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STWORZONE Z  
POTRZEBY WOLNOŚCI

Caravaning dla wszystkich – łatwy, bezpieczny i relaksujący. Hobby działa  
zgodnie z tą zasadą od ponad 50 lat.

Nie ma znaczenia, czy będzie to sprawdzony bestseller, czy nowy innowacyjny  
model – naszym klientom oferujemy najwyższą jakość i funkcjonalność w  
połączeniu z nowoczesnym wzornictwem ‛Made in Germany’. Nic dziwnego,  
że Hobby to najpopularniejsza i najczęściej kupowana marka przyczep i  
samochodów kempingowych w Europie.

Poza tym wyróżnia nas to, że wszystkie przyczepy kempingowe Hobby posiadają 
fabrycznie zamontowane bogate wyposażenie HobbyKomplett. Oznacza to pełen 
komfort i satysfakcję od początku Twojej przygody z Hobby.

Hobby. Na całe życie.

GEBAUT FÜRS LEBEN



54 MADE IN GERMANY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZYCZEP KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY

JAKOŚĆ MADE 
IN GERMANY

Made in Germany oznacza w przypadku Hobby, że wszystkie nasze produkty 
pochodzące z zakładu w Fockbek w Szlezwiku-Holsztynie, wytwarzane są od 
zawsze 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.
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ONTOUR 10

Układy wnętrza: 3
Miejsca do spania: maks. 5
Szerokość: 2.200 mm
Długość: 5.783 - 6.712 mm

DE LUXE 18 

Układy wnętrza: 15
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.300 - 2.500 mm
Długość: 5.968 - 7.531 mm

EXCELLENT  
EDITION 34 

Układy wnętrza: 6
Miejsca do spania: maks. 5
Szerokość: 2.300 - 2.500 mm
Długość: 6.633 - 8.325 mm

EXCELLENT 26 

Układy wnętrza: 12
Miejsca do spania: maks. 5
Szerokość: 2.300 - 2.500 mm
Długość: 6.755 - 8.325 mm

PRESTIGE 42 

Układy wnętrza: 13
Miejsca do spania: maks. 7
Szerokość: 2.300 - 2.500 mm
Długość: 7.291 - 9.040 mm

KATALOG MAXIA 

W przypadku przyczep kempingowych MAXIA inspiracje 
czerpaliśmy ze świata Skandynawii, z jego fascynacji  
naturą i z filozofii stylu życia Hygge, zmieniające  
postrzeganie otaczającego nas świata i przestrzeni  
w jakiej żyjemy. 

Zapoznaj się również z katalogiem przyczep MAXIA.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT 50

CZĘŚĆ MIESZKALNA  52

KUCHNIA  56

CZĘŚĆ SYPIALNA  60

ŁAZIENKA  64

ZABUDOWA  68

TECHNIKA POKŁADOWA  74

SMART HOME  78

WYPOSAŻENIE SPECJALNE  80

SPIS TREŚCI



390 SF 4 96

Ontour 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

400 SFe 3 150

De Luxe 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

De Luxe
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

De Luxe
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

De Luxe, Excellent Edition  
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

Excellent 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

Excellent
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FC 4 150

Prestige 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

Excellent, Prestige
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe 4 1 150

Excellent
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

460 DL 3 96

Ontour 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

460 LU 4 96

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SL 3 150

Excellent
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL 4 150

De Luxe, Excellent ,  
Excellent Edition  
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHL 6 150

De Luxe 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

De Luxe, Excellent, Prestige
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

Excellent, Prestige 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WLC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

470 KMF 3 2 96

Ontour
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

515 UHK 5 2 150

De Luxe
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2 150

De Luxe
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

De Luxe , Excellent Edition
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

Excellent Edition 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

Prestige
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

460 SFf 2 1 150

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UFf 4 150

Excellent 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UFf 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WQC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

98 TEXT

Część sypialna

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW WERSJA DANE TECHNICZNE

2 Miejsca do spania

2 Miejsca do spania dla 
dzieci

Łóżko opuszczane

Przyczepa kempingowa 
dwuosiowa

96 Lodówka (L)

F Łóżko podwójne (French Bed)

Fe Łóżko francuskie, osobna 
łazienka

Ff/Q Łóżko podwójne- wyspowe 
(Queen's Bed)

H Łóżko opuszczane

K Łóżka dziecięce

L Łóżka pojedyncze

B Siedzisko w przedniej 
części pojazdu

C Siedzisko z sofą

D Jadalnia

M Siedzisko środkowe

S Siedzisko boczne

U Siedzisko w kształcie 
litery „U”

W Łazienka w tylnej 
części pojazdu

L Długość całkowita

B Szerokość całkowita

G Dopuszczalna masa całkowita

Przegląd pojazdów Hobby w widoku 
360° dostępny jest pod adresem:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/PL

PRZEGLĄD MODELI

ŁÓŻKA FRANCUSKIE ŁÓŻKA POJEDYNCZE ŁÓŻKA DZIECIĘCEŁÓŻKA WYSPOWE

WYSZUKIWARKA MODELI WIRTUALNY SPACER

Który model Hobby odpowiada Ci najbardziej?  
Korzystając z wyszukiwarki modeli łatwo odnajdziesz  
poszukiwany pojazd Hobby wg. liczby miejsc do  
spania, długości i szerokości całkowitej.  
360.HOBBY-CARAVAN.DE/PLUkład wnętrza jest przedstawiony w oznaczonej serii.
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ONTOUR
ONTOUR

Przyczepa kempingowa Hobby ONTOUR jest doskonale przygotowana do  
spontanicznych wypraw w szeroki świat.

Kompaktowa przyczepa kempingowa ONTOUR firmy Hobby o masie od 1 200 kg  
i szerokości od 2,20 m doskonale nadaje się do ciągnięcia przez mniejsze pojazdy.  
Trzy różne modele tej serii to jednocześnie wprowadzenie do świata przyczep 
Hobby.

ONTOUR
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Układy wnętrza: 3
Miejsca do spania: maks. 5
Łóżka francuskie: 2
Łóżka pojedyncze: 1
Łóżka dziecięce: 1
Tapicerka: Granit
Fronty mebli: Cape Town / biały



1312 ONTOUR
460 DL



1514 ONTOUR
390 SF 390 SF

390 SF

TWÓRCZA INSPIRACJA, 
ŚWIEŻE POMYSŁY  
I GENIALNE  
ROZWIĄZANIA.

W TWOIM STYLU
W kuchniach Hobby przestrzeń zdaje się rozszerzać - 
znajdziesz tam wiele miejsca do krojenia, smażenia  
lub przechowywania różnych produktów. Czy będzie  
to kompaktowa kuchnia boczna, przestronna  
kuchnia w kształcie litery L czy też kuchnia w tylnej  
części pojazdu: każdy centymetr jej powierzchni  
będzie w pełni wykorzystany. A dzięki temu,  
bez trudu, przygotujesz coś wyjątkowo pysznego.

Odkryj różnorodność naszych kuchni – od strony 56.



390 SF 4 96

 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

460 DL 3 96

 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMF 3 2 96

 
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

1716 ONTOUR
460 DL

460 DL

460 DL

UKŁADY WNĘTRZA
ONTOUR

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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DE LUXE
DE LUXE

Wszechstronna przyczepa kempingowa DE LUXE spełnia  
przeróżne oczekiwania entuzjastów karawaningu. 15 wyjątkowych 
układów wnętrz czyni z niej uniwersalny produkt dla niemal  
każdego użytkownika. To jeden z powodów, dzięki któremu,  
Hobby DE LUXE zajmuje czołowe miejsce na liście naszych  
bestsellerów.

