreerde CD-DVD-
speler zorgt voor entertainment onderweg. De DAB+ 
ontvangst en twee extra luidsprekers in de woonruimte 
zorgen voor het perfecte geluid, waar u zich ook bevindt.

VERWARMING
Elke Hobby kampeerauto is wintervast. De schoon-
watertank en leidingen zijn vorstvrij geïnstalleerd. De 
vuilwatertank is verwarmd en geïsoleerd. De krachtige 
TRUMA Combi 6 verwarmd in korte tijd tot een 
aangename temperatuur. De geïntegreerde 10 liter 
boiler zorgt voor lekker warm water 

DAT IS PAS BADDEREN
Alle badkamers hebben een dakluik en een geïntegreerde- of  
separate douche, die is voorzien van een design douchezuil.  
Aan alle kanten vindt u comfort, zowel door de vele bergvakken  
en kasten, als het luxe douchearmatuur. Ook in de grote spiegel-
kasten kunt u van alles kwijt. Een handig detail is de uittrekbare 
waslijn. Het draaibare THETFORD toilet heeft geluidsarme 
spoeling.

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING



2726

WONEN
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

HOBBYALL-INCLUSIVE WONEN

CABINESTOELEN MET ARMLEUNINGEN (CAPTAIN’S CHAIR)
Op lange ritten ondersteunen de ergonomische stoelen uw rug optimaal.  
Twee armsteunen en perfect zitcomfort zorgen voor een ontspannen reis. Op uw 
bestemming kunt in enkele seconden de stoelen 180º draaien. Daardoor verandert 
de cabine in een comfortabele zitgroep. Standaard zijn de stoelen bekleed met de 
stoffering van de woonruimte, waardoor ze perfect in het geheel passen.

DRAAIBARE TAFELVERBREDING
Met een simpele handgreep komt het extra tafelblad naar buiten.

ZWANENHALSVERLICHTING 
Flexibele zwanenhalsverlichting bij de 
zitgroepen en bedden. Deze leesspots 
richt u precies op de plek die u wilt. 

VERDUISTERINGSSYSTEEM IN DE CABINE
Het beproefde REMIS plissé systeem in de cabine houdt zon en ongewenste 
blikken buiten.

TALRIJKE CONTACTDOZEN
De batterij van uw smartphone leeg? 
Uw vindt een aantal goed bereikbare 
aansluitingen. (Optionele USB 
aansluiting)



2928

BERGRUIMTE
HELEMAAL COMPLEET

HOBBYALL-INCLUSIVE BERGRUIMTES

De grote bergruimte biedt genoeg plaats voor al uw bagage en is makkelijk te beladen. De bedbodem 
wordt door krachtige uitstellers, met een grote openingshoek, omhoog gehouden voor optimaal
laadgemak.

De grote garageruimte is rondom geïsoleerd en te verwarmen. De geïsoleerde garagedeur gaat wijd open, 
waardoor u ruim toegang heeft tot uw fietsen of andere bagage. Robuuste gasdrukveren houden de deur 
open. Een tweede garagedeur is standaard. Alle garages hebben een robuuste en onderhoudsvriendelijke 
kunststof bekleding. Externe elektrische apparaten sluit u aan op de 12 V- of 230 V contactdoos in de 
garage.

OVERZICHT BERGRUIMTES

RUIME BERGING ONDER ÉÉN- EN TWEEPERSOONS BEDDEN GEÏSOLEERDE GARAGE MET RUIME TOEGANG
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GROTE KLEDINGKAST
Perfect georganiseerd. De ruime kledingkast biedt genoeg plaats voor uw korte- en lange  
garderobe, alsmede opgevouwen linnengoed. 

OPBERGSCHAP IN CABINE
Alles wat u als chauffeur of uw bijrijder direct bij de hand wilt hebben heeft zijn plek op het rondom doorlopende 
schap.

HOBBYALL-INCLUSIVE BERGRUIMTES

STABIELE UITZETTERS
De bedbodems met lattenrooster en matras worden door een  
uitstelmechanisme met krachtige gasdrukveren omhoog gehouden.  
Zo kunt u eenvoudig de bergruimte in alle rust gebruiken.

