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A65 GM

Najlepszy wybór dla rodziców z dziećmi. SIESTA DE LUXE oferuje wszystko to, czego 
rodziny sobie życzą: dużo miejsca, pojemne schowki oraz nowoczesne i praktyczne  
wyposażenie. Dzięki seryjnemu, kompletnemu wyposażeniu HobbyKomplett,  
SIESTA DE LUXE dostarczany jest w stanie gotowym do podróży. To oszczędza  
wakacyjny budżet, gdyż niepotrzebne są drogie dodatki, aby wyruszyć w trasę.

SIESTA DE LUXE 
DLA RODZINY
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A60 GF

A60 GF A60 GFLODÓWKA SLIM TOWER
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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 
KOMPAKTOWA ŁAZIENKA ZE ZINTEGROWANYM PRYSZNICEM
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Przewód ciepłego  
powietrza

Izolacja 
cieplna XPS

TWS

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

Ogrzewanie podłogowe

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 zamarza 
 w niskich temperaturach.

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.

PODŁOGA TERMICZNA HOBBYTHERM®
Wielowarstwowa konstrukcja opatentowanej podłogi HOBBYTherm® o grubości 65 mm bazuje na 
wytrzymałej izolacji termicznej XPS. Materiał ten jest szczególnie odporny na wilgoć i rozkład. Obszary 
położonych wewnątrz przewodów ciepłego powietrza służą jednocześnie w trybie ogrzewania pośrednio 
jako ogrzewanie podłogowe. 

Wiele rzeczy, które czynią urlop przyjemnym i beztroskim, jest dostępne  
od razu dzięki kompletnemu wyposażeniu Hobby. SIESTA DE LUXE 
posiada doskonałą izolację cieplną dzięki swojej konstrukcji oraz  
zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów. Dach z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym tłumi odgłosy padającego  
deszczu i oferuje w porównaniu do zwykłych dachów aluminiowych 
znacznie lepszą ochronę przed gradem. To pomaga zaoszczędzić  
koszty składek ubezpieczeniowych. Wszystkie modele posiadają poza 
tym seryjnie wykonany spód z tworzywa sztucznego, wzmocniony  
włóknem szklanym. W naszym samochodzie czeka na Ciebie bogate i 
atrakcyjne wyposażenie bez dodatkowych kosztów.

OD RAZU 
W DROGĘ

Zbiornik na ścieki

Odporna na pękanie 
i uderzenia skrzynka izolacyjna

Ciepłe powietrze
Panel obsługi

zaworu odcinającego

Króciec spustowy

 HobbyConnect ready
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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.

SCHOWKI POD ŁÓŻKIEM
Pod łóżkiem znajduje się łatwo dostępna szafa z dużą ilością miejsca na wszystko, 
co potrzebne w podróży. 

POJEMNE SZAFKI WISZĄCE
Otwierane szeroko do góry drzwiczki wiszących szafek  
zapewniają wygodny dostęp i dobry przegląd wnętrza.  
W trakcie wkładania i wyjmowania rzeczy solidne zawiasy 
utrzymują drzwiczki we właściwej pozycji. W trakcie jazdy 
ładunek zabezpiecza wytrzymały zamek.

INDYWIDUALNY KOMFORT SPANIA
Stworzony specjalnie dla Ciebie: wysokiej jakości materac 
z zimnej pianki w połączeniu ze stelażem GOODSIDE®  
dostosowuje się optymalnie do kształtu 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.

ATRAKCYJNE WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

IZOLOWANE GARAŻE O DUŻEJ POJEMNOŚCI
Przestronne garaże są ogrzewane i ze wszystkich stron izolowane.  
Izolacja znajduje się również na drzwiach garażowych. Dzięki  
dużemu kątowi otwarcia drzwi umieszczenie w garażu rowerów 
 i innych nieporęcznych przedmiotów nie stanowi żadnego  
problemu. Dodatkowe drzwi po stronie kierowcy znacząco 
ułatwiają załadunek dużych przedmiotów. Gniazda 12/230 V 
umożliwiają podłączenie zewnętrznych urządzeń elektrycznych 
bezpośrednio w garażu.
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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.

 HobbyConnect ready

Urządzenie HobbyConnect-Box można zamówić jako wyposażenie fabryczne lub zamontować w już używa-
nym 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.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE  
DOSTOSOWANE DO  
TWOICH POTRZEB.
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 BAGAŻNIK ROWEROWY
Do samochodów kempingowych Hobby dostępne 
są bagażniki rowerowe na maksymalnie cztery 
rowery, przystosowane również do rowerów 
elektrycznych.

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

INSTALACJA SATELITARNA
W pełni automatyczna instalacja satelitarna 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. Usta-
wienie na satelitę transmitującego dany program 
następuje automatycznie.

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

FELGI Z METALI LEKKICH 
Dla wszystkich wielbicieli sportowego stylu  
dostępne są felgi z metali lekkich, które sprawiają, 
że samochód kempingowy prezentuje się jeszcze 
lepiej.

TAPICERKA VIGO
Wyposażenie specjalne dla wszystkich modeli.

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 telefonowa-
nie 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". 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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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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GEBAUT FÜRS LEBEN

MADE IN GERMANY

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

INFORMACJE OGÓLNE

Katalog Siesta De Luxe, sezon 2020

stan – sierpień 2019

Modele przedstawione w prospekcie zawierają 

częściowo również wyposażenie specjalne lub 

elementy dekoracyjne nie należące do seryjne-

go zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze 

i kolorach od przedstawionych przedmiotów 

wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarun-

kowane naturą użytych materiałów i zgodne ze 

standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian 

technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowa-

nia 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 obowiązują-

cym 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 +  
opcjonalne miejsca do spania
Miejsca do spania

Lodówka (L)

Pojemność lodówki (L) (opcjonalne)

Garaż

Obniżony tył

WERSJA
Alkowa

Garaż

Łóżko z materacem

Siedzisko środkowe

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita

Szerokość całkowita

Wysokość całkowita

Dopuszczalna masa całkowita

PARTNER UMOWNY


