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ZAPROJEKTOWANY 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH, 
KTÓRZY CENIĄ JAKOŚĆ.

Szukasz niedrogiego, a równocześnie w pełni wyposażonego samochodu  
kempingowego? OPTIMA ONTOUR EDITION z kompletnym wyposażeniem  
HobbyKomplett to idealny partner na urlop. Ten zwinny Van jest wytwarzany w  
zakładzie produkcyjnym samochodów kempingowych w Szlezwiku-Holsztynie z 
wielką dbałością o szczegóły i gwarancją najwyższej jakości.

Hobby. Na całe życie.

HOBBY. NA CAŁE ŻYCIE.
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SPANIE JAK W DOMU
Sypialnie z pojedynczymi lub podwójnymi 

łóżkami są pod każdym względem wygodne i 
przytulne. Dobrze wentylowane łóżka ze  

stelażem GOODSIDE® i materacem z zimnej 
pianki gwarantują zdrowy sen. System oświe-

tleniowy i ogrzewanie mogą być wygodnie 
obsługiwane bezpośrednio z łóżka.

NOWOCZESNA KUCHNIA Z  
DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW

Na kuchence gazowej ze stali nierdzewnej można  
gotować tak samo wygodnie jak w domu. W lodówce 

Slim Tower zmieści się sporo chłodzonych produktów. Ta 
wąska lodówka, zaprojektowana specjalnie do pojazdów 

Hobby, ma pojemność 140 litrów. Dzięki dużej ilości 
dobrze rozplanowanych schowków w kuchni zmieszczą 

się bez problemu wszystkie zapasy i naczynia.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA  
ZABUDOWY Z KOMPLETNYM WYPOSAŻENIEM

Samochody kempingowe Hobby są wytrzymałe i  
doskonale izolowane. Gwarantują to : dach i spód pojazdu 
wykonane z TWS z izolacją termiczną XPS. Okna dachowe  

o wymiarach 70x50 cm umożliwiają dobrą wentylację,  
a elektrycznie wysuwany stopień wejściowy i wyjątkowo 

szerokie drzwi wejściowe ułatwiają wejście do pojazdu. 
Szczególną zaletą jest montowana fabrycznie  

markiza dachowa.

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

Dzięki gotowemu do podróży, kompletnemu wyposażeniu Twój
samochód kempingowy Hobby może w każdej chwili ruszyć w
drogę. Towarzysz podróży, który spełnia każde życzenie!  
Prezentowane poniżej elementy kompletnego wyposażenia  
HobbyKomplett są dostępne zależnie od modelu. Szczegóły  
wyposażenia poszczególnych modeli - patrz nasz aktualny cennik.

TWÓJ SAMOCHÓD  
KEMPINGOWY HOBBY  
W PEŁNI WYPOSAŻONY.

DUŻO MIEJSCA W GARAŻU
Dobrze izolowany i ogrzewany garaż w tylnej 

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

łatwo załadować z obu stron. Szyny drabinkowe 
i uchwyty umożliwiają bezpieczne mocowanie 
bagażu. Butle gazowe na specjalnym wyciągu 

można bardzo łatwo wymienić.
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SYSTEM STEROWANIA POKŁADOWEGO
Tuż przy wejściu znajduje się system sterowania 
oświetleniem w technologii CI-BUS. Steruje on prawie 
wszystkimi jednostkami oświetlenia i wyświetla m.in. 
poziom wody świeżej i użytkowej oraz stan naładowania 
akumulatora pokładowego i rozruchowego.

KABINA KIEROWCY, W KTÓREJ  
POCZUJESZ SIĘ DOBRZE
Obrotowe fotele kierowcy i pasażera z regulacją  
wysokości można w mgnieniu oka zmienić w wygodne 
siedzisko. Miękka tapicerka i składane podłokietniki 
zapewniają komfort również podczas długich podróży.  
Dopływ światła dziennego i świeżego powietrza 
gwarantuje duże, uchylne okno dachowe. Można je, 
podobnie jak przednie i boczne szyby, zasłonić roletą 
przeciwsłoneczną.