Wszystkich urzeka nowoczesne i przyjazne wzornictwo, dzięki 
któremu poczujesz wyjątkową przestrzeń i domową atmosferę.

DE LUXE
WSZECHSTRONNA I UNIWERSALNA

Układy wnętrza: 15
Miejsca do spania: maks. 7
Łóżka francuskie: 9
Łóżko wyspowe: 1
Łóżka pojedyncze: 4
Łóżka dziecięce: 5
Tapicerka: Lago
Fronty mebli: Olmo Pavarotti / biały



2120
515 UHL

DE LUXE



22 23DE LUXE
545 KMF 545 KMF

EFEKTYWNE  
WYKORZYSTANIE  
PRZESTRZENI I  
PRZYTULNA  
ATMOSFERA WNĘTRZA.

MIEJSCE DLA WSZYSTKICH

Przytulne miejsce dla rodziny i przyjaciół.  
Wszechstronne wnętrza sprawią, że każdy z  
łatwością znajdzie odpowiedni dla siebie układ.  
Dla dwóch, czterech lub więcej osób: w dużych  
szafkach i na wielu półkach z powodzeniem  
zmieszczą się wszystkie potrzebne rzeczy.

Przegląd siedzisk dostępny od strony 52.

515 UHK / 515 UHL, ŁÓŻKO OPUSZCZANE



400 SFe 3 150

 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

 
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

 
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU 4 96

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SFf 2 1 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 5 2 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL 6 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe 3 2 150

 
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

2524 DE LUXE
400 SFe

UKŁADY WNĘTRZA
DE LUXE

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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EXCELLENT
EXCELLENT

We dwójkę cieszyć się życiem, odkrywać fascynujące miejsca 
i kierować się tylko własnym rytmem. Przyczepa kempingowa 
EXCELLENT firmy Hobby powstała z myślą o takich właśnie, 
wyjątkowych i niezapomnianych wakacjach.

A jest ku temu wiele powodów: szeroka oferta różnorodnych 
wnętrz, komfortowe wyposażenie oraz wyjątkowo wygodne  
łóżka i siedziska. I oczywiście nastrojowe oświetlenie,  
zapewniające niezapomniane, romantyczne chwile we dwoje.

EXCELLENT
ELEGANCJA I STYL

Układy wnętrza: 12
Miejsca do spania: maks. 5
Łóżka francuskie: 6
Łóżko wyspowe: 1
Łóżka pojedyncze: 5
Tapicerka: Stilo
Fronty mebli: Olmo Pavarotti / Magnolia



2928 EXCELLENT
495 UL



3130 EXCELLENT
540 UFf 495 UFe

495 UFe

PRZEMYŚLANE  
WNĘTRZA DO  
WYPOCZYNKU I 
UTRZYMANIA HIGIENY.

WYŚMIENITE SAMOPOCZUCIE  
W NAGRODĘ

Dzięki przemyślanym rozwiązaniom również w łazience 
możesz pozwolić sobie na dużą swobodę ruchów. Kompak-
towe łazienki oferują wiele schowków i półek na wszystko, 
co będzie Ci potrzebne, aby poczuć się wyjątkowo.

Odkryj nasze łazienki – od strony 64.



460 SL 3 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf 4 150

 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe 4 1 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

3332 EXCELLENT
495 UFe

UKŁADY WNĘTRZA
EXCELLENT

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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EXCELLENT EDITION
EXCELLENT EDITION

Przestronna, stylowa i przytulna – przyczepa kempingowa EXCELLENT EDITION 
doskonale łączy w sobie wszystkie te cechy.

Sześć układów wnętrz, w tym cztery z łóżkami dziecięcymi, zapewniają wyjątkową 
przestrzeń dla realizacji przeróżnych potrzeb. Cztery modele wyposażone są w 
łóżko piętrowe dla najmłodszych podróżników.

Efektowne oświetlenie LED podkreśla nowoczesne połączenie jasnych kolorów i 
prostych linii w skandynawskim stylu.

EXCELLENT EDITION
WYJĄTKOWY STYL I PRZESTRZEŃ

Układy wnętrza: 6
Miejsca do spania: maks. 5
Łóżka francuskie: 5
Łóżko pojedyncze: 1
Łóżka dziecięce: 4
Tapicerka: Neo
Fronty mebli: Cape Town / biały



3736 EXCELLENT EDITION
490 KMF



3938

460 UFe

495 UL 460 UFe
EXCELLENT EDITION

ZAPROJEKTOWANA  
DLA RODZICÓW. 
UWIELBIANA PRZEZ 
DZIECI.

WYŚPIJ SIĘ DO WOLI
 
Włącz lampkę, kręcąc noskiem misia, sięgnij po 
ulubioną książkę i czytaj, aż oczy same się zamkną: 
mali podróżnicy uwielbiają przytulne dziecięce łóżka. 
W ciągu dnia można je zmienić w miejsce do zabawy, 
kolorowania czy budowania tzw. bazy.

Odkryj różnorodność sypialni – od strony 60.



460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

4140 EXCELLENT EDITION
650 KMFe

UKŁADY WNĘTRZA
EXCELLENT EDITION

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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PRESTIGE
PRESTIGE

Dużo przestrzeni i swoboda ruchów: w przyczepach  
kempingowych PRESTIGE firmy Hobby znajdziesz w podróży  
luksus prawdziwego domu.

Trzynaście indywidualnych układów wnętrz oferuje obszerne  
strefy mieszkalne i sypialne. W tej prestiżowej serii, w zależności 
od modelu, znajdziesz wygodne miejsce do spania nawet dla  
siedmiu osób. Niektóre modele wyposażone są w oddzielne  
siedziska dla małych dzieci. Dzięki temu, po skończonej zabawie, 
nie trzeba będzie od razu sprzątać zabawek czy kredek.

PRESTIGE
NIEPOWTARZALNY I PERFEKCYJNY

Układy wnętrza: 13
Miejsca do spania: maks. 7
Łóżka francuskie: 6
Łóżka wyspowe: 2
Łóżka pojedyncze: 5
Łóżka dziecięce: 3
Tapicerka: Taiga
Fronty mebli: Dąb Moyet / biała skóra



4544 PRESTIGE
620 CL



4746 PRESTIGE
560 FC 620 CL

560 FC

DLA PASJONATÓW  
GOTOWANIA I DLA  
MISTRZÓW SZTUKI  
KULINARNEJ.

JEDNA DO WSZYSTKIEGO

Nowa, pełnowymiarowa kuchenka jest dostępna w opcji 
dla wszystkich modeli serii Prestige. Z trzema palnikami 
gazowymi, elektryczną płytą grzejną, oddzielnym grillem 
oraz dużym piekarnikiem spełni wszelkie oczekiwania 
kucharzy, również tych o wyrafinowanych aspiracjach 
kulinarnych.

Inne możliwości indywidualizacji potrzeb – od strony 80.



