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OPTIMA 
DE LUXE 40

Kategoria: Częściowo zintegrowany
Pojazd bazowy: Fiat
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 5
Szerokość: 2.330 mm 
Długość: 7.069 - 7.535 mm
Rodzinne układy wnętrza: 1
Łóżka pojedyncze: 3
Opuszczane łóżka: 1

OPTIMA 
ONTOUR ALKOWA 32

Kategoria: Alkowa
Pojazd bazowy: Citroën
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 6
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.330 mm
Długość: 6.236 - 7.188 mm
Rodzinne układy wnętrza: 3
Łóżka dziecięce: 1
Łóżko z materacem: 2

OPTIMA 
ONTOUR 18

Kategoria: Częściowo zintegrowany
Pojazd bazowy: Citroën
Układy wnętrza: 6
Liczba osób: maks. 6
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.330 mm
Długość: 6.999 - 7.426 mm
Rodzinne układy wnętrza: 2
Łóżka dziecięce: 1
Łóżka pojedyncze: 2
Opuszczane łóżka: 2
Łóżko z materacem: 3

OPTIMA 
ONTOUR EDITION 8

Kategoria: Van
Pojazd bazowy: Citroën
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.160 mm
Długość: 6.779 - 6.999 mm
Łóżka pojedyncze: 1
Łóżko z materacem: 1
Łóżko z materacem: 1

VANTANA 
ONTOUR 80

Kategoria: Furgony
Pojazd bazowy: Fiat
Układy wnętrza: 2
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.050 mm
Długość: 5.998 - 6.363 mm

VANTANA 
DE LUXE 88

Kategoria: Furgony
Pojazd bazowy: Fiat
Układy wnętrza: 2
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.050 mm
Długość: 5.998 - 6.363 mm
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V65 GE 4 2 +2 133

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

V65 GF 4 2 +2 133

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

V65 GQ 4 2 +2 133

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

T65 FL 4 2 +3 133

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

T65 GE 4 2 +2 133

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

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

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

T65 HFL 4 4 +1 133

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

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

K60 FT 4 2 /2 70 90 / 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.300 kg/G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 70 90 / 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.500 kg

OPTIMA 
ONTOUR EDITION

OPTIMA 
ONTOUR

OPTIMA 
DE LUXE

VANTANA 
ONTOUR/DE LUXE

54
Optima De Luxe
T70 GE

Optima De Luxe
T65 GE, T75 HGE

FURGONYSAMOCHODY KEMPINGOWE

PRZEGLĄD MODELI

OPTIMA 
ONTOUR ALKOWA

A Alkowa

K Furgony

T Częściowo zintegrowany

V Van

E Łóżka pojedyncze

L Długość całkowita

B Szerokość całkowita

H Wysokość całkowita

G Dopuszczalna masa całkowita

F Łóżko z materacem, poprzeczne

FL Łóżko z materacem, podłużne

G Garaż

H Opuszczane łóżko

K Łóżka dziecięce

M Siedzisko środkowe

Q Łóżko podwójne- wyspowe 
(Queen's Bed)

T Kompaktowa łazienka

WERSJA DANE TECHNICZNEOBJAŚNIENIA ZNAKÓW

Część sypialna / opcjonalnie

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek Różne obrazy pojazdów Hobby w widoku 360° dostępne są pod adresem:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/PL

SIEDZISKO W KSZTAŁCIE LITERY „L”
Siedzisko w kształcie litery „L”, ścię-
te lub proste (zależnie od modelu)



76

Made in Germany oznacza w przypadku Hobby, że nasze produkty 
wytwarzane są niezmiennie w zakładzie w Fockbek w Szlezwiku-Holsztynie 
z zachowaniem najwyższej jakości i staranności.

W naszym zakładzie zatrudniamy ponad 1100 pracowników. Tutaj, w jednym 
z największych w Europie przedsiębiorstw produkujących przyczepy i samochody 
kempingowe, powstaje rocznie ponad 15 000 pojazdów.

Najnowocześniejsze maszyny i technologie gwarantują najwyższą wydajność 
i precyzje wykonania. Jednocześnie, w przypadku wielu detali, stawiamy na 
indywidualne podejście i wyczucie doświadczonych rzemieślników. Dzięki 
temu powstają pojazdy, będące doskonałym towarzyszem każdej podróży. 
Niezawodne, trwałe i ponadczasowe.

Hobby. Na całe życie.

JAKOŚĆ 
MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZYCZEP KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY
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OPTIMA 
ONTOUR EDITION

Kategoria: Van
Pojazd bazowy: Citroën
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.160 mm
Długość: 6.779 - 6.999 mm
Łóżka pojedyncze: 1
Łóżko z materacem: 1
Łóżko z materacem: 1
Tapicerka: Taiga
Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet

Kompaktowe modele OPTIMA ONTOUR EDITION nadają się idealnie 
na spontaniczne miejskie wypady i dłuższe podróże.

Kompaktowe wymiary (szerokość tylko 2,16 m) pozwalają na bezpieczną 
i płynną jazdę po wąskich i krętych drogach. Modele z tej serii są bogato 
wyposażone a dostępne są w trzech wersjach układów wnętrz: z łóżkiem 
podwójnym, łóżkiem 160 x 200 cm lub z łóżkami pojedynczymi.

OPTIMA ONTOUR EDITION
ZWROTNOŚĆ

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR EDITION



1110 11
V65 GF

PRZESTRONNA LODÓWKA AES Z ZAMRAŻALNIKIEM
Lodówka absorpcyjna z automatycznym wyborem źródła energii 
(AES) wyposażona jest w praktyczne drzwi z przekładanymi 
zawiasami. 

Na półkach z regulacją wysokości w drzwiach lodówki 
można przechowywać butelki o pojemności 1,5 l. 
W schowku umieszczonym pod lodówką znajduje się łatwo 
dostępne dodatkowe miejsce na konserwy i inne zapasy.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

V65 GF V65 GE
SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR EDITION

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
Dzięki standardowemu poszerzeniu pojedyncze łóżka można 
zamienić w ogromne łoże.
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V65 GQ

V65 GQV65 GQ

V65 GE

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR EDITION

ŁATWY ZAŁADUNEK
Dzielony materac w łóżkach pojedynczych i składane łóżko 
160x200 cm sprawiają, że napełnianie schowków pod łóżkami 
jest dziecinnie proste: wystarczy je unieść i włożyć bagaż do 
pojemnych schowków.



V65 GE 4 2 +2 133

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

V65 GF 4 2 +2 133

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

V65 GQ 4 2 +2 133

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

1716
V65 GE

UKŁADY WNĘTRZA 
OPTIMA ONTOUR 
EDITION

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.

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. 
Stół można jednym ruchem powiększyć o dodatkowy blat.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR EDITION

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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OPTIMA ONTOUR
SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR

Kategoria: Częściowo zintegrowany
Pojazd bazowy: Citroën 
Układy wnętrza: 6
Liczba osób: maks. 6
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.330 mm 
Długość: 6.999 - 7.426 mm
Rodzinne układy wnętrza: 2
Łóżka dziecięce: 1 
Łóżka pojedyncze: 2
Opuszczane łóżka: 2
Łóżko z materacem: 3
Tapicerka: Arras
Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet

Doskonały model dla początkujących: OPTIMA ONTOUR przekonuje 
praktycznym wyposażeniem przy wyjątkowym stosunku jakości do ceny.

Sześć indywidualnych układów wnętrz sprawia, że każdy z łatwością może 
znaleźć swojego "towarzysza wakacyjnych podróży". Wyrazisty i nowoczesny 
design samochodów OPTIMA ONTOUR dominuje zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz pojazdu.