PERFEKCYJNE WNĘTRZE MIESZKALNE, 
PRZEMYŚLANE W KAŻDYM SZCZEGÓLE 
Wszystkie okna posiadają rolety przeciwsło-
neczne i moskitiery. Liczne szafki oferują wiele 
schowków na odzież i bieliznę.

SYSTEM NAWIGACYJNY Z DAB+, BAZĄ MIEJSC 
PARKINGOWYCH I KAMERĄ COFANIA
Zawsze we właściwym miejscu: system nawigacyjny z 
kamerą cofania i bazą miejsc parkingowych doprowadzi  
Cię pewnie do celu. Zintegrowany odtwarzacz CD/
DVD zapewni rozrywkę w podróży. A system odbioru 
DAB+ i dwa dodatkowe głośniki w strefie mieszkalnej 
zadbają o dobrą jakość dźwięku bez względu na to, 
gdzie trafisz.

OGRZEWANIE
Samochód kempingowy Hobby jest pod każdym 
względem przygotowany na okres zimowy. Zbiornik 
świeżej wody i przewody są chronione przed mrozem, 
zbiornik na ścieki jest ogrzewany i izolowany. Wydajne 
ogrzewanie ciepłym powietrzem Combi 6 firmy Truma 
ogrzewa pojazd w krótkim czasie i jednocześnie  
udostępnia gorącą wodę ze zintegrowanego bojlera  
o pojemności 10 l. 

HOBBYKOMPLETT KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

WŁASNA ŁAZIENKA – WSZYSTKO DO HIGIENY 
OSOBISTEJ
Wszystkie łazienki wyposażone są w zintegrowaną lub 
oddzielną kabinę prysznicową z elegancką kolumną 
prysznicową. Praktyczne półki i duże szafki z lustrami  
oferują wiele schowków. Szczególnie sprytnym  
rozwiązaniem jest wyciągana linka do suszenia prania 
w łazience. Dodatkową zaletę toalety obrotowej firmy 
Thetford stanowi cicha spłuczka.



V65 GE 4 2 +1 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +1 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +1 140

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg
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V65 GF

Kompaktowa OPTIMA ONTOUR EDITION nadaje się idealnie na spontaniczne  
wypady miejskie lub dłuższe podróże. Dzięki niezawodnej technice pokładowej  
możesz komfortowo spędzić czas na łonie natury. Wąskie i kręte drogi nie stanowią 
dla tych pojazdów żadnej przeszkody. Model z tej edycji jest dostępny w trzech  
różnych układach: z łóżkiem z materacem 140x200 cm, z łóżkiem z materacem 
160x200 cm lub z dwoma łóżkami pojedynczymi. 

ZAPROJEKTOWANY DLA  
INDYWIDUALISTÓW 
I MIŁOŚNIKÓW PRZYGÓD.
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V65 GF
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V65 GF

V65 GE

POJEMNE SZAFKI WISZĄCE
Wiszące dookoła szafki nad łóżkami oferują więcej miejsca do  
przechowywania niż półki. Otwierające się szeroko do góry  
drzwiczki zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową i  
ułatwiają umieszczanie rzeczy w szafkach.

POSZERZENIE ŁÓŻKA
Pojedyncze łóżka lub jedna duża powierzchnia: dzięki  
standardowemu poszerzeniu łóżka możesz sam zdecydować.
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V65 GQ

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OKNO DACHOWE W  
KABINIE KIEROWCY
Otwierane na zewnątrz, podwójnie przeszkolone i przyciemnione 
okno dachowe zapewnia jasny i przewiewny charakter pomiesz-
czenia oraz dopływ świeżego powietrza. W słoneczne dni prak-
tyczna roleta i moskitiera chroni przed nadmiernym nagrzaniem 
wnętrza lub przed owadami.

