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HOBBYSI ON 
TÄYSVARUSTETTU

PALJON TILAA TAKATALLISSA
Hyvin eristetyssä ja lämmitettävässä takatallissa 
on luukku myös kuljettajan puoleisella seinällä; 
siksi tämä tavaratila on kätevä lastata ja purkaa 

molemmin puolin autoa. Kiinnityskiskoilla ja 
-hihnoilla tavarat saa pysymään tukevasti 

paikoillaan. Kaasupullot on helppo vaihtaa 
ulosvedettävän pohjan ansiosta.

NUKUT KUIN KOTONASI
Makuuhuone, joko erillis- tai parivuoteellinen, 

on kauttaaltaan mukava ja miellyttävä. Vuoteissa 
on hyvä ilmanvaihto ja GOODSIDE® 

-sälepohjat sekä kylmävaahtopatjat takaavat 
terveellisen unen. Valojärjestelmää ja lämmitystä 
voi ohjata erittäin mukavasti suoraan vuoteesta. 

MODERNEINTA KORITEKNIKKAA
Lasikuitukaton ja -lattian ansiosta Hobby-

matkailuautot ovat kestäviä ja parhaalla 
mahdollisella tavalla lämpöeristetyt. Kolme 

DOMETIC SEITZ -kattoluukkua huolehtii 
ilmanvaihdosta, sähkötoiminen ulkoporras ja 

erikoisleveä ulko-ovi helpottavat sisään- ja 
uloskulkemista. 

MODERNIA KEITTIÖSUUNNITTELUA, 
PALJON TILAA

Jaloteräsliedellä voit kokata yhtä mukavasti kuin 
kotonasikin. Slim-Tower -jääkaappiin mahtuu 

runsaasti viileänä pidettäviä ruokatarpeita. 
Erityisesti Hobby:lle kehitetty kapea jääkaappi 

on tilavuudeltaan 140 litraa. Fiksun 
tilasuunnittelun ansiosta ruokatarpeille ja 

-astioille on runsaasti tilaa.

Helppoa - astu sisään ja lähde liikkeelle! Hobby-matkailuautolla se 
onnistuu, sillä kaikissa malleissa on laadukas HobbyKomplett 
-täysvarustus. Se tekee matkailuautolomailusta nautittavan 
kokemuksen ja tarjoaa ylt´ympäriinsä mukavuutta kuin olisit 
kotonasi. Ilman kallista extraa tai erityisiä varustepaketteja. 

Kiitos täysvarustuksen Hobby-matkailuautot ovat starttivalmiina 
aina; ne ovat matkakumppaneita, jotka eivät jätä toivomisen varaa!
 Seuraavassa esiteltävä Hobby-Komplett -täysvarustus on 
mallikohtainen; kunkin mallin varustus selviää ajantasaisesta 
hinnastosta. 
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HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS

OMA PESUHUONE - KAIKKI 
HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN
Kaikissa pesuhuoneissa on joko integroitu tai 
erillinen suihkukaappi design-suihkupylväineen. 
Reilusti säilytystilaa on tarjolla monien hyllyjen ja 
peilikaapin ansiosta. Aivan erityisen fiksu ratkaisu on 
pesutilan ulosvedettävä pyykkinaru. Käännettävässä 
THETFORD-wc-istuimessa on hiljainen huuhtelu.

ASUINOSAN TEKNIIKAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Ulko-oven alueella on CI-BUS-teknologiaa hyödyntävä 
valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöpaneeli. Siitä 
ohjataan lähes kaikkia valaistusyksiköitä, se näyttää 
käyttö- ja harmaavesisäiliöiden täyttöasteen sekä 
asuinosan ja auton akkujen varaustilanteen.

OHJAAMO TEHTY VIIHDYTTÄVÄKSI
Käännettävät ja korkeussäädettävät ohjaamon 
istuimet muuttavat ohjaamon hetkessä 
mukavaksi istuinryhmäksi. Miellyttävät 
istuinkankaat ja käännettävät kyynärnojat 
takaavat ajon aikaisen mukavuuden. Suuri 
avattava kattoikkuna päästää paljon valoa ja 
raikasta ilmaa sisään; kuten etu- ja 
sivuikkunoissa, siinäkin on pimennysverho.