540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 FC 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

 
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UFf 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

 
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WLC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4948 PRESTIGE
720 KWFU

UKŁADY WNĘTRZA
PRESTIGE

Poznaj nasze modele, 
nie wychodząc z domu:

360.hobby-caravan.de/pl
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KOMPLETNE WYPOSAŻENIE 
HOBBYKOMPLETT – JEDNA 
CENA, WSZYSTKO W PAKIECIE

W przyczepach kempingowych firmy Hobby komfort jest na wyposażeniu  
seryjnym. Na kolejnych stronach poznasz szczegóły wyposażenia, dzięki którym 
urlop w przyczepie kempingowej Hobby będzie jeszcze bardziej udany.  
 
Prezentowane elementy kompletnego wyposażenia HobbyKomplett dostępne są 
w zależności od modelu. Więcej szczegółowych danych o wyposażeniu znajdziesz 
w naszym aktualnym cenniku. 

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

Kasety typu kombi z roletą 
przeciwsłoneczną i moskitierą

Solidne zawiasy z systemem  
łagodnego domykania „soft close”

Pojemne schowki 
pod siedziskami

Lodówka Super Slim  
Tower o pojemności 150 l

Wygodny materac  
sprężynowy

Oświetlenie wnętrza

Wszystkie lampy 
w technologii LED

Uchylne okno dachowe 
średnie DOMETIC-SEITZ

Komfortowa kuchenka 
ze zlewozmywakiem

Wielofunkcyjna 
tylna ściana kuchni

Pojemne, wentylowane  
szafki wiszące

Siedziska z dużą  
ilością miejsca na nogi

Przestronne szuflady kuchenne z systemem zamykania 
"push lock" i systemem łagodnego domykania "soft close"
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CZĘŚĆ MIESZKALNA
WSPANIAŁA, RELAKSUJĄCA ATMOSFERA

PRZEGLĄD SIEDZISK

SIEDZISKO Z SOFĄ

SIEDZISKO W TYLNEJ 
CZĘŚCI POJAZDU
(DINETTE)

SIEDZISKO  
ŚRODKOWE

SIEDZISKO W 
KSZTAŁCIE LITERY 
„U”

SIEDZISKO W 
PRZEDNIEJ CZĘŚCI 
POJAZDU
(DINETTE)

SIEDZISKO BOCZNE
(DINETTE)

SIEDZISKO DLA 
DZIECI
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KASETA TYPU KOMBI Z ROLETĄ PRZECIWSŁONECZNĄ 
I MOSKITIERĄ
Wszystkie boczne okna wyposażone są w system kaset typu 
kombi do ochrony przed słońcem i owadami. (oprócz okna  
w łazience)

PODŚWIETLANY REGAŁ NAROŻNY
Lustrzane, oświetlone osłony narożników gwarantują wyjątkową atmosferę we 
wnętrzu.

KOMFORT SIEDZENIA Z PRZESTRZENIĄ NA NOGI
Wygodnie i praktycznie: pod siedziskiem znalazło się miejsce 
na pojemne schowki. Zostały one przesunięte nieco do tyłu, 
co pozwoliło uzyskać więcej miejsca na nogi. Przebiegająca 
dookoła listwa niweluje ostre krawędzie. Opuszczany metalowy 
stół, oparty na dwóch nogach, można łatwo obniżyć w celu 
przebudowy siedziska w łóżko.

STÓŁ KOLUMNOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
Stół kolumnowy z regulacją wysokości można szybko  
przestawić jednym ruchem ręki. Umożliwia on swobodne  
zajęcie miejsca na siedzisku i oferuje dużo miejsca na nogi.

OGRZEWANA GARDEROBA
Przez garderobę w strefie wejściowej 
przepływa od dołu ciepłe powietrze. 
Dzięki temu można błyskawicznie  
wysuszyć wilgotne płaszcze i kurtki.

DUŻE SZAFKI WISZĄCE Z SYSTEMEM „SOFT CLOSE”
Otwierające się wysoko do góry drzwiczki szafek z systemem łagodnego domykania 
"soft close" zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. Solidne zawiasy gwarantują 
stabilne i pewne zamknięcie szafek. Podczas jazdy zawartość szafek pozostaje na 
miejscu.

SZAFKA NA TELEWIZOR ZE 
SZKLANĄ WITRYNĄ
Szafka na telewizor w obszarze  
wejściowym jest wyposażona w  
estetyczną witrynę z oświetleniem 
wnętrza LED. 

DUŻA SZAFA NA UBRANIA
Perfekcyjny porządek. Przestronna szafa 
zapewnia wystarczającą ilość miejsca 
zarówno na złożone, jak i wiszące 
ubrania. 

ELEGANCKI ZESTAW NACZYŃ 
SZKLANYCH
Ekskluzywny zestaw kieliszków  
należy do wyposażenia wielu witryn 
w przyczepach kempingowych Hobby. 

OŚWIETLENIE SZAFY NA UBRANIA
Wewnętrzne oświetlenie szafy na  
ubrania włącza się automatycznie  
przy otwieraniu drzwi, zapewniając 
doskonały przegląd zawartości.  
Lampę można wyjąć i użyć jako latarki.

SCHOWKI POD SIEDZISKAMI
Siedziska są wyposażone w łatwo dostępny schowek na wszystko, co powinno być 
pod ręką w podróży.

DWUKOLOROWA LAMPKA DO 
CZYTANIA
Nastrojowe oświetlenie lub półmrok – 
dwustopniowa punktowa lampka  
do czytania umożliwia indywidualne 
ustawienie światła zależnie od nastroju.

LAMPKI Z GIĘTYM RAMIENIEM
Lampki z giętym ramieniem w pobliżu 
siedzisk i łóżek doskonale nadają się 
jako lampki do czytania. Ich punktowe 
światło można precyzyjnie ustawiać.
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KUCHNIA
WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ

KOMPAKTOWA 
KUCHNIA BOCZNA KUCHNIA BOCZNA

KUCHNIA W TYLNEJ 
CZĘŚCI POJAZDU

SZEROKA KUCHNIA 
BOCZNA

SZEROKA KUCHNIA 
BOCZNA

PRZESTRONNA  
KUCHNIA W 
KSZTAŁCIE LITERY L

PRZEGLĄD KUCHNI
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ROLETA DO OKNA KUCHENNEGO ZE ZINTEGROWANYMI 
GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI
Kaseta typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą jest  
wyposażona w jasną lampę kuchenną LED i dwa praktycznie  
rozmieszczone gniazda elektryczne.

WIELOFUNKCYJNA TYLNA ŚCIANA KUCHNI
Tylna ściana kuchni tworzy harmonijną całość z dużym  
oknem i kasetą typu kombi wraz z całkowicie zintegrowaną  
roletą przeciwsłoneczną i moskitierą. W tylna ścianę kuchni  
wpasowane są również gniazdo ładowania USB i gniazda 230 V.

LODÓWKA PODBLATOWA Z DUŻYM  
ZAMRAŻALNIKIEM
Lodówka DOMETIC o pojemności 96 litrów  
z wyjmowanym zamrażalnikiem, o pojemności  
9 litrów, to idealne rozwiązanie dla kompaktowych 
kuchni bocznych. Można w niej doskonale schładzać 
i przechowywać żywność, napoje i inne produkty 
spożywcze.