FOTEL KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŁOKIETNIKAMI  
(FOTEL KAPITAŃSKI)
W czasie długich podróży ergonomiczne, regulowane fotele  
zadbają o Twoje plecy. Zrelaksowaną jazdę zapewnią umieszczone  
po obu stronach podłokietniki i wyprofilowane obicia pokryte 
tapicerką użytą do wykończenia strefy mieszkalnej. Po dotarciu do 
celu fotele można w kilka sekund obrócić o 180°. W ten sposób 
kabina kierowcy zmienia się w przytulny salon.



OPTIMA ONTOUR EDITION 11
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KOMPAKTOWA LODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM
Przestronna i wydajna chłodziarka absorpcyjna o pojemności  
140 litrów, wyposażona w zamrażalnik o pojemności 12 litrów, 
pracuje bezgłośnie. Lekko podwyższona zabudowa nie wymaga 
męczącego schylania się. W drzwiach lodówki, na max. sześciu 
półkach z regulacją wysokości, można przechowywać nie tylko  
butelki o pojemności 1 litra i opakowania tetra pak, ale także  
wyższe butelki o pojemności 1,5 litra.

W łatwo dostępnym schowku umieszczonym pod lodówką 
zmieszczą się konserwy i inne zapasy. Lodówka może być zasilana 
napięciem sieciowym, a w czasie jazdy napięciem 12 V lub gazem.
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Zamierzasz wyruszyć samochodem kempingowym w podróż i nie  
chcesz z niczego rezygnować? OPTIMA ONTOUR EDITION dzięki wielu 
przemyślanym rozwiązaniom oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania 
i dużą ładowność. Przede wszystkim umieszczone dookoła wiszące szafki 
zapewniają szczególnie dużo miejsca. Również kuchnia z przedłużonym 
blatem roboczym i lodówką Slim Tower o pojemności 140 litrów jest  
bardzo przestronna i umożliwia łatwe rozmieszczenie wszystkich artykułów 
spożywczych. Innym wartym zauważenia rozwiązaniem jest nowoczesna  
i praktycznie wyposażona kompaktowa łazienka ze stałą przegrodą  
prysznicową.

ZAPROJEKTOWANY TAK  
ABY ZAPEWNIĆ PRZESTRZEŃ  
I WYJĄTKOWY KOMFORT.
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Przemyślane koncepcje łazienki

Płaski ekran LED 22“

Stelaż GOODSIDE®

Duże schowki i garaże

Wygodne materace z zimnej pianki

Odporna na zniszczenie podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS

Izolowany i ogrzewany zbiornik na ścieki

Wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z moskitierą

Okna dachowe DOMETIC SEITZ Instalacja satelitarna firmy KATHREIN

Wszystkie lampy w technologii LED

Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą

Solidny dach z TWS

Pojemne, wentylowane szafki wiszące z wyjątkowo trwałymi zawiasami

Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), obrotowy i z regulacją wysokości

 Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej

Nowoczesna kuchnia z dużą ilością schowków
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System nawigacyjny i kamera cofania

ZAPROJEKTOWANA,  
BY ZAPEWNIĆ CIEPŁO  
W CHŁODNE DNI.

Dzięki unikatowej konstrukcji oraz zastosowaniu najnowocześniejszych 
materiałów do izolacji cieplnej, samochodem kempingowym OPTIMA 
ONTOUR EDITION można przyjemnie spędzać czas również i w zimie. 
Innowacyjny wyciąg na butle z gazem, izolowany i ogrzewany zbiornik na 
zużytą wodę, a także inne atrakcyjne elementy wyposażenia kompletnego 
sprawiają, że można natychmiast wyruszyć w trasę beż żadnych obaw.  
Odpocznij podczas urlopu - bez drogich dodatków i płatnych pakietów 
oraz ukrytych kosztów.

HOBBYKOMPLETT KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

Otwierane na zewnątrz okno  
dachowe w kabinie kierowcy

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
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WYSUWANY OBROTOWO DODATKOWY BLAT STOŁU
Stół można jednym ruchem powiększyć o dodatkowy blat.