TÄYDELLISTÄ TILASUUNNITTELUA 
PIENINTÄKIN YKSITYISKOHTAA MYÖTEN 
Kaikissa ikkunoissa on pimennys- ja 
hyttysrullaverhot. Vaatteille ja liinavaatteille 
on reilusti tilaa monissa kaapeissa.

LÄMMITYS
Hobby-matkailuautosi on kauttaaltaan talvilämmin. 
Käyttövesisäiliö ja vesiletkut on asennettu pakkasen 
kestäviksi, harmaavesisäiliö on lämmitettävä ja 
eristetty. Tehokas Combi 6 E -ilmakeskuslämmitys 
lämmittää auton sisäilman ja 10 litran integroidun 
lämminvesiboilerin nopeasti. 
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T65 GE

Oikea aloituspaketti kaikille, jotka arvostavat helppoutta ja spontaanisuutta. 
ONTOUR vakuuttaa käytännöllisellä varustuksella ja lyömättömän edullisella 
hinnalla. Pariskuntia miellyttävät erillis- tai parivuoteelliset mallit, lapsiperheet 
valitsevat kerros- tai ylävuoteellisen mallin. Silmiinpistävän modernin ulko- ja 
sisämuotoilun ansiosta Ontour sopii mainiosti suosittuun Optima-malliperheeseen.

YKSI KAIKILLE
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T65 GE

T65 GE

SIVUKEITTIÖ
Leveässä sivukeittiössä on runsaasti tilaa kokkausseikkailuille. 
Viihtyisyyttä lisäävät moderni hanavarustus, lasikantinen 
jaloteräsallas ja työtasojen 91 cm:n työskentelykorkeus. 
Kiiltävät pinnat on helppo puhdistaa käden käänteessä.
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T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

LASTEN VUOTEET
2-kerroksisessa kerrosvuoteessa jälkipolvi nukkuu rentouttavasti 
uusia kokemuksia odottaen. Mukavat kylmävaahtopatjat ja tukevat 
putoamissuojat lisäävät mukavuutta entisestään.
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T65 FL

T65 FLT65 FL

KOMPAKTI JÄÄKAAPPI PAKASTELOKEROLLA
140-litran absorptiojääkaappi 12 litran pakastelokerolla 
toimii äänettömästi ja siinä on reilusti tilaa ja tehoa; hieman 
korkeamman sijainnin ansiosta vaivalloinen kumarteleminen 
vähenee. Jopa kuusi korkeussäädettävää hyllyä mahdollistavat 
sen, että 1 litran pullojen ja tölkkien lisäksi myös 1,5 litran 
pullot sopivat. Jääkaapin helposti operoitavassa alapuolisessa 

säilytystilassa voi säilyttää esimerkiksi säilykkeitä ja rasioita. 
Jääkaappi toimii sekä verkkovirralla että matkan aikana joko 
kaasulla tai 12V-virralla.
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MONIPUOLISET PESUHUONEET
Kaikissa pesuhuoneissa on kattoluukku ja integroitu tai erillinen 
suihkukaappi. Niissä on kauniit ja käytännölliset hyllyt ja 
suihkuvarusteet. Suurissa peilikaapeissa on reilusti tilaa. 
Erityisen fiksu keksintö pesuhuoneissa on ulosvedettävä 
pyykkinaru. Käännettävän THETFORD-wc-istuimen huuhtelu 
toimii hiljaisella äänellä.

T65 FL / T65 HFL, PESUHUONE, JOSSA ERILLINEN SUIHKUTILA



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +2 140

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

15OPTIMA ONTOUR 
T65 GE / T65 HKM, KOMPAKTI PESUHUONE
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Loppuun asti ajateltu pesuhuonekonsepti

Suuret tavaratilat ja takatallit

Mukavat kylmävaahtopatjat

GOODSIDE® -sälepohja

Kulutusta kestävä lasikuitulattia XPS-lämpöeristyksellä

Lämpöeristetty ja lämmitettävä harmaavesisäiliö

Erikoisleveä ulko-ovi hyttysverholla

DOMETIC-SEITZ -kattoluukut

Koko valaistus LED-tekniikkaa

Kestävä lasikuitukatto
Takaa tuulettuvissa kaapeissa on erityisen vankat saranat ja paljon säilytystilaa