KLEDINGKASTVERLICHTING
De uittrekbare kledingstang vergemakkelijkt het ophangen 
van uw garderobe in de kledingkast onder het bed. De LED 
verlichting maakt de kledingkast compleet. 

BELADEN KAN OOK SIMPEL
Door de gedeelde matrassen bij de langsbedden is het beladen 
kinderspel. Simpel omhoog klappen en de bagage in de ruime 
bergvakken leggen.

SCHOENENLADE BIJ DE INGANG
Modder blijft buiten. De schoenenkast is in veel modellen 
standaard. 

HANGKAST MET VEEL BERGRUIMTE
Alles voor het grijpen. De kleppen van de bovenkasten gaan wijd open. Dat zorgt voor een goed overzicht. Robuuste 
scharnieren houden de kleppen perfect omhoog. Degelijke sluitingen houden alles tijdens de rit op zijn plek. In een 
aantal modellen kunt u nog beter bij de achterste bovenkasten komen dankzij een trapje.

GARDEROBE BIJ INGANG
Veilig in- en uitstappen door de handig geplaatste greep. Jassen, 
mutsen en shawls hebben hun vaste plek.
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KEUKEN
MODERNE KEUKENINDELING MET VEEL BERGRUIMTE

HOBBYALL-INCUSIVE KEUKEN

OVERZICHT KEUKENS

L-KEUKENGROTE ZIJKEUKEN
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COMPACTE KOELKAST MET VRIESVAK
De absorptiekoelkast werk geluidloos, is ruim en koelt als de beste. Door de hogere plaatsing is bukken 
verleden tijd. In de zeven in hoogte verstelbare vakken in de deur passen zowel 1,0 als 1,5 liter 
verpakkingen. In het vak onder de koelkast is ruim plek voor uw voorraad. De koelkast werkt op zowel
230 Volt als op gas en 12 Volt.

BOVENKASTEN KEUKEN MET VEEL BERGRUIMTE
De groots gedimensioneerde bovenkasten in de keuken met de perfect sluitende grepen bieden veel berg-
ruimte. Afhankelijk van het model is er een jalouziedeur of een praktisch kruidenrek.

DOORDACHTE KEUKENINDELING
Koken zoals thuis. Optimaal keukencomfort dankzij het 91 cm hoge werkblad, de 
moderne kraan, de RVS spoelbak en de snijplank afdekking. Uitgebreide maaltijden 
zijn een feest om te maken op het ruime werkblad. De gladde oppervlakken laten 
zich probleemloos schoonmaken.

PRAKTISCHE BESTEKINDELING
De handige bestekindeling zorgt er onderweg voor dat al uw 
keukenspullen op zijn plaats blijven.

PLAATSBESPARENDE HOEKKAST
De hoekkast is bijzonder ruim en zorgt voor extra bergruimte.

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

HANDDOEKHOUDER
Een uittrekbare handdoekhouder.

PERFECT VERLICHTE KEUKEN
Licht zoals u dat in elke keuken wenst. 
De stijlvol geïntegreerde lichtlijst 
onderscheidt zich door de grote 
hoeveelheid energiezuinig LED licht.

SLIM-TOWER
140-liter en 12-liter vriesvak.

SUPER-SLIM-TOWER
150-liter en 15-liter vriesvak.

PERFECT INGEDEELDE KOOKPLAAT
Drie gerechten tegelijk klaar maken op de grote 
kookpitten. Het thermokoppel sluit de gastoevoer 
zodra de vlam uitgaat. De glazen afdekking biedt 
extra werktuimte.

FUNCTIONELE ACHTERWAND KEUKEN
De keukenrollo met verduisterings- en insecten-
plissé siert de keuken. Alle keukens hebben twee 
230 V contactdozen. 

HOBBYALL-INCUSIVE KEUKEN
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SLAPEN
COMFORT VOOR EEN AANGENAME NACHTRUST

HOBBYALL-INCLUSIVE SLAPEN

OVERZICHT BEDDEN

TWEEPERSOONSBED EÉNPERSOONS BEDDEN
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OPTIMALE VENTILATIE 
Frisse lucht komt in het slaapgedeelte rijkelijk binnen via het Mini-Heki 
dakluik en de openslaande ramen.