OPTIMA ONTOUR
DLA POCZĄTKUJĄCYCH



2120 21

T65 GE

T65 GE
SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR

SPORO MIEJSCA NAD GŁOWĄ
Komfortowa wysokość wnętrza wynosi 2,05 m i zapewnia w 
modelu Optima Ontour fantastyczne poczucie przestrzeni.
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T65 GE

T65 GE

T65 GE

PRAKTYCZNA KUCHNIA BOCZNA
Oszczędność miejsca i przemyślane rozwiązania: dzięki 
kuchence z trzema palnikami i blatem roboczym na wysokości 
91 cm, każdy pasjonat gotowania może realizować w tej kuchni 
swoje wyjątkowe hobby. Funkcjonalne detale, takie jak składane 
poszerzenie blatu, zapewniają wszechstronność i praktyczność 
naszej kuchni.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR



2524 2524

T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

POKÓJ DLA DZIECI
W modelu T65 HKM mali podróżnicy znajdą przytulne, 
piętrowe łóżko. Na górny poziom prowadzi wygodna drabinka, 
a bezpieczeństwo dzieci zapewnia dodatkowe zabezpieczenie 
przed wypadnięciem. Dolne łóżko jest składane.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

T65 FLT65 FL

T65 GE

POJEMNA LODÓWKA AES Z ZAMRAŻALNIKIEM
Lodówka absorpcyjna z automatycznym wyborem źródła energii 
(AES) wyposażona jest w praktyczne drzwi z przekładanymi 
zawiasami. Lodówkę obsługuje się wygodnie przy pomocy 
panelu sterowania TFT.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR

Na półkach z regulacją wysokości w drzwiach lodówki 
można przechowywać butelki o pojemności 1,5 l. 
W schowku umieszczonym pod lodówką znajduje się łatwo 
dostępne dodatkowe miejsce na konserwy i inne zapasy.



2928 2928
T70 E

T70 E

T70 E

T70 E

PRAKTYCZNA KUCHNIA W KSZTAŁCIE LITERY L
Funkcjonalna kuchnia w kształcie litery L to doskonałe miejsce 
na kulinarne popisy. Mnóstwo schowków, wysokiej jakości 
wyposażenie i duża lodówka zapewniają poczucie luksusu i 
komfortu.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR



T65 FL 4 2 +3 133

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

T65 GE 4 2 +2 133

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

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

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

T65 HFL 4 4 +1 133

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

3130
T65 FL

T65 GE

T70 F

KLIMATYCZNA ŁAZIENKA
Łazienki wpisują się harmonijnie w wybrany układ wnętrza, 
zapewniając dużo miejsca i atmosferę odprężenia.

UKŁADY WNĘTRZA 
OPTIMA ONTOUR

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl



3332 SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR ALKOWA

Kategoria: Alkowa
Pojazd bazowy: Citroën 
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 6
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.330 mm 
Długość: 6.236 - 7.188 mm
Rodzinne układy wnętrza: 3 
Łóżka dziecięce: 1 
Łóżko z materacem: 2
Tapicerka: Arras
Fronty mebli: Cocobolo / szary PiquetOPTIMA 

ONTOUR ALKOWA

Samochód kempingowy OPTIMA ONTOUR ALKOWA firmy Hobby oferuje 
wszystko, czego można sobie tylko zażyczyć: dużo wolnej przestrzeni, pojemne 
schowki oraz nowoczesne i praktyczne wyposażenie. Alkowa może służyć w 
ciągu dnia do przechowywania rzeczy, a w nocy zmienia się w wygodne łóżko.

Podobnie jak wszystkie samochody kempingowe firmy Hobby, 
OPTIMA ONTOUR ALKOWA dzięki seryjnemu wyposażeniu HobbyKomplett 
jest w stanie wyruszyć w podróż natychmiast po zakupie.

OPTIMA ONTOUR ALKOWA 
IMPONUJĄCA PRZESTRZEŃ



3534 3535
A60 GF

A60 GF

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR ALKOWA

PRZESTRONNA ALKOWA
Do alkowy wyposażonej w duży materac wchodzi się po stabilnej 
drabince. Optima Ontour Alkowa zapewnia miejsca do spania dla 
maks. 7 osób. W ciągu dnia wystarczy po prostu złożyć łóżko w 
alkowie, aby uzyskać dodatkową przestrzeń.



3736
A65 KM A65 KM

A65 KM

A60 GF

SZAFA
Perfekcyjna organizacja: przestronna szafa umieszczona 
pod łóżkiem 140x200 cm zapewnia miejsce na buty i 
złożone ubrania.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR ALKOWA



A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

3938
A60 GF A65 KM

A65 KM

ŁÓŻKA DZIECIĘCE
W piętrowych łóżkach młodzi odkrywcy śnią o nowych 
przygodach. Wygodne materace z zimnej pianki zapewniają 
w nocy przyjemny wypoczynek. Dzięki stabilnemu 
zabezpieczeniu przed wypadnięciem mali marzyciele 
mogą czuć się bezpiecznie. Dolne łóżko jest składane. 
W ten sposób powstaje dużo miejsca w garażu.

UKŁADY WNĘTRZA
OPTIMA ONTOUR 
ALKOWA

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA ONTOUR ALKOWA

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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OPTIMA DE LUXE
SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA DE LUXE

Kategoria: Częściowo zintegrowany
Pojazd bazowy: Fiat 
Układy wnętrza: 3
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 5
Szerokość: 2.330 mm 
Długość: 7.069 - 7.535 mm
Rodzinne układy wnętrza: 1
Łóżka pojedyncze: 3
Opuszczane łóżka: 1
Tapicerka: Patch
Fronty mebli: Olmo Pavarott / uniwersalny beż, matowy

Elegancka stylistyka zabudowy i nowoczesne wnętrze sprawiają, że obok modelu 
OPTIMA DE LUXE nie da się przejść obojętnie.

Trzy układy wnętrza z max. pięcioma miejscami do spania zapewniają komfort, 
który zadowoli każdego użytkownika. Wyboru można dokonać spośród kilku 
układów wnętrza, obejmujących łóżka pojedyncze lub dodatkowe łóżko 
opuszczane. Wysoka jakość wyposażenia to fundamentalna zaleta tej serii.

OPTIMA DE LUXE 
WYRAFINOWANY STYL



4342 43
T70 GE

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA DE LUXE

ATMOSFERA SALONU
Niech każdy dzień urlopu kończy się spokojnie w przytulnym 
i przestronnym salonie.



4544
T70 GE, L-SITZGRUPPE

PRAKTYCZNA KUCHNIA W KSZTAŁCIE LITERY L
Funkcjonalna kuchnia w kształcie litery L to doskonałe miejsce 
na kulinarne popisy. Mnóstwo schowków, wysokiej jakości 
wyposażenie i duża lodówka zapewniają poczucie luksusu i 
komfortu.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA DE LUXE
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T70 GE

T65 GE

T65 GET70 GE

PRAKTYCZNE ŁAZIENKI
Łazienki wpisują się doskonale w układ wnętrza, zapewniając 
poczucie komfortu i luksusu, np. dzięki przestronnym prysznicom.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA DE LUXE



T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

4948
T65 GE

UKŁADY WNĘTRZA 
OPTIMA DE LUXE

SAMOCHODY KEMPINGOWE│OPTIMA DE LUXE

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl



5150 KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

W pojazdach firmy Hobby komfort jest na wyposażeniu seryjnym.  
Na kolejnych stronach odkryjesz szczegóły wyposażenia, dzięki którym  
urlop w samochodzie kempingowym Hobby będzie jeszcze bardziej udany.

Prezentowane poniżej elementy kompletnego wyposażenia HobbyKomplett  
dostępne są w zależności od modelu. Więcej szczegółowych danych o  
wyposażeniu znajdziesz w naszym aktualnym cenniku.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT – JEDNA CENA,  
WSZYSTKO W PAKIECIE

Przygotowanie do montażu radia z głośnikami

Klimatyzacja w kabinie kierowcy

Otwierane na zewnątrz okno dachowe w kabinie kierowcy

Fotel kierowcy i pasażera, 
regulacja obrotu i wysokości

Fotel kierowcy i pasażera z  
podłokietnikami (fotel kapitański)

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Antena radiowa zintegrowana w dachu

System rolet przyciemniających  
w kabinie kierowcy

Elektryczne lusterka  
zewnętrzne, ogrzewane

Zderzak z przodu,  
lakier w kolorze pojazdu

Tempomat

Prądnica 200 A

Drzwi  
garażowe  
po stronie  
kierowcy

Izolowany i ogrzewany zbiornik na ścieki

Moskitiera do drzwi wejściowych

3 x okna dachowe DOMETIC SEITZ

Stopień wejściowy, 
wysuwany elektrycznie

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

Skrzynia na butle 
gazowe, wysuwana
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CZĘŚĆ MIESZKALNA
PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – CZĘŚĆ MIESZKALNA

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. Po dotarciu do celu fotele można w kilka sekund obrócić o 
180°. W ten sposób kabina kierowcy zmienia się w przytulny salon. 

ELASTYCZNE LAMPKI 
Elastyczne lampki w pobliżu siedzisk i 
łóżek doskonale nadają się jako lampki 
do czytania. Ich punktowe światło 
można precyzyjnie ustawiać.