Modernia keittiösuunnittelua, paljon tilaa

Ohjaamoistuimet kyynärnojilla („Captain‘s Chair“), kääntyvät ja korkeussäädettävät

DOMETIC-SEITZ -kattoluukut

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho
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Avattava kattoikkuna ohjaamossa

HOBBYSI ON HOBBY-
KOMPLETT -TÄYSVARUSTETTU

Kaikki varustus, mikä tekee lomastasi hauskaa ja huoletonta, on 
Hobby-matkailuautoissa vakiona; sen lisäksi muita kohokohtia, kuten 
GOODSIDE® -sälepohjat, eristetyt lattiat ja ohjaamon avattava 
kattoikkuna. Hobby-matkailuautot ovat Täysvarustuksen ansiosta 
valmiita matkalle jo tehtaalta lähtiessään. 
Nauti lomasta - ilman kallista extraa, lisätarvikepaketteja ja piilokuluja.

HOBBY
KOMPLETT
TÄYSVARUSTUS

HOBBYKOMPLETT -TÄYSVARUSTUS
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SIVULLE KÄÄNNETTÄVÄ PÖYDÄN LAAJENNUS
Pöytää voi laajentaa lisäpöytälevyllä yhdellä kädenliikkeellä.

PISTORASIA 
ISTUINRYHMÄSSÄ
230V-pistorasia on kätevästi 
käytettävässä paikassa 
istuinryhmässä. 

LUKUVALOT
Istuinryhmä- ja 
vuodealueiden valot ovat 
yksilöllisesti säädettävät ja 
siten parhaat mahdolliset 
lukuvalot.

OLOHUONE

TARPEEKSI PÄÄNTILAA
Parhaimman tason mukavuutta: Ainutlaatuisen 
2,05 metrin sisäkorkeuden ansiosta pitemmätkin 
ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi.

VAATENAULAKKO 
SISÄÄNTULOSSA
Ehkäisee epäjärjestystä: Takit, huivit ja 
pipot saa järjestykseen oven pielen 
vaatenaulakkoon. Tartuntakahvan 
ansiosta autoon tuleminen ja sieltä 
meneminen on turvallista ja mukavaa.

OHJAAMOISTUIMET, JOISSA KYYNÄRNOJAT (CAPTAIN’S CHAIR)
Pitkillä matkoilla ergonomisesti säädettävät istuimet säästävät selkääsi. 
Molemminpuoliset kyynärnojat ja tukevat istuinkankaat lisäävät matkan 
nautittavuutta. Ja perille tultua istuimet voi kääntää 180°; siten ohjaamosta 
muodostuu mukava istuinryhmä (kuvassa vakiovarusteiset Citroen-istuimet, 
jotka saa myös asuinosan istuinten kangasmateriaalilla).
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SUURI VAATEKAAPPI
Täydellisesti organisoitu - tilava vaatekaappi 
tarjoaa riittävästi tilaa pitkille ja lyhyille vaatteille. 

SÄILYTYSTILA

SUURI SÄILYTYSTILA PARIVUOTEEN ALLA 
Suuret tavaratilat tarjoavat paljon tilaa suurillekin matkatavaroille ja ovat mukavat lastata. 
Ja sisätilassa vuoteiden nostoavustimien avustamana vuodelaatikoihin pääsy on helppoa.

HOBBYKOMPLETT -TÄYSVARUSTUS

TILAVA KAASUPULLOTILA
Reilunkokoisessa kaasupullotilassa on mukavasti tilaa kahdelle 
kaasupullolle; se takaa miellyttävän kaasupullojen 
vaihtamisen.

ERISTETYT TAKATALLIT - ERITTÄIN TILAVAT 
ALASLASKETUN PERÄN ANSIOSTA
Suuret tavaratilat ovat lämmitettävät ja kauttaaltaan eristetyt. 
Täyseristetyissä tavaratilojen luukuissa on suuri 
avautumiskulma, jotta suuretkin tavarat on helppo lastata. 
Lisätavaratilaluukku ohjaajan puoleisella sivulla 
mahdollistaa mukavan lastaamisen auton molemmilta puolilta 
(kuva esimerkki).

YLÄKAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Kaikki yhdellä silmäyksellä: Yläkaappien luukut 
aukeavat aivan ylös asti; se takaa hyvän 
näkyvyyden kaappeihin. Jykevät saranat takaavat 
luukkujen stabiilin toiminnan ja ajon aikana tukevat 
lukot pitävät luukut turvallisesti kiinni. 

OHJAAMON HYLLYTASO
Ympäri kiertävään hyllytasoon mahtuu 
kaikki, mitä kuljettajalla ja apuohjaajalla 
pitää olla nopeasti saatavilla.
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KEITTIÖ

TYÖTASON LAAJENNUS
Kompakti keittiö on hyvä esimerkki Optima Ontour:in 
optimaalisesta tilankäytöstä. Lisää työskentelytilaa saa 
kätevällä alaslaskettavalla lisätasolla.

KEITTIÖN YLÄKAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Reilusti mitoitetut keittiökaapit kätevine pintakahvoineen tarjoavat 
kunnon säilytystilat. Laskoskaappilla ja maustehyllyllä täydennettyihin 
kaappeihin mahtuvat astiat, lasit ja muut tarvikkeet.

OPTIMAALINEN KEITTIÖSUUNNITTELU
Kokkausta kuin kotonasi: 91 cm korkeudella oleva työtaso, modernit 
kalusteet ja toimivat säilytystilat takaavat täyden keittiömukavuuden. 
Reilujen työskentelypintojen ansiosta vaativammatkin ateriat onnistuvat. 
Helppohoitoiset pinnat puhdistaa käden käänteessä.

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

LIESI AUTOMAATTISYTYTYKSELLÄ
Jaloteräsliedellä voi valmistaa vaikka kolmea ruokalajia samanaikaisesti - 
kiitos näppärästi suunnitellun arinoiden sijoittelun myös suuria kattiloita 
ja pannuja voi käyttää. Liekinvarmistin sulkee kaasun tulon, jos liekki 
jostain syystä sammuu. Lasikannella saa lisää työtilaa.

TÄYDELLISESTI VALAISTUT KEITTIÖT
Valoa niin kuin keittiöön toivookin: Tyylikkäästi integroitu 
valolista loistaa kirkasta ja energiaa säästävää LED-valoa. 
Sen lisäksi keittiössä on perusvalaistuksena LED-valospotit.
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OPTIMAALINEN ILMANVAIHTO 
Riittävästi raikasta ilmaa tulee vakiona olevasta 
Mini-Heki-kattoluukusta ja 1-2 avattavasta 
ikkunasta.

SÄÄDETTÄVÄ YLÄVUODE
Ylävuode liikkuu ylös ja alas. Ulko-ovi jää vapaasti käytettäväksi vaikka vuode 
olisikin ala-asennossa. Hihnatekniikan ansiosta vuoteen saa portaattomasti 
korkeussäädettyä.

PALJON PÄÄNTILAA MAKUUHUONEESSA
Makuuhuoneessa on harvinaisen reilusti tilaa vuoteen ja katon välissä - 
siten myös mukava istuminen on taattu.

YKSILÖLLISTÄ NUKKUMISMUKAVUUTTA
Kuin Sinulle tehty; laadukkaat kylmävaahtopatjat 
yhdessä GOODSIDE® -sälepohjien kanssa sopivat 
vartalollesi optimaalisesti. Lasikuitusäleinen 
järjestelmä toimitetaan kolmena eri jäykkyytenä; 
ne voi näppärästi vaihtaa kunkin toiveiden 
mukaisesti.

VAATEKAAPPIEN VALAISTUS
Kaikki heti näkyvissä: LED-valaistus 
kaikissa vaatekaapeissa. 

VALAISTUKSEN KESKUSSÄÄDIN 
MAKUUHUONEESSA
Jokaisessa Hobby-matkailuautossa on 
käytännöllinen sisävalaistuksen 
kosketussäädin (asennusesimerkki).