KOMPAKTOWA LODÓWKA SUPER SLIM 
TOWER Z ZAMRAŻALNIKIEM
Przestronna i wydajna chłodziarka absorpcyjna o  
pojemności 150 l pracuje prawie bezgłośnie. Lekko 
podwyższona zabudowa nie wymaga męczącego 
schylania się. W drzwiach lodówki, na siedmiu pół-
kach, z regulowaną wysokością, można przechowywać 
nie tylko butelki o pojemności 1 l i opakowania tetra 
pak, ale również wyższe butelki, o pojemności 1,5 l.  

POŁĄCZENIE KUCHENKI ZE ZLEWOZMYWAKIEM  
ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej stali  
szlachetnej i tworzą jednolitą całość, która w znacznym stopniu 
ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między trzema 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.

W schowku umieszczonym pod lodówką znajduje 
się łatwo dostępne miejsce na konserwy i inne  
zapasy. Lodówka może być zasilana napięciem 
230 V, a w czasie jazdy napięciem 12 V lub gazem.

POJEMNA DOLNA SZAFKA NAROŻNA
Dolna szafka kuchenna wyposażona w system 
dużych, obrotowych półek umożliwia  
przechowywanie naczyń i garnków, co pozwala  
na optymalne wykorzystanie miejsca w kuchni.

HOBBYKOMPLETT − KUCHNIA

PRZESTRONNE SZUFLADY KUCHENNE Z SYSTEMEM  
ZAMYKANIA "PUSH LOCK" I SYSTEMEM ŁAGODNEGO  
DOMYKANIA "SOFT CLOSE"
Wyjątkowo duże szuflady oferują miejsce na wszelkiego rodzaju  
wyposażenie kuchenne. Pełne otwarcie szuflady umożliwia łatwy  
dostęp do jej zawartości.System domykania "soft close" zapewnia łagodne 
i ciche zamknięcie. Mechanizm "push lock" gwarantuje bezpieczne 
blokowanie szuflad. Wzmocnione zaczepy zamków zapewniają stabilne 
zamkniecie załadowanych szuflad nawet podczas jazdy.

ELEGANCKA LADA KUCHENNA
Nowoczesna lada rozdziela strefę mieszkalną od kuchennej, służąc 
jednocześnie jako praktyczna półka.

SZAFKA Z KOSZAMI WYSUWANYMI
Optymalne wykorzystanie miejsca: w wysuwanych 
szafkach produkty spożywcze można umieścić na 
różnych poziomach.

REGAŁ NA  
PRZYPRAWY
Niektóre wiszące szafki 
kuchenne posiadają 
praktyczne regały na 
przyprawy. Dzięki 
temu sól, pieprz i inne 
przyprawy są zawsze 
pod ręką.

UCHWYT NA  
RĘCZNIK
Wysuwany uchwyt 
umożliwia zawieszenie 
ręcznika lub ścierki do 
naczyń.

PRAKTYCZNY WKŁAD NA SZTUĆCE
Szuflady z wkładem na sztućce gwarantują, że podczas jazdy  
akcesoria kuchenne pozostają na swoim miejscu. 
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ŁÓŻKO PODWÓJNE (FRENCH BED) ŁÓŻKA POJEDYNCZEŁÓŻKO Z MATERACEM, POPRZECZNE

ŁÓŻKO PODWÓJNE- WYSPOWE 
(QUEEN'S BED)

ŁÓŻKO OPUSZCZANEŁÓŻKA DZIECIĘCE

PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ SYPIALNYCH

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ SYPIALNA

CZĘŚĆ SYPIALNA
DLA KOMFORTOWEJ I PRZYJEMNEJ NOCY
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SIEDEM WYGODNYCH MIEJSC DO SPANIA
Model De Luxe 515 UHK oferuje łącznie siedem miejsc do spania.  
Po przebudowaniu siedziska i opuszczeniu łóżka otrzymujemy dwa  
wygodne łóżka podwójne w tylnej części pojazdu. Trzy dalsze miejsca  
do spania znajdują się w części dziecięcej. 

OPUSZCZANE ŁÓŻKO
Po przebudzeniu opuszczane łóżko wraz z pościelą można łatwo podnieść. Jego bezpieczne unieruchomienie gwarantuje  
automatyczny mechanizm blokujący.

WYGODNE WEZGŁOWIE
Tapicerka wykonana ze sztucznej skóry w wezgłowiu, zapewnia 
estetyczne wykończenie łóżek. Lampki z giętymi ramionami  
dostarczają punktowe światła do czytania, a na szerokich regałach 
łatwo mieszczą się książki, okulary, zegarki i inne osobiste rzeczy.

ŁÓŻKA DZIECIĘCE Z TABLICĄ DO RYSOWANIA
W ciągu dnia można złożyć dolne łóżko. Pod nim powstaje miejsce  
do zabawy, a dolna część łóżka służy jako łatwa do wycierania  
tablica. Górne łóżko wyposażone w stabilne zabezpieczenie przed 
wypadnięciem gwarantuje bezpieczny sen.

PRZEDNIE OKNO Z PRAKTYCZNYMI ELEMENTAMI
Więcej światła, więcej powietrza, więcej praktycznych korzyści.  
Stabilne okno w przedniej części przyczepy jest wyposażone w  
zintegrowaną kasetę typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i  
moskitierą oraz półkę na książki i inne przedmioty.

OBSZERNA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI
Obok zainstalowanego na stałe łóżka piętrowego z dwoma miejscami  
do spania po przebudowaniu siedziska w modelu De Luxe 515 UHK powstaje 
dodatkowe miejsce do spania.

WYGODNY MATERAC SPRĘŻYNOWY
Wszystkie stałe łóżka dla dorosłych są seryjnie  
wyposażone w materace sprężynowe i stabilną 
ramę z lignofolu.

ŁATWY W OBSŁUDZE MECHANIZM PODNOSZENIA ŁÓŻKA
W celu zapewnienia łatwego dostępu do schowków wiele łóżek 
wyposażono w mechanizm ułatwiający ich otwieranie. W łóżkach 
z materacem 160x200 cm i 140x200 cm jest to sprężyna gazowa 
(lift-o-mat), a w łóżkach pojedynczych – mechanizm sprężynowy. 
Rozwiązania te zapewniają również bezpieczne unieruchomienie 
łóżka w pozycji otwartej.

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA I GNIAZDKO W STREFIE  
SYPIALNEJ
Dodatkowy wyłącznik oświetlenia bezpośrednio obok miejsca  
do spania gwarantuje łatwy dostęp. Gniazdko w części sypialnej 
zapewnia dodatkowy komfort.

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ SYPIALNA
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ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO HIGIENY OSOBISTEJ

KOMPAKTOWA 
ŁAZIENKA Z  
UMYWALKĄ I  
TOALETĄ

PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ ŁAZIENKOWYCH

KOMPAKTOWA  
ŁAZIENKA Z  
UMYWALKĄ I  
TOALETĄ

ŁAZIENKA W 
TYLNEJ CZĘŚCI 
POJAZDU Z  
ODDZIELNĄ KABINĄ 
PRYSZNICOWĄ

ŁAZIENKA Z  
OSOBNYM 
PRYSZNICEM
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DUŻO MIEJSCA DO  
PRZECHOWYWANIA RZECZY
W łazience w szafce pod umywalką oraz w  
szafkach z lustrami można bez problemu  
schować wszystkie kosmetyki.