REGALEN AAN HET HOOFDEINDE VAN DE BEDDEN
De panelen aan het hoofdeinde van de bedden zorgen voor sfeer. Bovendien vindt 
u daar de centrale lichtschakelaar en een makkelijk te bereiken legplank, een ideale 
plek voor uw boeken, leesbril en andere spullen die u bij de hand wilt hebben. 

CENTRALE LICHTSCHAKELAAR IN 
SLAAPGEDEELTE
Elke Hobby kampeerauto heeft in het 
slaapgedeelte standaard een tiptoetsschakelaar 
voor het licht.

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
Slapen als een roos. Het koudschuimmatras met 7 zones past zich perfect aan 
uw lichaam aan. De GOODSIDE® lattenbodem met fiberglas latten wordt in drie 
verschillende hardheidsgraden geleverd. U kunt dus zelf kiezen hoe u het lekkerste 
slaapt.

BEDIENING VERWARMING
Met het digitale CP Plus bedieningspaneel van 
TRUMA met timerfunctie, nachtstand en 
temperatuursensor regelt u de verwarming vanuit 
uw bed. (montagevoorbeeld)

Het hefbed gaat rechtstandig omlaag en omhoog. De deur blijft vrij als het bed naar beneden is. Een stevig mechanisme houdt het bed tijdens de rit veilig op zijn plek en is in iedere stand te fixeren. VEEL HOOFDRUIMTE
Voldoende ruimte om lekker te kunnen zitten op de bedden.

HOBBYALL-INCLUSIVE SLAPEN

OVERZICHT BEDDEN

HEFBED
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BADKAMER
OM U TE VERWENNEN

HOBBYALL-INCLUSIVE BADKAMER

OVERZICHT BADKAMERS

BADKAMER OVER DE VOLLE BREEDTE COMPACTE BADKAMER
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PRAKTISCH DRAAIBAAR 
THETFORD TOILET
Het draaibare cassettetoilet zorgt voor 
optimaal gebruik van de ruimte. Het 
spoelsysteem is krachtig en geruisarm. 
Wanneer de tank geleegd moet worden, 
wordt keurig aangegeven.

LED VERLICHTING
Een bijzondere sfeer en volop licht door de LED spots samen met de 
grote spiegels.

INCLUSIEF BEKER VOOR 
HET TANDENPOETSEN 
Twee tandenpoetsbekers 
horen tot de standaarduit-
rusting van de badkamer.

VEEL BERGRUIMTE
In de onderkast en in de spiegelkast kunt u al uw toiletspullen kwijt.

UITTREKBARE 
DROOGLIJN
Een praktisch detail om 
uw vochtige kleren of 
handdoeken te drogen 
te hangen.

OPTIMALE VENTILATIE
Licht er in, vocht er uit! Alle badkamers 
zijn met het DOMETIC-SEITZ 
Mini-Heki dakluik uitgevoerd.

FUNCTIONELE DOUCHEZUIL
Alle badkamers hebben een design douchezuil. Shampoo en 
douchegel staan onder handbereik.

HOBBYALL-INCLUSIVE BADKAMER

OVERZICHT BADKAMERS

BADKAMER MET SEPARATE 
DOUCHEGROTE BADKAMER MET APARTE DOUCHE
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GEAVANCEERD ACCU MANAGEMENTSYSTEEM
De intelligente IBS accusensor geeft alle belangrijke data 
van de start- en de boordaccu. Alle waarden kunnen 
via het TFT bedieningspaneel worden afgelezen. De 
accusensoren zorgen er tevens voor dat het intelligente 
laadapparaat de juiste laadstroom en spanning afgeeft. 
De laadtijd wordt hierdoor met 30% verminderd ten 
opzichte van gangbare laadapparaten.

CV-INSTALLATIE*
De ALDE 3020 HE cv installatie met een  

capaciteit van 8500 Watt en een geïntegreerde 
8,4 liter boiler is voor veel modellen verkrijgbaar.  

