
MAXIA 2022

MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC BUILT FOR LIFE



32 MAXIA

För dem som älskar stämningsfull skandinavisk atmosfär, genomtänkt funktion och 

minimalistisk design: Hobby MAXIA satsar på rymd, naturliga material, smakfullt 

koordinerade färger och nordiskt ”hygge”. En modern blickfångare för ett nytt sätt  

att uppleva husvagnscamping.

Med fullutrustningen HobbyKomplett är din MAXIA utrustad med allt som du 

behöver för en härlig semester. Utan extra kostnader och dyra tilläggspaket.

Exakt information gällande utrustningsdetaljerna i respektive modell finns i den 

aktuella huvudkatalogen, prislistan eller på vår webbplats. 

MAXIA
DEN NYA PREMIUMKLASSEN 



495 UL 4 133

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

54 MAXIA 495 UL

“Hygge”, det är att njuta och ha trevligt tillsammans med vänner och familj. 

Den runda sittgruppen bak är den perfekta platsen för detta. Det nya 

pelarbordet i modernt atracitgrått kan enkelt manövreras med en hand.  

Den kompakta modellen med längsgående bäddar imponerar dessutom  

med ett rymligt kök och smart utformat badrum.

MAXIA 495 UL
BÄSTSÄLJAREN 



76 MAXIA 495 UL

BYGGD FÖR FÄRSK 
FRUKT. OCH NYA 
IDÉER.

HELT I DIN SMAK

Gott om plats för att hacka, bryna och förvara: Hobbys 
kök är verkliga utrymmesunder. Oavsett om det gäller 
kompakta sidokök eller kök i framdelen där ljuset flödar 
in: Varje centimeter utnyttjas smart. Här serveras alltid 
godbitar!



660 WQM 4 157

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

98 MAXIA 660 WQM

Välkommen in i din semesterlägenhet på hjul: På nästan 20 m² kan du njuta av 

en känsla av rymd som aldrig förr. Trivsel är ledordet som går igen i hela vagnen, 

från det generöst tilltagna köket i framdelen, genom TV-delen, till den skjutbara 

queensbädden och det lyxiga badrummet bak. Smakfulla träelement gör vagnen 

behagligt ombonad.

MAXIA 660 WQM
ENORM KÄNSLA AV RYMD 

TEMPORÄR 3D-VISUALISERING



1110 MAXIA 660 WQM

BYGGD FÖR 
DRÖMLIKA STUNDER, 
ÄVEN NÄR DU SOVER.

HOBBY-KOMPLETTPAKET

Maxia med lättanvänd allroundutrustning i modern 
look. Den uppdaterade versionen av husvagnscamping 
är här. Exakt information gällande utrustningsdetaljerna 
i respektive modell finns i den aktuella huvudkatalogen, 
prislistan eller på vår webbplats.

TEMPORÄR 3D-VISUALISERING

TEMPORÄR 3D-VISUALISERING

TEMPORÄR 3D-VISUALISERING



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

TYSKLAND ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR
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Modeller som avbildats i denna broschyren kan vara 
utrustade med tillval. Vi reserverar oss för struktur- 
och färgavvikelser på grund av svårigheter att återge 
avbildade föremål i tryck. Det samma gäller för tekniska 
ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda 
produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre och 
användningsändamålet inte hämmas.

Vissa tillval är inte möjliga i alla modeller. Samtliga tillval 
finns att se i den separata prislistan. Reservation för 
tryckfel, ändringar i konstruktion och utseende på de 
modeller som presenterats i denna skrift. Fler bilder 
finns på www.hobby-caravaning.de

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

Ett stort antal 360°-visningar 

av våra modeller finns på:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/SV

MODELLGUIDE

VIRTUELL RUNDTUR

Vilken Hobby-typ är du? Med 

modellguiden filtrerar du Hobbys 

fordon efter antal sovplatser, 

totallängd och totalbredd. Det gör 

det enklare att välja rätt modell.  

360.HOBBY-CARAVAN.DE/SV

ALLTID NÄRA DIG

Med cirka 500 återförsäljare och servicepartners är vi alltid 
redo att ge dig personlig service. Även på semestern – tack 
vare ett av de största återförsäljarnätverken i Europa.

SE