OKNO DACHOWE
Zawsze dobra wentylacja: wszystkie łazienki posiadają 
wysokiej jakości okna dachowe firmy DOMETIC-SEITZ  
lub okna boczne z nieprzeźroczystymi szybami.

PRAKTYCZNA TOALETA OBROTOWA 
THETFORD
Obrotowa toaleta kasetowa umożliwia  
optymalne wykorzystanie przestrzeni. 

EKSKLUZYWNA TOALETA  
KASETOWA THETFORD
Zaprojektowana specjalnie  
dla firmy Hobby toaleta z  
obwiedniową uszczelką i  
gładką powierzchnią  
ułatwiającą czyszczenie.

KONCEPCJA OTWARTEJ ŁAZIENKI Z ODDZIELNĄ KABINĄ PRYSZNICOWĄŁAZIENKA Z OSOBNYM PRYSZNICEM

HOBBYKOMPLETT − ŁAZIENKA

KOMPAKTOWA ŁAZIENKA ZE ZINTEGROWANYM BRODZIKIEM 
I ZEWNĘTRZNĄ UMYWALKĄ Z BLATEM

OKNO BEZ RAMY Z SZYBĄ MLECZNĄ, UCHYLNE
Okna bez ramy z mleczną szybą zapewniają przyjemne 
dzienne światło i dają się łatwo uchylić do wietrzenia.
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ZABUDOWA
LICZNE INNOWACJE I TECHNICZNA FINEZJA

MOCNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Liczne elementy oświetleniowe, wykonane przeważnie w technice LED, poprawiają 
widoczność przyczepy kempingowej. Lampy wpisują się harmonijnie w sylwetkę 
pojazdu i podkreślają jego samochodową stylistykę. Trzecie światło stop to kolejny 
element decydujący o bezpieczeństwie.

KOŁO PODPOROWE Z WAGĄ  
DO MIERZENIA NACISKU DYSZLA 
NA HAK
Pełna kontrola: waga do mierzenia  
nacisku dyszla na hak pomaga w  
poprawnym załadunku przyczepy  
kempingowej. Właściwie ustawiony  
nacisk poprawia stabilność, a tym 
samym bezpieczeństwo jazdy.

ZACZEP Z SYSTEMEM TŁUMIENIA 
WĘŻYKOWANIA
Przede wszystkim bezpieczeństwo: 
zaczep bezpieczeństwa firmy KNOTT ze 
stabilizatorem toru jazdy i komfortowym 
układem jednodźwigniowym należy do 
seryjnego wyposażenia pojazdów firmy 
Hobby.

PRAKTYCZNY UCHWYT PRZY 
DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
W niemal wszystkich przyczepach  
kempingowych Hobby wsiadanie  
ułatwia ergonomiczny uchwyt,  
umieszczony bezpośrednio przy 
drzwiach wejściowych.

Jasna lampa przedsionkowa LED oświetla obszar wejścia i dba o przyjemne światło 
w przedsionku.

HAMULEC NAJAZDOWY Z AUTO- 
MATYCZNĄ REGULACJĄ SZCZĘK
Hamulec najazdowy ANS firmy KNOTT 
z automatyczną regulacją szczęk  
gwarantuje pewność hamowania. 
To decydujący element wpływający  
na bezpieczeństwo, zwłaszcza w  
sytuacjach nagłego hamowania.

DYSZEL Z OSŁONĄ, PO KTÓREJ MOŻNA CHODZIĆ
Ładna i praktyczna: osłona, po której można chodzić, sprawia, że załadunek  
i rozładunek skrzynki na butle gazowe jest łatwiejszy. Ułatwia ona również  
czyszczenie frontu przyczepy.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA 
TECHNOLOGIA ZABUDOWY
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IZOLOWANE OKNA DACHOWE
Każda przyczepa kempingowa firmy Hobby  
wyposażona jest w uchylne okno dachowe średnie 
firmy DOMETIC-SEITZ. Optymalną wentylację 
zapewniają ponadto maks. dwa dodatkowe uchylne 
okna dachowe małe. Po ich otwarciu do wnętrza 
przyczepy dostaje się świeże powietrze. Natomiast 
po zamknięciu okien izolacja zapewnia utrzymanie 
stałej temperatury. Dwie różne rolety służą  
zarówno jako zaciemnienie, jak i moskitiera.

KOŁPAKI KÓŁ I WSKAŹNIK  
CIŚNIENIA POWIETRZA
Seryjne kołpaki kół w białym kolorze są optymalnie 
dostosowane do stylistyki przyczepy kempingowej. 
Wskaźnik ciśnienia powietrza w osłonie wnęki  
koła informuje o wymaganym ciśnieniu opon.  
Zintegrowana gumowa osłona umożliwia eleganckie 
osłonięcie koła. (osłona przeciwwiatrowa nie 
wchodzi w zakres dostawy)

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA BEZ RAMY
Przyciemnione okna zewnętrzne z podwójnymi szybami, wyposażone w zamknięcia bezpieczeństwa,  
produkowane są metodą odlewania. Powyższe cechy w połączeniu z większą grubością materiału  
sprawiają, że okna są bardziej odporne na naprężenia i odkształcenia (zwłaszcza pod wpływem niskiej  
lub wysokiej temperatury). Dodatkowym, pozytywnym efektem jest polepszona izolacja akustyczna.  
Nowy niezawodny system uszczelniający gwarantuje trwałe zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

BUDOWA PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU
Przemyślana budowa przedniej części pojazdu opiera się na solidnej konstrukcji narożnej 
z ramy wykonanej z formowanej pianki poliuretanowej. Doskonałą izolację cieplną gwaran-
tuje struktura wielowarstwowa z rdzeniem styropianowym EPS oraz stabilny podokiennik 
z pianki polietylenowej zamontowany nad skrzynią na butle gazowe. Słupki narożne z pianki 
poliuretanowej służą jako stabilne połączenie przedniej części przyczepy ze ścianami bocz-
nymi, są wodoodporne i mają dobre właściwości izolujące. Umożliwiają trwałe połączenie 
części formowanych z ABS i nadają przyczepom kempingowym firmy Hobby wyjątkowy 
wygląd z eleganckimi zaokrągleniami.

DRZWI WEJŚCIOWE Z POTRÓJNYM ZAMKNIĘCIEM
Jedne drzwi, wiele funkcji: bardzo szerokie drzwi wejściowe 
wyposażone są w system potrójnego zamykania, zapewniając 
skuteczną ochronę przed złodziejami. Przez duże okna do  
wnętrza dostaje się sporo światła.

Od wewnątrz na drzwiach znajdują się praktyczne półki, kosz na 
śmieci oraz moskitiera. Praktyczny kosz na śmieci ze zmiotką i 
szufelką, pomaga zachować czystość. 

DUŻA POKRYWA LUKU BAGAŻOWEGO Z CENTRALNYM ZAMKIEM
Dostępna w wielu modelach klapa serwisowa THETFORD ułatwia załadunek nieporęcznych 
przedmiotów. Otwór o wymiarach ok. 100 x 30 cm sprawia, że podczas załadunku nie  
trzeba wykonywać skomplikowanych manewrów.

WYGODNY SYSTEM ZAMYKANIA
Jeden klucz do wszystkiego: do drzwi  
wejściowych, zbiornika świeżej wody, skrzyni z 
butlami gazowymi, pokrywy luku bagażowego, 
pokrywy bagażnika i pokrywy kasety WC.