VUOTEIDEN PÄÄTYJEN HYLLYKKÖ
Vuoteen päädyn hyllykkö lisää viihtyvyyttä. Siellä on keskusvalokatkaisin 
ja hylly; ideaalinen paikka kirjoille, silmälaseille ja muulle tarpeelliselle.

NUKKUMINEN

HOBBYKOMPLETT -TÄYSVARUSTUS
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PESUTILA

RUNSAAT SÄILYTYSTILAT
Pesupöydän alakaapissa ja peilikaapeissa kaikelle hygieniatarpeistolle 
on reilusti tilaa.

ULOSVEDETTÄVÄ PYYKKINARU
Käden käänteessä käytössä on käytännöllinen 
kosteiden vaatteiden ja pyyhkeiden kuivatusnaru.

OPTIMAALINEN ILMANVAIHTO
Valo sisään, kosteus ulos! Kaikissa 
pesuhuoneissa on vakiona DOMETIC-
SEITZ Mini-Heki-kattoluukku.

FIKSU SUIHKUPYLVÄS
Kaikki pesuhuoneet on varustettu 
design-suihkupylväällä. Shampoo ja 
suihkusaippua ovat käden ulottuvilla
ja varastoituina säilytystilassa.

KÄYTÄNNÖLLINEN, KÄÄNTYVÄ 
THETFORD-WC-ISTUIN
Kääntyvän wc-istuimen ansiosta tilankäyttö on 
optimaalista. Istuimessa on tehokas, hiljaisella
äänellä toimiva huuhtelumekanismi. Säiliön 
täyttöasteen näytöstä on helppo tarkistaa 
säiliön tyhjennystarve.

HAMMASMUKIT VAKIONA 
Kaksi hammasmukia täydentää 
pesuhuoneen mukavuusvarustelun.
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RAKENTEET

Lämminil-
maputkitus

XPS-
lämmöneristysLasikuitu

Täyttö- ja tyhjennysputket 
ovat pakkasenkestävät

Lämmin ilma

AVATTAVA KATTOIKKUNA 
OHJAAMOSSA
Avattava, tuplalasitettu ja sävytetty 
kattoikkuna luo ilmavaa ja valoisaa  
tilan tuntua ja tuo tarvittaessa sisään 
raikasta ilmaa. Aurinkoisina päivinä 
käytännöllinen pimennys- ja  
hyönteisverho suojaa sisätilaa liialta 
kuumuudelta ja hyönteisiltä.

XPS-LÄMMÖNERISTYS
Täyttö- ja tyhjennysputket ovat lämmitettävässä kaksoispohjassa istuinryhmän 
kohdalla ja luovuttavat epäsuoraa lämpöä. Koko lattian käsittävä XPS-eristys 
suojaa pakkaselta. 

 KESTÄVÄT LASIKUITUKATOT JA -LATTIAT
Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja tarjoaa 
perinteiseen alumiinikattoon verrattuna huomattavasti 
paremman suojan raekuuroja vastaan; se saattaa vähentää 
vakuutuskuluja. Kaikki mallit on vakiona varustettu 
lasikuitupohjalla.

ERISTETYT KATTOLUUKUT 
Kaikissa autoissa on vakiona kolme 
hyvin eristettyä DOMETIC SEITZ 
-kattoikkunaa, jotka auttavat 
optimaalisessa ilmanvaihdossa ja 
luovat mukavaa tunnelmaa.

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

SÄHKÖTOIMINEN ULKOPORRAS JA TUKEVAT 
HELMAPELLIT 
Sähkötoimiset ulkoportaat helpottavat sisään- ja 
ulosliikkumista. Helmapellit ovat alumiinia ja siten erityisen 
iskun- ja potkunkestävät.

TUKEVAT KIINNITYSKISKOT
Säädettävät kiskot, joihin hihnat kiinnitetään, takaavat tavaroi-
den varman paikallaan pysymisen.
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TAKAATUULETTUVISSA KAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen kierto: kaappien tuuletusaukot ja reilusti tilaa talvi-ilmankierron 
ja ulkoseinän välissä ehkäisevät kosteutta ja hometta.

