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GEBOUWD 
VOOR VRIJHEID

Mobiel reizen voor iedereen – eenvoudig, veilig en ontspannen.  
Daarvoor staat Hobby al meer dan 50 jaar garant.

Beproefde bestseller of innovatieve vernieuwing: we bieden onze klanten  
uitstekende kwaliteit en functionaliteit, gecombineerd met toonaangevend  
design ‘Made in Germany’. Hierdoor zijn we het favoriete merk voor  
caravaning in Europa.

Nog een bijzonderheid: alle kampeerauto’s van Hobby beschikken af fabriek  
over de volledige Hobby All-Inclusive uitrusting. Dat betekent voor u: absoluut  
comfort en een onbekommerde start van de vakantie.

Hobby; gebouwd om te genieten.

VOORSPRONG IN INNOVATIE
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HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-WOHNWAGENWERK

HOBBY-SERVICE-CENTER
54 MADE IN GERMANY

HOBBY CARAVANFABRIEK

HOBBY KAMPEERAUTOFABRIEK

HOBBY SERVICE CENTER

KWALITEIT ‘MADE 
IN GERMANY’

‘Made in Germany’ betekent voor Hobby: gebouwd met een optimale kwaliteit  
en zorgvuldigheid in onze traditionele vestiging Fockbek in Sleeswijk-Holstein.

In onze fabriek werken meer dan 1100 medewerkers. In een van Europa’s 
 grootste productievestigingen voor de bouw van caravans en campers  
ontstaan jaarlijks meer dan 15.000 voertuigen.

Ultramoderne machines en techniek garanderen een hoog productievermogen  
en een ongekende precisie. Tegelijk vertrouwen we voor talrijke details op  
handwerk en fijngevoeligheid. Het resultaat: voertuigen die u overal begeleiden. 
Betrouwbaar, duurzaam en tijdloos.

Hobby; gebouwd om te genieten.
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OPTIMA  
ONTOUR EDITION 10

Categorie: Van
Basisvoertuig: Citroën
Indelingen: 3
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.160 mm
Lengte: 6.779 - 6.999 mm
Eénpersoons bedden: 1
Tweepersoonsbed: 1
Queensbed: 1

OPTIMA  
ONTOUR 20

Categorie: Halfintegraal
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 6
Personen: max. 6
Slaapplaatsen: max. 7
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 6.999 - 7.426 mm
Kinderkamerindeling: 2
Kinderbedden: 1 
Eénpersoons bedden: 2
Hefbedden: 2
Tweepersoonsbed: 3

OPTIMA  
ONTOUR ALKOOF 34

Categorie: Alkoof
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 3
Personen: max. 6
Slaapplaatsen: max. 7
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 6.236 - 7.188 mm
Kinderkamerindeling: 3 
Kinderbedden: 1 
Tweepersoonsbed: 2

OPTIMA  
DE LUXE 42

Categorie: Halfintegraal
Basisvoertuig: Fiat 
Indelingen: 5
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 5
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 7.143 - 7.520 mm
Kinderkamerindeling: 1
Eénpersoons bedden: 4
Hefbedden: 1
Tweepersoonsbed: 1

VANTANA  
DE LUXE 94

Categorie: Buscampers 
Basisvoertuig: Fiat 
Indelingen: 2
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.050 mm 
Lengte: 5.998 - 6.363 mm

VANTANA  
ONTOUR EDITION 86

Categorie: Buscampers 
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 2
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.050 mm 
Lengte: 5.998 - 6.363 mm
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V65 GE 4 2 +2 133

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

V65 GF 4 2 +2 133

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

V65 GQ 4 2 +2 133

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

T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · G: 3.500 kg

OPTIMA  
ONTOUR EDITION

OPTIMA  
ONTOUR

OPTIMA  
DE LUXE

VANTANA ONTOUR 
EDITION/DE LUXE

98

BUSCAMPERSKAMPEERAUTO'S

OVERZICHT MODELLEN

OPTIMA  
ONTOUR ALKOOF

A Alkoof

K Buscampers

T Halfintegraal

V Van

E Eénpersoons bedden

L Totale lengte

B Totale breedte

H Totale hoogte

G Technisch toelaatbare  
totaalmassa

F Tweepersoons bed in de breedte

FL Tweepersoons bed in de lengte

G Garage

H Hefbed

K Kinderbedden

M Middenzitgroep

Q Queensbed

T Compacte badkamer

VOORBEELD
L-ZITGROEP

L-zitgroep met rechte- of  
afgeschuinde zitbank (model afhankelijk)

UITVOERING TECHNISCHE GEGEVENSVERKLARING TEKENS
Slaapplaats/ Slaapplaats 
(optioneel)
Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte

Bekijk onze modellen  
in 360° op:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NL

VIRTUELE RONDGANG
4 Aantal personen tijdens rijden

2 +2 Aantal slaapplaatsen /  
optionele slaapplaatsen

2 /2 Slaapplaatsen / noodbed  
(Vantana)

133 Inhoud koelkast (ltr.)

Garage

Verlaagde vloer

L-zitgroep, schuin (optioneel)

L-zitgroep, recht (optioneel)
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OPTIMA  
ONTOUR EDITION

Categorie: Van
Basisvoertuig: Citroën
Indelingen: 3
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.160 mm
Lengte: 6.779 - 6.999 mm
Eénpersoons bedden: 1
Tweepersoonsbed: 1
Queensbed: 1
Stofcombinatie: Taiga
Meubeldecor: Cocobolo / Piquet grijs

De compacte OPTIMA ONTOUR EDITION is perfect geschikt voor spontane 
citytrips of lange avontuurlijke reizen.

