
SOM SKAPT FOR
#FAMILIER
Med barn. Med hunder. Med venner. Eller bare for to, med ekstra god plass til bagasje: 
MAXIA 595 KML har mange forskjellige løsninger, som livet selv. Det multifunksjonelle 
køyesengsystemet kan brukes i mer enn ni forskjellige varianter – fra sove- og lekeområde 
til praktisk oppbevaringsplass eller egen plass for hunden.

NY PLANLØSNING MED  KØYESENG



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

ENKEL, FLEKSIBEL OG 
MULTIFUNKSJONELL 
MAXIA 595 KML byr på soveplasser for maks.  
7 personer. I det multifunksjonelle barnesengområdet er 
det plass til opptil tre senger. To køyer er raskt og enkelt 
forankret i bakveggen. Hvis den nederste sengen ikke 
trengs, kan putene brukes til å lage en liten sittegruppe. 
Et forheng som festes til den øvre sengekanten med 
borrelås, forvandler lekerommet til en koselig hule.

Stor familieseng

Barneseng som sittekrok

Sengeutvidelse, ekstrautstyr

Lekeforheng, ekstrautstyr

Midtre køyeseng, ekstrautstyr

Multifunksjonell bakvegg

Koselig sittegruppe i midten, med loungeputer

Hylle med kasser til  
leker ved fotenden

Ekstra bredt sidekjøkken  
med uttrekksskap



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 595 KML:

  Unikt konsept for barneseng i den bakre delen med  
over ni variasjonsmuligheter

  Store barnesenger med en bredde på mer enn 73 cm,  
en lengde på 2 m og en bæreevne på 100 kg per seng

  Stor familieseng foran takket være sengeutvidelsen 
(ekstrautstyr) til enkeltsenger

  Skandinavisk design med naturmaterialer og overflater i 
robust filt-look

 Varmesystem TRUMA Combi 6E (N)
   DOMETIC-kjøleskap med 133 liter inkl. 12 liters frysedel  

og dør som kan åpnes fra begge sider
...  og mye mer.

Lengde: 7.976 mm

Bredde: 2.500 mm

Totalvekt: 1.800 kg

MULTIFUNKSJONELT 
BARNEROM BAK

Et multifunksjonelt vidunder: Å bygge om til de forskjellige 
variantene går som en lek, og er gjort på et par minutter.

God oppbevaringsplass

1 seng, øverst  
+ bagasjesikring

2 senger, øverst og i 
midten + bagasjesikring 
(midterste seng fås som 

ekstrautstyr)

1 seng, nederst

1 seng, øverst + sett bestående 
av lekehule og malebord  

(sett fås som ekstrautstyr)

2 senger, øverst og i midten + 
oppbevaringsplass/hundeplass 

(midterste seng fås som  
ekstrautstyr)

2 senger, øverst og  
nederst (standard utstyr)

1 seng, øverst  
+ sittekrok

3 senger  
(midterste seng fås  
som ekstrautstyr)

Bestill nå! Leveringsklar fra sommeren 2023.  
Nærmere informasjon på:  
hobby-caravan.de/no


