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GEBOUWD VOOR 
KWALITEITSBEWUSTE
GENIETERS

U wilt een redelijk geprijsde, maar toch goed uitgeruste kampeerauto?  
Dan is de OPTIMA ONTOUR EDITION, compleet met het HOBBY All-Inclusive  
pakket, uw ideale reisgenoot. Met veel liefde voor detail, vakmanschap en oog  
voor design wordt elke Hobby kampeerauto stap voor stap voor u gebouwd  
in Schleswig-Holstein.

Hobby; gebouwd om te genieten.

HOBBY; GEBOUWD OM TE GENIETEN.
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SLAPEN ALS THUIS
De slaapkamers met één- of tweepersoons-

bedden zijn ruim en comfortabel. De bedden 
zijn goed geventileerd. De lattenbodems van 

GOODSIDE® en de koudschuimmatrassen 
zorgen voor optimaal slaapgenot. De verlichting 
en de verwarming bedient u comfortabel vanuit 

uw bed. 

MODERNE KEUKENINDELING MET 
VEEL BERGRUIMTE

U kookt net zo comfortabel als thuis op de 
3-pits kookplaat. De exclusief, voor Hobby 

ontwikkelde slanke Slim-Tower koelkast, heeft 
een inhoud van maar liefst 140 liter, dus u 

voorraad past er met gemak in. Al uw 
keukenspullen kunt u ruimschoots kwijt dankzij 

de ruime opbergmogelijkheden.

INNOVATIEVE TECHNIEK 
EN ALLES INCLUSIEF

De Hobby kampeerauto's onderscheiden zich 
door de vele technische hoogstandjes en de 

gebruikte materialen, zoals het polyester dak 
en de polyester ondervloer, de XPS isolatie, het 
70 x 50 cm grote dakluik, die voor een optimale 

ventilatie zorgt, de elektrische opstap en de 
extra brede toegangsdeur met raam. Een 

bijzonder element is de standaard dakluifel.

Uw Hobby kampeerauto is standaard helemaal compleet.  
Dus geen dure extra's meer of extra pakketten. Standaard is  
alles All-Inclusive. Vakantievieren in een Hobby kampeerauto is 
daardoor een feest. U geniet als geen ander van comfort en luxe. 
Zonder dure extra's of speciale pakketten. 

Dankzij de complete uitrusting is uw Hobby kampeerauto  
altijd startklaar voor een onvergetelijke reis.

Afhankelijk van het model zijn de hierna getoonde Hobby  
All-Inclusive accessoires standaard. In de actuele prijslijst  
vindt u per model de juiste specificaties van de uitrusting.

UW HOBBY HELEMAAL 
COMPLEET

VEEL PLAATS IN DE GARAGE
De perfect geïsoleerde en verwarmbare garage 

heeft ook aan de bestuurderszijde zijde een 
deur. U kunt dus van alle kanten bij uw bagage. 

U zet alles stevig vast aan de sjorrails met ogen. 
In de garage kunt u elektrische apparaten  

aansluiten (12 V en 230 V). Gasflessen wisselen 
is kinderspel, dankzij de uittrekbare bodem van 

de gasflessenkast.
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BOORDMANAGEMENT
Bij de ingang vindt u het lichtstuursysteem met CI-BUS 
technologie. Bijna alle verlichting is er mee te bedienen, 
het toont de vulstanden van schoon- en afvalwater, 
alsmede de laadtoestand van de boord- en startaccu.

IN DE CABINE VOELT U ZICH 
HELEMAAL THUIS
De draaibare en in hoogte verstelbare 
cabinestoelen verandert u snel in een 
comfortabele zithoek. De opklapbare leuningen 
en het perfecte zitcomfort zorgen voor een 
aangename reis. Het grote uitstelbare dakraam 
zorgt voor licht en frisse lucht. Net als de 
cabineramen kan deze worden verduisterd.

GERAFFINEERD TOT IN ELK DETAIL 
Alle ramen hebben verduisterings- en 
insectenrollo's. Al uw kleding en bagage 
kunt u ruimschoots kwijt in de vele kasten.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+, DATABANK 
VOOR KAMPEERPLAATSEN EN 
ACHTERUITRIJCAMERA
Altijd de juiste weg: het navigatiesysteem met 
achteruitrijcamera en databank voor staanplaatsen 
brengt u altijd op de juiste plek. De geïntegreerde 
CD-/DVD-speler zorgt voor entertainment onderweg. 
De DAB+ ontvangst en twee extra luidsprekers in de 
woonruimte zorgen voor het perfecte geluid, waar u 
zich ook bevindt.