ERIKOISLEVEÄ ULKO-OVI TURVALUKITUKSELLA 
Ovi on varustettu tukevilla saranoilla ja massiivisella turvalukolla. Kätevä roska-astia 
integroidulla rikkalapio-/harjasetillä.

RAKENTEET

KOMBI-KASETTIVERHOT PIMENNYS- JA HYTTYSVERHOILLA
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot suojaamassa auringolta ja itikoilta.

ULKO-OVESSA HYTTYSVERHO
Ovi auki, hyönteisverho eteen - ja niin virtaa raikasta ilmaa sisään ja lentävät kiusankappaleet 
pysyvät ulkona.
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HELPOSTI SAAVUTETTAVA 
KÄYTTÖVESISÄILIÖ
Käyttövesisäiliö on pakkassuojattu ja sijoitettu 
turvallisesti istuinpenkkiin; siten tyhjennysventtiili 
on käytännöllisesti sijoitettu ja mahdollistaa helpon 
säiliön tyhjennyksen.

KAASULAITTEIDEN 
KESKUSOHJAUSYKSIKKÖ KEITTIÖSSÄ 
Kaasulaitteiden laitekohtaiset venttiilit ovat 
helposti käytettävissä keittiön kaapissa.

ASUINOSAN TEKNIIKKA

ASUINOSAN TEKNIIKAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Ulko-oven alueella on CI-BUS-teknologiaa hyödyntävä valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöpaneeli. 
Siitä ohjataan lähes kaikkia valaistusyksiköitä, se näyttää käyttö- ja harmaavesisäiliöiden täyttöasteen 
sekä asuinosan ja auton akkujen varaustilanteen.

Harmaavesisäiliö

Murtumaton, iskuja 
kestävä eristyslaatikko

Lämmin ilma
Sulkuventtiilin 

käyttöosa

Tyhjennysventtiili

LÄMPÖERISTETTY JA 
LÄMMITETTÄVÄ HARMAAVESISÄILIÖ
Jätevesisäiliö on kaikissa Hobby-matkailuautoissa 
asennettu lattian alle iskunkestävään ja 
lämmitettävään eristekoteloon. Käyttöveden 
tyhjennysventtiili on sijoitettu jätevesisäiliön 
lämmitettävään osaan; siten pakkasella ei ole 
mitään mahdollisuuksia.

TRUMA COMBI 6 -ILMAKESKUSLÄMMITYS 
LÄMMINVESIBOILERILLA
TRUMA Combi 6 -ilmakeskuslämmityksen 
ilmaputket jakavat lämmintä ilmaa optimaalisesti 
ympäri autoa - tuloksena on miellyttävää 
huoneilmaa.

HOBBYKOMPLETT -TÄYSVARUSTUS

OHJAAMON ETU- JA SIVULASIEN 
PIMENNYSJÄRJESTELMÄ
Ohjaamon pimennysjärjestelmä kiinnitetään 
yksinkertaisesti magneettiklipsellä; se suojaa 
epätoivotuilta katseilta sekä auringon paahteelta 
ja sillä on sen lisäksi eristävät ominaisuudet.

VAROKERASIA ETUMATKUSTAJAN 
ISTUIMEN ALLA
Sähkökeskus kätevässä paikassa apuohjaajan 
istuimen alla - sulakkeiden vaihtaminen on 
mahdollisimman yksinkertaista. Punaisesta 
pääkatkaisijasta 12V-virtapiirin saa sammutettua, 
jotta akku pidemmällä seisonta-ajalla - esimerkiksi 
talvella - ei tyhjenisi kokonaan.
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ERIKOISVARUSTUS
Kevytmetallivanteet

Vetokoukku

Kehysikkunat

Elegantit markiisit

Satelliittiantennijärjestelmä

Erikoisleveä ulko-ovi, jos-
sa ikkuna, kaksoislukitus, 
säilytystilaa ja roskasanko

 Polkupyörätelineet
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Onko Sinulla erityinen Hobby tai aivan erityisiä varustetoivomuksia? 
Siksi tarjolla on sopivia erikoisvarusteita ja yksilöllisiä ratkaisuja, joilla saat 
Hobby-matkailuautostasi omien mieltymystesi ja lomavaatimustesi 
mukaisen. 

