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BYGGD FÖR 
KVALITETSMEDVETNA 
FÖRSTAGÅNGSÄGARE.

Önskar du dig en prisvärd och samtidigt välutrustad husbil? Då är OPTIMA 
ONTOUR den perfekta semesterpartnern för dig. Med stor kärlek för detaljer 
och hantverksskicklighet byggs din bil steg för steg i Hobbys husbilsfabrik i 
Schleswig-Holstein.

Hobby. Built for life.
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DIN FULLUTRUSTADE HOBBY.

MYCKET PLATS I GARAGET
Det välisolerade och uppvärmbara garaget har 

en lucka även på förarsidan. På så sätt kan man  
bekvämt lasta in packning i garaget från båda 

sidor. Bagaget fäster man tryggt och säkert med 
hjälp av surrningsskenor och öglor. Utdragslådan 

för gasolflaskor gör flaskbyte extra lätt.

SOVA SOM HEMMA
Sovdelen – med enkelbäddar eller dubbelbäddar 

– är genomgående bekväma och trivsamma. 
Välventilerade sängar med ribbotten från 

GOODSIDE® och kallskumsmadrasser bidrar till 
god sömn. Belysningen och värmesystemet kan 
också manövreras bekvämt direkt från sängen. 

MODERNASTE UPPBYGGNADSTEKNIKEN
Hobbys husbilar är robusta och mycket välisolerade 

tack vare GRP-tak och GRP-undergolv med XPS-
isolering. Tre takluckor från DOMETIC SEITZ ger 

god ventilation, den eldrivna instegstrappan och den 
extrabreda ingångsdörren gör det enkelt att komma 

in i husbilen. 

MODERN KÖKSPLANERING MED MYCKET 
FÖRVARINGSUTRYMME

På den rostfria spisen kan du laga mat lika 
bekvämt som hemma. Slim-Tower har plats 

för rejält med kylvaror. Det smäckra kylskåpet 
har utvecklats exklusivt för Hobby och har en 

volym på 140 liter. Tack vare välplanerade och 
generösa förvaringsutrymmen får man gott om 

plats för proviant och kokkärl.

Bara hoppa in och kör iväg! Med en husbil från Hobby är det inget 
problem, eftersom alla modeller byggs med den högkvalitativa 
fullutrustningen HobbyKomplett som standard. Systemet gör 
husbilsresan till ett bekymmersfritt semesternöje med en komfort 
som du är van vid hemifrån. Och det utan dyra extraavgifter eller 
speciella tillbehörspaket. 

Tack vare resklar fullutrustning är din Hobby husbil alltid klar  
för start. En reskamrat som inte lämnar något övrigt att önska!
 Komponenterna i fullutrustningen HobbyKomplett som visas här 
är tillgängliga beroende på modell. Detaljerad information gällande 
utrustningen i enskilda modeller finns i den aktuella prislistan. 
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HOBBY
KOMPLETT
FULLUTRUSTNING

EGET BADRUM – ALLT FÖR DEN 
PERSONLIGA HYGIENEN
Alla badrum har en integrerad eller separat  
duschkabin med en duschpelare i elegant design. 
Många praktiska fack och de stora spegelskåpen ger 
gott om förvaringsutrymme. Den utdragbara tvättlinan 
i badrummen är en särskilt smart lösning. Den vridbara 
toaletten från Thetford är både tyst- och snålspolande.

STYRSYSTEM FÖR INTERN TEKNIK
I ingångsområdet finns vårt system med CI-BUS-teknik 
för styrning av belysningen. Systemet reglerar i stort sett 
all belysning, och visar bland annat fyllnadsnivåer för 
färsk- och spillvatten samt laddningsstatus för fritids- 
och fordonsbatteri.

EN FÖRARHYTT ATT TRIVAS I
De vridbara och höjdjusterbara förar- och 
passagerarsätena förvandlar förarhytten till en 
inbjudande sittgrupp på bara några sekunder. 
De bekväma dynorna och fällbara armstöden 
ger hög komfort även under långresor. Det stora 
öppningsbara takfönstret släpper in gott om ljus 
och frisk luft. Precis som vind- och sidorutorna 
har det mörkläggningsgardin.

PERFEKT BODELSPLANLÖSNING, 
GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ 
Alla rutor har mörkläggnings- och 
insektsrullgardiner. I de många skåpen  
finns mycket förvaringsutrymme för  
kläder och linne.

