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680 ET 32 MAXIA VAN

Skandynawskie wzornictwo w wyjątkowym wydaniu - MAXIA VAN powstał z myślą 
o połączeniu stylowej aranżacji i szczególnej funkcjonalności.

Wprost z fabryki można obrać cel na ulubione miejsca - MAXIA VAN sprawdzi 
się doskonale jako mobilny dom a spędzony w nim urlop będzie z pewnością 
najpiękniejszym wspomnieniem roku.

Liczba osób podczas jazdy: 2 dla 3500 kg / 4 dla 3850 kg (opcjonalnie)
Miejsca do spania: 2 + 1 łóżko w kabinie kierowcy
Fronty mebli: Kolor czarny Uni / orzech

Dowiedz się więcej o modelu MAXIA VAN
i jego największych zaletach na stronie  
hobby-caravan.de/pl

Lampki do czytania przy siedzisku

HOBBYCONNECT, obsługa urządzeń  
pokładowych za pomocą panelu  

sterowania Hobby i złącza Bluetooth i aplikacji

Uchylne okno ramowe, podwójnie 
 przeszklone i przyciemnione

MAXIA VAN
NORDYCKI UROK



MAXIA VAN 680 ET

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

54 MAXIA VAN

UKŁAD WNĘTRZA

Zobacz wszystkie nasze modele, udając się na  
wirtualne zwiedzanie 360° w wyszukiwarce  
modeli Hobby na stronie 360.hobby-caravan.de/pl

Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej

Rozkładane poszerzenie blatu

Lodówka DOMETIC, 90 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa 



6 7

Główne atrakcje można obejrzeć na stronie  
hobby-caravan.de/pl

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA
Idealnie dobrane kolory i pieczołowicie wykończone meble to tylko 
niektóre elementy kompletnego wyposażenia HobbyKomplett. Komfort 
i wyposażenie klasy premium MAXIA VAN oferuje w standardzie.  
Bez drogich dodatkowych pakietów czy ukrytych kosztów.

  Rama VW Crafter, 130 kW / 177 KM i automatyczna  
skrzynia biegów, 8-biegowa

  Pakiet systemów asystenckich VW oraz pakiet  
oświetlenia i widoczności VW

 Okna z ramami
 Podwójna wewnętrzna podłoga
 Izolacja, wykona w 60% z włókien z recyklingu
 Nastrojowe oświetlenie wnętrza poprawiające samopoczucie
  Oddychająca i dźwiękochłonna okładzina dachu i  

ścian bocznych o wyglądzie filcu
  Lodówka sprężarkowa 90 l z przekładanymi zawiasami i zamrażalnikiem
 Kuchenka gazowa i zlewozmywak z wytrzymałej stali nierdzewnej
 System stelażowy GOODSIDE®  
  Wysokiej jakości materace (zimna pianka),  

wymiary całkowite: 2000 x 1720 mm
 Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową
 Wydajny system ogrzewania „Truma Combi 6”
 Wyciąg na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

…i dużo więcej!

Okładzina filcowa V-Flex

System stelażowy GOODSIDE®,  
składany, z materacami (zimna pianka)

Okno dachowe REMIS, 700 x 450 mm

Oświetlenie wnętrza

Podwójne gniazda USB typ A/C

MAXIA VAN



MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

MAXIA VAN Katalog, Sezon 2023

Stan – sierpień 2022

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 nie są dostępne we wszystkich modelach ze 

względu na plan układu wnętrza. Wyposażenie jest przedstawione 

w obowiązującym aktualnie cenniku. Treść oddaje stan w momencie 

oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji 

i wyposażenia oraz występowania pomyłek. Dodatkowe zdjęcia 

dostępne są na stronie www.hobby-caravaning.de/pl

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 350 punktami  

sprzedażowo-serwisowym, jesteśmy zawsze 

w pobliżu. Również podczas urlopu – dzięki 

jednej z największych w Europie sieci 

przedstawicieli handlowych.

NIEMCY

Zakład produkcyjny przyczep  

kempingowych firmy Hobby

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

PL


