
BYGGD FÖR
#FAMILJER
Med barn. Med hundar. Med vänner. Eller för två personer och gott om utrymme för packning: 
MAXIA 595 KML är lika variationsrik som livet kan vara omväxlande. Den multifunktionella 
barnkammardelen kan varieras och användas på fler än nio olika sätt – från sov- och lekdel till 
praktiskt förvaringsutrymme och plats för fyrbenta familjemedlemmar.

NY  BARNKAMMAR- PLANLÖSNING



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

ENKEL, FLEXIBEL, 
MULTIFUNKTIONELL 
MAXIA 595 KML har sovplatser för maximalt 7 personer. 
I den multifunktionella barnkammardelen finns plats för 
upp till tre bäddar. Två våningssängar kan snabbt och 
okomplicerat fästas i bakdelen. Om den nedre bädden 
inte används, blir dynorna till en liten sittgrupp. Ett 
draperi som fästs med kardborre på den övre sängramen 
förvandlar lekrummet till en mysig koja.

Stor familjesäng

Barnbädd som sitthörna

Bäddbreddning, tillval

Lekdraperi, tillval

Våningssäng i mitten, tillval

Multifunktionell vägg

Trivsam mittre sittgrupp med loungekuddar

Hylla med förvaringslådor  
för leksaker vid fotändan

Extra brett sidokök  
med utdragsdel



UTRUSTNINGS- 
HÖJDPUNKTER

Perfekt koordinerade färgtoner och omsorgsfullt formgivna 
möbler är bara en del av fullutrustningen HobbyKomplett. 
Komfort och premiumutrustning ingår som standard i  
MAXIA 595 KML:

  unikt barnbäddskoncept bak i vagnen med över nio  
olika varianter

  stora barnbäddar med mer än 73 cm bredd, 2 m längd samt 
kan belastas med 100 kg per bädd

  möjlighet till en enorm familjesäng i fronten tack vare 
tillvalet bäddbreddning för enkelbäddar

  skandinavisk design med naturliga material och ytor i  
tålig filtlook

 Värmesystem TRUMA Combi 6
   Kylskåp DOMETIC med 133 liter inkl. 12 liters frysfack  

och dubbelhängd dörr
...  och mycket mer.

Längd: 7.976 mm

Bredd: 2.500 mm

Tekn. tillåt. totalvikt: 1.800 kg

VARIATIONSRIK  
BAKDEL

Ett multifunktionellt underverk: Att konvertera bäddar och  
variera bakdelens interiör är rena barnleken och går på några minuter.

Stort 
förvaringsutrymme

1 bädd, uppe + 
bagagesäkring

2 bäddar, uppe och i 
mitten + bagagesäkring 

(bädden i mitten  
är tillval)

1 bädd, nere

1 bädd, uppe + set 
bestående av koja och 

målarbord (set som tillval)

2 bäddar, uppe och i mitten 
+ förvaringsutrymme/plats 

för hund (bädden i  
mitten är tillval)

2 bäddar, uppe 
och nere (standard, 

komplett)

1 bädd, uppe + 
sitthörna

3 bäddar (bädden i 
mitten är tillval)

Beställ nu! Levereras från och med sommaren 2023.  
All ytterligare information finns på:  
hobby-caravan.de/sv