Seuraavilla sivuilla esitetyt yksityiskohdat ja varusteet ovat mallikohtaisia. 
Jotkut esitetyt varusteet eivät ole mahdollisia kaikissa pohjaratkaisuissa. 
Tarkat tiedot varustuksesta saat hinnastostamme.

LISÄVARUSTUS JUURI 
TOIVEIDESI MUKAAN
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HOBBYCONNECT 
Kun kävelet takaisin rannalta, mieli tekisi lämmittää tai jäähdyttää auto valmiiksi? Ei mikään ongelma, 
HobbyConnect -hallintajärjestelmällä se hoituu! Lataat vain ilmaisen MyHobby-sovelluksen 
älypuhelimellesi tai tabletillesi. Myös valaistusta, vesisäiliöiden täyttöastetta ja akkujen varaustilannetta 
voi seurata ja ohjata sovelluksella.

TFT-OHJAUSPANEELI (KOSKETUSNÄYTTÖ)
TFT-ohjauspaneeli mahdollistaa mukavan ja helpon navigoinnin eri menu-valikoiden välillä ja välittää 
arvokasta lisätietoa asunto-osan elektroniikasta. Sitä voi laajentaa muilla CI-Bus-kelpoisilla komponenteilla. 
Järjestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva tulevien laitesukupolvien kanssa (noudata eri 
laitteiden käyttöohjeita).

TRUMA COMBI 6 E 
-LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Tehokas Truma Combi 6 E -ilmakeskuslämmitys 
toimii paitsi kaasulla myös 230V-virralla; talvella 
se on selkeä etu.

TRUMA-LISÄOHJAUSYKSIKKÖ 
MAKUUHUONEESSA
Digitaalinen TRUMA CP PLUS-ohjausyksikkö ajasti-
mella, yksilöllisellä lämpötilan yöpienennyksellä ja 
lämpötunnistimella mahdollistaa lämpötilan säädöt 
vuodetilasta (asennusesimerkki).

HobbyConnect-Box:in voi tilata jo tehtaalta uuteen autoon tai sen voi myös jälkiasentaa. Auton 
langattomassa käyttöympäristössä kaikkia toimintoja voi ohjata WLAN- tai Bluetooth-tekniikalla. 
Pidemmillä välimatkoilla yhteys toimii SIM-kortilla. 

 HobbyConnect ready
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KEVYTMETALLIVANTEET
Jokainen Optima Ontour -auto on saatavissa 
alkuperäisillä Citroen-aluvanteilla; oikeana 
katseenvangitsijana ne korostavat auton 
ulkomuotoilua.

TUKEVAT TAKANURKKATUET
Tukevan paikallaan pysymisen takaavat 
kuituvahvisteiset, muovista ja alumiinista 
valmistetut takatuet. 

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

KEHYSIKKUNAT
Laadukkaat, kaksinkertaiset, sävytetyt 
kehysikkunat sopivat saumattomasti auton 
ulkopintaan ja antavat yhtenäisen ilmeen.

VETOKOUKKU
Kiinteä vai irrotettava: Vetokoukku on edellytykse-
nä, mikäli haluat vetää perässä esimerksi venetrai-
leria tai peräkärryä.

 POLKUPYÖRÄTELINEET
Hobby tarjoaa lisävarusteena pyörätelineitä jopa 
neljälle pyörälle tai sähköpyörälle.

KÄYTÄNNÖLLINEN ULKOSUIHKU
Ulkosuihku on mainio viilentäjä kuumina päivinä 
ja myös esimerkiksi harrastusvälineet on kätevää 
huuhdella sillä.

ELEGANTIT MARKIISIT
Suojaa auringolta ja sateelta: THULE 
OMNISTOR-markiiseja on saatavana sopivan 
kokoisina kaikenpituisiin matkailuautoihin.
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OHJAAMON MATOT
Helppohoitoiset lattiamatot ohjamossa 
auttavat pitämään auton puhtaana. Kestävä 
rakenne kantapäävahvistuksella ja Hobby-logolla; 
matot on leikattu tarkoin autoosi sopiviksi.