VÄRME
Din husbil från Hobby är redo för vinter, runt om. 
Färskvattentank och ledningar är frostskyddade, 
spillvattentanken är uppvärmd och isolerad. Det 
effektstarka luftvärmesystemet Truma Combi 6  
värmer upp husbilen snabbt och ser samtidigt till  
att vattnet i den integrerade varmvattenberedaren  
på 10 liter blir varmt. 
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T65 GE

Den perfekta instegsmodellen för alla som gillar det enkla och spontana: ONTOUR 
plockar poäng med praktisk utrustning och ett oslagbart fördelaktigt pris. För par 
är det bekvämt med fransk dubbelbädd eller enkelbäddar. Familjer kan starta sin 
semester ombord med våningssängar för barn eller takbädd över sittgruppen. 
Genom sin rena, moderna design både in- och utvändigt passar den in perfekt 
bland de övriga modellserierna i Optima-familjen.

EN FÖR ALLA
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T65 GE

T65 GE

SIDOKÖK
Det breda sidoköket har gott om utrymme för mer avancerad och 
spännande matlagning. Modern köksblandare, diskho av rostfritt 
stål med glaslock och en 91 cm hög arbetsbänk ger god komfort. 
De blanka köksytorna går snabbt och lätt att göra rent.
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T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

BARNSÄNGAR
I tvåvåningssängarna drömmer nästa generation campare sött om 
nya äventyr. De bekväma kallskumsmadrasserna ger god nattsömn. 
Det stabila fallskyddet ser till att små sömntutor sover säkert.
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T65 FL

T65 FLT65 FL

KOMPAKT KYLSKÅP MED FRYSFACK
Det 140 liter stora kylskåpet med absorptionsteknik och 
12 liters frysfack arbetar ljudlöst och erbjuder både gott om 
plats och kyleffekt. Den upphöjda monteringen gör att du 
slipper böja dig. Upp till sex flyttbara fack i dörren gör att du 
enkelt får plats med både 1-litersflaskor, tetraförpackningar 
och 1,5-litersflaskor. I facket under kylskåpet förvarar du 

burkar och konserver lätt åtkomliga. Kylskåpet kan drivas via 
elnätet och under färd med gasol eller 12 V.
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MÅNGSIDIGA BADRUM
Alla badrum har taklucka och en integrerad eller separat 
duschkabin med en duschpelare i elegant design. Både snygg 
och praktisk samtidigt, med användbara hyllor och högklassig 
duscharmatur. De stora spegelskåpen erbjuder gott om 
förvaringsutrymme. Den utdragbara tvättlinan i badrummen  
är en särskilt smart lösning. Den vridbara Thetford-toaletten  
är snålspolande.

T65 FL / T65 HFL, BADRUM MED SEPARAT DUSCHKABIN



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, KOMPAKTBADRUM
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Genomtänkta badrumskoncept

Stora förvaringsutrymmen och garage

Komfortabla kallskumsmadrasser

Ribbotten GOODSIDE®

Slitstarkt GRP-golv med XPS-isolering

Isolerad och uppvärmd spillvattentank

Extrabred ingångsdörr med insektsskydd

Takluckor DOMETIC SEITZ

Belysning med LED-teknik

Slitstarkt GRP-tak
Överskåp med luftspalt baktill, extra kraftiga gångjärn och stort förvaringsutrymme

Modern köksplanering med mycket förvaringsutrymme

Förar- och passagerarsäte med armstöd (”kaptensstol”), vrid- och höjdjusterbara

Takluckor DOMETIC SEITZ

Kombikassett med mörkläggning och insektsskyddsplissé
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Öppningsbart takfönster i förarhytten

HOBBYKOMPLETT DIN 
FULLUTRUSTADE HOBBY.

Allt som gör semestern behaglig och okomplicerad finns redan ombord 
på husbilarna från Hobby. Exempelvis sätter den individuellt justerbara 
ribbotten från GOODSIDE®, det isolerade golvet och det öppningsbara 
takfönstret över förarhytten extra guldkant på semestern. Hobbys husbilar 
är resklara direkt när de lämnar fabriken, eftersom de är fullutrustade. 
Njut av din semester – utan dyra extraavgifter, tilläggspaket eller dolda 
kostnader.