De verwarming en de boiler kunnen tegelijk of 
apart worden ingeschakeld.

SFEERVERLICHTING
De talrijke lichtelementen, die uitsluitend zijn 
uitgerust met energiezuinige LED verlichting, 

zorgen samen voor een unieke atmosfeer. Voor 
net dat beetje extra sfeer zijn er de LED 

lichtbanen bij de bovenkasten.

SAT ONTVANGSTSYSTEEM*
De volautomatisceh satelietset CAP 650 van 

Kathrein omvat een vlakke draaibare 
antenne met uitstekende ontvangst. Hij is maar 

21 centimeter groot en valt op door de perfecte 
aerodynamica. De antenne is uitgerust met een 

twin-LNB. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en 
maakt de aansluiting van een tweede toestel 
mogelijk. Met de volautomatische draai-unit 

wordt de vlakke antenne snel op de gewenste 
satelliet gericht.

GOED TOEGANKELIJKE 
SCHOONWATERTANK

De schoonwatertank is vorstvrij in de 
bankkast ondergebracht. De afvoerkraan is 

goed bereikbaar en de tank is ook nog eens 
goed te reiningen.

DAKAIRCO MET VERWARMINGSFUNCTIE*
De DOMETIC Freshjet dakairco heeft vier regelbare 

uitblaasopeningen. De comfortabele lichtgewicht werkt 
zuinig en aangenaam stil.

GEÏSOLEERDE- EN VERWARMDE 
AFVALWATERTANK
De afvalwatertank is bij alle Hobby 
kampeerauto's onder de vloer gemonteerd en 
ondergebracht in een verwarmde geïsoleerde 
slagvaste box. De afvoerklep zit in het 
verwarmde deel van de box. Vorst heeft 
dus geen kans.

BUITENLAMP
De buitenlamp zorgt voor extra veiligheid bij 
in- en uitstappen in het donker.

HOBBYCONNECT*
Als u van het strand afgaat alvast de airco 
aanzetten? Dat kan. Ook de verlichting, de 
vulhoeveelheden en de conditie van de accu 
kunt u via uw smartphone aflezen en activeren.

Direct boven de deur is het bedieningspaneel goed zichtbaar en 
bereikbaar. Het geavanceerde boordsysteem stuurt vele apparaten en 
functies van uw kampeerauto. De keuzeknop, alsmede zes softkeys 
onder het display, zorgen voor een duidelijke navigatie tussen de 
menu‘s. Aanduidingen als datum/tijd, binnen-/buitentemperatuur, 
niveau van de watertanks en lading/stroomafname kunnen op het 
display worden afgelezen en de instellingen kunnen direct worden 
geactiveerd. Ook andere via BUS technologie gestuurde boord-
componenten, zoals verwarming, airco en elektrische dakluiken 
kunnen centraal bediend worden. Het systeem is gestandaardiseerd, 
kan geupdate worden en is daardoor compatibel voor toekomstige 
generaties. Nu kan het al afhankelijk van het fabrikaat met 15 
apparaten communiceren.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+
Altijd de juiste weg: het navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en databank voor staanplaatsen 
brengt u altijd op de juiste plek. De geïntegreerde 
CD-/DVD-speler zorgt voor entertainment onderweg. 
De DAB+ ontvangst en twee extra luidsprekers in de 
woonruimte zorgen voor het perfecte geluid, waar u 
zich ook bevindt.

TRUMA VERWARMING MET BOILER 
Uw kampeerauto is snel opgewarmd, daarvoor zorgt 
de TRUMA Combi 6 met de geïntegreerde 10-liter 
boiler. 

HOBBY 
BOORDMANAGEMENT
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 STERK POLYESTER DAK
Het van glasvezelversterkt polyester dak dempt 
geruis van regen en beschermt in vergelijking met 
een aluminium dak beter tegen hagelschade. Dat 
scheelt in de verzekeringspremie. Alle modellen 
hebben standaard een glasvezelversterkte 
polyester ondervloer.

