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MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC BUILT FOR LIFE



32 MAXIA

Smukt skandinavisk design kombineret med hyggeligt interiør og gennemtænkt 
funktionalitet: HOBBY MAXIA,- stor rumfornemmelse, masser af hygge og afstemte 
farver. En moderne "eyecather" på landevejen.

 
Alt inkluderet: Hobby-komplet udstyr er standard i alle MAXIA modeller. Du behøver 
ikke tilkøbe nogen former for ekstraudstyr eller pakker for at være parat til start.

For at se de nøjagtige udstyrsdetaljer se venligst hovedkataloget, prislisten eller  
vores hjemmeside. 

MAXIA
DEN NYE LUKSUSKLASSE 



495 UL 4 133

 
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

54 MAXIA 495 UL

Hygge. - en stemning man har når alt er godt. Den store rundsiddegruppe  
i bagenden er skabt til hyggelige stunder. Søjlebordet kan betjenes med  
en hånd og er i moderne antracit udførelse. Ydermere er det en  
enkeltsengsmodel med et kæmpe køkken og et smart designet badeværelse.

MAXIA 495 UL
STORSÆLLERTEN. 



76 MAXIA 495 UL

BYGGET TIL STORE 
TANKER.

LIGE EFTER DIN SMAG.

Masser af god plads. Et Hobbykøkken er et ægte 
”plads” vidunder. Ligegyldigt hvilken model du 
vælger er hver eneste centimeter perfekt udnyttet.



660 WQM 4 157

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

98 MAXIA 660 WQM

Velkommen i dit feriehjem på hjul: 20 kvm perfekt udnyttet bolig.  
Et kæmpe endekøkken, et smart tv landskab eller en skydebar dobbeltseng:  
Altsammen Maxima.

MAXIA 660 WQM
GIGANTISK RUMFORNEMMELSE. 

FORELØBIG 3D VISUALISERING



1110 MAXIA 660 WQM

BYGGET TIL SØDE 
DRØMME.

HOBBYKOMPLET UDSTYRET

Maxia er fuldt udstyret i moderne look. For at se de 
præcise udstyrsdetaljer se venligst hovedkataloget, 
prislisten eller vores hjemmeside.

FORELØBIG 3D VISUALISERING

FORELØBIG 3D VISUALISERING

FORELØBIG 3D VISUALISERING



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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De modeller der er afbilledet i brochuren indeholder  
til dels også specialudstyr og dekorationer som ikke 
hører til standardudstyret. Der tages forbehold for 
afvigelser i struktur og farve i forhold til de afbillede 
indretningsgenstande, for så vidt det skyldes de  
anvendte materialers natur og er almindelige på  
markedet. Det samme gælder for tekniske ændringer på 
køretøjet, såfremt den samlede produktkvalitet forbliver 
af samme værdi eller forbedres og andvendelsesformålet 
ikke indskrænkes. Med forbehold for trykfejl.

Enkelte objekter er ikke mulige i alle modeller på  
grund af den enkelte indretning. Udstyret er oplistet 
 i prislisten. Der tages forbehold for trykfejl og  
ændringer i udstyret. Yderligere billeder befinder  
sig på www.hobby-caravaning.de

DIN AUTORISEREDE FORHANDLER

Se nogle af vores 360 graders 
film :
360.HOBBY-CARAVAN.DE/DK

MODELSØGER

VIRTUEL RUNDGANG

Hvilken Hobbytype er du?  
Med modelsøgeren kan du søge  
på lige den indretning eller  
størrelse der passer dig.  
360.HOBBY-CARAVAN.DE/DK

ALTID TÆT PÅ

Cirka 500 autoriserede forhandlere står klar til at hjælpe.

DK