LAMPKA DO CZYTANIA
Lampki w pobliżu siedzisk można ustawiać niezależnie od siebie.

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH DO PRZEDNICH I BOCZNYCH 
SZYB KABINY KIEROWCY
Rolety w kabinie kierowcy można łatwo przymocować przy pomocy 
magnetycznych klipsów. Chronią wówczas przed niepożądanymi 
spojrzeniami i słońcem, a jednocześnie mają właściwości termoizolacyjne.

LICZNE GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Na pokładzie znajdziesz sporo łatwo 
dostępnych gniazdek. 
(podwójne gniazdo USB, opcjonalnie)

WYSUWANY OBROTOWO DODATKOWY BLAT STOŁU
Wizyta gości? Nie ma problemu – stół można jednym ruchem rozbudować 
o dodatkowy blat. A po jedzeniu ponownie złożyć, zyskując potrzebne miejsce.
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SCHOWEKSCHOWEK
WSZYSTKO POD RĘKĄ

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – SCHOWKI

PRZEGLĄD SCHOWKÓW

DUŻY SCHOWEK POD ŁÓŻKAMI
Obszerne schowki zapewniają dużo miejsca na bagaż i są łatwo dostępne. Optymalny dostęp umożliwiają 
solidne mechanizmy ustawiania łóżka o dużym kącie otwarcia. 

IZOLOWANE GARAŻE
Duże garaże są ogrzewane i ze wszystkich stron izolowane. Klapy garażu mają szeroki kąt otwierania, 
ułatwiający wkładanie rowerów i innych bagaży. Drzwi garażowe od strony kierowcy umożliwiają wygodny 
załadunek z obu stron. Praktyczne rozwiązanie stanowią gniazdka 12/230 V w schowku.

STABILNY MECHANIZM USTAWIANIA ŁÓŻKA
Rama łóżka ze stelażem i materacem utrzymywane są przez mocny mechanizm ustawiania łóżka 
z pneumatycznym amortyzatorem gazowym. Dzięki niemu można łatwo załadować duży schowek 
pod łóżkiem.
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DUŻA SZAFA NA UBRANIA
Perfekcyjny porządek. Przestronna szafa zapewnia 
wystarczającą ilość miejsca zarówno na złożone, jak i 
wiszące ubrania. 

PÓŁKA W KABINIE KIEROWCY
Praktyczna półka umożliwia kierowcy i pasażerowi bezpośredni dostęp do 
wszystkiego, co powinno być pod ręką. 

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – SCHOWKI

SZAFA NA UBRANIA Z OŚWIETLENIEM WNĘTRZA
Wszystko od razu widoczne – oświetlenie LED we wszystkich 
szafach na ubrania pozwala błyskawicznie zorientować się 
w ich zawartości.

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

GARDEROBA W OBSZARZE WEJŚCIOWYM
Kurtki, szale i czapki mają swoje miejsce tuż przy drzwiach 
wejściowych. Uchwyt wejściowy ułatwia bezpieczne i wygodne 
wchodzenie do pojazdu.

SCHOWEK POD ŁÓŻKIEM 140X200 CM
Schowek pod łóżkiem 140x200 cm zapewnia miejsce na 
przechowywanie butów, złożonych ubrań i innych rzeczy, 
które powinny być łatwo dostępne i zawsze pod ręką.

SZUFLADA TUŻ PRZY WEJŚCIU
W ten sposób mobilny dom jest zawsze posprzątany: szuflada 
w strefie wejścia to idealne miejsce na buty, szufelkę lub inne 
rzeczy, które mają być łatwo dostępne zarówno z wnętrza, jak 
i od zewnątrz.

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

OPTYMALNE ROZPROWADZANIE CIEPŁA
Przemyślana konstrukcja mebli zapewnia doskonałe rozprowadzanie ciepła w 
każdych warunkach.
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KUCHNIA
NOWOCZESNA KUCHNIA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – KUCHNIA

POJEMNA LODÓWKA AES Z ZAMRAŻALNIKIEM
Nowa lodówka absorpcyjna z automatycznym wyborem źródła energii (AES) wyposażona jest 
w praktyczne drzwi z przekładanymi zawiasami. Pojemność 133 l i półki z regulacją wysokości 
umożliwiają wygodne przechowywanie zapasów o różnej wielkości. W schowku umieszczonym 
pod lodówką znajduje się łatwo dostępne dodatkowe miejsce na konserwy i inne zapasy.

OPTYMALNY UKŁAD KUCHNI
Gotowanie jak we własnych czterech ścianach: blat umieszczony na wysokości 91 cm, nowoczesna armatura 
kuchenna i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z pokrywą zapewniają pełen komfort w kuchni. Dzięki dużej 
powierzchni roboczej możliwe jest przygotowywanie nawet najbardziej wyszukanych potraw.
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PRAKTYCZNA SZAFA KUCHENNA
Duża szafa kuchenna zmieści mnóstwo naczyń, szklanek i zapasów.

PRAKTYCZNY WKŁAD NA SZTUĆCE
Szuflady z wkładem na sztućce gwarantują, że podczas jazdy akcesoria 
kuchenne pozostają na swoim miejscu.

FUNKCJONALNA TYLNA ŚCIANA KUCHNI
Jako harmonijna całość prezentuje się w pełni zintegrowana roleta 
kuchenna z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą. Wszystkie kuchnie 
posiadają poza tym dwa praktyczne gniazda. 

DUŻO SCHOWKÓW
Łatwo dostępna szafka kuchenna oferuje dodatkowe schowki.

SZUFLADY KUCHENNE O WYGODNEJ WIELKOŚCI
Duże szuflady, szeroko otwierane z systemem zamknięć "push lock" 
umożliwiają łatwy dostęp do ich zawartości. System domykania "soft 
close" zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad.

KUCHENKA Z AUTOMATYCZNYM ZAPŁONEM
Dzięki szczególnemu układowi palników, na kuchence ze stali 
nierdzewnej można gotować nawet trzy potrawy jednocześnie, 
również w większych naczyniach. Zabezpieczenie przeciwwypływowe 
gazu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pokrywa służy jako 
dodatkowa powierzchnia robocza.

POSZERZONY BLAT ROBOCZY W KUCHNI
Kompaktowa kuchnia to doskonały przykład inteligentnego wykorzystania przestrzeni. Powierzchnię roboczą można 
powiększyć o składane poszerzenie blatu. 

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – KUCHNIA

PERFEKCYJNIE OŚWIETLONA KUCHNIA
Oświetlenie kuchni takie jak oczekujesz: stylowa, zintegrowana listwa oświetleniowa emituje jasne i oszczędne 
światło diodowe. Dodatkowe lampki diodowe uzupełniają podstawowe oświetlenie kuchni.
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CZĘŚĆ SYPIALNA
KOMFORT PRZYJEMNEJ NOCY

OPTYMALNA WENTYLACJA 
Dopływ świeżego powietrza w części 
sypialnej zapewnia seryjnie montowane 
okno dachowe Dometic, wyposażone 
w moskitierę i roletę przeciwsłoneczną.

ELEKTRYCZNIE OPUSZCZANE ŁÓŻKO
Opuszczane elektrycznie łóżko można bezstopniowo ustawić na 
wybranej wysokości. Korzystanie z drzwi wejściowych jest możliwe 
również wtedy gdy łóżko jest opuszczone.

REGAŁY NAD ŁÓŻKIEM
Wezgłowie łóżek tworzy przytulną 
atmosferę. Umieszczony jest na nim 
centralny wyłącznik oświetleniowy 
i łatwo dostępna półka regałowa. 
Idealne miejsce na książki, okulary 
i inne drobiazgi. 

INDYWIDUALNY KOMFORT SPANIA
Stworzony specjalnie dla Ciebie: wysokiej 
jakości materac (z tzw. zimnej pianki) 
w połączeniu ze stelażem GOODSIDE®

dostosowuje się optymalnie do kształtu 
ciała. System dostępny jest z listwami 
z włókna szklanego o trzech różnych 
stopniach twardości. W zależności 
od upodobań, można je dowolnie 
łączyć ze sobą.

STEROWANIE OGRZEWANIEM
Cyfrowy panel sterowania CP PLUS 
firmy TRUMA z funkcją timera, 
indywidualną redukcją temperatury 
w nocy i czujnikiem temperatury 
umożliwia sterowanie ogrzewaniem 
dodatkowo z części sypialnej. 