FOTEL KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŁOKIETNIKAMI 
(FOTEL KAPITAŃSKI)
W czasie długich podróży ergonomiczne, regulowane fotele 
zadbają o Twoje plecy. Zrelaksowaną jazdę zapewnią umiesz-
czone po obu stronach podłokietniki i wyprofilowane obicia. Po 
dotarciu do celu fotele można w kilka sekund obrócić o 180°. W 
ten sposób kabina kierowcy zmienia się w przytulny salon. Oby-
dwa fotele są seryjnie pokryte tapicerką użytą do wykończenia 
strefy mieszkalnej, dzięki czemu tworzą z nią harmonijną całość.

GARDEROBA PRZY WEJŚCIU
Eliminuje bałagan: kurtki, szale i czapki mają swoje stałe  
miejsce od razu przy drzwiach wejściowych. Uchwyt wejściowy 
ułatwia bezpieczne i komfortowe wchodzenie do pojazdu.

LAMPKA DO CZYTANIA
Lampki w pobliżu siedzisk i łóżek, które można ustawiać  
indywidualnie, sprawdzą się doskonale jako lampki do czytania.

CZĘŚĆ MIESZKALNA

MOSKITIERA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
Wystarczy otworzyć drzwi i zaciągnąć moskitierę: świeże 
powietrze przepływa do wnętrza, a owady pozostają na 
zewnątrz.

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH REMIS DO PRZEDNICH I  
BOCZNYCH SZYB KABINY KIEROWCY
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w kabinie kierowcy chroni przed  
niepożądanymi spojrzeniami i słońcem.

Najważniejsze punkty wyposażenia 
OPTIMA ONTOUR EDITION
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DUŻA SZAFA NA UBRANIA
Perfekcyjny porządek. Przestronna szafa zapewnia 
wystarczającą ilość miejsca zarówno na złożone, 
jak i wiszące ubrania.

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

PÓŁKA REGAŁOWA W KABINIE 
KIEROWCY
Biegnąca dookoła półka regałowa 
umożliwia dostęp kierowcy i pasażera 
do tych wszystkich rzeczy, które muszą 
być szybko pod ręką.

PRZESTRONNA SKRZYNIA NA 
BUTLE GAZOWE Z WYSUWKĄ
W pojemnych skrzyniach z praktyczną 
wysuwką bez problemu zmieszczą się 
dwie butle gazowe. To gwarantuje ich 
nieskomplikowaną wymianę.

IZOLOWANE GARAŻE O DUŻEJ POJEMNOŚCI DZIĘKI 
OBNIŻONEMU TYŁOWI
Duże pomieszczenia garażowe są ogrzewane i ze wszystkich 
stron izolowane. W pełni izolowane klapy garażu mają po-
nadto szeroki kąt otwierania, ułatwiający wkładanie rowerów 
i innych gabarytowych bagaży. Drugie drzwi garażowe od 
strony kierowcy umożliwiają wygodne załadowanie garażu z 
obu stron. (ilustracja przykładowa)

SCHOWEK

HOBBYKOMPLETT KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

POJEMNE SZAFKI WISZĄCE
Wszystko dobrze widoczne: drzwiczki wiszących szafek 
otwierają się pod dużym kątem. Dzięki temu łatwo można 
sprawdzić ich zawartość. Solidne zawiasy utrzymują drzwiczki 
we właściwej pozycji. W trakcie jazdy ładunek zabezpiecza 
wytrzymały zamek.
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KUCHNIA

POSZERZENIE BLATU
Kompaktowa kuchnia stanowi przykład inteligentnego wyko-
rzystania przestrzeni w pojazdach Optima Ontour. Powierzch-
nię roboczą można powiększyć o składane poszerzenie blatu.