LISÄPATJASARJA
Lisäpatjalla istuinryhmästä saa käden käänteessä vuoteen pikkuvieraille.

KATTOILMASTOINTILAITE LÄMMITYSOMINAISUUDELLA
DOMETIC-kattoilmastointilaite toimii neljällä ilmapuhalluksella. 
Mukava kevyttoiminto on sekä säästäväinen että hiljaisesti toimiva.

REMIS-LASKOSVERHOJÄRJESTELMÄ OHJAAMON ETU- JA 
SIVUIKKUNOISSA
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa epätoivotuilta 
katseilta ja auringon paahteelta.

SUURET KATTOLUUKUT
Vielä enemmän päivänvaloa parhalla 
mahdollisella eristyksellä: kaikkiin malleihin
lisävarusteena saatava DOMETIC SEITZ Midi Heki 
-kattoluukku asuin- ja makuuhuoneeseen.

VUOTEEN LEVENNYS
Erillisvuoteista saa lisäpatjalla aikaiseksi suuren divaanin. Portaat helpottavat 
vuoteeseen kulkua.

 HobbyConnect ready
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LED-TAULU-TV 22"
Jännittävän päivän jälkeen viihdykettä tarjoaa 22" suuri LED-tv yhdessä 
satellittijärjestelmän kanssa - eikä mikään estä mukavaa tv-iltaa.

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

NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ DAB+:LLA, 
LEIRIPAIKKADATAPANKILLA JA PERUUTUSKAMERALLA
CD-/DVD-soittimena, navigaattorina ja peruutuskameran näyttönä 
toimimisen lisäksi se toimii AV-virittimenä ja keskus-mediasoittimena 
sisältäen leiripaikka-sovelluksen.

IRTOMATTOSARJA 
ASUINOSASSA
Irrotettavalla ja 
helppohoitoisella 
mattosarjalla lisäät 
matkailuautosi kodikkuutta; 
se on tehty tarkoin jokaiseen 
pohjaratkaisuun sopivaksi.

LÄMPÖVERHOT 
Eristävät Thermo-verhot pitävät ohjaamon lämpimänä 
kylmilläkin ilmoilla. Suljettava luukku verhossa mahdollistaa 
multimedialaitteiden käyttämisen.

OHJAAMOISTUIMET ASUINOSAN KANGASMATERIAALIA
Asuinosan istuinkankaalla päällystetyt ohjaamon istuimet sopivat 
erinomaisesti auton kokonaisilmeeseen.

VIGO
Lisävarusteena kaikkiin malleihin.
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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
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HUOMIOITAVAA

Optima Ontour -esite, mallivuosi 2020

tilanne elokuussa 2019

Kuvastossa kuvatuissa ajoneuvoissa saattaa olla 

erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu 

vakiotoimitukseen. Erot ajoneuvojen rakenteissa 

ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten 

tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä 

ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös 

oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä 

etukäteen ilmoittamatta.

Jotkut lisävarusteet eivät ole mahdollisia kaikkiin 

malleihin; varustus on luettavissa ajankohtaisesta 

hinnastosta. Esitteen sisältö vastaa 

painoajankohdan tilannetta. Muutokset ja

poikkeavuudet ovat mahdollisia. Muutoksista 

rakenteissa ja varustuksissa emme ota vastuuta. 

Lisää kuvia on nähtävissä: 

www.hobby-caravaning.de

SAKSAMERKKIEN SELITYKSET
Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana

Vuodepaikkoja

Jääkaappi (l)

Takatalli

Alaslaskettu perä

SELITYS
Puoli-integroitu

Erillisvuoteet

Pitkittäinen parivuode

Takatalli

Alaslaskettava ylävuode

Lasten vuode

Keski-istuinryhmä

TEKNISET TIEDOT
Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

HOBBY-KAUPPIAASI

MAAILMANLAAJUINEN

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja 

Etelä Korea · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia 

Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Kreikka · Norja 

Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi 

Saksa · Slovenia · Sri Lanka · Suomi · Sveitsi 

Tanska · Thaimaa · Tšekki · Unkari

Uusi-Seelanti · Viro

FI