UITSTELBAAR DAKRAAM IN DE CABINE
Het uitstelbare dakraam geeft niet alleen een ruimtegevoel, maar zorgt ook voor frisse lucht. Op zonnige 
dagen zorgt een praktisch verduisterings- en insectenplissé er voor dat warmte niet binnen kan komen en 
insecten buiten blijven.

GEÏSOLEERD DAKLUIK
Alle modellen hebben tenmiste twee DOMETIC-
SEITZ dakluiken. Deze zorgen voor de beste 
isolatie, optimale ventilatie en een aangename 
atmosfeer.

ELEGANTE DAKLUIFEL
De THULE-OMNISTOR dakluifel houdt zon en regen tegen. Hij is aangepast aan de lengte van de kampeerauto.

STERKE SJORRAILS
Verstelbare sjorogen, waarin  
spanbanden vastgemaakt kunnen  
worden, zorgen er voor dat uw  
bagage veilig verankerd staat.

VEILIGHEIDSSLOT
Het robuuste slot houdt inbrekers buiten.

VENSTERS VAN OPTIMALE KWALITEIT
De getinte ramen met veiligheidssluitingen zijn gemaakt van gegoten acrylaat. Samen met de 
materiaaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen en vervormingen, vooral bij extreme koude en 
hitte. Nog een positief effect is de hogere geluidsdemping. Daarnaast zorgt een optimale afdichting er 
voor dat vocht duurzaam wordt geweerd.

VOETMATTEN IN CABINE
Het makkelijk schoon te maken tapijt met Hobby logo in de cabine zorgt er voor dat 
uw camper schoon blijft. Het tapijt is oersterk door de vezelversterking en is precies 
pas gemaakt.

BINNENVLOER MET XPS ISOLATIE
De vloer bestaat uit onder meer een vochtbestendige XPS isolatie met een polyester beschermlaag. 
De leidingen in de vloer dienen tegelijk als vloerverwarming in de zitgroep.

Leiding 
warme lucht

XPS 
isolatieschuimGlasvezelversterkt polyester

Tegen vorst 
beschermde leidingenWarme lucht

INSTAP EN ROBUUSTE ZIJSPOILERS 
De treeplank komt elektrisch naar buiten. De fraai vormgegeven
zijspoilers uit aluminium zijn sterk en robuust.

DEGELIJKE VEILGHEIDSSLOTEN
De vlakliggende sloten van de laadkleppen bieden 
extra veiligheid.

HOBBYALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW
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LED DAGRIJVERLICHTING
Veilig, zuinig, de LED dagrijverlichting is er voor uw veiligheid.

EXTRA BREDE TOEGANGSDEUR MET RAAM, TWEEVOUDIGE 
VERGRENDELING, OPBERGVAKKEN EN AFVALEMMER
De buitendeur heeft stevige scharnieren. Het raam met geïntegreerde plissé biedt 
ruim zicht naar buiten. In de bergvakken is plaats voor talloze spulletjes. De 
praktische afvalemmer heeft een handige geïntegreerde stoffer en blik.

GEVENTILEERDE HANGKASTEN MET VEEL BERGRUIMTE
Optimale luchtcirculatie gebaseerd op opstijgende warmte. Ventilatiesleuven in de bovenkasten en veel afstand tussen 
rugschot en buitenwand ter voorkoming van condens en schimmel.

ACHTERLICHTEN MET DYNAMISCH KNIPPERLICHT
Echte blikvangers. De achterlichten met dynamische knipperlichten geven een sportief karakter.

GOED BEREIKBAAR 
VORSTVENTIEL
Het stroomloze vorstventiel maakt de 
boiler bij vorstgevaar automatisch leeg. 
Daardoor kan hij niet stukvriezen en is 
de watervoorziening beveiligd.

ZEKERINGKAST ONDER PASSAGIERSSTOEL
Makkelijk zekeringen vervangen van de goed toegankelijke 
elektrocentrale onder de bijrijdersstoel. Met de rode 
hoofschakelaar is de 12 V stroomkring te onderbreken. 
Ideaal om in de winter diepontlading van de accu te 
voorkomen.

