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680 ET 32 MAXIA VAN

Skandinavisk design på fire hjul: MAXIA VAN er bygget til alle, der elsker en stilfuld 
indretning og funktion.

Uanset om du rejser i byen eller til de smukkeste naturperler, så er MAXIA VAN  
dit hyggelige mobile sommerhus med alt, hvad der gør din ferie til den dejligste  
tid på året.

Personer ved kørsel: 2 ved 3.500 kg/4 ved 3.850 kg (ekstraudstyr)
Sovepladser: 2 + 1 førerhusseng
Møbeldekor: Uni sort / nøddebrun

Se mere om vores MAXIA VAN og dens 
highlights på  
hobby-caravan.de/dk

Læsespots i siddegruppen

HOBBY CONNECT, styring af teknikken  
med Hobby-betjeningspanel  

og Bluetooth App

Vinduesramme, oplukkelig,  
dobbelt glas og tonet

MAXIA VAN
DEN NORDISKE SKØNHED



MAXIA VAN 680 ET

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

54 MAXIA VAN

GRUNDPLANEN

Find alle vores modeller med imponerende 
360°-rundture i Hobby-modelfinderen på  
360.hobby-caravan.de/dk

Kogeblus-/vaskkombination lavet af rustfrit stål

Udklappelig køkkenbordpladeudvidelse

Køleskab DOMETIC, 90 liter, kan åbnes fra begge sider, kompresor 
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Alle highlights findes på  
hobby-caravan.de/dk

UDSTYRSHIGHLIGHTS
Farver, der er perfekt afstemt til hinanden, og omhyggeligt formede 
møbler er bare en del af det fulde HobbyKomplet-udstyr. Komfort og 
premiumudstyr er standard i MAXIA VAN. Uden ekstraomkostninger 
eller dyre ekstrapakker.

  VW Crafter-chassis med 130 kW/177 hk og 8-trins automatgear
 VW-førerassistentpakke samt VW-lys- og synspakke
 Ramme-vinduer
 Dobbelt indvendig bund
 Isolering lavet af op til 60 % genanvendelige fibre
 Ambientebelysning
  Åndbar og lydabsorberende beklædning i  

filtlook til tag og sidevægge
  90 liters kompressorkøleskab med dobbeltanslag og frostboks
 Gaskogeblus og køkkenvask lavet af robust rustfrit stål
 Lamelbund GOODSIDE®  
 Eksklusive koldskumsmadrasser, totalmål: 2.000 x 1.720 mm 
 Kompakt baderum med integreret brusekabine
 Effektfuldt „Truma Combi 6“-varmeanlæg
 Gasflaskeudtræk, passer til 2 x 11 kg gasflasker

… og meget mere.

V-Flex-filtlookbeklædning

Klapbart GOODSIDE®-lamelbundssystem,  
inkl. koldskumsmadrasser

REMIS-tagluge, 700 x 450 mm

Ambientebelyning

Dobbelte USB-ladestik type A/C

MAXIA VAN
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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. 

Nogle kendetegn er ikke mulige i alle modeller på grund af 

grundridsindretningen. Udstyret er vist i den aktuelt gældende prisliste. 

Indholdet er gældende på trykketidspunktet. Der tages forbehold for 

ændringer i konstruktion og udstyr samt for fejl. Flere billeder findes på

www.hobby-caravaning.de/dk

ALTID TÆT PÅ

Med omkring 350 handels- og servicepartnere 

er vi altid personligt til rådighed for dig.  

Også på ferien takket være et Europas største 

forhandlernet.

TYSKLAND

Hobby-Caravanfabrik

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de/dk  

www.facebook.com/hobby.de

DK