WISZĄCA SZAFKA KUCHENNA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW
Pojemna, wisząca szafka kuchenna z mocno zamykającymi uchwytami 
oferuje dużo miejsca do przechowywania przedmiotów. Wyposażona  
w drzwi żaluzjowe i praktyczny regał na przyprawy pewnie przechowuje 
w swoim wnętrzu naczynia, szklanki lub zapasy.

OPTYMALNY UKŁAD KUCHNI
Gotować jak we własnych czterech ścianach: blat umieszczony na 
wysokości 91 cm, nowoczesna armatura kuchenna i funkcjonalny 
rozkład schowków zapewniają pełen komfort w kuchni. Dzięki dużej 
ilości miejsca do pracy możliwe jest przygotowywanie nawet najbardziej 
wymagających dań. Łatwe w pielęgnacji powierzchnie kuchenne można 
błyskawicznie wyczyścić.

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

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

PERFEKCYJNIE OŚWIETLONE KUCHNIE
Oświetlenie kuchni takie, jakie powinno być: stylowo zin-
tegrowana listwa oświetleniowa emituje jasne i oszczędne 
światło diodowe. Dodatkowo diodowe lampki zapewniają 
doskonałe oświetlenie podstawowe kuchni.

Najważniejsze punkty wyposażenia 
OPTIMA ONTOUR EDITION
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CZĘŚĆ SYPIALNA

HOBBYKOMPLETT KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

INDYWIDUALNY KOMFORT SPANIA
Stworzony specjalnie dla Ciebie: wysokiej jakości 
materac z zimnej pianki w połączeniu ze stelażem 
GOODSIDE® dostosowuje się optymalnie do kształ-
tu ciała. System dostępny jest z listewkami z włókna 
szklanego o trzech różnych stopniach twardości. 
Ponadto można je w łatwy sposób wymieniać –  
w zależności od indywidualnych upodobań.

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

POSZERZENIE ŁÓŻKA
Dzięki standardowemu materacowi dodatkowemu 
pojedyncze łóżka można szybko zmienić w jedno 
duże miejsce do spania. System drabinek ułatwia 
wejście do łóżek.

OPTYMALNA WENTYLACJA 
Dopływ świeżego powietrza zapewniają seryjne 
okno dachowe i maksymalnie dwa okna uchylne.

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

ŁATWO DOSTĘPNE SZAFKI NA BIELIZNĘ
Stabilne stopnie ułatwiają dostęp do szafek na 
bieliznę, umieszczonych dookoła nad łóżkami.

ŁAZIENKA

WYCIĄGANA LINKA DO SUSZENIA PRANIA
W jednej chwili powstaje praktyczne rozwiązanie 
problemu wilgotnej odzieży lub ręczników.

PRAKTYCZNA TOALETA OBROTOWA  
THETFORD
Obrotowa toaleta kasetowa umożliwia optymalne 
wykorzystanie przestrzeni. Toaleta wyposażona 
jest w wydajny, cichy system spłukiwania.  
Inteligentny wskaźnik informuje o tym, kiedy  
konieczne jest opróżnienie zbiornika.
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ZABUDOWA /  
TECHNIKA POKŁADOWAŁAZIENKA

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

OPTYMALNA WENTYLACJA
Światło do środka, wilgoć na zewnątrz! 
Wszystkie łazienki posiadają wysokiej 
jakości uchylne okna dachowe małe 
firmy DOMETIC SEITZ.

FUNKCJONALNA KOLUMNA 
PRYSZNICOWA
Wszystkie łazienki są wyposażone w 
ekskluzywną kolumnę prysznicową. 
Szampon i żel pod prysznic stoją  
zawsze łatwo dostępne na  
bezpiecznych półeczkach.

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

WYTRZYMAŁY DACH I PODŁOGA Z TWORZYWA TWS
Dach z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym 
tłumi odgłosy padającego deszczu i oferuje w porównaniu do zwy-
kłych dachów aluminiowych, znacznie lepszą ochronę przed gradem. 
Takie rozwiązanie pomaga zmniejszyć koszty składek ubezpiecze-
niowych. Poza tym, wszystkie modele posiadają seryjnie wykonany 
spód z tworzywa sztucznego, wzmocniony włóknem szklanym.

