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MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY



32 MAXIA

Heille jotka pitävät skandinaavisesta mukavuudesta, nerokkkaasta toimivuudesta ja 

minimalistisesta muotoilusta: Hobby MAXIA ihastuttaa avoimella tilasuunnittelulla, 

luonnollisilla materiaaleilla, täydellisesti toisiinsa soinnutetuilla väreillä ja pohjoisella 

hyvän olon tunteella. Se on moderni katseenvangitsija - se avaa aivan uudenlaisen 

vaunuilukokemuksen.

Kaikki mahdollinen vakiona: HobbyKomplett -täysvarustuksella Maxiasi on varustettu 

kaikella, mikä vie Sinut ja perheesi täydelliseen lomaan. Ilman lisäkustannuksia tai 

kalliita varustepaketteja.

Tarkemmat tiedot varusteista saat ajankohtaisesta esitteestä tai hinnastosta tai  

nettisivuiltamme. 

MAXIA
UUSI PREMIUM-LUOKKA 



495 UL 4 133

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

54 MAXIA 495 UL

Hyvän olon tunne - se on viihtyisyyttä ystävien ja perheen kanssa.  

U-istuinryhmä takaosassa on täydellinen sijainti. Uusi teleskooppijalkapöytä 

modernin antrasiitin värisenä on helppokäyttöinen, yhdellä kädellä. Lisäksi 

tässä erillisvuodemallissa on tilava keittiö ja fiksusti suunniteltu pesuhuone.

MAXIA 495 UL
HUIPPUSUOSITTU POHJARATKAISU 



76 MAXIA 495 UL

SUUNNITELTU  
TUOREILLE HEDELMILLE.  
JA TUOREILLE IDEOILLE.

AIVAN MAKUSI MUKAAN

Paljon tilaa leikkaamiseen, paloitteluun ja  
varastoimiseen: Hobby-keittiöt ovat varsinaisia  
tilaihmeitä. Kompaktit sivukeittiöt tai valoisat  
keulakeittiöt; jokainen senttimetri on käytetty  
tarkoin hyväksi - ja niin pöydässä on aina jotain  
herkullista.



660 WQM 4 157

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

98 MAXIA 660 WQM

Tervetuloa pyörien päällä liikkuvaan loma-asuntoon: Lähes 20 m²:n tilassa nautit 

ennen kokemattomasta tilan tunteesta. Tilava keulakeittiö, tv-tila, lyhennettävä 

parivuode tai takapesuhuone pelkkää luksusta - maksimaalista hyvän olon tunnetta. 

Kodikkaat puuelementit tekevät hyvän olon tunteesta täydellisen.

MAXIA 660 WQM
REILU TILAN TUNTU 

TILAPÄINEN 3D-VISUALISOINTI



1110 MAXIA 660 WQM

SUUNNITELTU  
SATUMAISIIN HETKIIN, 
MYÖS NUKUTTAESSA.

HOBBYKOMPLETT  
-TÄYSVARUSTUS

Maxia tarjoaa täydellisen, huolettoman varustuksen 
uusinta muotoilua. Uusi vaunuilun aikausi alkaa nyt! 
Tarkat varustetiedot löydät ajankohtaisesta esitteestä, 
hinnastosta ja nettisivuiltamme.

TILAPÄINEN 3D-VISUALISOINTI



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

MADE IN GERMANY

SAKSA YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

MAXIA Esite, Kausi 2022
Tilanne elokuussa 2021

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla  
erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu  
vakiotoimitukseen. Erot vaunujen rakenteissa ja  
väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden 
 välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. 
Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja  
muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Jotkin varusteet eivät ole joistakin pohjaratkaisuista 
johtuen mahdollisia kaikissa malleissa. Varusteet on  
lueteltu ajantasaisissa hinnastoissa. Tämän esitteen  
tiedot perustuvat painoajankohdan tilanteeseen.  
Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin rakenteissa 
ja varusteissa niistä etukäteen ilmoittamatta. Lisää kuvia 
osoitteessa www.hobby.fi

HOBBY-KAUPPIAASI

Malliemme lukuisat 360°- 

näkymät osoitteessa.

MALLIHAKU

VIRTUAALINEN KIERROS

Mikä Hobby-tyyppi olet?  

Mallioppaalla suodatat Hobby- 

ajoneuvon vuodepaikkojen  

lukumäärällä, kokonaispituudella  

ja -leveydellä; siten valinta käy  

helpommin. 

AINA LÄHELLÄSI

Noin 500 jälleenmyyjää ja huoltokumppania ovat  
käytettävissäsi - myös lomallasi - Euroopan kattavimman 
jälleenmyyjäverkoston ansiosta.

FI