Dankzij de compacte afmetingen (2,16 m breed) is de ONTOUR EDITION uw 
ideale reisgenoot op smalle en bochtige wegen. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 
tweepersoonsbed, queensbed of éénpersoonsbedden.

OPTIMA ONTOUR EDITION
DE COMPACTE

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR EDITION



12 13
V65 GF

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

V65 GF V65 GE
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR EDITION

COMFORTABEL,  
KOMPLEET,  
STARTKLAAR.

HOBBY ALL-INCLUSIVE /  
COMPLEET UITGERUST
 
Comfort van het hoogste niveau. Alles wat u zich maar 
wenst voor een ideale vakantie is bij de Ontour Edition 
standaard aan boord. Hij staat altijd startklaar voor u 
gereed.

Ontdek de vele Hobby All-Inclusive extra's vanaf 
pagina 52.
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V65 GQ

V65 GQV65 GQ
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR EDITION



V65 GE 4 2 +2 133

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

V65 GF 4 2 +2 133

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

V65 GQ 4 2 +2 133

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

1918
V65 GE V65 GF

INDELINGEN  
OPTIMA ONTOUR  
EDITION

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR EDITION

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl
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OPTIMA ONTOUR
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR

Categorie: Halfintegraal
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 6
Personen: max. 6
Slaapplaatsen: max. 7
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 6.999 - 7.426 mm
Kinderkamerindeling: 2
Kinderbedden: 1 
Eénpersoons bedden: 2
Hefbedden: 2
Tweepersoonsbed: 3
Stofcombinatie: Arras
Meubeldecor: Cocobolo / Piquet grijs

Het perfecte instapmodel: de OPTIMA ONTOUR scoort met zijn omvangrijke  
uitrusting en de overtuigende prijs-prestatieverhouding.

Met zes verschillende indelingen is er voor elke wens de juiste reisgenoot.  
Met zijn eigentijds design is de OPTIMA ONTOUR een echte eyecatcher,  
zowel van binnen als van buiten.

OPTIMA ONTOUR
DE EIGENTIJDSE
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T65 GE

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR
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T65 GE

T65 GET65 GE
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR

ALLES KAN MEE.
EN ALLES MAG MEE.

INDELINGEN IN OVERVLOED
 Voor iedereen een passende indeling. Dus kies de 
kampeerauto die bij u past. En altijd is er genoeg plek 
voor al uw spullen.

Meer over bergruimte vindt u vanaf pagina 56.
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T65 HKM

T65 HKM T65 HKM
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

T65 FLT65 FL
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR
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T70 E

T70 E

T70 E
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR



T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

3332
T65 FL

T65 GE

T70 F

INDELINGEN  
OPTIMA ONTOUR

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl



3534 KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR ALKOOF

Categorie: Alkoof
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 3
Personen: max. 6
Slaapplaatsen: max. 7
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 6.236 - 7.188 mm
Kinderkamerindeling: 3 
Kinderbedden: 1 
Tweepersoonsbed: 2
Stofcombinatie: Arras
Meubeldecor: Cocobolo / Piquet grijsOPTIMA  

ONTOUR ALKOOF

Voor gezinnen met kinderen is er geen betere keuze. De OPTIMA ONTOUR 
ALKOOF 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 OPTIMA ONTOUR ALKOOF 
startklaar. Dure extra’s zijn niet nodig om op reis te gaan. 

OPTIMA ONTOUR ALKOOF 
VOOR HET HELE GEZIN
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A60 GF

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR ALKOOF
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A65 KM A65 KM

A65 KM

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR ALKOOF

LEKKER UITSLAPEN,
OF LANGE AVONDEN

COMFORTABEL EN PRAKTISCH

Voor langslapers of vroege vogels. De alkoof en het 
woongedeelte is gescheiden. Terwijl de een nog ligt te 
doezelen, geniet de ander van zijn eerste kop koffie.

Ontdek alle slaapmogelijkheden vanaf pagina 64.



A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

4140
A60 GF A65 KM

A65 KM

INDELINGEN
OPTIMA  
ONTOUR ALKOOF

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA ONTOUR ALKOOF

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl
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OPTIMA DE LUXE
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA DE LUXE

Categorie: Halfintegraal
Basisvoertuig: Fiat 
Indelingen: 5
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 5
Breedte: 2.330 mm 
Lengte: 7.143 - 7.520 mm
Kinderkamerindeling: 1
Eénpersoons bedden: 4
Hefbedden: 1
Tweepersoonsbed: 1
Stofcombinatie: Kos
Meubeldecor: Uni Black / Noten

De topserie OPTIMA DE LUXE munt uit in comfort, degelijkheid, meubeldesign  
en perfect op elkaar afgestemde kleuren en materialen. Scandinavisch design,  
gecombineerd met Noorse gezelligheid maken hem tot het mooiste wat u zich  
kunt voorstellen.

Vijf indelingen met tot vijf slaapplaatsen. Kies tussen indelingen met  
één- of tweepersoonsbed of voor een extra hefbed. Altijd alles “All-Inclusive”.  
Completer kan gewoon niet.