DUŻO MIEJSCA NAD GŁOWĄ
Część sypialną charakteryzuje duża ilość miejsca 
nad głową, ponad łóżkami. Dzięki temu możliwe 
jest wygodne siedzenie na łóżkach.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – CZĘŚĆ SYPIALNA

POSZERZENIE ŁÓŻKA
Dzięki dodatkowemu materacowi pojedyncze łóżka 
można szybko zmienić w jedno duże miejsce do 
leżenia. System drabinek ułatwia wejście do łóżek.
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ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO HIGIENY OSOBISTEJ

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.

OŚWIETLENIE LED
Lampki LED zapewniają przyjemne światło w łazience. 
Dzięki temu pomieszczenie wydaje się większe i przytulniejsze.

KUBKI DO PŁUKANIA UST ZAWARTE W 
WYPOSAŻENIU 
Dwa kubki do płukania ust uzupełniają komfortowe 
wyposażenie łazienki. Dzięki samoprzylepnym 
mocowaniom można samemu wybrać miejsce ich 
montażu.

DUŻO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY
Sporo miejsca na szampon, kremy, szczotki do włosów itp. 
W łazience w szafce pod umywalką oraz w szafkach z 
lustrami można bez problemu schować wszystkie kosmetyki. 
Dzięki temu również w podróży wszystko jest porządnie 
poukładane i zawsze pod ręką.

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

OPTYMALNA WENTYLACJA
Wszystkie łazienki posiadają wysokiej jakości 
uchylne okna dachowe małe firmy DOMETIC 
SEITZ.

FUNKCJONALNA KOLUMNA 
PRYSZNICOWA
Wszystkie łazienki wyposażone są 
w ekskluzywną kolumnę prysznicową. 
Szampon i żel pod prysznic są zawsze 
w łatwo dostępnym miejscu, na półkach.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – ŁAZIENKA
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DACHY I PODŁOGI Z TWORZYWA TWS
Dachy i podłogi samochodów kempingowych 
pokryte są tworzywem TWS, które chroni 
Twój dom na kółkach przed wpływem 
warunków zewnętrznych.

ZABUDOWA / 
TECHNIKA POKŁADOWA

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA

ELEGANCKA MARKIZA
Poszerzenie przestrzeni mieszkalnej na zewnątrz: markizy firmy THULE OMNISTOR są perfekcyjnie 
dostosowane do długości danego pojazdu, zapewniając dodatkową przestrzeń mieszkalną.

OGRZEWANIE CIEPŁYM POWIETRZEM Z 
BOJLEREM CIEPŁEJ WODY TRUMA COMBI 6
Ogrzewanie zapewnia przyjemną temperaturę 
wnętrza i ciepłą wodę. Po ustawieniu żądana 
temperatura utrzymywana jest na stałym 
poziomie. Nawiewy ciepłego powietrza dbają 
o jego równomierne rozprowadzanie w pojeździe.

PODŁOGA Z IZOLACJĄ CIEPLNA XPS
Podłoga pokryta jest odporną na działanie 
warunków atmosferycznych izolacją cieplną 
XPS i warstwą tworzywa TWS, co zapewnia 
doskonałe parametry izolacyjne.

IZOLOWANY I OGRZEWANY ZBIORNIK 
NA ŚCIEKI
We wszystkich samochodach kempingowych 
Hobby zbiornik na nieczystości jest zamontowany 
pod podłogą a umieszczony jest w odpornej na 
uszkodzenia, ogrzewanej i izolowanej skrzynce. 
Zasuwa spustowa wody odpływowej znajduje 
się w ogrzewanej części zbiornika.

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA W ZABUDOWIE
Podwójnie przeszklone i przyciemnione okna są 
wyjątkowo odporne na odkształcenia powstające 
na skutek niskich i wysokich temperatur. Izolują od 
hałasu na zewnątrz i zapewniają trwałą ochronę 
przed wilgocią. Zamki bezpieczeństwa stanowią 
skuteczną ochronę przed włamaniem.

TYLNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z 
DYNAMICZNYM ŚWIATŁEM MIGOWYM
Nowoczesne lampy tylne z dynamicznymi 
kierunkowskazami nadają samochodom 
kempingowym sportowy charakter.

Przewód ciepłego powietrza

Izolacja 
cieplna XPSTWS

Przewód ciepłego powietrza

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem

Ciepłe powietrze

Zbiornik na ścieki

odporna na pękanie i 
uderzenia skrzynka izolacyjna

Ciepłe powietrze
Panel obsługi 

zaworu odcinającego

Króciec spustowy

DOSKONALE PRZYGOTOWANY DO URLOPU
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CENTRALNY ROZDZIELACZ GAZU 
W KUCHNI
W kuchni zapewniony jest wygodny 
dostęp do rozdzielacza gazu.

ŁATWO DOSTĘPNY ZAWÓR 
CZUJNIKA ZAMARZANIA
Zawór spustowy bezpieczeństwa 
automatycznie opróżni bojler w 
przypadku wystąpienia przymrozków. 
Odpływ pozostanie drożny a z
aopatrzenie w wodę będzie 
wciąż zapewnione.

PRAKTYCZNY WYCIĄG NA BUTLE GAZOWE
W pojemnych skrzynkach zmieszczą się bez 
problemu aż dwie butle gazowe. Mechanizm 
wysuwania ułatwia ich wymianę.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD FOTELEM 
PASAŻERA
Centralka elektryczna umieszczona pod fotelem 
pasażera umożliwia łatwą wymianę bezpieczników. 
Czerwony wyłącznik pozwala na przerwanie 
obwodu elektrycznego 12 V, co jest szczególnie 
ważne podczas dłuższego postoju, np. zimą.

STABILNE SZYNY DRABINKOWE
Przesuwne uchwyty w szynach, w których 
można zamontować pasy mocujące, niezawodnie 
zabezpieczające ładunek.

WIĘCEJ MIEJSCA DZIĘKI OBNIŻONEMU 
TYŁOWI POJAZDU
Obniżony tył niskiej ramy podwozia zapewnia 
maksymalną wielkość garażu. Izolowana podłoga 
z XPS chroni przed mrozem. Klapy garażowe są 
wyposażone w amortyzatory gazowe. Dzięki nim 
po otwarciu pozostają we właściwej pozycji.

ZAMEK 
BEZPIECZEŃSTWA
Masywny zamek 
zabezpiecza Twój 
dom na kółkach.

DYWANIKI W KABINIE KIEROWCY
Łatwy w pielęgnacji dywanik w kabinie samochodu 
ułatwia utrzymanie czystości. Wzmocnienie w 
miejscu narażonym na przetarcie wraz z logo 
Hobby tworzy doskonałe uzupełnienie 
wystroju wnętrza.

WYSUWANY STOPIEŃ WEJŚCIOWY I 
STABILNE OSŁONY BOCZNE 
Wysuwany elektrycznie stopień wejściowy ułatwia 
wchodzenie i wychodzenie z pojazdu. Listwa do 
osłony wykonana jest z aluminium, dzięki czemu 
jest wyjątkowo odporna na uderzenia i obciążenie.

STABILNE ZAMKNIĘCIA 
ZABEZPIECZAJĄCE
Płaskie zamki na schowkach 
gwarantują dodatkowe 
bezpieczeństwo.

OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OKNO 
DACHOWE W KABINIE KIEROWCY
Uchylne, podwójnie przeszkolone i przyciemnione 
okno dachowe zapewnia dostęp światła dziennego 
i dodatkowo dopływ świeżego powietrza. W 
słoneczne dni praktyczna roleta przeciwsłoneczna 
i moskitiera chronią przed nadmiernym nagrzaniem 
wnętrza i przed owadami.

IZOLOWANE OKNA DACHOWE
Wszystkie modele wyposażone są seryjnie 
w przynajmniej trzy okna dachowe firmy 
DOMETIC SEITZ. Zapewniają one najlepszą 
izolację, optymalną wentylację i przyjazną 
atmosferę. Wszystkie okna dachowe posiadają 
rolety przeciwsłoneczne i moskitiery.

SZEROKIE DRZWI WEJŚCIOWE Z OKNEM, 
PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, PÓŁKAMI 
I KOSZEM NA ŚMIECI
Drzwi zamontowane są na stabilnych zawiasach. 
Okno ze zintegrowaną roletą uniemożliwia wgląd do 
środka. Praktyczne schowki i kosz na śmieci, ze zmiotką 
i szufelką, pomagają zachować porządek i czystość.

MOSKITIERA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH 
Moskitiera zintegrowana w futrynie drzwi wejściowych 
zapewnia dostęp świeżego powietrza i światła, zatrzymując 
na zewnątrz dokuczliwe owady.