IZOLACJA CIEPLNA XPS
Przewody zasilające i odprowadzające znajdują się w  
ogrzewanej, podwójnej podłodze tuż przy siedzisku.  
Izolacja całej podłogi za pomocą XPS chroni przed mrozem.

 HobbyConnect ready 

 Najważniejsze punkty wyposażenia OPTIMA ONTOUR EDITION

Przewód ciepłego 
powietrza

Izolacja 
cieplna XPSTWS

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

Ciepłe powietrze
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ELEGANCKA MARKIZA
Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy 
THULE OMNISTOR są perfekcyjnie dostosowane 
do długości danego pojazdu.

INSTALACJA SATELITARNA
W pełni automatyczna instalacja satelitarna CAP 
650 firmy Kathrein obejmuje obrotową antenę  
płaską o dobrym zasięgu. Ma ona wysokość 
zaledwie 21 cm i odznacza się wyjątkowo dobrą 
aerodynamiką. Antena posiada konwerter Twin 
LNB, umożliwiający podłączenie dwóch urządzeń 
odbiorczych. Ustawienie na satelitę transmitującego  
dany program następuje automatycznie.

Zbiornik na ścieki

odporna na pękanie i  
uderzenia skrzynka izolacyjna

Ciepłe powietrze
Panel obsługi  

zaworu odcinającego

Króciec spustowy

OGRZEWANIE CIEPŁYM POWIETRZEM Z 
BOJLEREM CIEPŁEJ WODY TRUMA COMBI 6
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu  
Combi 6 firmy TRUMA optymalnie rozdzielają 
gorące powietrze w pojeździe, utrzymując w  
nim przyjemną temperaturę.

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

FELGI Z METALI LEKKICH
Każdy pojazd Optima Ontour Edition jest  
fabrycznie wyposażony w felgi z metali lekkich. 
Podkreślają one w atrakcyjny sposób styl pojazdu.

SYSTEM NAWIGACYJNY Z DAB+, BAZĄ 
MIEJSC PARKINGOWYCH I KAMERĄ COFANIA 
Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz CD/DVD, 
system nawigacyjny i wyświetlacz kamery cofania 
tuner AV umożliwia bezprzewodowe telefonowanie  
za pośrednictwem złącza Bluetooth i służy jako 
centralny odtwarzacz multimedialny z aplikacją 
bazy miejsc parkingowych.

PŁASKI EKRAN LED 22"
Odpoczynek po pełnym wrażeń dniu gwarantuje 
duży płaski ekran LED o wielkości 22". Dzięki 
połączeniu z instalacją satelitarną i wysuwanym 
uchwytem TV nic nie stoi na przeszkodzie spędzeniu 
przyjemnego wieczoru przed telewizorem.

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OKNO  
DACHOWE W KABINIE KIEROWCY
Otwierane na zewnątrz, podwójnie przeszklone 
i przyciemnione okno dachowe zapewnia jasny i 
przewiewny charakter pomieszczenia oraz dopływ 
świeżego powietrza. W słoneczne dni praktyczna  
roleta i moskitiera chroni przed nadmiernym  
nagrzaniem wnętrza lub przed owadami.
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HOBBYCONNECT
Chcesz włączyć klimatyzację lub ogrzewanie już w drodze powrotnej z plaży – nie ma problemu! System 
sterowania pokładowego HobbyConnect można obsługiwać przy pomocy smartfonu lub tabletu, korzystając  
z bezpłatnej aplikacji MyHobby. Aplikacja umożliwia też odczytywanie lub aktywowanie oświetlenia,  
poziomów napełnienia i stanu akumulatora.