Ponadto nowe, szersze o 40 mm w stosunku do drzwi  
standardowych drzwi Hobby posiadają bardzo skuteczne 
uszczelnienie, chroniące przed zalaniem wodą. Lampa LED  
przy drzwiach wejściowych daje przyjemne światło i oświetla 
przedsionek.

ZIMOWA WENTYLACJA GWARANTUJE  
IDEALNY KLIMAT WE WNĘTRZU
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących 
umożliwiają optymalną cyrkulację unoszącego 
się ogrzanego powietrza i zapewniają wentylację 
siedzisk podczas zimowych wyjazdów.

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA ZABUDOWY

Pianka EPS Drewno
Taśma  

uszczelniająca
Tworzywo 

sztuczne ABS

Podokiennik (pianka PU)

Podłoga

Pianka PU

Blacha  
aluminiowa
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PRZESTRONNA SKRZYNIA NA BUTLE GAZOWE
Skrzynie pomieszczą nie tylko dwie 11-kilogramowe butle z gazem, lecz są również przystosowane do przechowywania  
korby, klinów pod koła oraz zbiornika na brudną wodę. Otwierana pionowo klapa zapewnia bardzo wygodny dostęp. Podłoga  
z tworzywa sztucznego jest odporna na rozkład i łatwa do czyszczenia. 

LISTWY MARKIZ Z ODPROWADZENIEM WODY
Listwy markiz z przodu i z tyłu mają specjalnie ukształtowane zakończenia  
pozwalające na skuteczne odprowadzanie wody deszczowej.

PRZEPUSTY NA KORBĘ W OSŁONIE PRZEDNIEJ
Przepusty w listwie osłonowej zapewniają wygodny dostęp do podpór składanych i 
podpór do dużych obciążeń.

STABILNE PODPORY DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
Podpory do dużych obciążeń zapewniają stabilną pozycję 
przyczepy kempingowej. Dzięki temu w środku wszystko 
pozostaje na swoim miejscu.

ZINTEGROWANA LISTWA PRZEDSIONKA
Dzięki zintegrowanej listwie kedrowej przedsionek montuje 
się prosty sposób, bez pozostawiania zbędnych szczelin.

STYL TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU
Tylną część pojazdu cechuje nowoczesna forma lamp i sportowy charakter.

STABILNE UCHWYTY MANEWROWE
Uchwyty manewrowe przyczep kempingowych, harmonijnie wkomponowane w stylistykę pojazdu, mają 
ergonomiczny kształt i są na stałe połączone z zabudową. W seriach Excellent, Excellent Edition i Prestige 
elementy chromowane idealnie podkreślają elegancki wygląd pojazdu.

PRECYZYJNE POŁĄCZENIA ZABUDOWY
Typowy dla przyczep kempingowych firmy Hobby jest opływowy kształt bez narożników i ostrych  
krawędzi. Wszystkie połączenia zabudowy są zabezpieczone klejonymi na stałe profilami ramowymi.  
Gwarantuje to harmonijny wygląd i zapobiega wnikaniu wody.
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TECHNIKA POKŁADOWA
DOSKONALE PRZYGOTOWANY DO URLOPU

CENTRALNY PANEL STEROWANIA
Oświetlenie, poziom świeżej wody, bojler ciepłej wody i wiele innych: panel sterowania w obszarze  
wejściowym pozwala w pełni kontrolować wiele funkcji. Jeszcze łatwiejsze jest sterowanie przy pomocy 
tabletu lub smartfonu i aplikacji HobbyConnect. Inteligentne sterowanie przy pomocy aplikacji stanowi 
standardowe wyposażenie wszystkich pojazdów.

INDYWIDUALNE OŚWIETLENIE WNĘTRZA
Pełne oświetlenie wnętrza – romantyczne światło do kolacji: korzystając z panelu sterowania, można  
zapisać spersonalizowaną konfigurację oświetlenia. Dodatkowy efekt zapewniają umieszczone ponad  
szafkami wiszącymi taśmy świetlne z możliwością regulacji natężenia światła. Wszystkie lampy 12 V  
 wykonane są w energooszczędnej technologii LED.

TECHNIKA POKŁADOWA

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY DLA DZIECI
Łatwo dostępny wyłącznik dla najmłodszych 
pasjonatów caravaningu - wyłącznik oświetleniowy 
znajduje się na wysokości przyjaznej dla dzieci.

LAMPKI PRZY ŁÓŻKACH DZIECIĘCYCH
Poczytamy jeszcze trochę przed zaśnięciem? 
Ściemniane lampki przy łóżkach dziecięcych 
zapewniają przyjemne oświetlenie lub dyskretne 
światło w nocy.
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OGRZEWANIE CIEPŁYM POWIETRZEM 
TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu  
Combi firmy TRUMA optymalnie rozdzielają 
gorące powietrze w pojeździe, utrzymując w nim 
przyjemną temperaturę. Zintegrowany bojler ma 
pojemność ponad 10 litrów.

BOJLER TRUMA
Sprawdzony bojler firmy TRUMA o pojemności 
pięciu litrów wykorzystuje ciepło ogrzewania do 
podgrzewania wody. Elektryczny element grzejny 
podgrzewa wodę również wtedy, gdy ogrzewanie 
nie jest włączone.

REGULATOR PRZEPŁYWU GAZU
Elastyczny wąż przyłączeniowy z regulatorem 
przepływu gazu i zintegrowanym zabezpieczeniem 
nadciśnieniowym pasuje do wszystkich standardo-
wych butli gazowych.

PRZYŁĄCZA WODY I PRĄDU
Znormalizowane gniazdo zewnętrzne umożliwia podłączenie przyczepy kempingowej do sieci  
elektrycznej. Gniazdo SAT / TV w przedsionku umożliwia podłączenie urządzeń 230 V. Przyłącze  
do sieci wodociągowej umożliwia łatwe napełnianie zbiornika na wodę za pomocą węża. Wszystkie  
zewnętrzne przyłącza są jednoznacznie oznaczone piktogramami.

ŁATWE OPRÓŻNIANIE
Po prostu czysto: w wielu modelach z łóżkami z materacem 
140x200 cm klapy serwisowe kaset do WC znajdują się z lewej  
strony przyczepy kempingowej. Dzięki temu kasety do WC nie  
trzeba już opróżniać przez przedsionek.

WTYCZKA PRZYŁĄCZENIOWA PRZYCZEPY
Znormalizowana, 13-biegunowa wtyczka  
przyłączeniowa firmy Jaeger zapewnia zasilanie  
m.in. świateł hamowania i tylnych świateł.  
Umożliwia ona również zasilanie z akumulatora  
samochodu wszystkich urządzeń 12 V  
znajdujących się w przyczepie kempingowej. 

ŁATWO WYCZUWALNY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY
Oddzielne wyłączniki oświetleniowe łatwo znaleźć również w 
ciemności. Zapewnia to ich charakterystyczna, dobrze wyczuwalna 
powierzchnia.

OGRZEWANIE TRUMA S 3004
Mocna dmuchawa Booster z funkcją ogrzewania firmy TRUMA  
zapewnia efektywne i ekologiczne ciepło w przyczepie kempingowej.