WYSOKIEJ JAKOŚCI POŁĄCZENIE ROLETY 
PRZECIWSŁONECZNEJ I MOSKITIERY
Wszystkie boczne okna wyposażone są w system kaset typu kombi 
do ochrony przed słońcem i owadami. (oprócz okna w łazience)

ŁATWO DOSTĘPNY ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY
Zbiornik świeżej wody jest chroniony przed mrozem i bezpiecznie 
zainstalowany pod siedziskiem. Dzięki temu kran spustowy jest łatwo 
dostępny i umożliwia dokładne oczyszczanie zbiornika.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│HOBBYKOMPLETT – TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA
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7170 SAMOCHODY KEMPINGOWE│SMART HOME

HOBBYCONNECT, STEROWANIE TECHNIKĄ POKŁADOWĄ ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA TFT ORAZ ZŁĄCZA 
BLUETOOTH I APLIKACJI
HOBBYCONNECT zapewnia dostęp do najważniejszych urządzeń i funkcji Twojego domu na kółkach, gdy znajdujesz się w samym 
pojeździe i w jego najbliższym otoczeniu. Obsługa jest możliwa poprzez panel sterowania TFT w pojeździe oraz łącze Bluetooth w 
połączeniu z nowoczesną aplikacją HOBBYCONNECT. Steruj techniką pokładową przy pomocy smartfonu lub tabletu. Zapisz np. 
ustawienia oświetlenia, sprawdź stan akumulatorów lub zbiornika paliwa, włącz klimatyzację bądź ogrzewanie, klikając intuicyjne 
ikony na urządzeniu mobilnym.

GŁÓWNE ZALETY
• HOBBYCONNECT stanowi standardowe wyposażenie wielu modeli
• HOBBYCONNECT obejmuje bezpłatne sterowanie przez łącze 

Bluetooth
•   Aplikację HOBBYCONNECT wszyscy klienci firmy Hobby mogą 

pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych Google Play i App Store

HOBBYCONNECT+, ZDALNE STEROWANIE TECHNIKĄ POKŁADOWĄ ZA POMOCĄ TELEFONII KOMÓRKOWEJ I APLIKACJI
Chcesz włączyć klimatyzację lub ogrzewanie, wracając do pojazdu? W Hobby jest to możliwe. HOBBYCONNECT+ zapewnia dostęp 
do wielu urządzań elektronicznych pojazdu z dowolnego miejsca przez sieć komórkową. Korzystając z nowoczesnej aplikacji 
HOBBYCONNECT, można sterować pojazdem z każdego miejsca przy pomocy smartfonu lub tabletu. 

GŁÓWNE ZALETY
•  Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca dzięki HOBBYCONNECT+

i sieci komórkowej
•  Podanie pozycji pojazdu poprzez powiadomienia push
•   Aplikację HOBBYCONNECT wszyscy klienci firmy Hobby mogą 

pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych Google Play i App StoreHOBBYCONNECT

MULTIMEDIAZAOPATRZENIE W WODĘ I 
USUWANIE NIECZYSTOŚCI

OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

LOKALIZACJAOŚWIETLENIEKLIMATYZACJAOGRZEWANIE STAN 
AKUMULATORA
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WYPOSAŻENIE 
SPECJALNE
DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

SIEDZISKO W KSZTAŁCIE LITERY L
Siedzisko w kształcie litery L z obrotowym stołem kolumnowym z regulacją 
wysokości nadaje pojazdowi szczególnie domowy charakter, zapewniając 
dodatkowe miejsce do siedzenia w części mieszkalnej. (nie jest dostępne 
dla wszystkich modeli pojazdów Optima).

ZASŁONY TERMICZNE 
Izolowane zasłony termiczne sprawiają, że w kabinie pojazdu jest ciepło 
również w chłodne dni. Zamykany luk pozwala na obsługę systemu 
multimedialnego.

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

CZĘŚĆ MIESZKALNA

SAMOCHODY KEMPINGOWE│WYPOSAŻENIE SPECJALNE

PRZEBUDOWA SIEDZISKA NA ŁÓŻKO
Dzięki praktycznemu zestawowi do przebudowy siedzisko można zmienić 
w dodatkowe miejsce do spania.

DODATKOWE ŁÓŻKO W KABINIE KIEROWCY
Dzięki dodatkowym materacom i klinom wyrównującym w kabinie 
kierowcy powstaje przytulne łóżko dla małych podróżników.

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH 
REMIS DO PRZEDNICH I BOCZNYCH SZYB 
KABINY KIEROWCY
System rolet w kabinie firmy REMIS chroni 
wnętrze pojazdu przed słońcem i przed 
dostępem do niego osób z zewnątrz.
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   HOBBYCONNECT ready

ZABUDOWA / TECHNIKA POKŁADOWA

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

 BAGAŻNIK ROWEROWY
Bagażnik rowerowy zmieści max. cztery rowery. 
Dla rowerów elektrycznych przewidziany jest 
zmodyfikowany system bagażnika.

FELGI Z METALI LEKKICH 
Dla wielbicieli sportowego stylu dostępne są felgi z metali 
lekkich, doskonale wpisujące się w nowoczesną stylistykę 
nadwozia (zdjęcie przykładowe).

MOCNE PODPORY TYLNE
Podpory tylne wykonano z tworzywa 
sztucznego wzmocnionego włóknem 
szklanym i aluminium. Zapewniają one 
solidne podparcie i niczym niezakłócony 
spokój podczas snu.

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

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

PŁASKI EKRAN LED 22"
Odpoczynek po pełnym wrażeń dniu gwarantuje duży płaski TV z ekranem LED o przekątnej 
22", umieszczony na wysuwanym uchwycie i połączony z instalacją satelitarną.

PODWÓJNE GNIAZDO USB
Smartfony lub tablety można wygodnie ładować w 
gnieździe USB w części sypialnej i przy siedzisku.

SAMOCHODY KEMPINGOWE│WYPOSAŻENIE SPECJALNE

SYSTEM NAWIGACYJNY Z DAB+, BAZĄ 
MIEJSC PARKINGOWYCH I KAMERĄ 
COFANIA 
System nawigacyjny z aplikacją bazy miejsc 
parkingowych i wyświetlaczem kamery cofania 
posiada także funkcje odtwarzacza CD/DVD. 
Tuner AV umożliwia telefonowanie za pomocą 
złącza Bluetooth i odtwarzanie plików 
multimedialnych.

OGRZEWANIE TRUMA COMBI 6 E
Wydajne ogrzewanie ciepłym powietrzem Combi 6 E firmy 
Truma może być zasilane nie tylko gazem, ale również prądem 
o napięciu 230 V. Szczególnie w zimie pozwala to oszczędnie 
gospodarować zapasem gazu.

AUTOMATYCZNA INSTALACJA SATELITARNA
W pełni automatyczna instalacja satelitarna firmy TELECO 
obejmuje obrotową antenę paraboliczną o średnicy 65 cm 
i dużym zasięgu. Jej wysokość montażowa wynosi jedynie 
19 cm, dzięki czemu instalacja odznacza się wyjątkowo 
dobrymi parametrami aerodynamicznymi. Instalacją można 
sterować w prosty sposób za pomocą odbiornika telewizyjnego. 
Ustawienie na wybranego satelitę następuje automatycznie.

DUŻE OKNO DACHOWE
Jeszcze więcej światła dziennego przy doskonałej 
izolacji: we wszystkich modelach dostępne jest 
opcjonalnie uchylne okno dachowe średnie firmy 
DOMETIC SEITZ w części mieszkalnej i sypialnej.

OGRZEWANIE GORĄCĄ WODĄ
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 
3020 HE o łącznej mocy 8 500 W ze 
zintegrowanym bojlerem o pojemności 
8,4 l dostępne jest dla wielu modeli. 
Ogrzewanie i podgrzewanie wody może 
być używane razem albo niezależnie 
od siebie.
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LAKIER PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU I KOLOR OZDOBNY – CZARNY 
Wyposażenie specjalne modelu Optima De Luxe.

LAKIER PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU I KOLOR OZDOBNY – SZARY ŁUPEK
Wyposażenie specjalne modelu Optima De Luxe.

PRAKTYCZNY PRYSZNIC ZEWNĘTRZNY
Zewnętrzny prysznic umożliwia jego wykorzystywanie poza pojazdem, 
często również do czyszczenia elementów ekwipunku.

TAPICERKA SARI
Wyposażenie specjalne modelu Optima De Luxe.

ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE GAZU
Dzięki zewnętrznemu przyłączu gazu można 
przygotowywać posiłki również na zewnątrz.

GNIAZDO ZEWNĘTRZNE 230 V Z WYJŚCIEM 
SAT/TV
Gniazdo zewnętrzne 230 V umożliwia przy 
pięknej pogodzie podłączenie telewizora lub grilla 
elektrycznego przed samochodem kempingowym.

PIEKARNIK
Dzięki wbudowanemu piekarnikowi możliwe jest pieczenie chleba 
i przygotowanie pizzy o dowolnej porze dnia.

TAPICERKA VIGO
Wyposażenie specjalne modeli Optima Ontour i Optima Ontour Alkowa.

WODA / GAZ / INSTALACJE ELEKTRYCZNE WARIANTY STYLISTYCZNETAPICERKA

SAMOCHODY KEMPINGOWE│WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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VANTANA ONTOUR
FURGONY│VANTANA ONTOUR

Kategoria: Furgony 
Pojazd bazowy: Fiat 
Układy wnętrza: 2
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.050 mm 
Długość: 5.998 - 6.363 mm
Tapicerka: Arras
Fronty mebli: Cocobolo / szary Piquet

Model Hobby VANTANA ONTOUR powstał z myślą o Tobie.

Model ten oferuje wszystko, co jest niezbędne do komfortowego podróżowania. 
Kuchnia z aneksem kuchennym, zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej, kuchenką 
z dwoma palnikami oraz lodówką sprężarkową o pojemności 70 l doskonale 
spełnia potrzeby wszystkich podróżujących kucharzy. Wygodne materace 
(z tzw. zimnej pianki) zapewnią przyjemny wypoczynek w nocy. Specjalna 
izolacja B6 i pianka XPS gwarantują zabudowie pełną osłonę termiczną.

VANTANA ONTOUR 
DLA POCZĄTKUJĄCYCH



8382 83
K65 ET

FURGONY│VANTANA ONTOUR

FOTEL KIEROWCY I PASAŻERA Z PODŁOKIETNIKAMI 
(FOTEL KAPITAŃSKI), REGULACJA OBROTU I 
WYSOKOŚCI
W czasie dłuższych wypraw ergonomiczne, regulowane 
fotele zadbają o Twoje plecy. Zrelaksowaną jazdę zapewnią 
umieszczone 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. 



858484 85
K60 FT

PRAKTYCZNA LODÓWKA 70 L
Kompaktowa lodówka jest wyposażona w wewnętrzne oświetlenie 
LED, a jej wnętrze można dostosowywać do aktualnych potrzeb. 
Dodatkowy schowek umieszczony pod lodówką zapewnia miejsce 
na przechowywanie różnych przedmiotów i jest łatwo dostępny od 
zewnątrz.

FURGONY│VANTANA ONTOUR



K60 FT 4 2 /2 70 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET 4 2 /2 70 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

8786

K65 ET

T60 FT

PRZYTULNA CZĘŚĆ SYPIALNA
Czy będzie to łóżko 140x200 cm czy łoże umieszczone wzdłuż 
pojazdu: w modelu Vantana komfortowa część sypialna zapewnia 
spokojny sen.

UKŁADY WNĘTRZA 
VANTANA ONTOUR

FURGONY│VANTANA ONTOUR

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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VANTANA DE LUXE
FURGONY│VANTANA DE LUXE

Kategoria: Furgony 
Pojazd bazowy: Fiat 
Układy wnętrza: 2
Liczba osób: maks. 4
Miejsca do spania: maks. 4
Szerokość: 2.050 mm 
Długość: 5.998 - 6.363 mm
Tapicerka: Patch
Fronty mebli: Olmo Pavarotti / Magnolia

VANTANA DE LUXE
WSZECHSTRONNY

Poza kompletnym wyposażeniem HobbyKomplett Hobby VANTANA DE LUXE 
przekonuje silnikiem o mocy 140 KM i 16-calowymi felgami z metali lekkich.

Wartość dodaną w jego wnętrzu stanowi montowana seryjnie lodówka 
sprężarkowa o pojemności 90 l z przekładanymi zawiasami i nastrojowym 
oświetleniem. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, można wybierać pomiędzy 
klasyczną bielą i różnymi kolorami specjalnymi. Również zderzak jest 
polakierowany w wybranym kolorze nadwozia.
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K60 FT

FURGONY│VANTANA DE LUXE

OKNO DACHOWE PANORAMICZNE „HOBBY TOP”
Bardzo szerokie, panoramiczne okno zapewnia niebiański 
widok i poczucie nieograniczonej przestrzeni. Okno jest 
uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione. W słoneczne 
dni praktyczna roleta przeciwsłoneczna i moskitiera chronią 
przed nadmiernym nagrzaniem wnętrza i przed owadami.



9392 9392
K60 FTSONDERPOLSTER VIGO

DUŻA LODÓWKA 90 L
Wyjątkowy komfort: dzięki przekładanym zawiasom duża 
lodówka może być otwierana na dwie strony. Umożliwia to 
proste korzystanie z lodówki z zewnątrz.

FURGONY│VANTANA DE LUXE



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669  mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669  mm · G: 3.500 kg

9594

K60 FT

K65 ET

K65 ET

MIEJSCE DO SPANIA LUB SCHOWEK
Nocą przytulne miejsce do spania, w dzień przestronny schowek: 
łóżka można w prosty sposób złożyć, zyskując dzięki temu cenne 
miejsce do przewozu różnych przedmiotów.

UKŁADY WNĘTRZA 
VANTANA DE LUXE

FURGONY│VANTANA DE LUXE

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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Klimatyzacja, ręczna, z filtrem  
pyłkowym kabinowym

Fotel kierowcy i pasażera, 
regulacja obrotu i wysokości

Fotel kierowcy i pasażera z  
podłokietnikami (fotel kapitański)

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

System rolet przyciemniających do  
przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy

Elektryczne lusterka wsteczne  
zewnętrzne, ogrzewane

ESP z ASR, asystent 
podjazdu i TRACTION+

Moskitiera do drzwi przesuwnych

Uchylne okno bez ramy 
z szybą mleczną, w łazience

Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą do wszystkich okien

Podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS

Wysuwany obrotowo dodatkowy blat stołu

Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ,  
z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części 
mieszkalnej i sypialnej.

W pojazdach firmy Hobby komfort jest na wyposażeniu seryjnym.  
Na kolejnych stronach odkryjesz szczegóły wyposażenia, dzięki którym  
urlop w furgonie Hobby będzie jeszcze bardziej udany.

Prezentowane poniżej elementy kompletnego wyposażenia HobbyKomplett  
są dostępne zależnie od modelu. Dokładne informacje o wyposażeniu  
patrz nasz aktualny cennik.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT – JEDNA CENA, 
WSZYSTKO W PAKIECIE

HOBBY
KOMPLETT
KOMPLETNE WYPOSAŻENIE



9998 FURGONY│HOBBYKOMPLETT – CZĘŚĆ MIESZKALNA

LAMPKA DO CZYTANIA PRZY SIEDZISKU
Ekskluzywna energooszczędna lampka do czytania 
zapewnia jasne światło. Można ją precyzyjnie 
ustawić do czytania książki lub studiowania 
trasy na następny dzień.

WYSOKIEJ JAKOŚCI POŁĄCZENIE ROLETY 
PRZECIWSŁONECZNEJ I MOSKITIERY
Wszystkie boczne okna wyposażone są w 
system kaset typu kombi do ochrony przed 
słońcem i owadami. (oprócz okna w łazience)

KOMFORTOWE SIEDZISKO
W czasie długich wypraw ergonomiczne, regulowane fotele kierowcy zadbają o Twoje plecy. Zrelaksowaną 
jazdę zapewnią umieszczone 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 
z miejscem dla maks. 4 osób. Duży stół można jednym ruchem powiększyć o wysuwany obrotowo 
dodatkowy blat. Pod stołem znajduje się wystarczająco dużo miejsca na nogi.

CZĘŚĆ MIESZKALNA
PRZEMYŚLANA W KAŻDYM SZCZEGÓLE

 MOSKITIERA DO DRZWI PRZESUWNYCH
Wystarczy otworzyć drzwi i zaciągnąć moskitierę: 
świeże powietrze przepływa do wnętrza i nic nie 
przeszkadza w wypoczynku.

