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680 ET 32 MAXIA VAN

Skandinavisk design på fire hjul: MAXIA VAN er laget for alle som elsker smakfull 
interiør og funksjon.

Om du reiser til byer eller til de vakreste natursteder: MAXIA VAN er ditt koselige, 
mobile feriehus med alt som gjør ferien din til den vakreste tiden av året.

Antall sitteplasser (inkl. fører): 2 ved 3500 kg / 4 ved 3850 kg (ekstrautstyr)
Soveplasser: 2 + 1 seng i førerhuset
Møbeldekor: Black / Valnøtt

Les mer om vår MAXIA VAN og dens 
høydepunkter på  
hobby-caravan.de/no

Lesespotter i sittegruppen

HOBBY CONNECT bordmanagement,  
styring av Hobby-betjeningspanel via  

Bluetooth på egen App

Rammevinduer, åpningsbare  
i dobbelt tonet glass

MAXIA VAN
DEN NORDISKE SKJØNNHETEN



MAXIA VAN 680 ET

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

54 MAXIA VAN

PLANTEGNINGEN

Finn alle våre modeller med den imponerende 
360°-visningen i Hobby-modellsøkeren på  
360.hobby-caravan.de/no

Komfyr-kjøkkenvask-kombinasjon i rustfritt stål

Foldbar utvidelse av kjøkkenbenken

DOMETIC kompressor kjøleskap som kan åpnes fra begge sider, 90 liter 
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Alle høydepunktene finner du på  
hobby-caravan.de/no

UTSTYRSHØYDEPUNKTER
Farger som er perfekt tilpasset hverandre og gjennomtenkt utformede 
møbler er kun en del av HobbyKomplett-utstyret. Komfort og 
førsteklasses utstyr er standard i MAXIA VAN. Uten ekstra kostnader 
eller dyre tilleggspakker.

  VW Crafter Chassis med 130 kW / 177 HK og 8-trinns automatgir
 VW-kjøreassistentpakke samt VW-lys- og siktpakke
 Rammevinduer
 Dobbelt bodelsgulv
 Isolering, fremstilt av opptil 60 % resirkulerte fibre
 Ambientebelysning med velværefaktor
  Pustende og lydabsorberende paneler  

i filt-look til tak og sidevegger
  90 liters kompressorkjøleskap med fryseboks,  

døren kan åpnes fra begge sider
 Kokebluss og oppvaskbenk i robust rustfritt stål
 Sengebunnsystem GOODSIDE®  
 Kaldskummadrasser i toppkvalitet, samlet mål: 2000 x 1720 mm 
 Kompaktbad med integrert dusj
 Effektivt varmeanlegg «Truma Combi 6»
 Gassflaskeuttrekk, passer til 2 x 11 kg gassflasker

… og mye annet.

V-Flex-kledning i filt-look

Sengebunnsystem GOODSIDE®,  
foldbar inkl. kaldskummadrasser

REMIS takluke, 700 x 450 mm

Ambientebelysning

Doble USB-kontakter type A/C

MAXIA VAN
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De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige utstyr. 

Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke med. Trykk og fototekniske 

avvik kan ikke utelukkes, og det tas forbehold om avvik i struktur og 

farge grunnet bruk av naturlige materialer. Rett til tekniske endringer, 

som beholder eller forbedrer produktkvaliteten og ikke påvirker 

bruksformålet forbeholdes. 

På grunn av planløsningene er enkelte funksjoner ikke mulig i alle 

modeller. Utstyret er avbildet i den aktuelt gyldige prislisten. Innholdet 

er i henhold til status ved trykking. Det tas forbehold om endringer av 

konstruksjon og utstyr samt om feil. Du finner flere bilder på

www.hobby-caravaning.de/no

ALLTID I NÆRHETEN

Med rundt 350 handels- og servicepartnere 

er vi alltid personlig her for deg. Også 

i ferien – takket være et av de største 

forhandlernettverkene i Europa.

TYSKLAND

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

NO