DUŻY ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY
Napełniany z zewnątrz zbiornik świeżej wody znajduje się w łatwo 
dostępnym miejscu pod jednym z siedzisk lub w schowku pod 
łóżkiem. Duża zakrętka ułatwia czyszczenie. (na zdjęciu 47-litrowy 
zbiornik świeżej wody)

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA POKŁADOWA

CENTRALNY ROZDZIELACZ GAZU
W kuchni zapewniony jest wygodny dostęp do 
rozdzielacza gazu.

ZBIORNIK NA WODĘ SZARĄ
Dzięki kółkom, w które jest wyposażony zbiornik szarej wody, można 
szybko i prosto pozbyć się wody pozostałej po zmywaniu i kąpieli.

GNIAZDA TV
W każdej przyczepie kempingowej firmy Hobby 
seryjnie zainstalowanych jest przynajmniej pięć 
gniazdek 230 V, a także jeden kabel koncentryczny  
z gniazdem TV.
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HOBBYCONNECT
SMART HOME

STEROWANIE HOBBYCONNECT  
DO OBSŁUGI TECHNIKI POKŁADOWEJ ZA POMOCĄ PANELU STEROWANIA 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 w pojeździe oraz łącze Bluetooth w połączeniu 
z nowoczesną aplikacją HobbyConnect. Steruj techniką pokładową za pomocą 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  

wszystkich modeli
•  HOBBYCONNECT standardowo obejmuje 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 StoreINTELIGENTNE POŁĄCZENIE Z TWOIM POJAZDEM

HOBBY 
CONNECT 

STANDARDOWE 
WYPOSAŻENIE 
WSZYSTKICH  

MODELI

MULTIMEDIAZAOPATRZENIE 
W WODĘ I 

USUWANIE ŚCIEKÓW

PODGRZEWANA 
PODŁOGA

LOKALIZACJAOŚWIETLENIEKLIMATYZACJAOGRZEWANIE STAN AKUMULATORA



8180 81

Masz szczególne oczekiwania albo niestandardowe życzenia? Ich spełnienie 
umożliwia szeroka gama odpowiedniego wyposażenia oraz wiele rozwiązań 
indywidualnych, dzięki którym będziemy mogli przystosować Twoją  
przyczepę kempingową do osobistych oczekiwań.  
 
Dostępność i wykonanie prezentowanych poniżej elementów wyposażenia  
zależy od danego modelu, w niektórych seriach mogą one stanowić  
wyposażenie seryjne. Szczegóły wyposażenia - patrz nasz aktualny cennik. 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE 
DOSTOSOWANE DO TWOICH  
POTRZEB

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Zestaw Autark-Set

Ogrzewanie podłogowe

Przegubowy uchwyt na telewizor

Koło zapasowe z uchwytem

Eleganckie felgi z metali lekkich

HOBBYCONNECT+

Ogrzewanie gorącą wodą

Klimatyzator dachowy
Markiza dachowa THULE OMNISTOR

KONFIGURATOR

Stwórz pojazd swoich marzeń. W konfiguratorze dostosujesz swoje Hobby  
do indywidualnego gustu i osobistych wymagań. Prosto i intuicyjnie – na  
komputerze, tablecie lub smartfonie.

360.hobby-caravan.de/pl



   HOBBYCONNECT ready 8382

ZESTAW AUTARK-SET Z REGULATOREM ŁADOWANIA Z FUNKCJĄ BOOSTER,  
AKUMULATOREM, CZUJNIKIEM AKUMULATORA I SKRZYNKĄ NA AKUMULATOR
Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas 
ładowania, prąd ładowania i napięcie ładowania, a także – w trybie samowystarczalnym – 
pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora żelowego lub AGM. Wszystkie wartości można 
odczytać w aplikacji HobbyConnect. Czujniki akumulatora przekazują do inteligentnego  
prostownika do akumulatorów informacje na temat niezbędnego prądu ładowania oraz  
napięcia, umożliwiając tym samym oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym  
systemie jest krótszy o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi prostownikami.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE GORĄCĄ WODĄ
Maksymalny komfort oferuje połączenie ogrzewania i ogrzewania 
podłogowego gorącą wodą. Podłoga ogrzewana jest systemem  
przewodów rurowych, przez które przepływa ciepła woda. Płyty 
przenoszące ciepło powodują jego równomierne rozłożenie na całą 
podłogę.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Wszystkie przyczepy kempingowe firmy Hobby mogą być  
dostarczone z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.  
Folie grzewcze w ciągach komunikacyjnych podłogi zapobiegają  
powstawaniu mostów termicznych, zapewniając przyjemne  
ciepło na całej powierzchni.

OGRZEWANIE GORĄCĄ WODĄ
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 3020 HE o łącznej mocy 8500 W ze 
zintegrowanym bojlerem o pojemności 8,4 l dostępne jest od typu 
545. Ogrzewanie i podgrzewanie wody może być ze sobą połączone, 
ale może również działać niezależnie od siebie.

ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE 
GAZU
Przyłącze zewnętrzne dla  
urządzeń gazowych. 

PRZYŁĄCZE ZEWNĘTRZNE DO SIECI WODNEJ
Znormalizowane przyłącze do sieci wodnej ze złączem węża  
ogrodowego umożliwia wygodne, automatyczne napełnianie  
zbiornika na wodę z sieci publicznej.

BOJLER ELEKTRYCZNY TRUMA, 14 LITRÓW
Wyjątkowo wydajny element grzejny firmy  
TRUMA podgrzewa wodę od 15°C do 70° C.  
Magazynowanie ciepła przez długi okres  
gwarantuje bardzo krótkie czasy dogrzewania  
i pozwala na oszczędność energii i kosztów.

TRUMA COMBI 6 E
Gaz lub prąd – ogrzewanie z obydwu źródeł energii zapewnia 
przyjemną temperaturę wnętrza i ciepłą wodę. W trybie  
mieszanym czas nagrzewania można skrócić o 25%.  
Jednocześnie układ ogrzewania charakteryzuje się  
wyjątkowo niskim zużyciem prądu.

TRUMA DUOCONTROL
Regulator ciśnienia gazu Truma DuoControl z filtrem gazu umożliwia 
po opróżnieniu używanej butli z gazem automatyczne przełączenie 
na drugą butlę. W razie wypadku zintegrowany czujnik zderzenia 
automatycznie odcina dopływ gazu.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

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

PODWÓJNE GNIAZDO USB
Smartfon i tablet można  
ładować jednocześnie bez  
zewnętrznej ładowarki,  
korzystając po prostu ze  
standardowego podwójnego 
gniazda do ładowania USB.

SYSTEM SMART-TRAILER
System E-Trailer dostarcza bezpośrednio na smartfon  
lub tablet informacje o położeniu pojazdu i poziomie  
napełnienia zbiornika gazu. System można w prosty sposób 
rozszerzyć o dodatkowe funkcje. W punkcie sprzedaży  
otrzymasz szczegółowe informacje o możliwościach  
indywidualnej konfiguracji.



8584 WYPOSAŻENIE SPECJALNE

ŁÓŻKA TRZYPIĘTROWE DLA DZIECI
Część sypialna dla dzieci dostępna jest do wyboru również 
z trzema łóżkami i maks. trzema oknami.

LAMPKI PRZY ŁÓŻKACH  
DZIECIĘCYCH Z GNIAZDEM  
USB DO ŁADOWANIA
Jeszcze jeden audiobook przed  
zaśnięciem? Lampki przy łózkach  
dziecięcych zapewniają nie tylko 
przyjemne oświetlenie, ale też zasilanie 
telefonu komórkowego, tabletu czy 
przenośnego głośnika.