 PRZESUWANE DRZWI Z OKNEM I PÓŁKAMI
Swobodny widok na zewnątrz i dużo światła 
we wnętrzu pojazdu: duże okno, roleta 
przeciwsłoneczna i schowki zostały 
harmonijnie wkomponowane w drzwi 
przesuwne.
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 INTELIGENTNY PODZIAŁ TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU
Schowek w tylnej części pojazdu może zostać dopasowany 
odpowiednio do potrzeb, znajdzie się w nim sporo miejsca 
na wakacyjny sprzęt i wyposażenie sportowe. Wyposażenie 
do kitesurfingu? Rower górski? Żaden problem: dzięki 
praktycznym uchwytom wszystko pozostanie na 
swoim miejscu.

 POJEMNE, WENTYLOWANE 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. Wyjątkowy efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach wiszących. 
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących w połączeniu z izolacją zabudowy zapewniają cyrkulację 
powietrza i zachowanie stałej temperatury. Wiszące szafki przechodzą płynnie przez słupek B i sięgają 
aż do kabiny kierowcy.

ŁATWO DOSTĘPNA SZAFA
Szafa pod blatem zapewnia miejsce 
na przechowywanie butów, złożonych 
ubrań i innych rzeczy. Jej zawartość jest 
dzięki temu zawsze w zasięgu ręki.

MOŻLIWOŚĆ SOLIDNEGO 
MOCOWANIA
Stabilne, przesuwne 
uchwyty, do których można 
przytwierdzić pasy mocujące, 
niezawodnie zabezpieczają 
ładunek.

 SCHOWEK W 
PODŁODZE
Tutaj żadne miejsce nie 
pozostaje niewykorzystane. 
W schowku w podeście 
podłogowym wszystko 
ma swoje stałe miejsce.

SCHOWKI W CZĘŚCI TYLNEJ
Wszystko zawsze w zasięgu wzroku. 
Schowki w tylnej części pojazdu są 
łatwo dostępne i zapewniają 
bezpieczne miejsce na przechowywanie
przydatnego sprzętu kempingowego 
i innych drobiazgów.

ELASTYCZNY STELAŻ POD MATERAC
Gdy łóżko zostanie złożone na bok lub całkowicie wyjęte, 
w pojeździe Vantana zmieści się też większy sprzęt sportowy. 
Podczas jazdy pasy mocujące przytrzymują sprzęt na swoim 
miejscu.

FURGONY│HOBBYKOMPLETT – SCHOWKI

SCHOWEK
WSZYSTKO POD RĘKĄ
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 OŚWIETLENIE LED I GNIAZDA W KUCHNI
Listwa oświetleniowa LED nad kuchenką i 
zlewozmywakiem optymalnie oświetla kuchnię. 
Dodatkowy szczegół: dwa gniazda 230 V w kuchni. 

 DUŻA POWIERZCHNIA ROBOCZA
Kompaktowa kuchnia to przykład inteligentnego wykorzystania powierzchni w 
pojazdach Vantana. Oferuje ona sporo miejsca na przygotowywanie smacznych 
potraw.

DUŻA LODÓWKA 90 L
Wyjątkowy komfort: dzięki przekładanym zawiasom duża lodówka 
może być otwierana na dwie strony. Siedząc na zewnątrz, nie trzeba 
już wchodzić do pojazdu, aby wyjąć coś z lodówki.

 PRAKTYCZNE POŁĄCZENIE KUCHENKI ZE ZLEWOZMYWAKIEM 
ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ
Kuchenka gazowa i zlewozmywak zostały wykonane z wytrzymałej nierdzewnej stali 
i tworzą jednolitą całość. Wystarczy jeden ruch, aby bez trudu utrzymać czystość. 
Duży odstęp między dwoma palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również 
w większych garnkach. Zapalenie płomienia następuje za pomocą iskrownika. 
W razie potrzeby dodatkową powierzchnię roboczą zapewnia dwuczęściowa 
pokrywa ze szkła bezpiecznego.

 SZUFLADY KUCHENNE O WYGODNEJ 
WIELKOŚCI
Duże szuflady, szeroko otwierane, z systemem 
zamykania "push lock" umożliwiają łatwy dostęp 
do ich zawartości. System domykania "soft close" 
zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad.

FURGONY│HOBBYKOMPLETT – KUCHNIA

KUCHNIA
NOWOCZESNA KUCHNIA Z DUŻĄ ILOŚCIĄ SCHOWKÓW
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INDYWIDUALNY KOMFORT SPANIA
Stworzony specjalnie dla Ciebie: wysokiej jakości materac 
(z tzw. 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. Można je ze sobą łączyć – 
w zależności od indywidualnych upodobań.

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

FURGONY│HOBBYKOMPLETT – CZĘŚĆ SYPIALNA

CZĘŚĆ SYPIALNA
KOMFORT PRZYJEMNEJ NOCY

DUŻE ŁÓŻKO 140X200 CM
Sporo miejsca również dla lubiących spać w poprzek: łóżko 140x200 cm gwarantuje spokojny wypoczynek.

WYGODNE ŁÓŻKA POJEDYNCZE
Przestronne miejsce na spokojne noce: na szerokim łóżku śpi się wygodnie wzdłuż pojazdu.
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DUŻO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY
Piękne i jednocześnie praktyczne: W szafkach z lustrami można 
schować wszystkie kosmetyki, które jednocześnie są zawsze pod ręką.

KOMPAKTOWA ŁAZIENKA
W kompaktowej łazience miejsce zostało wykorzystane wyjątkowo 
efektywnie. Toaletę można obrócić, co stwarza dużo miejsca na 
korzystanie z prysznica. Uchylne okno zapewnia dopływ naturalnego
światła i optymalne wietrzenie łazienki. Mleczna szyba chroni 
prywatność. A nieużywaną zasłonę prysznicową można schować 
za przesłoną.

WYCIĄGANY, RĘCZNY PRYSZNIC
Uniwersalna armatura służy równocześnie jako kran i głowica 
prysznicowa. Wąż można schować w kranie w sposób niezajmujący 
cennego miejsca. 

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.

 ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY CHRONIONY PRZED MROZEM
Łatwo dostępny zbiornik świeżej wody jest zabezpieczony również 
przed niską temperaturą i bezpiecznie zainstalowany w tylnej części 
pojazdu.

FURGONY│HOBBYKOMPLETT – ŁAZIENKA

ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO HIGIENY OSOBISTEJ
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 WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA BEZ RAMY
Przyciemnione okna zewnętrzne produkowane są metodą odlewania. 
Większa grubość materiału zapewnia stabilność i izolację akustyczną. 
System uszczelniający skutecznie zabezpiecza przed wilgocią.

OKNO DACHOWE PANORAMICZNE „HOBBY TOP”
Bardzo szerokie, panoramiczne okno zapewnia niebiański widok i poczucie 
nieograniczonej przestrzeni. Okno jest uchylne, podwójnie przeszklone i 
przyciemnione. W słoneczne dni praktyczna roleta przeciwsłoneczna i 
moskitiera chronią przed nadmiernym nagrzaniem wnętrza i przed owadami.

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH DO PRZEDNICH I 
BOCZNYCH SZYB KABINY KIEROWCY
Rolety w kabinie kierowcy można łatwo przymocować przy pomocy 
magnetycznych klipsów. Chronią wówczas przed niepożądanymi spojrzeniami 
i słońcem, a jednocześnie mają właściwości termoizolacyjne.

ODPŁYW WODY NAD DRZWIAMI 
PRZESUWNYMI
Zintegrowana rynienka umożliwia odpływ 
wody. Lampa LED przy drzwiach wejściowych 
gwarantuje doskonałą widoczność podczas 
wchodzenia i wychodzenia z pojazdu.

 WYSOKO SKUTECZNA IZOLACJA CIEPLNA
Zabudowa furgonu Vantana jest izolowana wysoko wydajną izolacją B6 i 
pianką XPS. To nie tylko usztywnia karoserię i gwarantuje przyjemną ciszę 
w czasie jazdy, lecz zapewnia również niezmienną temperaturę i przyjemny 
klimat we wnętrzu.