VERWARMING
Elke Hobby kampeerauto is wintervast. De schoon-
watertank en leidingen zijn vorstvrij geïnstalleerd. De 
vuilwatertank is verwarmd en geïsoleerd. De krachtige 
TRUMA Combi 6 verwarmd in korte tijd tot een 
aangename temperatuur. De geïntegreerde 10 liter 
boiler zorgt voor lekker warm water.

HOBBYALL-INCLUSIVE UITRUSTING

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING

DAT IS PAS BADDEREN
Alle badkamers hebben een dakluik en een geïntegreerde-  
of separate douche, die is voorzien van een design douchezuil. 
Aan alle kanten vindt u comfort, zowel door de vele bergvakken 
en kasten, als het luxe douchearmatuur. Ook in de grote  
spiegelkasten kunt u van alles kwijt. Een handig detail is  
de uittrekbare waslijn. Het draaibare THETFORD toilet  
heeft geluidsarme spoeling.



V65 GE 4 2 +1 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +1 140

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +1 140

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

6
V65 GF

De compacte OPTIMA ONTOUR EDITION is ideaal voor stedentrips, maar ook 
voor lange avontuurljijke reizen. Dankzij de geavanceerde boordtechniek kunt u 
dagenlang in de wildernis verblijven. Smalle en bochtige weggetjes zijn door de 
compacte afmetingen makkelijk te berijden. Het Editionmodel is er in drie 
verschillende indelingen: met éénpersoonsbedden, tweepersoonsbed, of 
een queensbed. 

GEBOUWD VOOR 
AVONTURIERS
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V65 GF

V65 GE

HANGKAST MET VEEL BERGRUIMTE
Lekker veel bergruimte in de bovenkasten boven het bed. De 
kleppen gaan wijd naar boven open voor heel veel hoofdruimte.

BEDVERBREDING
U kunt kiezen: of twee enkele bedden, of een heel groot ligvlak. 
De bedverbreding is standaard.
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V65 GQ

UITSTELBAAR DAKRAAM IN DE CABINE
Het uitstelbare dakraam geeft niet alleen een ruimtegevoel, maar 
zorgt ook voor frisse lucht. Op zonnige dagen zorgt een praktisch 
verduisterings- en insectenplissé er voor dat warmte niet binnen 
kan komen en insecten buiten blijven.

CABINESTOELEN MET ARMLEUNINGEN 
(CAPTAIN’S CHAIR)
Op lange ritten ontlasten de ergonomische en verstelbare stoelen 
uw rug. Ze zijn bekleed met dezelfde stof als in de woonruimte. 
Twee armleuningen en een perfect zitcomfort zorgen voor een 
ontspannen reis. In een handomdraai verandert u ze in een 
comfortabele zithoek.



OPTIMA ONTOUR EDITION 11
V65 GQ
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COMPACTE KOELKAST MET VRIESVAK
De 140 liter absorptiekoelkast met 12 liter vriesvak werkt 
geluidloos, is ruim en koelt als de beste. Door de verhoogde
montage is bukken er niet meer bij. In de zeven in hoogte 
verstelbare vakken in de deur passen zowel 1,0 - als 1,4 liter  
verpakkingen. In de lade onder de koelkast is ruim plek voor  
uw voorraad. De koelkast werkt op 230 V en onderweg kunt  
u kiezen voor gas of 12 V.
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U wilt "on tour" gaan met alles er op en er aan. Dat kan! De OPTIMA  
ONTOUR EDITION heeft alles aan boord om het u comfortabel te maken 
en beschikt ook nog eens, dankzij de slimme indeling, over veel bergruimte. 
Zeker in de rondom doorlopende bovenkasten beschikt u over heel veel 
ruimte. Ook de keuken met de 140 liter Slim-Tower koelkast is behoorlijk 
ruim. Nog een high-light is de moderne en slim ingedeelde compacte  
badkamer met vaste douche-afscheiding.