DYNAMICZNE TYLNE ŚWIATŁA
Przyciągają uwagę: tylne światła z dynamicznymi  
kierunkowskazami nadają przyczepie kempingowej  
wyjątkowy, sportowy charakter.

ZABEZPIECZENIE PRZED  
KRADZIEŻĄ
Zintegrowane zabezpieczenie przed 
kradzieżą blokuje zaczep holowniczy, 
skutecznie uniemożliwiając zaczepienie 
lub odczepienie przyczepy.

MATERAC (TZW. ZIMNA PIANKA)
Materac z tzw. zimnej pianki z  
siedmioma różnymi strefami twardości 
gwarantuje najwyższy komfort spania.

WYCIĄGANE POSZERZENIE ŁÓŻKA
Do przyczep kempingowych z pojedynczymi łóżkami  
dostępne jest opcjonalnie poszerzenie łóżka. Po  
umieszczeniu na nim niewielkiego dodatkowego  
materaca zwiększa się miejsce do spania.

ELEGANCKA MARKIZA
Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy 
THULE OMNISTOR są perfekcyjnie dostosowane 
do przyczep kempingowych firmy Hobby.

BAGAŻNIK ROWEROWY MONTOWANY NA 
DYSZLU, NA 2 ROWERY TRADYCYJNE LUB 
ELEKTRYCZNE DO MAKS. 60 KG
Rowery można wygodnie transportować na 
bagażniku montowanym na dyszlu, co dodatkowo 
umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru.  
Bagażnik można rozłożyć jednym ruchem do  
przodu i w ten sposób uzyskać również dostęp  
do skrzyni na butle gazowe.

PRZESTRONNY GARAŻ
Garaż oferuje miejsce na bagaż o większych  
gabarytach.

TYLNY BAGAŻNIK ROWEROWY THULE NA  
2 ROWERY DO MAKS. 40 KG
Bagażnik rowerowy firmy THULE jest idealnie 
dostosowany do przyczep kempingowych Hobby. 
Ręcznie mocowany kabłąk z blokadą, zapobiega 
przesuwaniu się rowerów podczas transportu. 

ELEGANCKIE FELGI Z METALI LEKKICH
Eleganckie felgi z metali lekkich perfekcyjnie  
podkreślają stylistykę przyczepy kempingowej  
i zapewniają większą ładowność.

POKRYWA LUKU BAGAŻOWEGO THETFORD 
Z CENTRALNYM ZAMKIEM
Do wielu modeli dostępne są dodatkowe klapy 
serwisowe.

UCHWYT NA KOŁO ZAPASOWE
Dostępny dla wielu modeli: lekki uchwyt na koło 
zapasowe. Umieszczenie koła zapasowego pod 
przyczepą kempingową umożliwiło uzyskanie 
dodatkowej przestrzeni np. na skrzynię na butle 
gazowe.

ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI 
TORU JAZDY PRZYCZEPY
System o wysokiej czułości rejestruje w sposób 
ciągły ruch przyczepy podczas jazdy. W razie 
niebezpieczeństwa i utraty stabilności, system 
KNOTT ETS-Plus reaguje szybko i efektywnie i 
automatycznie hamuje.

NARZUTA DZIENNA NA ŁÓŻKO
Tak szybko robi się tu przytulnie:  
wystarczy rozłożyć idealnie  
dopasowaną narzutę i gotowe.
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POŁĄCZENIE KUCHENKI I PIEKARNIKA Z 
GRILLEM
Kuchenka z trzema palnikami gazowymi, elektrycz-
ną płytą grzejną, oddzielnym grillem oraz dużym 
piekarnikiem spełnia oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających kucharzy. Nowa, pełnowymia-
rowa kuchenka jest dostępna wyłącznie w modelu 
Prestige.

PIEKARNIK
Pieczenie chleba albo pizzy w podróży - to żaden 
problem, dzięki piekarnikowi do zabudowy o  
pojemności 36 litrów, wyposażonemu w  
oświetlenie.

ROLETA PRZECIWSŁONECZNA DO  
OKNA ŁAZIENKI
Praktyczna roleta typu kombi ze zintegrowaną  
moskitierą chroni w słoneczne dni przed nadmiernym 
nagrzewaniem łazienki.

KUCHENKA MIKROFALOWA
Wygodnie jak w domu: kuchenka mikrofalowa 
firmy DOMETIC idealnie nadaje się do szybkiego 
podgrzewania potraw. 

ZESTAW DEKORACYJNY STORMY GREY
Dwie dwustronne poduszki i miękki koc zmienią część  
mieszkalną z siedziskami w przytulny salon. Zestaw  
dekoracyjny jest dostępny opcjonalnie dla serii Ontour,  
Excellent, Excellent Edition i Prestige.

ZESTAW PRYSZNICOWY W TOALECIE
Armatura łazienkowa z zasłoną prysznicową  
zmieniają toaletę w łazienkę z zewnętrzną  
umywalką, z praktycznym prysznicem.

TAPICERKA SARI
Opcjonalnie dla serii Ontour, De Luxe, Excellent, Excellent Edition i Prestige.

ZESTAW DEKORACYJNY SIMPLY BLUE
Dwie dwustronne poduszki i miękki koc zmienią część  
wypoczynkową z siedziskami w przytulny salon. Zestaw  
dekoracyjny jest dostępny opcjonalnie dla serii De Luxe.

WYCIĄG OPARÓW
Wyciąg oparów firmy DOMETIC uzupełnia wyposażenie kuchni i zapewnia usuwanie zapachów  
powstających podczas gotowania. 

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

UCHYLNY UCHWYT NA  
TELEWIZOR
Dostępny opcjonalnie do wielu modeli: 
uchylny uchwyt do telewizora umożliwia  
oglądanie telewizji z siedzisk lub łóżka. 
Wyciągane ramię do telewizora  
wykorzystywane jest w pojazdach,  
w których montaż uchwytu uchylnego 
nie jest możliwy ze względu na  
niewystarczającą ilość miejsca.

WYJMOWANA WYKŁADZINA
Wykładzina sprawia, że w części  
mieszkalnej jest przytulnie jak w  
domu. Wykładzina składa się z kilku 
elementów, dopasowanych do układu 
wnętrza przyczepy kempingowej.  
Można ją łatwo wyjąć w celu  
wyczyszczenia.
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POCZUŁEŚ JUŻ CHĘĆ  
PODRÓŻOWANIA?  
I 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.



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

NIEMCY INFORMACJE OGÓLNE

Katalog przyczep kempingowych na sezon 2022
stan – sierpień 2021

Modele przedstawione w katalogu zawierają również 
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie 
należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w 
strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów 
wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane 
naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są 
zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady 
dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem 
zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości  
materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one  
negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Niektóre elementy są niedostępne w wybranych  
modelach ze względu na konkretny układ wnętrza. 
Szczegóły wyposażenia są przedstawione w  
obowiązującym aktualnie cenniku. Treść katalogu  
odpowiada stanowi faktycznemu w momencie oddania 
go do druku. Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcji, 
wyposażenia, a także błędów w druku. Dodatkowe  
zdjęcia dostępne są na stronie  
www.hobby-caravaning.de.

MADE IN GERMANY

PL

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.