HOBBYKOMPLETT-FULLUTRUSTAD

HOBBY
KOMPLETT
FULLUTRUSTNING
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SVÄNGBAR BORDSFÖRLÄNGNING
Bordsytan kan enkelt förlängas med ytterligare en bordsskiva.

UTTAG VID SITTGRUPP
Ett 230 V-uttag finns 
bekvämt åtkomligt vid 
sittgruppen. 

LÄSSPOTLIGHT
Lamporna vid sittgrupperna 
och sängarna kan ställas in 
individuellt och är mycket 
väl lämpade för läsning.

KAROSS

GENERÖST MED HUVUDUTRYMME
Komfort på alla nivåer: Tack vare en fri takhöjd 
på 2,05 m, vilket är högre än genomsnittet, är 
husbilen bekväm även för långa personer.

GARDEROB I INGÅNGSOMRÅDET
Förebygger oreda: jackor, halsdukar 
och mössor hittar sin fasta plats direkt 
intill ingångsdörren. Med hjälp av 
instegshandtaget tar man sig tryggt och 
bekvämt in i husbilen.

FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE MED ARMSTÖD (KAPTENSSTOL)
Under långresor ger de ergonomiska, inställbara sätena gott stöd för ryggen. 
Armstöd på båda sidor och stabila dynor ser till att du reser avslappnat. Framme på 
resmålet kan sätena sekundsnabbt vridas 180°. På så vis förvandlas förarhytten till 
en inbjudande sittgrupp. (Bilden visar Citroën standardsäte. Kan om så önskas även 
fås i bodelens klädsel.)
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RYMLIG GARDEROB
Perfekt organiserat. Det rymliga klädskåpet har 
plats för både långa och korta plagg på galge,  
så väl som ihopvikta. 

FÖRVARING

STORT FÖRVARINGSUTRYMME UNDER FRANSKA BÄDDAR 
De stora förvaringsutrymmena har gott om plats för skrymmande bagage och kan lastas 
bekvämt. Invändigt ser en kraftig uppfällningsmekanism till att öppningsvinkeln är stor för 
optimal åtkomst.

HOBBYKOMPLETT-FULLUTRUSTAD

RYMLIG UTDRAGBAR GASOLLÅDA
I den rymliga förvaringslådan med praktisk utdragsdel får  
två gasolflaskor givetvis plats. Allt för att du enkelt ska  
kunna byta flaskor.

ISOLERADE GARAGE MED STOR VOLYM TACK VARE 
SÄNKT BAKPARTI
De stora garageutrymmena är uppvärmbara och isolerade 
runtom. De helisolerade garageluckorna har dessutom stor 
öppningsvinkel, så att du enkelt kan lasta cyklar och annan 
skrymmande last. En extra garagedörr på förarsidan gör det 
smidigt att lasta garaget från båda sidor. (Liknande bild)

ÖVERSKÅP MED STORT 
FÖRVARINGSUTRYMME
God översikt: Överskåpens luckor öppnas högt 
uppåt, vilket ger god översikt. Robusta gångjärn 
håller luckorna säkert på plats. Under färd säkras 
lasten med hjälp av ett stabilt lås.

VÄGGHYLLOR I FÖRARHYTTEN
Hyllan längs med taket gör det enkelt 
att direkt komma åt allt som förare och 
passagerare snabbt behöver ha nära till 
hands.
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KÖK

FÖRLÄNGNING TILL ARBETSYTAN
Det kompakta köket är ett bra exempel på hur intelligent 
utrymmet utnyttjas i Optima Ontour. Den uppfällbara 
förlängningen till arbetsytan ger det där lilla extra.

ÖVERSKÅP I KÖKET MED GOTT OM FÖRVARINGSUTRYMME
Det väl tilltagna hängskåpet i köket med pålitliga handtag som håller 
skåpet ordentligt stängt ger gott om förvaringsyta. Skåpet har jalusidörr 
och praktisk kryddhylla, och håller porslin, glas eller proviant säkert på 
plats.

OPTIMAL KÖKSPLANERING
Laga mat som hemma: med den 91 cm höga arbetsbänken, modern 
armatur och funktionellt uppdelade förvaringsutrymmen är det lika 
bekvämt som i ett fullstort kök. Tack vare generösa arbetsytor finns  
inga hinder för mer krävande maträtter. De lättskötta ytorna går  
snabbt och enkelt att göra rent.