LEKKER RUIM OM HET U 
COMFORTABEL TE MAKEN
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Doordacht badkamer concept

22" LED vlakbeeldscherm

Goodside® lattenrooster

Grote bergruimte en garage

Comfortabele koudschuimmatrassen

Onderhoudsvriendelijke polyester ondervloer met XPS isolatie

Geïsoleerde- en verwarmde afvalwatertank

Extra brede deur met insectenhor

DOMETIC-SEITZ dakluiken KATHREIN SAT-ontvanger

LED verlichting

Combicassette met verduisterings- en insectenrollo

Onderhoudsvriendelijk polyester dak

Geventileerde hangkasten met robuuste scharnieren en veel bergruimte

Cabinestoelen met armleuningen (Captain's Chair) draaibaar en in hoogte verstelbaar

 Cabinestoelen gestoffeerd met bekleding woongedeelte

Moderne keukenindeling met veel bergruimte
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Navigatiesysteem en achteruitrijcamera

GEBOUWD VOOR KNUSSE 
EN WARME MOMENTEN IN 
DE KOU

In de OPTIMA ONTOUR EDITION beleeft u ook in de winter behaaglijke 
uurtjes dankzij de toepassing van de modernste isolatiematerialen in de 
opbouw. De innovatieve gasflessenlade, de geïsoleerde en verwarmde 
afvalwatertank en nog heel veel meer high-lights maken uw reisavontuur 
compleet. Geniet van uw kampeerauto - zonder dure extra’s, extra  
pakketten of verborgen kosten.

HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

Uitstelbaar dakraam in de cabine

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING
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DRAAIBARE TAFELVERBREDING
Met een simpele handgreep komt het extra tafelblad naar buiten.

CABINESTOELEN MET ARMLEUNINGEN 
(CAPTAIN’S CHAIR)
Op lange ritten ondersteunen de ergonomische stoelen uw 
rug optimaal. Twee armsteunen en perfect zitcomfort zorgen 
voor een ontspannen reis. Op uw bestemming kunt in enkele 
seconden de stoelen 180º draaien. Daardoor verandert de 
cabine in een comfortabele zitgroep. Standaard zijn de 
stoelen bekleed met de stoffering van de woonruimte, 
waardoor ze perfect in het geheel passen.

GARDEROBE BIJ INGANG
Veilig in- en uitstappen door de handig geplaatste greep. 
Jassen, mutsen en shawls hebben hun vaste plek.

LEESSPOT
De verlichting bij de zitgroep en in het slaapgedeelte zijn 
individueel verstelbaar en ideaal om bij te lezen.

WONEN

INSECTENPLISSÉ BIJ TOEGANGSDEUR
Deur open, insectenplissé dicht. Frisse lucht kan binnen 
komen, terwijl vliegen en muggen buiten blijven.

REMIS PLISSÉ VERDUISTERINGSSYSTEEM VOOR CABINERAMEN
Het beproefde REMIS plissé systeem in de cabine houdt zon en ongewenste 
blikken buiten.

 Hobby All-Inclusive accessoires EDITION uitvoering
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GROTE KLEDINGKAST.
Perfect georganiseerd. De ruime kledingkast heeft 
genoeg plaats voor uw korte- en lange garderobe, 
alsmede opgevouwen linnengoed.

BELADEN KAN OOK SIMPEL
Door de gedeelde matrassen bij de langsbedden 
is het beladen kinderspel. Simpel omhoog klappen 
en de bagage in de ruime bergvakken leggen.

OPBERGSCHAP IN CABINE
Alles wat u als chauffeur of uw 
bijrijder direct bij de hand wilt 
hebben heeft zijn plek op het 
rondom doorlopende schap.

RUIME GASFLESSENKAST
In de ruime gasflessenkast is plek 
genoeg. Door de uitschuifbare bodem 
is het wisselen van gasflessen 
kinderspel.