OPTIMA DE LUXE 
BETER IS ER NIET



44 45
T65 GE

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA DE LUXE
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T65 GE

T70 GE

T65 GE
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA DE LUXE

GEBOUWD VOOR 
HOBBYKOKS EN  
LEVENSKUNSTENAARS.

DRIE STERREN KOKEN

Compacte zijkeuken of een praktische L-keuken. Tot 
in het kleinste hoekje is de keuken praktisch ingericht. 
Direct daarachter, in de ruime zitgroep zet u alles op 
tafel.

Ontdek de comfortabele keukens vanaf pagina 60.
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T70 GE

T70 GET70 GE
KAMPEERAUTO'S│OPTIMA DE LUXE



T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.650 kg

5150
T70 GE

KAMPEERAUTO'S│OPTIMA DE LUXE

INDELINGEN  
OPTIMA DE LUXE

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl



5352 HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

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.

Op de volgende pagina’s kunt u ontdekken dat vakantie in een Hobby altijd een 
plezier is en door het hoge uitrustingsniveau kunt u genieten van een optimaal  
comfort. De hierna getoonde uitrustingsdetails zijn afhankelijk van het model.

HOBBY ALL-INCLUSIVE UW  
HOBBY COMPLEET UITGERUST

Radio voorbereiding, incl. speakers

Airconditioning in bestuurderscabine

Uitstelbaar dakraam in de cabine

Bestuurders- en passagiersstoel 
draaibaar en in hoogte verstelbaar

Bestuurders- en passagiersstoel 
met armsteunen ‘captain’s chair’

Bestuurders- en passagiersairbag

Radioantenne geïntegreerd in dak

Verduisteringssysteem  
in de cabine

Elektrische buitenspiegel, verwarmd

Bumper voor in 
carrosseriekleur

Cruise control

Elektrische omvormer 200 A

Plaats voor  
gasflessen met  
uittrekbare slede

Garagedeur aan 
bestuurderszijde

Geïsoleerde- en verwarmde afvalwatertank

Deur met insectenhor

3 dakluiken DOMETIC SEITZ

Elektrisch te  
bedienen opstap

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING
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WONEN
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE WOONGEDEELTE

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

OPKLAPBAAR BED IN DE ALKOOF
Het alkoofbed kan opgeklapt worden, waardoor meer hoofdruimte ontstaat in de 
cabine. Het wordt omhoog gehouden met stevige gasdrukveren.

VERDUISTERINGSSYSTEEM VOOR CABINERAMEN
Het verduisteringssysteem voor de cabine is met magneetstrips makkelijk aan te 
brengen. Geen ongewenste blikken naar binnen, of zonnestralen en het heeft ook 
nog eens isolerende eigenschappen.

DRAAIBARE TAFELVERBREDING
Gasten aan boord? Met zijn allen rond de tafel. Met een simpele handgreep komt 
het extra tafelblad naar buiten.

TALRIJKE CONTACTDOZEN
De batterij van uw smartphone leeg? 
U vindt een aantal goed bereikbare 
aansluitingen. 
(Optionele USB aansluiting)

LEESSPOT IN WOONGEDEELTE
Lekker veel licht en toch maar heel  
weinig stroomverbruik. Goed richtbaar 
om een boek te kunnen lezen, of de 
route voor de volgende dag te bepalen.
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BERGRUIMTE
HELEMAAL COMPLEET

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBERGRUIMTE

OVERZICHT BERGRUIMTES

VEEL OPBERGRUIMTE ONDER DE BEDDEN
De grote bergruimte biedt genoeg plaats voor al uw bagage en is makkelijk te beladen.  
De bedbodem wordt door krachtige uitstellers, met een grote openingshoek, omhoog  
gehouden voor optimaal laadgemak. 

GEÏSOLEERDE GARAGE
Ruim, vorstvrij en makkelijk toegankelijk. De grote bagageruimte 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 het laden extra makkelijk. Externe  
elektrische apparaten sluit u aan op de 12 V- of 230 V contactdoos in de garage.

STABIELE UITZETTERS
Het bedframe, inclusief lattenbodem en matras, wordt door krachtige scharnieren met pneumatische  
gasdrukdemper omhoog gehouden. Zo kunt u het opbergvak onder het bed gemakkelijk laden.



5958

GROTE KLEDINGKAST
Perfect georganiseerd. De ruime kledingkast heeft  
genoeg plaats voor uw korte- en lange garderobe,  
alsmede opgevouwen linnengoed. 

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. 

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBERGRUIMTE

REGALEN AAN HET HOOFDEINDE VAN DE BEDDEN
De panelen aan het hoofdeinde van de bedden zorgen voor 
sfeer. Handig is de legplank, een ideale plek voor uw boeken, 
leesbril en andere spullen die u bij de hand wilt hebben.

GOED BEREIKBARE KASTEN
Voor alles is plek in de vele bovenkasten.

GARDEROBE BIJ INGANG
Jassen, sjaals en mutsen krijgen meteen een plekje naast de  
toegangsdeur. Dankzij de handgreep komt u veilig en comfortabel  
het voertuig in.

OPBERGKAST ONDER TWEEPERSOONSBED
De opbergkast onder het tweepersoonsbed biedt plaats voor 
schoenen, opgevouwen kleding en andere voorwerpen, die u 
snel en gemakkelijk bij de hand wil hebben.

BELADEN KAN OOK SIMPEL
Door de gedeelde matras bij de bedden in lengterichting wordt het 
kinderspel om de opbergvakken onder het bed te bereiken: gewoon 
het achterste deel omhoogklappen en de bagage in de ruime vakken 
plaatsen.