PRAKTISK BESTICKLÅDA
Besticklådor med genomtänkt indelning ser till att bestick och 
köksredskap även under färd ligger på plats och inte faller till oreda.

SPIS MED TÄNDAUTOMATIK
På den rostfria spisen kan man laga upp till tre rätter samtidigt – och 
tack vare den smarta lösningen även med stora kastruller. Tändsäkringen 
stänger av gasflödet om lågan slocknar. Glaskåpan fungerar som extra 
arbetsyta.

PERFEKT UPPLYST KÖK
Ljust, precis som man vill ha det i köket – den smakfullt 
integrerade ljuslisten imponerar med sin starka och 
energisnåla LED-belysning. Dessutom ger LED-spotlights 
mycket god grundbelysning i köket.
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OPTIMAL VENTILATION 
Friskluftstillförseln säkras av standardutrustningen 
Mini-Heki-takluckan och upp till två 
ventilationsrutor.

NEDFÄLLBAR TAKSÄNG
Takbädden kan höjas och sänkas lodrätt. Ingångsdörren är åtkomlig även när 
takbädden är nedsänkt. Tack vare den lättlöpande linmekanismen kan man fixera 
takbädden steglöst i valfritt läge.

MYCKET HUVUDUTRYMME I SOVDELEN
Sovdelen imponerar med generöst huvudutrymme ovanför sängarna. 
Alltså kan man också sitta upp bekvämt.

INDIVIDUELL SOVKOMFORT
Som gjord för dig: tillsammans med ribbotten 
från GOODSIDE® anpassar sig den 
högkvalitativa kallskumsmadrassen optimalt 
efter kroppskonturen. Systemet levereras med 
glasfiberribbor i tre olika hårdhetsgrader. Du kan 
enkelt byta ut dem mot varandra – utifrån din 
egna personliga smak.

BELYSNING I KLÄDSKÅP
Översikt direkt: LED-belysning i alla 
klädskåp. 

CENTRAL LJUSKNAPP I SOVDELEN
Alla husbilar från Hobby har en praktisk 
tryckknapp för innerbelysningen som 
standard. (exempel på montering)

HYLLOR VID BÄDDARNAS HUVUDÄNDAR
Panelen vid bäddarnas huvudändar skapar en behaglig atmosfär. Här 
finns en central ljusknapp och en lättåtkomlig vägghylla. Hyllan är perfekt 
för böcker, läsglasögon och annat du vill ha nära till hands.

SOVPLATS

HOBBYKOMPLETT-FULLUTRUSTAD
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BADRUM

GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
I skåpet under handfatet och i spegelskåpen har man alltid sina 
hygienprodukter lätt åtkomliga.

UTDRAGBAR TVÄTTLINA
Med ett enkelt handgrepp får du snabbt en 
praktisk hjälpreda för blöta kläder eller handdukar.

OPTIMAL VENTILATION
In med ljus, ut med fukt! Alla badrum 
har de högkvalitativa takluckorna  
Mini-Heki från DOMETIC SEITZ.

FUNKTIONELL DUSCHPELARE
Alla badrum har en exklusiv design-
duschpelare. Schampo och duschtvål 
står stadigt och nära till hands i 
förvaringsfacken.

PRAKTISK VRIDBAR TOALETT FRÅN 
THETFORD
Den vridbara kassettoaletten gör att utrymmet 
utnyttjas optimalt. Toaletten har effektivt och tyst 
snålspolningssystem. En smart indikator talar om 
när det är dags att tömma tanken.

TANDBORSTMUGGAR INGÅR 
2 tandborstmuggar kompletterar 
komfortutrustningen i badrummen.
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KAROSS

Varmluftsledning

XPS-
isoleringGRP

Färsk- och gråvattenledningar 
är frostskyddade

Varmluft

ÖPPNINGSBART TAKFÖNSTER I 
FÖRARHYTTEN
Det öppningsbara, tonade takfönstret 
i dubbelt glas gör husbilen luftig och 
ljus och släpper in extra friskluft. 
Soliga dagar skyddar en praktisk 
mörkläggningsplissé och insektsnät mot 
för hög värme i husbilen.

XPS-ISOLERING
Färsk- och gråvattenledningarna är dragna i uppvärmt dubbelgolv i området  
under sittgruppen och avger indirekt värme. Hela golvet är frostskyddat med  
XPS-isolering. 