Urządzenie HobbyConnect-Box można zamówić jako wyposażenie fabryczne lub zamontować w już używanym 
samochodzie. W bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu można wówczas sterować wszystkimi funkcjami,  
wykorzystując połączenie wi-fi lub Bluetooth. W razie większego oddalenia połączenie zapewnia karta SIM.

Masz szczególne oczekiwania albo niestandardowe życzenia?  
Ich spełnienie umożliwia odpowiednie wyposażenie specjalne  
oraz wiele rozwiązań indywidualnych, dzięki którym będziemy  
mogli przystosować samochód kempingowy Hobby do Twoich  
potrzeb i oczekiwań. 

Detale i elementy wyposażenia przedstawione na kolejnych  
stronach są zależne od modelu. Niektóre elementy nie są  
dostępne we wszystkich modelach ze względu na plan układu  
wnętrza. Dokładne informacje dotyczące wyposażenia zawiera  
cennik.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE  
DOSTOSOWANE DO TWOICH 
POTRZEB.

 HobbyConnect ready
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WYKŁADZINA
Wyjmowany i łatwy w pielęgnacji dywan z długim 
włosiem tworzy w samochodzie kempingowym 
przytulną atmosferę. Jest on doskonale dopasowany  
do danego układu wnętrza.

PANEL STEROWANIA TFT
Panel sterowania TFT umożliwia wygodne i intuicyjne 
nawigowanie między punktami menu i dostarcza cen-
nych dodatkowych informacji dotyczących elektroniki 
pokładowej. Można go w prosty sposób rozbudować 
o dalsze elementy kompatybilne z magistralą CI-Bus. 
System jest ujednolicony, przystosowany do aktu-
alizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami 
urządzeń. (przestrzegać wskazówek producenta)

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

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

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

HAK HOLOWNICZY
Sztywny lub składany: hak holowniczy umożliwia  
ciągnięcie przyczepy do przewozu łodzi lub  
motocykla.

 BAGAŻNIK ROWEROWY
Do samochodów kempingowych Hobby dostępne 
są bagażniki rowerowe na maksymalnie cztery 
rowery, przystosowane również do rowerów 
elektrycznych.

OKNA Z RAMAMI
Wysokiej jakości przyciemnione okna ramowe 
z podwójnym szkleniem nie wystają poza obrys 
ściany zewnętrznej – wszystko sprawia wrażenie 
jednej całości.
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Modele przedstawione w prospekcie zawierają 

częściowo również wyposażenie specjalne lub 

elementy dekoracyjne nie należące do seryjnego 

zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i  

kolorach od przedstawionych przedmiotów  

wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one  

uwarunkowane naturą użytych materiałów i 

zgodne ze standardami handlowymi. To samo 

dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod  

warunkiem zachowania tej samej lub lepszej 

łącznej jakości produktu i pod warunkiem,  

że nie mają one negatywnego wpływu na cel 

zastosowania.  

 

Niektóre elementy nie są dostępne we  

wszystkich modelach ze względu na plan  

układu wnętrza. Wyposażenie jest przedstawione 

w obowiązującym aktualnie cenniku. Treść  

odpowiada stanowi w momencie oddania do 

druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji 

i wyposażenia, a także błędów. Dodatkowe  

zdjęcia dostępne są na stronie  

www.hobby-caravaning.de.

NIEMCYOBJAŚNIENIE ZNAKÓW
Część sypialna

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek

Liczba osób podczas jazdy

Miejsca do spania

Lodówka (L)

Garaż

Obniżony tył

WERSJA
Van

Łóżka pojedyncze

Łóżko z materacem

Garaż

Łóżko w rozmiarze “Queen”

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

PL

NA ŚWIECIE

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny 

Czechy · Dania · Estonia · Finlandia · Francja 

Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia 

Japonia · Korea Południowa · Niemcy · Norwegia 

Nowa Zelandia · Polska · Portugalia · Rumunia  

Słowenia · Sri Lanka · Szwajcaria · Szwecja 

Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy · Węgry

PARTNER UMOWNY