OPTIMALE WARMTEVERDELING
De uitgekiende meubelconstructie zorgt voor een ideale warmteverdeling bij elke 
temperatuur.

KLEDINGKASTVERLICHTING
Alles in één oogopslag: de LED-verlichting in alle  
kledingkasten maakt het uitzoeken van de juiste  
outfit extra makkelijk.
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KEUKEN
MODERNE KEUKENINDELING MET VEEL BERGRUIMTE

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN

GROTE KOELKAST MET VRIESVAK
De absorptiekoelkast met automatische energiekeuze (AES) heeft een praktische deur die aan 
beide zijden kan worden geopend. Dankzij de 133 liter inhoud is er genoeg plek om alles koel te 
houden. Flessen tot 1,5 liter kunnen worden opgeborgen in de in hoogte verstelbare vakken in de 
deur. In het vak onder de koelkast is er extra opbergruimte voor voorraadpotten en conserven.

DOORDACHTE KEUKENINDELING
Koken zoals thuis. Optimaal keukencomfort dankzij het 91 cm hoge werkblad, de moderne kraan, de RVS spoelbak 
en de snijplank afdekking. Uitgebreide maaltijden zijn een feest om te maken op het ruime werkblad. De gladde 
oppervlakken laten zich probleemloos schoonmaken.
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HANDIGE KEUKENKAST
De grote keukenkast biedt plaats voor servies, 
glazen en voorraad.

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

FUNCTIONELE ACHTERWAND KEUKEN
De keukenrollo met verduisterings- en  
insectenplissé siert de keuken. Alle keukens  
hebben twee 230 V contactdozen. 

PLAATSBESPARENDE HOEKKAST
De hoekkast is bijzonder ruim en zorgt voor extra bergruimte.

EXTRA BREDE KEUKENLADEN
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles nog eens makkelijk 
terug te vinden omdat ze volledig uittrekbaar zijn. Ze sluiten zacht en  
stil dankzij de Soft-Close techniek.

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 werktuimte.

VERGROTING WERKBLAD
De compacte keuken is een voorbeeld van intelli-
gent gebruik maken van de beschikbare ruimte.  
De opklapbare werkbladverlenging zorgt voor 
extra werkruimte. 

HANDIGE AFSCHEIDING
De afscheiding tussen keuken en wonen is tegelijk 
een plek voor uw spullen die u grijpklaar bij de 
hand wilt hebben.

RVS SPOELBAK
De spoelbak is robuust en makkelijk schoon  
te maken. In een aantal modellen is de glazen 
afdekking handig als extra werkruimte.

CONTACTDOOS IN KEUKEN
Koffiezetter, toaster of een mixer. U kunt ze direct 
in de keuken aansluiten en gebruiken.

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN

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

DESIGN KOOKPLAAT: GAS OP GLAS
Schoonheid, gecombineerd met praktisch. Op drie pitten kunt u de  
lekkerste gerechten samenstellen. Het glas geeft een rijke uitstraling  
en is in een handomdraai schoon te maken. De elektrische ontsteking  
en de handig geplaatste draaiknoppen maken het koken tot een feest.

KRUIDENREK 
Zout, peper en andere kruiden onder handbereik 
in het kruidenrek.
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SLAPEN
COMFORT VOOR EEN AANGENAME NACHTRUST

OPTIMALE VENTILATIE 
Voor frisse lucht in het slaapgedeelte  
zorgt het standaard Dometic-dakluik met 
verduisterings- en insectenrolgordijn.

LICHTSCHAKELAAR IN  
SLAAPGEDEELTE
Een centrale lichtschakelaar in het  
slaapgedeelte. Door het functionele  
design is deze ook in het donker makkelijk  
te bedienen.

ELEKTRISCH HEFBED
Het hefbed kan elektrisch traploos op de gewenste hoogte vastgezet 
worden. Ook als het hefbed neergelaten is, blijft de toegangsdeur 
bruikbaar.

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.

BEDIENING VERWARMING
Het digitale CP Plus bedieningspaneel van 
TRUMA met timerfunctie, nachtstand en 
temperatuursensor is centraal geplaatst bij 
de ingang. Veel functies zijn aan te sturen 
via Bluetooth via de HobbyConnect app op 
uw smartphone of tablet.

VEEL HOOFDRUIMTE
Voldoende ruimte om lekker te kunnen 
zitten op de bedden.

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN

BEDVERBREDING
De éénpersoonsbedden kunnen dankzij 
het extra matras snel worden omgevormd 
tot een groot slaapgedeelte. Een laddertje 
maakt het naar bed gaan simpeler.
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BADKAMER
OM U TE VERWENNEN

PRAKTISCH DRAAIBAAR THETFORD TOILET
Het draaibare cassettetoilet is naar beide zijden 90 graden draaibaar. Het spoelsysteem is krachtig en 
geruisarm. Wanneer de tank geleegd vol is wordt dit aangegeven.

VERLICHTING
Ledspots zorgen in de badkamer voor een aangenaam licht – 
zo ziet de ruimte er groot en sfeervol uit.

VEEL BERGRUIMTE
Voldoende ruimte voor shampoo, crèmes, haarborstels, enz .: 
Alle verzorgingsproducten zijn gemakkelijk terug te vinden in 
de onderkast en spiegelkasten. Zo is tijdens het reizen alles 
altijd binnen handbereik en overzichtelijk opgeborgen.

