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A65 GM

Det beste valget for foreldre og barn. SIESTA DE LUXE har det meste en familie  
ønsker; mye plass, gode lagringsmuligheter og moderne og praktiske planløsninger. 
Med mye utstyr er SIESTA DE LUXE reiseklar allerede fra fabrikk, her er det meste  
allerede standard og ingen store tilleggspakker er nødvendig. 

SIESTA DE LUXE 
DEN FAMILIEVENNLIGE
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A60 GF

A60 GF A60 GFSLIM TOWER KJØLESKAP
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A65 GM

A60 GF



A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM 4 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 4 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

7SIESTA DE LUXE 
KOMPAKTBAD MED INTEGRERT DUSJ
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Varmlufts-
fordeling

XPS - 
isolasjon

GFK (glassfiber)

Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert

Indirekte gulvvarme

ISOLERT OG OPPVARMET SPILLVANNTANK
I alle Hobby bobiler er spillvanntanken montert 
under gulvet i en oppvarmet og støtsikker  
isoleringsboks. Tappekranen for spillvannet  
befinner seg i den oppvarmede delen ved  
spillvanntanken - slik at heller ikke den skal  
utsettes for frost.

TRUMA COMBI 6  
VARMLUFTSANLEGG MED  
VARMTVANNSBEREDER
Varmluftslangene fra TRUMA Combi 6 varmeren 
sprer varmluften optimalt i bobilen og sørger for 
behagelig innetemperatur.

THERMOFUNKSJONSGULV HOBBYTHERM®
Det patenterte 65 mm tykke bodelsgulvet HOBBYTherm® er en sandwich konstruksjon basert på 
XPS-isolasjon, et materiale som er ekstra motstandsdyktig mot fukt. 

Mye av det som gjør ferien behagelig og bekymringsfri er allerede  
på plass fra fabrikk i denne velutstyrte modellen. SIESTA DE LUXE  
er optimalt isolert takket være topp moderne materialer og  
konstruksjonsteknologi. Taket i glassfiber gir en bedre støyisolasjon  
enn vanlige aluminiumstak, og gir også bedre beskyttelse mot skader  
ved haglskurer eller lignende. Alle modeller leveres standard med glass-
fiberbelagt undergulv. Gled deg over alle all-inklusive-høydepunktene! 

REISKLAR!

Spillvanntank

Støtsikker 
isoleringsboks

Varmluft
Hendel for
tappekran

Tappekran

 HobbyConnect ready
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REMIS PLISSEEGARDIN-SYSTEM TIL FRONT- OG 
SIDEVINDUENE I FØRERHUSET
Det velkjente plissegardin-systemet fra REMIS beskytter 
førerhuset mot sol og uønsket innsyn.

LAGRINGSPLASS UNDER SENGEN
Under sengen er det en romslig og lett tilgjengelig lagringsplass. 

OVERSKAP MED GOD PLASS
Overskapsdører som åpnes høyt og gir god oversikt. Robuste 
hengsler og låsestystemer gir stabile overskapsdører under 
kjøring.

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

HØYDEPUNKTER - STANDARDUTSTYR

STOR ISOLERT GARASJE
Den romslige garasjen er helisolert og kan varmes opp. Også 
garasjelukene er her isolerte. Takket være garasjelukenes gode 
åpningsvinkel er det enkelt å laste både sykler og annen  
bagasje. En ekstra garasjeluke på motsatt side gjør lasting  
enda enklere. Stikk-kontaktene for 12V/230V sørger for at 
man har tilgjengelig strøm til eksterne apparater.
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HOBBYCONNECT
Allerede på veien hjem fra stranden kan man sette på klimaanlegg eller varme etter behov! Ved hjelp av 
HobbyConnect kan man med appen MyHobby styre dette direkte fra en smarttelefon eller nettbrett.  
Via appen kan man også styre belysning og lese av vanntankmåler og batteritilstand.

 HobbyConnect ready

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

Din Hobby bobil kan bli akkurat like individuell som deg.  
Blant vårt utvalg av ekstrautstyr kan du tilpasse bobilen  
etter egne ønsker og behov. 

EKSTRAUTSTYR 
ETTER EGET VALG.
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 SYKKELSTATIV
Hobby tilbyr sykkelstativ i flere varianter for 2 til 4 
sykler, samt et eget EL-sykkelstativ.

TAKMONTERT KLIMAANLEGG MED 
VARMEFUNKSJON
Det takmonterte klimaanlegget DOMETIC Freshjet 
har fire regulerbare luftuttak. Anlegget har lav 
vekt, er støysvakt og har et økonomisk 
strømforbruk.

PARABOL
Den helautomatiske parabolen fra KATHREIN har 
en flat dreibar antenne med god rekkevidde. Den 
er kun 21 cm høy og aerodynamisk utformet. 
Parabolen har automatisk søkefunksjon, samt er 
utstyrt med Twin-LNB kontakt slik at det kan 
tilkobles to enheter samtidig.

ELEGANT TAKMARKISE FRA  
THULE OMNISTOR
Beskyttelse mot sol og regn; markisene fra THULE 
OMNISTOR er perfekt tilpasset bobilens lengde.

LETTMETALLFELGER 
For de som ønsker et enda mer sporty utseende 
finnes lettmetallfelger som fremhever det  
utvendige designet.

STOFFKOMBINASJONEN VIGO
Ekstrautstyr i alle modeller.

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

LED 22" FLATSKJERM TV
På en regnfull feriedag sørger en 22" stor LED 
flatskjerm TV for at det allikevel blir en trivelig 
innedag. 

EKSTRAUTSTYR
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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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BUILT FOR LIFE

MADE IN GERMANY

NO

WORLDWIDE

Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark · Estland

Finland · Frankrike · Hellas · Irland · Island 

Italia · Japan · Kina · Nederland · New Zealand  

Norge · Polen · Portugal · Romania   

Storbritannia · Sverige · Sveits · Slovenia   

Spania · Sri Lanka · Sør Korea · Thailand   

Tsjekkia ·Tyskland · Ungarn · Østerrike

MERKNADER

Katalog Siesta De Luxe, sesongen 2020,

aktuell pr. august 2019

De avbildede modeller angir ikke alltid det stan-

dardmessige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjo-

ner følger ikke med. Trykk og fototekniske avvik 

kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik 

i struktur og farge grunnet bruk av naturlige ma-

terialer. Rett til tekniske endringer, som beholder 

eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker 

bruksformålet forbeholdes.

Noe utstyr kan være modellavhengig. Mulig ek-

strautstyr finner man i den aktuelle ekstrautstyr-

sprislisten som er gyldig på trykktidspunktet. Det 

tas forbehold om skrivefeil, trykk og fototekniske 

avvik, samt tekniske endringer. Flere bilder finnes 

på vår hjemmeside:  

www.hobby-caravaning.de

TYSKLANDTEGNFORKLARING
Soverom

Sittegruppe

Kjøkken

Bad

Lagringsplass

Antall sitteplasser (inkl. fører)
Antall faste soveplasser / ekstra 
soveplasser
Soveplasser

Kjøleskap (L)

Kjøleskapsvolum (L) (ekstrautstyr)

Garasje

Senket garasje

VARIANTER
Alkove

Garasje

Dobbeltseng

Midtsittegruppe

TEKNISKE DATA
Total lengde

Total bredde

Total høyde

Teknisk tillatt totalvekt

DIN FORHANDLER


