SIESTA DE LUXE 2020

ALKOOFMODEL

BUILT FOR LIFE

SIESTA DE LUXE
VOOR HET HELE GEZIN
Voor gezinnen met kinderen is er geen betere keuze. De SIESTA DE LUXE biedt alles
wat u maar wenst: veel ruimte, genoeg plaats voor al uw bagage en een geraffineerde
indeling. Dankzij de standaard All-Inclusive uitrusting is de SIESTA DE LUXE startklaar.
Dure extra's zijn niet nodig om op reis te gaan.
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L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg
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L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

COMPACTE BADKAMER MET GEÏNTEGREERDE DOUCHE

SIESTA DE LUXE
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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.

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.

Afvalwatertank

Afvoer

Warme lucht

Bediening voor
afvoerklep
Breuk- en
stootvaste isolatiebox

ALLES AAN
BOORD

Vloerverwarming

Aan- en afvoerleidingen
vorstvrij aangebracht

Veel van wat een vakantie aangenaam maakt is dankzij het
All-Inclusive principe van Hobby aan boord. De SIESTA DE LUXE is
optimaal geïsoleerd met de modernste materialen. Het van glasvezelversterkt polyester dak dempt geruis van regen en beschermt in
vergelijking met een aluminium dak beter tegen hagelschade. Dat

Leiding
warme lucht

scheelt in de verzekeringspremie. Alle modellen hebben standaard

XPS
isolatieschuim

Glasvezelversterktpolyester

een glasvezelversterkte polyester ondervloer. Elke SIESTA DE LUXE
heeft standaard talloze accessoires. Voor dit All-Inclusive pakket
betaalt u niets extra.

HOBBYTHERM® THERMOBODEM
De 65 mm dikke sandwichconstructie van de gepatenteerde HOBBYTherm® vloer is voorzien van XPS
isolatie. Dit materiaal is ongevoelig voor vocht en rotvrij. De in de vloer aangebrachte warme luchtleidingen
dienen tevens als vloerverwarming.

HobbyConnect gereed
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GEÏSOLEERDE GARAGE MET RUIME TOEGANG
De grote garageruimte is rondom geïsoleerd en te verwarmen.
De geïsoleerde garagedeur gaat wijd open, waardoor u ruim
toegang heeft tot uw fietsen of andere bagage. Een tweede
garagedeur aan de bestuurderszijde maakt dat u nog beter bij
uw bagage kunt. Externe elektrische apparaten sluit u aan op
de 12 V- of 230 V contactdoos in de garage.

HANGKAST MET VEEL BERGRUIMTE
Door de ver naar boven opengaande kleppen ziet u al uw
bagage in één oogopslag. Robuuste scharnieren houden de
kleppen perfect omhoog, terwijl tijdens de rit stevige sloten
de bagage op zijn plek houden.

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

BERGRUIMTE ONDER HET BED
Onder het bed is heel veel plaats voor alles wat u maar mee wilt nemen.
En het is ook nog eens goed bereikbaar.

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.

HIGHLIGHTS ALL-INCLUSIVE UITRUSTING
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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.

OPTIONELE UITRUSTING
IEDER ZIJN WENSEN.
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.

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.

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

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

LICHTMETALEN VELGEN
Het design wordt optisch nog sportiever met
aluminium velgen.

22” TFT-SCHERM
Een leuke TV avond met uw favoriete programma’s.
Dat kan als u die afstemt op de 22” TV.

SAT ONTVANGSTSYSTEEM
De volautomatisceh satelietset 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.

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

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

BEKLEDINGSSTOF VIGO
Optioneel bij alle modellen.

mediaspeler, inclusief app voor staanplaatsen.

OPTIONELE UITRUSTING
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MADE IN GERMANY
VERKLARING TEKENS
Slapen
Zitgroep

ALGEMENE OPMERKINGEN

DUITSLAND

Catalogus SIESTA DE LUXE, seizoen 2020,

Hobby-Wohnwagenwerk

Stand augustus 2019.

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15

Keuken
Badkamer
Bergruimte
4

4 +2

De modellen die in de prospectus staan

24787 Fockbek/Rendsburg

afgebeeld, bevatten deels extra accessoires,

www.hobby-caravaning.de

resp. decoraties die niet tot de standaard

www.facebook.com/hobby.de

Aantal personen tijdens rijden

leverings omvang behoren. Afwijkingen in

Aantal slaapplaatsen /
optionele slaapplaatsen

structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde
inrichtingso bjecten blijven voorbehouden, voor
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Slaapplaatsen

140

Koelkast (ltr.)

ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde

Inhoud koelkast (ltr.) (optioneel)

geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig,

Garage
Verlaagde vloer

UITVOERING

zover dit in de aard van de gebruikte materialen

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

Alkoofmodel

G

Garage

of de uitvoering, alsmede fouten zijn

F

Tweepersoonsbed

voorbehouden. Meer afbeeldingen vindt u op.

Middenzitgroep

TECHNISCHE GEGEVENS
L

Totale lengte

B

Totale breedte

H

Totale hoogte

G

Technische toelaatbaar
totaalgewicht

Hobby Benelux Caravans BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 Dordrecht
Telefoon 078 651 18 44
www.hobby-dealers.nl

mogelijk. De uitrusting van elk model vindt u in de

A

M

NEDERLAND

actuele prijslijst. Veranderingen in de constructie

WERELDWIJD

www.hobby-caravaning.de/nl
België · Bulgarije · Chili · China · Denemarken
Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk
Griekenland · Groot Brittannië · HongarijeIerland
IJsland · Japan · Nieuw Zeeland · Nederland
Noorwegen · Oostenrijk · Polen · Portugal
Roemenië · Zweden · Slovenië · Spanje · Sri Lanka
Thailand · Tsjechische republiek · Zuid Korea
Zwitserland
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