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

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.

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER
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STERK POLYESTER DAK EN ONDERVLOER
Het van glasvezelversterkt polyester dak dempt 
geruis van regen en beschermt in vergelijking  
met een aluminium dak beter tegen hagelschade. 
Dat scheelt in de verzekeringspremie. Alle  
modellen hebben standaard een glasvezelversterkte 
polyester ondervloer.

PERFECT UITGERUST OP VAKANTIE

TECHNIEK OPBOUW /  
BOORDTECHNIEK

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW-/BOORDTECHNIEK

ELEGANTE DAKLUIFEL
Uitbreiding van de woonruimte buiten: de luifels 
van THULE OMNISTOR zijn perfect aangepast aan 
de lengte van elk voertuig en een mooie aanvulling 
van het woongedeelte.

ACHTERLICHTEN MET DYNAMISCH  
KNIPPERLICHT
De moderne achterlichten met dynamische  
richtingaanwijzer verschaffen de kampeerauto  
een sportief karakter.

TRUMA-COMBI 6 VERWARMING MET  
BOILER
De verwarming zorgt voor een aangenaam  
klimaat en warm water in de keuken en badkamer. 
Eenmaal ingesteld wordt de temperatuur constant 
gehouden. Via roosters wordt de warme lucht 
gelijkmatig verdeeld.

BINNENVLOER MET XPS ISOLATIE
De vloer bestaat uit onder meer een vochtbesten-
dige XPS isolatie met een polyester beschermlaag. 
De leidingen in de vloer dienen tegelijk als  
vloerverwarming in de zitgroep.

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

VENSTERS VAN OPTIMALE KWALITEIT
De getinte ramen met veiligheidssluitingen zijn 
gemaakt van gegoten acrylaat. Samen met de mate-
riaaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen 
en vervormingen, vooral bij extreme koude en hitte. 
Nog een positief effect is de hogere geluidsdem-
ping. Daarnaast zorgt een optimale afdichting er 
voor dat vocht duurzaam wordt geweerd.

Leiding warme lucht

XPS 
isolatieschuimGlasvezelversterkt 

polyester

Aan- en afvoerleidingen
vorstvrij aangebracht

Warme lucht

Afvalwatertank

Breuk- en stootvaste  
isolatiebox

Warme lucht
Bediening voor 
afvoerventiel

Afvoer
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CENTRALE GASVERDELER IN DE 
KEUKEN
De gasverdeler is goed bereikbaar  
aangebracht in het keukenblok.

GOED BEREIKBAAR VORSTVENTIEL
Bij lage temperaturen loopt de boiler 
automatisch leeg dankzij de stroomloze 
veiligheidsaftapklep. Zo kan de afvoer 
niet dichtvriezen en is de watertoevoer 
gegarandeerd.

LICHTMETALEN VELGEN
Vele modellen hebben standaard lichtmetalen 
velgen. Een perfecte aanvulling op het moderne 
buitendesign. (Voorbeeld)

ZEKERINGKAST ONDER PASSAGIERSSTOEL
Makkelijk zekeringen vervangen van de goed  
toegankelijke elektrocentrale onder de  
bijrijdersstoel. Met de rode hoofschakelaar is de 
12 V stroomkring te onderbreken. Ideaal om in de 
winter diepontlading van de accu te voorkomen.

PRAKTISCHE GASFLESSENKAST
In de ruime opbergkast is altijd plaats voor twee 
gasflessen. Dankzij het uittreksysteem vervangt  
u erg eenvoudig de gasflessen.

MEER PLAATS DOOR DE VERLAAGDE VLOER
Een maximale garagegrootte is ontstaan door 
een verlaagde vloer. Extra dikke XPS vloerisolatie 
houdt de vorst buiten. De garagekleppen zijn  
uitgerust met gasdrukveren, zodat zij veilig  
opengehouden worden.

VEILIGHEIDSSLOT
Het robuuste slot houdt 
inbrekers buiten.

VLOERMATTEN IN CABINE
Het makkelijk schoon te maken tapijt met Hobby 
logo in de cabine zorgt er voor dat uw camper 
schoon blijft. Het tapijt is oersterk door de  
vezelversterking en is precies pas gemaakt.

INSTAP EN ROBUUSTE ZIJSPOILERS 
De treeplank komt elektrisch naar buiten.  
De zijspoilers uit aluminium zijn robuust.

DEGELIJKE  
VEILGHEIDSSLOTEN
De vlakliggende sloten van 
de laadkleppen bieden extra 
veiligheid.

UITSTELBAAR DAKRAAM IN DE CABINE
Het uitstelbare, getinte 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.

GEÏSOLEERD DAKLUIK
Alle modellen hebben tenmiste twee  
DOMETIC SEITZ dakluiken. Deze zorgen  
voor de beste isolatie, optimale ventilatie en  
een aangename atmosfeer. Standaard voorzien  
van verduisterings- en insectenplissé.

EXTRA BREDE TOEGANGSDEUR MET RAAM,  
TWEEVOUDIGE VERGRENDELING, OPBERGVAKKEN 
EN AFVALEMMER
De buitendeur heeft stevige scharnieren. Het raam met 
geïntegreerde plissé biedt ruim zicht naar buiten. In de 
opbergvakken is plaats voor talloze spulletjes. De praktische 
afvalemmer heeft een handige geïntegreerde stoffer en blik.