ZABUDOWA / 
TECHNIKA POKŁADOWA
DOSKONALE PRZYGOTOWANY DO URLOPU

FURGONY│HOBBYKOMPLETT – TECHNIKA ZABUDOWY / TECHNIKA POKŁADOWA

SYSTEM STEROWANIA POKŁADOWEGO
Tuż przy wejściu znajduje się standardowy panel 
sterowania Hobby, wyposażony w technologię 
CI-BUS. Steruje on prawie wszystkimi jednostkami 
oświetlenia i wyświetla m.in. poziom wody świeżej 
i użytkowej oraz stan naładowania akumulatora 
pokładowego i rozruchowego.
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HOBBYCONNECT, STEROWANIE TECHNIKĄ POKŁADOWĄ ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA TFT ORAZ ZŁĄCZA 
BLUETOOTH I APLIKACJI
HOBBYCONNECT zapewnia dostęp do najważniejszych urządzeń i funkcji Twojego domu na kółkach, gdy znajdujesz się w samym 
pojeździe i w jego najbliższym otoczeniu. Obsługa jest możliwa poprzez panel sterowania TFT w pojeździe oraz łącze Bluetooth w 
połączeniu z nowoczesną aplikacją HOBBYCONNECT. Steruj techniką pokładową przy pomocy smartfonu lub tabletu. Zapisz np. 
ustawienia oświetlenia, sprawdź stan akumulatorów lub zbiornika paliwa, włącz klimatyzację bądź ogrzewanie, klikając intuicyjne 
ikony na urządzeniu mobilnym.

GŁÓWNE ZALETY
• HOBBYCONNECT stanowi standardowe wyposażenie wielu modeli
• HOBBYCONNECT obejmuje bezpłatne sterowanie przez łącze 

Bluetooth
•   Aplikację HOBBYCONNECT wszyscy klienci firmy Hobby mogą 

pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych Google Play i App Store

HOBBYCONNECT+, ZDALNE STEROWANIE TECHNIKĄ POKŁADOWĄ ZA POMOCĄ TELEFONII KOMÓRKOWEJ I APLIKACJI
Chcesz włączyć klimatyzację lub ogrzewanie, wracając do pojazdu? W Hobby jest to możliwe. HOBBYCONNECT+ zapewnia dostęp 
do wielu urządzań elektronicznych pojazdu z dowolnego miejsca przez sieć komórkową. Korzystając z nowoczesnej aplikacji 
HOBBYCONNECT, można sterować pojazdem z każdego miejsca przy pomocy smartfonu lub tabletu. 

GŁÓWNE ZALETY
•  Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca dzięki HOBBYCONNECT+

i sieci komórkowej
•  Podanie pozycji pojazdu poprzez powiadomienia push
•   Aplikację HOBBYCONNECT wszyscy klienci firmy Hobby mogą 

pobrać bezpłatnie w sklepach internetowych Google Play i App StoreHOBBYCONNECT

MULTIMEDIAZAOPATRZENIE W WODĘ I 
USUWANIE NIECZYSTOŚCI

OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE

LOKALIZACJAOŚWIETLENIEKLIMATYZACJAOGRZEWANIE STAN 
AKUMULATORA



113112

WYPOSAŻENIE 
SPECJALNE WYKŁADZINA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ

Wyjmowany i łatwy w pielęgnacji dywan z długim włosiem tworzy przytulną atmosferę w 
modelu Vantana. Jest on doskonale dopasowany do danego układu wnętrza.

DODATKOWE ŁÓŻKO W KABINIE KIEROWCY
Dzięki dodatkowym materacom i klinom wyrównującym w kabinie kierowcy powstaje przytulne łóżko dla 
małych gości.

CZĘŚĆ MIESZKALNA

FURGONY│WYPOSAŻENIE SPECJALNE

MIEJSCE DO SPANIA NA SIEDZISKU
Dzięki zestawowi do przebudowy siedziska w kilka chwil można przygotować miejsce do spania dla dzieci.

DYWANIKI W KABINIE KIEROWCY
Łatwy w pielęgnacji dywanik w kabinie samochodu ułatwia utrzymanie czystości. Wzmocnienie 
w miejscu narażonym na przetarcie wraz z logo Hobby tworzy doskonałe uzupełnienie wystroju 
wnętrza.

DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB



115114

   HOBBYCONNECT ready

 PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI 
KLIMATYZATORA DACHOWEGO
Przewidzieliśmy to: w dachu znajdują się 
już przewody potrzebne do zainstalowania 
klimatyzatora dachowego. (Klimatyzator 
dachowy nieobjęty dostawą fabryczną)

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH REMIS DO PRZEDNICH I BOCZNYCH SZYB 
KABINY KIEROWCY
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w kabinie kierowcy, które szybko i prosto można 
przesunąć na bok, chroni przed niepożądanymi spojrzeniami i słońcem.

WYSUWANY UCHWYT TV NA PŁASKI EKRAN Z 
PRZYŁĄCZAMI 12/230 V
Uchwyt TV odchylany o 180 stopni umożliwia oglądanie 
telewizji z każdego miejsca w pojeździe (telewizor nie jest 
objęty zakresem dostawy).

SYSTEM NAWIGACYJNY Z DAB+, 
BAZĄ MIEJSC PARKINGOWYCH I 
KAMERĄ COFANIA 
System nawigacyjny z aplikacją bazy miejsc 
parkingowych i wyświetlaczem kamery cofania 
posiada także funkcje odtwarzacza CD/DVD. 
Tuner AV umożliwia telefonowanie za pomocą 
złącza Bluetooth i odtwarzanie plików 
multimedialnych.

OGRZEWANIE COMBI 4 TRUMA Z 
BOJLEREM CIEPŁEJ WODY O POJEMNOŚCI 
10 L I Z ZAWOREM ZIMOTRWAŁYM
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu typu 
kombi firmy TRUMA optymalnie rozprowadzają 
gorące powietrze w pojeździe, zapewniając 
przyjemną temperaturę. 

ZABUDOWA / TECHNIKA POKŁADOWA

FURGONY│WYPOSAŻENIE SPECJALNE

BAGAŻNIK ROWEROWY THULE NA 2 ROWERY
Bagażnik THULE optymalnie nadaje się do transportu dwóch rowerów. Jego montaż nie 
wymaga narzędzi. Tylną klapę można otworzyć nawet przy przymocowanych do bagażnika 
rowerach. (Opcjonalnie w przypadku układów wnętrza ET)

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

GNIAZDO ZEWNĘTRZNE 230 V Z WYJŚCIEM 
SAT/TV
Gniazdo zewnętrzne 230 V umożliwia przy 
pięknej pogodzie podłączenie telewizora lub 
grilla elektrycznego przed samochodem 
kempingowym Vantana.

TAPICERKA VIGO
Wyposażenie specjalne dla wszystkich modeli.

TAPICERKA

LAKIER SREBRNY, SZARY ŁUPEK LUB CZARNY 
Wyposażenie specjalne Vantana De Luxe.

WARIANTY STYLISTYCZNE
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POCZUŁEŚ ZEW PODRÓŻY?  
PO TO JESTEŚMY!

Spodobał Ci się już któryś z modeli Hobby? Spraw aby to był TWÓJ Hobby.  
Dostępne materiały w technologii 360° ułatwią Ci wybór wymarzonego pojazdu  
a przedsmak życia w drodze zapewnią Ci porady i filmiki z podróży.

Wszystkie materiały dostępne są na stronie 360.hobby-caravan.de/pl

Gotowy do drogi i zawsze pod najlepszą opieką!
Twój pojazd kempingowy Hobby sprawi, że wszędzie poczujesz się jak w domu. 
Dzięki największej w Europie sieci przedstawicielstw handlowych jesteśmy zawsze  
w pobliżu, służąc radą, pomocą i szybkim serwisem podczas wszystkich podróży.

Czas ruszać!
Już teraz umów się na rozmowę z najbliższym przedstawicielem. Kilka kliknięć  
myszką i znajdziesz go bez trudu dzięki wyszukiwarce dostępnej na stronie. 

Mamy nadzieję, że wkrótce i Ciebie będziemy mogli powitać w wielkiej  
rodzinie Hobby.

GEBAUT FÜRS LEBEN



MADE IN GERMANY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

GEBAUT FÜRS LEBENPL

PARTNER UMOWNY

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, 
jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej 
z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

NIEMCY INFORMACJE OGÓLNE

Katalog samochodów kempingowych, Sezon 2021
Stan – sierpień 2020

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.

NA ŚWIECIE

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny 
Chorwacja · Dania · Estonia · Finlandia 
Francja · Grecja · Hiszpania · Holandia
 Irlandia · Islandia · Izrael · Japonia · Korea 
Południowa · Mongolia · Niemcy 
Norwegia · Nowa Zelandia · Polska 
Portugalia · Republika Czeska · Słowacja
Sri Lanka · Szwajcaria · Szwecja · Tajlandia 
Tajwan · Turcja · Węgry · Wielka Brytania
Włochy


