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680 ET 32 MAXIA VAN

Scandinavisch design op vier wielen: de MAXIA VAN is gebouwd voor iedereen die 
fan is van een stijlvolle inrichting en functie.

Reizen in de stad of de mooiste plekjes in de natuur: de MAXIA VAN is uw gezellige, 
mobiele thuis met alles, wat van uw vakantie de heerlijkste tijd van het jaar maakt.

Aantal personen tijdens rijden: 2 bij 3.500 kg / 4 bij 3.850 kg (optioneel)
Slaapplaatsen: 2 + 1 bed in de cabine
Meubeldecor: Uni Black / Noten

Verneem meer over onze MAXIA VAN en de 
hoogtepunten ervan op  
hobby-caravan.de/be_nl

Leesspots in woongedeelte

HOBBY CONNECT aansturing van  
de boordtechniek via het Hobby  

bedieningspaneel en via Bluetooth per app

Dubbele getinte ramen, uitstelbaar

MAXIA VAN
DE NOORDSE SCHOONHEID



MAXIA VAN 680 ET

L: 6.836 mm · B: 2.040 mm · H: 2.858 mm · G: 3.500 kg

54 MAXIA VAN

DE PLATTEGROND

Neem een kijkje in al onze modellen met 
indrukwekkende 360°-views in de Hobby-modelfinder  
360.hobby-caravan.de/be_nl

Combinatie van fornuis en gootsteen van roestvrij staal

Uitklapbare werkbladuitbreiding

Dometic compressor koelkast, 90 liter, aan beide zijden te openen 



6 7

Alle hoogtepunten vindt u op  
hobby-caravan.de/be_nl

HOOGTEPUNTEN VAN DE 
UITRUSTING
Perfect op elkaar afgestemde kleuren en opvallend meubel design zijn 
slechts een fractie van de volledige HobbyKomplett-uitrusting. Comfort en 
premiumuitrusting zijn in de MAXIA VAN standaard. Zonder bijkomende kosten 
of dure, extra pakketten.

  Chassis van VW Crafter met 130 kW/177 pk en automatische 
versnellingsbak met 8 versnellingen

 VW-rijhulppakket, VW-licht- en zichtpakket
 Kaderramen
 Dubbele bodem binnen
 Isolatie vervaardigd met tot 60% gerecycleerde vezels
 Sfeerverlichting voor een echt thuisgevoel
  Ademende en geluidsabsorberende bekleding van dak en  

zijwanden in vilt
  Compressorkoelkast van 90 l en vriesvak, kan aan beide  

zijden worden geopend
 Gasfornuis en gootsteen van stevig roestvrij staal
 Goodside® lattenrooster  
 Hoogwaardige koudschuimmatrassen, totale afmetingen: 2000 x 1720 mm 
 Compacte badkamer met geïntegreerde douche
 Krachtige verwarming ‘Truma Combi 6’
 Uittrekbaar rek voor gasflessen, plaats voor 2 x 11 kg gasflessen

… en nog veel meer.

V-Flex-bekleding in vilt

Lattenbodem GOODSIDE®, opklapbaar  
incl. koudschuimmatrassen

Dakluik REMIS, 700 x 450 mm

Sfeerverlichting

Dubbel USB-stopcontact  
type A/C

MAXIA VAN



MADE IN GERMANY

ALGEMENE OPMERKINGEN

MAXIA VAN catalogus, Seizoen 2023

Stand augustus 2022

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, bevatten deels extra 

accessoires, resp. decoraties die niet tot de standaard leveringsomvang 

behoren. Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de 

afgebeelde inrichtingsobjecten blijven voorbehouden, voor zover dit in 

de aard van de gebruikte materialen ligt en dit in de handel gebruikelijk 

is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor 

zover de productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of verbeterd 

wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed. 

Sommige kenmerken zijn vanwege de indeling niet in alle modellen 

mogelijk. De uitrusting wordt afgebeeld in de actueel geldige prijslijst.  

De inhoud komt overeen met de stand bij het ter perse gaan. Wijzigingen 

in constructie en uitvoering evenals vergissingen voorbehouden. Meer 

afbeeldingen vindt u op

www.hobby-caravaning.de/be_nl

ALTIJD IN UW BUURT

Met ongeveer 350 dealers en servicepartners 

staan wij altijd persoonlijk voor u klaar. Ook 

tijdens uw vakantie – dankzij een uitgebreid 

dealernetwerk in Europa.

DUITSLAND

Hobby caravanfabriek

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

BE/NL