 SLITSTARKA TAK OCH GOLV AV GRP
GRP-taket minskar ljudet från regn och ger i jämförelse med 
traditionella aluminiumtak ett avsevärt bättre skydd mot 
hagel. Det är snällt mot plånboken när försäkringspremien 
ska betalas. Alla modeller har dessutom GRP-undergolv som 
standard.

ISOLERADE TAKLUCKOR 
Alla modeller har tre takluckor från 
DOMETIC SEITZ som standard. De 
ger bästa möjliga isolering, optimal 
ventilation och en behaglig atmosfär.

HÖGKLASSIGA FÖNSTER MED GÅNGJÄRN
De tonade, dubbla ytterrutorna med säkerhetslås är 
tillverkade av gjutet glas. Detta i kombination med en grövre 
materialtjocklek gör rutorna avsevärt starkare mot spänningar 
och deformationer (särskilt vid kyla och hetta). En annan 
positiv bieffekt är ökad ljudisolering. Dessutom garanterar ett 
nytt tätningssystem permanent skydd mot inträngande fukt.

UTFÄLLBAR INSTEGSTRAPPA OCH STABILA 
SIDOKJOLAR 
Den utfällbara, eldrivna instegstrappan underlättar när man 
går in och ut. Kjollisten är av aluminium och står därför emot 
stötar och slag extra bra.

STABILA SURRNINGSSKENOR
Justerbara surrningsöglor för spännband håller lasten tryggt 
på plats.
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VENTILERADE SKÅP MED STORT FÖRVARINGSUTRYMME
Optimal cirkulation av den stigande värmen: Ventilationsflänsar i överskåpen och mycket avstånd mellan ventilationen 
och ytterväggen förebygger kondens.

EXTRABRED INGÅNGSDÖRR MED SÄKERHETSLÅS 
Dörren är utrustad med kraftiga gångjärn och ett rejält säkerhetslås. Den praktiska 
avfallskorgen med integrerad sopborste och skyffel i set hjälper dig att hålla rent och snyggt.

KAROSS

KOMBIKASSETT MED HELINTEGRERAD MÖRKLÄGGNINGS- OCH INSEKTSRULLGARDIN
Alla Sidofönster är utrustade med kombikassett-rullgardiner som skyddar mot sol och insekter.

INSEKTSNÄT FÖR INGÅNGSDÖRREN
Öppna dörren, dra för insektsskyddet – frisk luft kommer in, medan plågoandarna stannar 
kvar utanför.



25

LÄTTÅTKOMLIG FÄRSKVATTENTANK
Färskvattentanken är monterad frostskyddad och 
säkert i sätet. Tappkranen till färskvattentanken är 
alltså lätt att komma åt, och tanken blir enkel att 
rengöra.

CENTRAL GASFÖRDELARE I KÖKET 
Gasolkranar sitter lättåtkomlig i köket.

TEKNISK UTRUSTNING

STYRSYSTEM FÖR INTERN TEKNIK
I ingångsområdet finns vårt system med CI-BUS-teknik för styrning av belysningen. Systemet reglerar i 
stort sett all belysning, och visar bland annat fyllnadsnivåer för färsk- och spillvatten samt laddningsstatus 
för fritids- och fordonsbatteri.

Spillvattentank

Brottsäker, 
stöttålig isolerbox

Varmluft
Manöverdel för 

avstängningsventil

Tömningsrör

ISOLERAD OCH UPPVÄRMD 
SPILLVATTENTANK
Spillvattentanken är monterad under golvet i en 
brottsäker och uppvärmd isolerbox i alla Hobbys 
husbilar. Avtappningsreglaget för spillvattnet sitter 
vid spillvattentankens uppvärmda område. Frosten 
har inte en chans!

LUFTVÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 6 MED 
VARMVATTENBEREDARE
Systemets varmluftsledningar TRUMA Combi 6 
sprider varm luft optimalt i husbilen och håller 
temperaturen på en trivsam nivå.

HOBBYKOMPLETT-FULLUTRUSTAD

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM FÖR FRAM- 
OCH SIDORUTOR I FÖRARHYTTEN
Mörkläggningssystemet för förarhytten fästs 
enkelt med magnetclips. Det skyddar mot 
oönskad insyn, solens strålar och har dessutom 
värmeisolerande egenskaper.