INSECTENPLISSÉ BIJ TOEGANGSDEUR 
De plissé hordeur houdt muggen en andere plaaggeesten buiten de deur.

COMBICASSETTE MET VERDUISTERINGS-
EN INSECTENPLISSÉ
Met de combicassette voor alle ramen kunt u de zon weren 
en insecten buiten houden.

GOED TOEGANKELIJKE SCHOONWATERTANK
De schoonwatertank is vorstvrij in de bankkast 
ondergebracht. De afvoerkraan is goed bereikbaar en 
de tank is ook nog eens goed te reiningen.

MEER PLAATS DOOR DE VERLAAGDE VLOER
Een maximale garagegrootte is ontstaan door 
een verlaagde vloer. Extra dikke XPS vloerisolatie 
houdt de vorst buiten. De garagekleppen zijn 
uitgerust met gasdrukveren, zodat zij veilig 
opengehouden worden.

PRAKTISCHE GASFLESSENKAST
In de ruime gasflessenkast is plek genoeg voor  
twee gasflessen. Door de uitschuifbare bodem  
is het wisselen van gasflessen kinderspel.

HOBBYALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW



515050

OPTIONELE UITRUSTING
VOOR SPECIALE WENSEN

KADERRAMEN
De dubbele en getinte kaderramen liggen nagenoeg vlak in 
de buitenwand.

 FIETSENDRAGER
U kunt kiezen uit verschillende fietsendragers, tot aan vier fietsen toe.  
Er is zelfs een type voor E-bikes.

AANHANGER 
KOPPELING
Een boot of een motor 
neemt u probleemloos mee 
achter uw kampeerauto.

ROBUUSTE STEUNEN
Gegarandeerd stabiel met 
de uit vezelversterkte 
kunststof en aluminium 
vervaardigde achtersteunen. 

LICHTMETALEN VELGEN 
Het design wordt optisch nog sportiever met aluminium 
velgen. (Voorbeeld)

OPBOUW

OPTIONELE UITRUSTING
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COMFORTABELE L-ZITGROEP
In alle OPTIMA modellen is een L-zitgroep mogelijk. Deze zorgt voor een gezellige 
ambiance.

THERMODEKENS 
De geïsoleerde thermodekens houden de kou buiten en de 
warmte binnen. Het afsluitbare luik maakt de bediening van 
het multimediasysteem mogelijk.

BEKLEDINGSSTOF VIGO
Optionele stoffering bij alle modellen.

TAPIJT IN HET 
WOONGEDEELTE
Het uitneembare hoogpolige 
tapijt zorgt voor net iets 
meer sfeer. Het is exact op 
de indeling afgestemd.

BEDVERBREDING
De éénpersoonsbedden worden omgetoverd tot een reuzenbed door een extra matrasdeel. 
Het laddersysteem vergemakkelijkt het instappen. 

WONEN

HOBBYCONNECT
Al op de terugweg van het strand de optionele airco aanzetten? Geen probleem! Met de Myhobby-App 
bedient u via uw smartphone of tablet het HobbyConnect besturingssysteem. Ook verlichting, de inhoud 
van de tanks, alsmede de conditie van de accu kunt u via de App aflezen of activeren.

BUITENDOUCHE
Buiten afkoelen onder de buitendouche, of uw 
spullen snel weer schoon spoelen.

BUITENAANSLUITING VOOR GAS
Buitenaansluiting voor gasapparaten.

In de directe omgeving van het voertuig wordt via WLAN of bluetooth de optionele HobbyConnect-Box 
aangestuurd. Op grotere afstand wordt de verbinding via een SIM-kaart geregeld.

BUITENSTOPCONTACT 230 V, INCL. SAT-/
TV-AANSLUITING
Lekker buiten TV kijken of uw elektrische grill 
aansluiten. Dat kan via de extra 230 V 
contactdoos.

OVEN
Lekker uw eigen brood bakken of een pizza.  
Dat doe u in de oven.