INSECTENPLISSÉ BIJ TOEGANGSDEUR 
Het insectenrolgordijn dat in het frame van de toegangsdeur 
geïntegreerd is, laat licht en lucht binnen, maar houdt  
insecten buiten.

COMBICASSETTE MET VERDUISTERINGSEN INSECTENPLISSÉ
Met de combicassette voor alle ramen kunt u de zon werenen insecten 
buiten houden. (m.u.v. badkamerraam)

GOED TOEGANKELIJKE  
SCHOONWATERTANK
De verswatertank is tegen vorst 
beschermd en veilig in de zitbank 
geïnstalleerd. Hierdoor is de aftapkraan 
goed bereikbaar en kunt u de tank 
gemakkelijk reinigen.

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW-/BOORDTECHNIEK

STERKE SJORRAILS
Verstelbare sjorogen, waarin 
spanbanden vastgemaakt 
kunnen worden, zorgen er 
voor dat uw bagage veilig 
verankerd staat.
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CITROËN CHASSIS 
Reiscomfort van niveau; cruise control, airco en in leder uitgevoerde stuur en pook zorgen samen voor het 
ideale comfort. Een praktische bekerhouder, USB aansluiting, een tablethouder en elektrisch bedienbare 
ramen maken het compleet.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+, DATABANK VOOR KAMPEERPLAATSEN EN  
ACHTERUITRIJCAMERA
Praktisch multitalent: De AV-tuner is radio, navigatiesysteem en het display voor de achteruitrijcamera 
in één. Via Bluetooth verbindt u uw smartphone voor het handsfree bellen, of voor het koppelen van uw 
muziekbestanden. Met Android auto of AppleCarPlay is koppelen kinderspel.

CENTRAAL BEDIENINGSPANEEL 
Verlichting, niveau schoonwatertank, conditie van de accu en nog veel meer: het centrale  
bedieningspaneel bij de ingang geeft u controle over vele functies. Noch simpeler gaat de  
sturing via HobbyConnect met uw smartphone of tablet. De intelligente app sturing is  
standaard in alle modellen.

LUIDSPREKERS IN ZITGROEP
Twee luidsprekers in het woongedeelte zorgen 
voor de perfecte sound.

VOORBEREIDING VOOR SAT ONTVANGER 
Alle kabels zijn aangebracht voor een  
SAT-ontvanger. Dat spaart kosten. U kunt  
uw Hobby al vanaf de fabriek laten uitrusten  
met een SAT-ontvanger incl. TV.

HET NIEUWE FIAT CHASSIS
Veilig onderweg: Het FIAT safetysystem zorgt voor uw veiligheid onderweg. Full Brake Control System 
(Autonomous Emergency Braking System - AEBS), Lane Departure Warning Systeem (LDWS) incl. High 
Beam Recognition (HBR) en Traffic Signal Recognition (TSR), cuise control, airco en stuur en pook in  
leer maken het rijden comfortabel. Een praktische bekerhouder, USB aansluiting, een tablethouder en 
elektrisch bedienbare ramen maken het compleet.

TV-AANSLUITING 
Alle modellen hebben een 12 V / 230 V- en 
antenne-aansluiting in de buurt van de TV-houder. 
Uw TV is dus snel aangesloten.

VOORBEREIDING VOOR ZONNEPANEEL 
Een kabel is al aangebracht voor een zonnepaneel. Dat spaart tijd en geld. Uw dealer geeft u er graag 
advies over.

LAADBOOSTER
De 25 A laadbooster zorgt voor een snelle en 
optimale lading van de boordaccu. Hierdoor wordt 
deze tijdens het rijden opgeladen.

KAMPEERAUTO'S│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW-/BOORDTECHNIEK
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HOBBYCONNECT
KAMPEERAUTO'S│SMART HOME

MULTIMEDIAWATERVOOR-
RAAD EN -AFVOER

VLOERVER-
WARMING

POSITIEVERLICHTINGAIRCOVERWARMING ACCUSTATUS

HOBBYCONNECT,  
BEDIENING VAN BOORDTECHNIEK VIA BEDIENINGSPANEEL EN BLUETOOTH VIA APP
Met HOBBYCONNECT heeft u in het voertuig en in de onmiddellijke buurt ervan toegang tot de belangrijkste elektronische  
apparatuur en functies van uw mobiele thuis. De bediening gebeurt via het bedieningspaneel in het voertuig en via Bluetooth in  
combinatie met de moderne HobbyConnect app – zo regelt u uw boordtechniek heel genmakkelijk vanaf uw smartphone of tablet.  
U kunt bijv. lichtinstellingen opslaan, de accustatus en tankniveaus controleren of de airco of verwarming activeren – eenvoudig en  
intuïtief via symbolen op uw mobiele toestel.