SÄKRINGSLÅDA UNDER PASSAGERARSÄTET
Den lättillgängliga elektronikcentralen under 
passagerarsätet gör det enkelt att byta säkring. 
Med den röda batterihuvudbrytaren kan man när 
som helst bryta 12 V-strömmen för att skydda 
batteriet från djupurladdning om husbilen inte 
används under längre tid – exempelvis vintertid.



26

EXTRAUTRUSTNING
Lättmetallfälgar

Släpvagnskoppling

Ramfönster

Elegant markis

Parabolanläggning

Extrabred ingångsdörr med 
fönster, dubbel låsning, 
förvaringsfack och avfallskorg

 Cykelhållare
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Har du en speciell hobby eller särskilda önskemål om utrustningen?  
Då finns passande specialutrustning och många individuella lösningar, så 
att du kan anpassa din Hobby husbil efter dina egna behov och önskningar. 

Detaljer och utrustningar som visas på följande sidor är beroende på 
modell. Vissa komponenter är inte möjliga i alla modeller på grund av 
planlösning. Exakta uppgifter om utrustningen hittar du i prislistan.

EXTRAUTRUSTNING EFTER 
DINA ÖNSKEMÅL.
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HOBBYCONNECT 
Starta klimatanläggningen eller värmesystemet redan när du är på väg tillbaka från stranden – enkelt och 
bekvämt! Med den kostnadsfria MyHobby-appen kan man aktivera HobbyConnect-systemet för den 
interna tekniken via sin smartphone eller surfplatta. Även belysning, fyllnadsmängder och batteristatus 
kan aktiveras respektive läsas av via appen.

TFT-DISPLAY
Med TFT-manöverpanelen kan man bekvämt och intuitivt navigera mellan menyerna och se värdefull 
extrainformation om den interna tekniken. Panelen kan enkelt utökas med ytterligare CI-BUS-kompatibla 
enheter. Systemet är standardiserat, kan uppdateras och är därför kompatibelt med 
framtida utrustningsgenerationer. (Följ tillverkaranvisningarna)

VÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 6 E
Det effektstarka luftvärmesystemet Truma Combi 
6 E kan inte bara drivas med gasol, utan också 
med el från 230 V-nätet. Detta är fördelaktigt 
särskilt på vintern.

EXTRA TRUMA MANÖVERPANEL I 
SOVDELEN
Med den digitala manöverpanelen CP PLUS 
från TRUMA med timerfunktion, individuell 
nattsänkning och temperatursensor kan man 
dessutom styra värmesystemet från sovdelen. 
(exempel på montering)

Husbilen kan levereras med HobbyConnect-boxen direkt från fabrik eller kompletteras med den vid ett 
senare tillfälle. I närheten av husbilen styr du alla funktioner via WLAN eller Bluetooth. Vid längre 
avstånd sker uppkopplingen via ett SIM-kort. 

 HobbyConnect ready
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LÄTTMETALLFÄLGAR
Alla Optima Ontour kan även fås med orginal 
Citroën lättmetallfälgar. Som de blickfångare de är, 
lyfter de utsidans design ytterligare ett snäpp.

STARKA STÖDBEN BAK
Stödbenen av fiberförstärkt plast och aluminium 
för bakpartiet gör uppställningen säker. 

USB-LADDNINGSUTTAG
Smartphones och surfplattor laddar man bekvämt 
med USB-uttaget i sovdelen och vid sittgruppen.

RAMFÖNSTER
De högkvalitativa, tonade ramfönstren i dubbelt 
glas smälter in fint i ytterväggen – allt verkar 
gjutet i ett stycke.

SLÄPVAGNSKOPPLING
Fast eller avtagbar: En släpvagnskoppling är ett 
måste för att kunna dra en båt- eller MC-trailer.

 CYKELHÅLLARE
Hobby erbjuder cykelhållare för upp till fyra cyklar 
och elcyklar.

PRAKTISK UTOMHUSDUSCH
Utomhusduschen erbjuder inte bara svalka under 
varma dagar. Den kan också användas för att 
bekvämt spola av olika sorters utrustning.

ELEGANT MARKIS
Skyddar mot sol och regn: Markiserna från 
THULE OMNISTOR är perfekt anpassade till 
fordonslängden.
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MATTA I FÖRARHYTTEN
Den lättskötta mattan till förarhytten håller 
rent i husbilen. Mattan är mycket hållbar, har 
hälförstärkning och Hobby-logo, och är anpassad 
exakt till husbilen.