GEÏSOLEERDE GARAGE MET VEEL RUIMTE DANKZIJ 
DE VERLAAGDE VLOER.
De grote garageruimte is rondom geïsoleerd en te verwarmen.  
De geïsoleerde garagedeuren gaan wijd open, waardoor u 
ruim toegang heeft tot uw fietsen of andere bagage. Een 
tweede garagedeur aan de chauffeurszijde maakt het laden 
van de garage aan beide zijden mogelijk. (model afhankeklijk)

BERGRUIMTE

HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

HANGKAST MET VEEL BERGRUIMTE
Alles voor het grijpen. De kleppen van de bovenkasten gaan 
wijd open. Dat zorgt voor een goed overzicht. Robuuste 
scharnieren houden de kleppen perfect omhoog. Degelijke 
sluitingen houden alles tijdens de rit op zijn plek.
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KEUKEN

 Hobby All-Inclusive accessoires EDITION uitvoering

VERBREDING AANRECHTBLAD
De compacte keuken is een typisch voorbeeld van de intelli-
gente manier waarop de indeling van de OPTIMA ONTOUR 
tot stand is gekomen. Extra werkruimte ontstaat door het 
zijblad omhoog te klappen.

BOVENKASTEN KEUKEN MET VEEL BERGRUIMTE
De groots gedimensioneerde bovenkasten in de keuken met de perfect 
sluitende grepen bieden veel bergruimte. Voorzien van een jalouziedeur 
en een praktisch kruidenrek.

DOORDACHTE KEUKENINDELING
Koken zoals thuis. Optimaal keukencomfort dankzij het 91 cm hoge 
werkblad, de moderne kraan en functionele bergruimtes. Uitgebreide 
maaltijden zijn een feest om te maken op het ruime werkblad. 
De onderhoudsvriendelijke oppervlakken laten zich probleemloos
schoonmaken.

PRAKTISCHE BESTEKINDELING
De handige bestekindeling zorgt er onderweg voor dat al uw 
keukenspullen op zijn plaats blijven.

PERFECT INGEDEELDE KOOKPLAAT
Drie gerechten tegelijk klaar maken op de grote kookpitten.  
Het thermokoppel sluit de gastoevoer zodra de vlam uitgaat.  
De glazen afdekking biedt extra werkruimte.

PERFECT VERLICHTE KEUKEN
Licht zoals u dat in elke keuken wenst. De stijlvol 
geïntegreerde lichtlijst onderscheidt zich door de grote 
hoeveelheid energiezuinig LED licht.
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SLAPEN

HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
Slapen als een roos. Het koudschuimmatras met 
7 zones past zich perfect aan uw lichaam aan. 
De GOODSIDE® lattenbodem met fiberglas 
latten wordt in drie verschillende hardheidsgraden 
geleverd. U kunt dus zelf kiezen hoe u het 
lekkerste slaapt.

CENTRALE LICHTSCHAKELAAR IN 
SLAAPGEDEELTE
Elke Hobby kampeerauto heeft in het 
slaapgedeelte standaard een tiptoetsschakelaar 
voor het licht.

BEDVERBREDING
De éénpersoonsbedden worden omgetoverd tot 
een reuzenbed door een extra matrasdeel. Het 
laddersysteem vergemakkelijkt het instappen.

OPTIMALE VENTILATIE 
Frisse lucht komt rijkelijk binnen via het dakluik en 
de openslaande ramen.

VEEL RUIMTE IN HET SLAAPGEDEELTE
Voldoende ruimte om lekker te kunnen zitten op 
de bedden.

GOED BEREIKBARE KASTEN
Stevige trapjes geven u optimale toegang tot de 
bovenkasten boven de bedden.

BADKAMER

UITTREKBARE DROOGLIJN
Een praktisch detail om uw vochtige kleren of 
handdoeken te drogen te hangen.

PRAKTISCH DRAAIBAAR THETFORD TOILET
Het draaibare cassettetoilet zorgt voor optimaal 
gebruik van de ruimte. Het spoelsysteem is  
krachtig en geluidsarm. Wanneer de tank geleegd 
moet worden, wordt keurig aangegeven.
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OPBOUW / 
BOORDTECHNIEKBADKAMER

VEEL BERGRUIMTE
In de onderkast en in de spiegelkast kunt u al uw 
toiletspullen kwijt.

OPTIMALE VENTILATIE
Licht er in, vocht er uit! Alle badkamers 
zijn met het DOMETIC-SEITZ 
Mini-Heki dakluik uitgevoerd.

FUNCTIONELE DOUCHEZUIL
Alle badkamers hebben een design 
douchezuil. Shampoo en douchegel 
staan onder handbereik.

INCLUSIEF BEKER VOOR HET 
TANDENPOETSEN 
Twee tandenpoetsbekers horen tot de 
standaarduitrusting van de badkamer.