HIGHLIGHTS
•  HOBBYCONNECT is standaard in alle modellen
•  HOBBYCONNECT omvat standaard Bluetooth aansturing
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis  

verkrijgbaar in de Google Play Store en App Store

HOBBYCONNECT+  
AFSTANDSBESTURING VOOR BOORDTECHNIEK VIA APP OP UW MOBIELE TELEFOON
Wilt u ook op afstand comfortabel de airco of de verwarming aanzetten? Dat kan! Met de HOBBYCONNECT-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 overal vandaan aflezen of activeren. (meerprijs en kosten data-abonnement)

HIGHLIGHTS
•  Wereldwijd afstandsbesturingssysteem via HOBBYCONNECT+  

en mobiel netwerk
•  Positieweergave van het voertuig via pushbericht
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis  

verkrijgbaar in de Google Play Store en App Store

HOBBY 
CONNECT 

STANDAARD  
IN ALLE  

MODELLEN

DE SLIMME VERBINDING MET UW HOBBY
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OPTIONELE 
UITRUSTING
VOOR SPECIALE WENSEN

COMFORTABELE L-ZITGROEP
De L-zitgroep met draaibare éénzuils heftafel zorgt voor een bijzonder 
huiselijk karakter en een extra zitplaats in de woonruimte. (niet beschikbaar 
voor alle Optima-modellen)

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

TAPIJT IN HET WOONGEDEELTE
Het uitneembare hoogpolige tapijt zorgt voor net iets 
meer sfeer. Het is exact op de indeling afgestemd.

WONEN

KAMPEERAUTO'S│OPTIONELE UITRUSTING

BEDOMBOUW VOOR DE ZITGROEP
De zitgroep is dankzij een handige ombouwset gemakkelijk om te vormen 
tot een extra slaapplek.

EXTRA BED IN DE CABINE
Met extra kussens en tussenstukken maakt u in de cabine een gezellig bed 
voor kleine gasten.

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

TECHNIEK OPBOUW / BOORDTECHNIEK

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

 FIETSENDRAGER
De fietsendrager biedt plaats voor tot 4 fietsen en kan beladen worden tot 60 kg.

ROBUUSTE STEUNEN
Gegarandeerd stabiel met de uit  
vezelversterkte kunststof en aluminium  
vervaardigde achtersteunen.

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

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

22" LED TFT-SCHERM
Uw favoriete TV-programma bekijkt u op de 22” TFT-scherm. De SAT-ontvanger en de 
TV-beugel horen daar natuurlijk bij.

KAMPEERAUTO'S│OPTIONELE UITRUSTING

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

SAT ONTVANGSTSYSTEEM
De volautomatische TELECO satelietset omvat een 
paraboolreflector van 65 cm voor een perfecte 
ontvangst. Ingeklapt slechts 29 cm hoog, dus 
een uitstekende aerodynamica. Bediening via de 
TV. Met de volautomatische draai-unit wordt de 
antenne snel op de gewenste satelliet gericht.

SMART-TRAILER-SYSTEM VIA  
E-TRAILER APP
Het E-Trailer systeem geeft u informatie over 
nivellering van het voertuig en de inhoud van de 
gastank via uw smartphone of tablet. Meerdere 
functies zijn later toe te voegen. Uw dealer vertelt 
u graag meer over de mogelijkheden.
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AFZUIGKAP
Een DOMETIC afzuigkap maakt de keukenuitrusting compleet.  
Natuurlijk scheelt het onaangename geurtjes.

DUBBELE USB AANSLUITING
Uw smartphone of uw tablet laat u op via de USB aansluiting in het 
slaapgedeelte of de woonkamer.

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
De 9-traps automatische versnellingsbak voor FIAT modellen brengt u  
comfortabel en zonder trekkrachtonderbreking naar uw bestemming.  
U kunt kiezen voor eco, normaal of power.

FIAT CHASSIS PAKKET
Exclusief voor FIAT. Kies uit drie attractieve pakketten voor een nog betere rij-ervaring. Het Fiat "Antimist plus" pakket zorgt voor 
helder zicht. Met het "Easy driving" pakket verhoogt u het rijcomfort en de veiligheid. Het "Plus" pakket biedt extra's als elektrische 
parkeerrem, een digitaal dashboard, keyless deur en startfunctie en nog veel meer.

KAMPEERAUTO'S│OPTIONELE UITRUSTING

TRUMA DUOCONTROL
De TRUMA DuoControl gasdrukregelaar, inclusief gasfilter schakelt 
automatisch naar de tweede gasfles, zodra de eerste leeg is. De 
geïntegreerde Crashsensor onderbreekt bij een ongeval automatisch 
de gastoevoer.

EXTRA BOORDACCU 
Een tweede boordaccu zorgt dat u langer onafhankelijk kunt zijn. 
Praktisch voor langere reizen.

ROOK- EN GASMELDER
De rook- en gasmelder geeft een luid signaal als narcosegas, propaan 
of butaan wordt gedetecteerd.

GROOT DAKLUIK
Nog meer licht en uitstekend geïsoleerd is het grote  
DOMETIC-SEITZ Midi Heki dakluik. Deze is optioneel  
leverbaar in het woon- en slaapgedeelte.
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CABINEKLEUR EN DECO IN ZWART 
Optioneel bij Optima De Luxe.

FIAT DESIGNPAKKET ZWART
Met het designpakket zwart krijgt alles een voornaam en sportief karakter. Incl. sierlijsten en velgen in 
glanzend zwart. LED koplampen en mistlampen. 

BUITENDOUCHE
Een frisse douche of gemakkelijk uw spullen afspoelen.

BUITENGASAANSLUITING
Sluit uw kookapparaat of barbecue buiten aan en u 
kunt kokkerellen in de buitenlucht.

CONTACTDOOS BUITEN 12 V / 230 V,  
INCL. SAT- / TV-AANSLUITING
Lekker buiten TV kijken of uw elektrische  
grill aansluiten. Dat kan via de extra 230 V  
contactdoos..

