
BYGGET TIL
#FAMILIER
Med børn. Med hunde. Med venner. Eller to og to med masser af plads til bagage:  
MAXIA 595 KML er ligeså mangfoldig som livet selv. Det multifunktionelle 
køjesengsområde kan benyttes i mere end ni forskellige varianter lige fra sove- og 
legeområde til praktisk opbevaringsplads samt plads til den firbenede.

NYT  KØJESENGS GRUNDRIDS



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

NEM, FLEKSIBEL, 
MULTIFUNKTIONEL 
MAXIA 595 KML har sovepladser til maksimalt 7 
personer. I det multifunktionelle køjesengsområde er 
der plads til op til tre senge. To køjesenge kan forankres 
hurtigt og ukompliceret i bagenden. Hvis den nederste 
seng ikke benyttes, opstår der en lille siddegruppe med 
hynderne. Et forhæng, der fastgøres med velcrobånd på 
den øverste sengeramme, forvandler legerummet til en 
hyggelig hule.

Stor familieseng

Børneseng som siddehjørne

Sengeudvidelse, ekstraudstyr

Legeforhæng, ekstraudstyr

Køjeseng i midten, ekstraudstyr

Multifunktionel bagvæg

Hyggelig midtersiddegruppe med loungepuder

Reol med opbevaringskasser  
til legetøj for fodenden

Ekstra bredt køkkenmodul  
med apotekerudtræk



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 595 KML:

  unik køjesengskoncept i bagenden med over ni 
variationsmuligheder

  store køjesenge med en bredde på mere end 73 cm,  
2 m lange og 100 kg bæreevne pr. seng

  mulighed for kæmpe familieseng i forenden takket være 
sengeudvidelse til enkeltsengene som ekstraudstyr

  skandinavisk design med naturlige materialer og flader i 
robust filtlook

 TRUMA Combi 6-varme
   DOMETIC-køleskab på 133 liter, inkl. 12 liters frostboks  

og dobbelthængsling
...  og meget mere.

Totallængde: 7.976 mm

Totalbredde: 2.500 mm

Teknisk tilladt totalvægt: 1.800 kg

VARIABELT  
BAGOMRÅDE

Et multifunktionsmirakel: Det er legende let at ombygge 
sengene og varianterne i bagenden på få minutter.

Stor opbevaringsplads

1 seng foroven  
+ bagagesikring

2 senge, 1 foroven og i 
midten + bagagesikring 

(midterste seng  
ekstraudstyr)

1 seng forneden

1 seng foroven + sæt 
bestående af legehule og 
malebord (ekstraudstyr)

2 senge, 1 foroven og i 
midten + opbevaringsplads/
hundeplads (midterste seng 

ekstraudstyr)

2 senge, 1 foroven og 
forneden (standard)

1 seng foroven  
+ siddehjørne

3 senge  
(midterste seng  

ekstraudstyr)

Bestil nu! Kan leveres fra sommeren 2023.  
Alle yderligere informationer findes på:  
hobby-caravan.de/dk