OMBYGGNADSSET INKL. EXTRADYNA
Med en extradyna blir sittgruppen en säng för små gäster i en handomvändning.

TAKKLIMATANLÄGGNING MED VÄRMEFUNKTION
Takklimatanläggningen DOMETIC Freshjet har fyra reglerbara 
luftströmmar. Den bekväma lättviktsanläggningen arbetar ekonomiskt 
och behagligt tyst.

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM REMIS FÖR FRAM- OCH 
SIDORUTOR I FÖRARHYTTEN
Det beprövade REMIS-plissésystemet för förarhytten skyddar mot 
oönskad insyn och solens strålar.

STOR TAKLUCKA
Ännu mer dagsljus med bästa möjliga isolering: 
Den stora takluckan Midi Heki från DOMETIC 
SEITTZ finns som tillval för bo- och sovdelen till 
alla modeller.

BÄDDBREDDNING
Enkelbäddarna kan snabbt förvandlas till en stor liggyta med en extradyna. Stegen 
gör det enkelt att komma upp i sängen.

 HobbyConnect ready
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LED-TV 22"
Efter en intensiv semesterdag kan man slappna av framför den 22" stora 
LED-TV´n. Tillsammans med SAT-systemet och det utdragbara TV-fästet 
finns inga hinder för en mysig TV-kväll.

PARABOLANLÄGGNING
Till det helautomatiska satellitsystemet CAP 650 
från Kathrein hör en vridbar, platt antenn med gott 
upptagningsområde. Den är bara 21 centimeter hög och har 
mycket goda aerodynamiska egenskaper. Eftersom antennen 
har Twin-LNB, kan man integrera två mottagarenheter i 
systemet. Inställningen mot den satellit som krävs för valt 
program sker automatiskt.

NAVIGATIONSSYSTEM MED DAB+, DATABAS MED 
STÄLLPLATSER OCH BACKKAMERA 
Förutom funktioner som cd-/dvd-spelare, navigationssystem och display 
för backkameran, används AV-tunern också för trådlösa telefonsamtal via 
Bluetooth och som central mediaspelare med ställplatsapp.

HELTÄCKNINGSMATTA 
I BODELEN
Den uttagbara och lättskötta 
tjocka heltäckningsmattan 
gör husbilen ännu mer 
ombonad. Mattan är 
perfekt anpassad till varje 
planlösning.

ISOLERANDE DRAPERI 
De isolerande draperierna ser till att förarhytten hålls varm 
även vid låga temperaturer. Den stängningsbara öppningen 
gör att man kan styra multimediasystemet utan problem.

FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTET ÄR KLÄTT MED SAMMA 
MATERIAL SOM BODELEN
De båda sätena med samma klädsel som den i bodelen smälter 
harmoniskt och enhetligt in i husbilens interiör.

VIGO
Tillval för alla modeller
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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
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Modellerna som avbildats i broschyren 

innehåller delvis även specialutföranden resp. 

dekorationer som inte tillhör det serietillverkade 

leveransomfånget. Vi reserverar oss för 

avvikelser i strukturer och färger gentemot 

avbildade inredningsföremål, i den mån de beror 

på de använda materialens natur och gängse 

kvalité. Det samma gäller för tekniska ändringar 

på fordonet, i den mån den sammanlagda 

produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre 

och användningsändamålet inte hämmas.

TYSKLANDTECKENFÖRKLARING
Sovplats

Sittgrupp

Kök

Badrum

Förvaring

Antal sittplatser (inkl. förarplats)

Bäddpatser

Kylskåp (L)

Garage

Nedsänkt bakparti

UTFÖRANDE
Halvintegrerad

Enkelsängar

Dubbelsäng: “Franskbädd“

Garage

Nedfällbar säng

Barnsängar

Mittsittgrupp

TEKNISKA DATA
Längd

Bredd

Höjd

Teknisk tillåten totalvikt

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

I VÄRLDEN

Belgien · Bulgarien · Chile · Danmark · Estland 

Finland · Frankrike · Grekland · Irland · Island 

Italien · Japan · Kina ·Nederländerna · Norge

Nya Zeeland · Österrike · Polen · Portugal

Rumänien · Schweiz · Slovenien · Spanien

Sri Lanka · Storbritannien · Sverige · Sydkorea 

Thailand · Tjeckien · Tyskland · Ungern

SE


