
GEBOUWD VOOR
#GEZINNEN
Met kinderen. Met honden. Met vrienden. Of als koppel met veel plaats voor bagage:  
de MAXIA 595 KML is even veelzijdig als het leven zelf. Het multifunctionele gedeelte 
met kinderbedden is verkrijgbaar in meer dan negen verschillende varianten – van  
slaap- en speelgedeelte tot handige opbergruimte en plaats voor de hond.

NIEUWE INDELING MET KINDERBEDDEN



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

EENVOUDIG, FLEXIBEL, 
MULTIFUNCTIONEEL 
De MAXIA 595 KML biedt slaapplaatsen voor 7 
personen. In het multifunctionele gedeelte voor 
kinderen is plaats voor max. drie kinderbedden. 
Twee stapelbedden kunnen snel en eenvoudig in de 
achterwand vastgezet worden. Als het onderste bed  
niet gebruikt wordt, vormen de kussens een kleine 
zitgroep. Aan het bovenste bedframe kan met 
klittenband een gordijn worden gehangen, zodat de 
speelkamer tot een knusse grot omgetoverd wordt.

Groot gezinsbed

Kinderbed als zithoek

Bedverbreding, optie

Speelgordijn, optie

Middelste stapelbed, optie

Multifunctionele achterwand

Gezellige zitgroep in het midden met loungekussens

Rek met opbergdozen voor  
speelgoed aan het voeteinde

Extra brede zijkeuken  
met apothekerskast



HOOGTEPUNTEN VAN DE 
UITRUSTING

Perfect op elkaar afgestemde kleuren en opvallend 
gevormde meubelen zijn slechts een fractie van de volledige 
HobbyKomplett-uitrusting. Comfort en premiumuitrusting zijn 
in de MAXIA 595 KML standaard.

  uniek concept voor kinderbedden achterin met meer dan 
negen mogelijke variaties

  grote kinderbedden van meer dan 73 cm breed,  
2 m lang en 100 kg draagvermogen per bed

  reusachtig gezinsbed achterin mogelijk dankzij optionele 
bedverbreding voor eenpersoonsbedden

  Scandinavisch design met natuurlijke materialen en 
oppervlakken in vuilafstotend viltvoorkomen

 verwarming TRUMA Combi 6
   koelkast DOMETIC, 133 l incl. vriesvak van 12 l,  

met dubbele aanslag
...  en veel meer.

Lengte: 7.976 mm

Breedte: 2.500 mm

Techn. toel. maximummassa: 1.800 kg

VARIABEL GEDEELTE 
ACHTERIN

Een multifunctioneel wonder: de ombouw van bedden en 
varianten achterin is een kwestie van minuten – kinderspel!

grote opbergruimte

1 bed boven  
+ bagagehouder

2 bedden boven en 
midden + bagagehouder 

(middelste bed optioneel)

1 bed onder

1 bed boven + set van 
speelgrot en tekentafel 

(set optioneel)

2 bedden boven en 
midden + opbergruimte/
plaats voor hond (middel-

ste bed optioneel)

2 bedden, boven en 
onder (standaard,  

volledig)

1 bed boven + zithoek

3 bedden (middelste 
bed optioneel)

Bestel nu! Leverbaar vanaf zomer 2023.  
Meer informatie op:  
hobby-caravan.de/be_nl