WATER / GAS / ELEKTRA

OPTIONELE UITRUSTING
 HobbyConnect gereed
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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 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 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

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 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

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 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 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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● De Luxe ● Premium

OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM

22” LED TFT-SCHERM
Uw favoriete TV-programma bekijkt u op de 22” TFT-scherm.  
De SAT-ontvanger en de TV-beugel horen daar natuurlijk bij.

DAKAIRCO MET VERWARMINGSFUNCTIE
De DOMETIC Freshjet dakairco heeft vier regelbare 
uitblaasopeningen. De comfortabele lichtgewicht werkt 
zuinig en aangenaam stil.

TRUMA COMBI 6 E VERWARMING
De krachtige TRUMA Combi 6 E warmeluchtverwarming kan 
naast op gas, ook werken op 230 V. Vooral in de winter is dat 
een voordeel.

SAT ONTVANGSTSYSTEEM
De volautomatisceh satelietset CAP 650 van Kathrein omvat 
een vlakke draaibare antenne met uitstekende ontvangst.  
Hij is maar 21 centimeter groot en valt op door de perfecte 
aerodynamica. De antenne is uitgerust met een twin-LNB.  
Dit zorgt voor meer flexibiliteit en maakt de aansluiting  
van een tweede toestel mogelijk. Met de volautomatische 
draai-unit wordt de vlakke antenne snel op de gewenste 
satelliet gericht.

CV-INSTALLATIE
De ALDE 3020 HE cv-installatie met een capaciteit van 8500 Watt en een 
geïntegreerde 8,4 liter boiler is voor veel modellen verkrijgbaar. Verwarming 
en warmwaterbereiding kunnen tegelijk of apart worden ingeschakeld.

DUBBELE USB AANSLUITING
Uw smartphone of uw tablet laat u op via de USB aansluiting 
in het slaapgedeelte of de woonkamer.

OPTIONELE UITRUSTING

VERKLARING TEKENS

Slapen | Optioneel

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Garage

Verlaagde vloer

L-zitgroep, schuin (optioneel)

L-zitgroep, recht (optioneel)

UITVOERING

Halfintegraal

Hefbed

Garage

Eénpersoons bedden

Tweepersoonsbed

Tweepersoons bed in de lengte

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte
Technische toelaatbaar 
totaalgewicht

● wit ○ ferro grijs ○ zwart

OVERZICHT MODELLEN

Aantal personen tijdens rijden
Slaapplaasten / slaapplaatsen 
optioneel
Koelkast (ltr.)

Standaard uitrusting

Optionele uitrusting
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MADE IN GERMANY

BUILT FOR LIFE

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · China · Denemarken 

Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk

Griekenland · Groot Brittannië · Hongarije

Ierland ·  IJsland · Japan · Nieuw Zeeland 

Nederland · Noorwegen · Oostenrijk · Polen 

Portugal · Roemenië · Zweden · Slovenië · Spanje

Sri Lanka · Thailand · Tsjechische republiek

Zuid Korea · Zwitserland

ALGEMENE OPMERKINGEN

Catalogus Optima De Luxe/ Optima Premium, 

seizoen 2020, Stand augustus 2019.

De modellen die in de prospectus staan 

afgebeeld, bevatten deels extra accessoires, 

resp. decoraties die niet tot de standaard 

leveringsomvang behoren. Afwijkingen in 

structuur en kleur ten opzichte van de 

afgebeelde inrichtingsobjecten blijven 

voorbehouden, voor zover dit in de aard van 

de gebruikte materialen ligt en dit in de handel 

gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische 

wijzigingen aan het voertuig, voor zover de 

productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft 

of verbeterd wordt en de toepassing niet wordt 

beïnvloed.

Sommige details zijn niet in alle indelingen 

mogelijk. De uitrusting van elk model vindt 

u in de actuele prijslijst. Veranderingen in de 

constructie of de uitvoering, alsmede fouten zijn 

voorbehouden. Meer afbeeldingen vindt u op 

www.hobby-caravaning.de/nl

DUITSLAND

NL

UW DEALER

NEDERLAND

Hobby Benelux Caravans BV

Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht

Telefoon 078 651 18 44

www.hobby-dealers.nl