 STERK POLYESTER DAK
Het van glasvezelversterkt polyester dak dempt geruis van 
regen en beschermt in vergelijking met een aluminium dak 
beter tegen hagelschade. Dat scheelt in de verzekerings-
premie. Alle modellen hebben standaard een 
glasvezelversterkte polyester ondervloer.

XPS ISOLATIE
De leidingen zijn verlegd in de verwarmde dubbele vloer bij 
het zitgedeelte. Zij geven direct warmte af aan de vloer. XPS 
isolatie beschermt tegen vorst. 

 HobbyConnect gereed 

 Hobby All-Inclusive accessoires EDITION uitvoering

Leiding war-
me lucht

XPS
 isolatieschuimGlasvezelversterkt  

polyester

Aan- en afvoerleidingen
vorstvrij aangebracht

Warme lucht
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ELEGANTE DAKLUIFEL
De THULE-OMNISTOR dakluifel houdt zon en 
regen tegen. Hij is aangepast aan de lengte van 
de kampeerauto.

SAT ONTVANGSTSYSTEEM
De volautomatisceh satelietset CAP 650 van 
Kathrein omvat een vlakke draaibare antenne met 
uitstekende ontvangst. Hij is maar 21 centimeter 
groot en valt op door de perfecte aerodynamica. 
De antenne is uitgerust met een twin-LNB. Dit 
zorgt voor meer flexibiliteit en maakt de 
aansluiting van een tweede toestel mogelijk. Met 
de volautomatische draai-unit wordt de vlakke 
antenne snel op de gewenste satelliet gericht.

Afvalwatertank

Breuk- en stootvaste  
isolatiebox

Warme lucht
Bediening voor 
afvoerventiel

Afvoer

TRUMA-COMBI 6 VERWARMING MET 
BOILER
De verschillende uitblaasopeningen van de 
TRUMA-Combi 6 verwarming verdelen de warme 
lucht optimaal door de ruimte en zorgen voor een 
aangename temperatuur.

GEÏSOLEERDE- EN VERWARMDE
AFVALWATERTANK
De afvalwatertank is bij alle Hobby kampeerauto's 
onder de vloer gemonteerd en ondergebracht in 
een verwarmde geïsoleerde slagvaste box. De 
afvoerklep zit in het verwarmde deel van de box. 
Vorst heeft dus geen kans.

LICHTMETALEN VELGEN
De OPTIMA ONTOUR EDITION heeft 
lichtmetalen velgen. Als echte eyecatcher 
zorgen zij voor een nog fraaier exterieur.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+, DATABANK 
VOOR KAMPEERPLAATSEN EN
 ACHTERUITRIJCAMERA 
Naast functies als CD-/DVD speler, navigatie- 
systeem en display voor de achteruitrijcamera kan 
de BLAUPUNKT AV tuner gebruikt worden voor 
draadloos telefoneren via Bluetooth en als centrale 
mediaspeler, inclusief app voor staanplaatsen.

22" LED VLAKBEELDSCHERM
Uw favoriete TV-programma bekijkt u op de 
22" vlakbeeldscherm. De SAT-ontvanger en de 
TV-beugel horen daar natuurlijk bij.

UITSTELBAAR DAKRAAM IN DE CABINE
Het uitstelbare dakraam geeft niet alleen een 
ruimtegevoel, maar zorgt ook voor frisse lucht. 
Op zonnige dagen zorgt een praktisch 
verduisterings- en insectenplissé er voor dat 
warmte niet binnen kan komen en insecten
buiten blijven.
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HOBBYCONNECT
Al op de terugweg van het strand de optionele airco aanzetten? Geen probleem! Met de Myhobby-App 
bedient u via uw smartphone of tablet het HobbyConnect besturingssysteem. Ook verlichting, de inhoud 
van de tanks, alsmede de conditie van de accu kunt u via de App aflezen of activeren.

In de directe omgeving van het voertuig wordt via WLAN of bluetooth de optionele HobbyConnect-Box 
aangestuurd. Op grotere afstand wordt de verbinding via een SIM-kaart geregeld.

U heeft een bijzondere vrijetijdsbesteding of hele speciale wensen 
voor wat betreft de uitrusting. Daarvoor biedt Hobby individuele 
oplossingen. Zo maakt u uw eigen Hobby helemaal uniek.

De details en uitrusting op de volgende pagina's zijn afhankelijk  
van model. Sommige details zijn vanwege de indeling niet in alle 
modellen mogelijk. De standaard uitrusting van alle modellen  
vindt u in de actuele prijslijst.

OPTIONELE UITRUSTING 
VOOR SPECIALE WENSEN

 HobbyConnect gereed
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UITNEEMBAAR TAPIJT
Het uitneembare hoogpolige tapijt zorgt voor 
net iets meer sfeer. Het is exact op de indeling 
afgestemd.

TFT BEDIENINGSPANEEL
U navigeert makkelijk en intuïtief tussen de 
menu's van het TFT-bedieningspaneel, waardoor 
u waardevolle informatie kunt aflezen van de 
boordtechniek en deze kunt bedienen. Ook andere 
CI-Bus gestuurde componenten kunnen worden 
aangesloten. Het systeem is gestandaardiseerd, 
kan geüpdate worden en is daardoor compatibel 
met toekomstige generaties apparaten.  
(afhankelijk van fabrikant)

THERMODEKENS 
De geïsoleerde thermodekens houden de kou 
buiten en de warmte binnen. Het afsluitbare luik 
maakt de bediening van het multimediasysteem 
mogelijk.

DAKAIRCO MET VERWARMINGSFUNCTIE
De DOMETIC Freshjet dakairco heeft vier 
regelbare uitblaasopeningen. De comfortabele 
lichtgewicht werkt zuinig en aangenaam stil.

TRUMA COMBI 6 E VERWARMING
De krachtige TRUMA Combi 6 E warmeluchtver-
warming kan naast op gas, ook werken op 230 V. 
Vooral in de winter is dat een voordeel.

AANHANGER KOPPELING
Een boot of een motor neemt u probleemloos mee 
achter uw kampeerauto.

 FIETSENDRAGER
U kunt kiezen uit verschillende fietsendragers, 
tot aan vier fietsen toe. Er is zelfs een type voor 
E-bikes.

KADERRAMEN
De dubbele en getinte kaderramen liggen  
nagenoeg vlak in de buitenwand.
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

BUILT FOR LIFE
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ALGEMENE OPMERKINGEN

Catalogus OPTIMA ONTOUR EDITION,  

seizoen 2020. Stand augustus 2019.

De modellen die in de prospectus staan 

afgebeeld, bevatten deels extra accessoires,  

resp. decoraties die niet tot de standaard

leveringsomvang behoren. Afwijkingen in 

structuur en kleur ten opzichte van de 

afgebeelde inrichtingsobjecten blijven  

voorbehouden, voor zover dit in de aard van  

de gebruikte materialen ligt en dit in de handel 

gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische 

wijzigingen aan het voertuig, voor zover de  

productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig  

blijft of verbeterd wordt en de toepassing  

niet wordt beïnvloed. 

Sommige details zijn niet in alle indelingen 

mogelijk. De uitrusting van elk model vindt 

u in de actuele prijslijst. Veranderingen in de 

constructie of de uitvoering, alsmede fouten zijn 

voorbehouden. Meer afbeeldingen vindt u op 

www.hobby-caravaning.de/nl

DUITSLANDVERKLARING TEKENS
Slapen

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Aantal personen tijdens rijden

Slaapplaatsen

Koelkast (ltr.)

Garage

Verlaagde vloer

UITVOERING
Van

Eénpersoons bedden

Tweepersoonsbed

Garage

Queensbed

TECHNISCHE GEGEVENS
Totale lengte

Totale breedte

Totale hoogte
Technische toelaatbaar  
totaalgewicht

NL

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · China · Denemarken 

Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk

Griekenland · Groot Brittannië · Hongarije

Ierland · IJsland · Japan · Nieuw Zeeland

Nederland · Noorwegen · Oostenrijk  

Polen · Portugal · Roemenië · Zweden 

Slovenië · Spanje · Sri Lanka · Thailand

Tsjechische republiek · Zuid Korea · Zwitserland

UW DEALER

NEDERLAND

Hobby Benelux Caravans BV

Pieter Zeemanweg 170

3316 GZ Dordrecht

Telefoon 078 651 18 44

www.hobby-dealers.nl