OVEN
Lekker uw eigen brood bakken of een pizza. Dat kan in de oven.

WATER / GAS / ELEKTRA DESIGNVARIANTEN

KAMPEERAUTO'S│OPTIONELE UITRUSTING

STOFCOMBINATIE KOS
Optioneel bij Optima Ontour Edition, Optima Ontour en  
Optima Ontour Alkoof.

STOFCOMBINATIE
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VANTANA  
ONTOUR EDITION

BUSCAMPERS│VANTANA ONTOUR EDITION

Categorie: Buscampers 
Basisvoertuig: Citroën 
Indelingen: 2
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.050 mm 
Lengte: 5.998 - 6.363 mm
Stofcombinatie: Arras
Meubeldecor: Cocobolo / Piquet grijs

De Hobby VANTANA ONTOUR EDITION is als het ware voor u gemaakt.  

Ook het basismodel heeft alles aan boord om u comfortabel te laten reizen.  
De keuken is met een RVS spoelbak, 2-pits kooktoestel en 70 liter  
compressor koelkast perfect op mobiel koken voorbereid. Comfortabele  
koudschuimmatrassen zorgen voor een perfecte nachtrust. Daarnaast  
zorgen de B6-isolatie en het XPS-schuim voor een uitstekende isolatie.  
Met het navigatiesysteem en SAT-ontvanger en TV bent u compleet uitgerust.

VANTANA ONTOUR EDITION 
COMPLEET UITGERUST
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K65 ET

BUSCAMPERS│VANTANA ONTOUR EDITION
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K60 FTK65 ET

BUSCAMPERS│VANTANA ONTOUR EDITION

GEBOUWD VOOR UW 
VRIJHEID, ZONDER 
COMPROMISSEN.

HOBBY ALL-INCLUSIVE  
UITRUSTING

Comfort van het allerhoogste niveau is bij Hobby  
vanzelfsprekend standaard. Dankzij de Hobby  
All-Inclusive uitrusting is de VANTANA ONTOUR  
EDITION standaard van heel veel extra's voorzien.  
Dus geen dure accessoires.

Wat allemaal All-Inclusive is ontdekt u vanaf pagina 102.



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · G: 3.500 kg

9392

K65 ET

K65 ETK65 ET

INDELINGEN  
VANTANA ONTOUR EDITION

BUSCAMPERS│VANTANA ONTOUR EDITION

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl
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VANTANA DE LUXE
BUSCAMPERS│VANTANA DE LUXE

Categorie: Buscampers 
Basisvoertuig: Fiat 
Indelingen: 2
Personen: max. 4
Slaapplaatsen: max. 4
Breedte: 2.050 mm 
Lengte: 5.998 - 6.363 mm
Stofcombinatie: Naar keuze Patch, of Arras
Meubeldecor: Naar keuze Olmo Pavarotti / Magnolia, of Platino / wit

VANTANA DE LUXE
DE ALLROUNDER

Mag het een beetje meer zijn? 140 PK motor, 16" lichtmetalen velgen  
en het HOBBY ALL-INCLUSIVE PAKKET zijn de pluspunten van de  
VANTANA DE LUXE. Tot de standaard uitrusting hoort ook een extra  
breed HOBBY-TOP panorama dakvenster.

Een hoogtepunt binnenin is ongetwijfeld de standaard compressorkoelkast  
van 90 l met dubbele aanslag, die zich van twee kanten laat openen en de  
gezellige sfeerverlichting. Voor het buitendesign kunt u kiezen tussen klassiek 
wit en verschillende speciale lakken. Ook de bumper is gelakt in de  
gekozen tint. De topserie wordt bovendien met twee verschillende  
meubeldecors aangeboden.
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K60 FT, STOFCOMBINATIE: PATCH, MEUBELDECOR: OLMO PAVAROTTI / MAGNOLIA
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K65 ET

BUSCAMPERS│VANTANA DE LUXE

HET LICHT STROOMT 
BINNEN. HET UITZICHT 
IS VOORTREFFELIJK.

INCLUSIEF PANORAMISCH  
UITZICHT

Het uitstelbare HOBBY TOP panorama dakraam  
zorgt voor een groots ruimtegevoel en baadt het  
woongedeelte in een zee van licht.

Ervaar meer over de techniek van de opbouw vanaf 
pagina 114.K65 ET, STOFCOMBINATIE: ARRAS, MEUBELDECOR: PLATINO / WIT



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg
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K60 FT

K60 FTK65 ET

INDELINGEN  
VANTANA DE LUXE

BUSCAMPERS│VANTANA DE LUXE

Maak thuis een ontdekkings-
tocht door onze modellen:
360.hobby-caravan.de/nl
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Handbediende airco met 
pollenfilter in cabine

Bestuurders- en passagiersstoel 
draaibaar en in hoogte verstelbaar

Bestuurders- en passagiersstoel 
met armsteunen ‘captain’s chair’

Bestuurders- en passagiersairbag

Verduisteringssysteem 
voor cabineramen

Elektrische buitenspiegel, 
verwarmd en verstelbaar

ESP incl. ASR, 
Hillholder en 
TRACTION+

Insectenplissé voor schuifdeur

Uitzetbaar voorzetraam in 
matglasoptiek in de wasruimte

Combicassettes met verduisterings- en 
 insectenrolgordijn voor alle ramen

Polyester binnenvloer met XPS isolatie

Draaibare tafelverbreding

Dakluik DOMETIC SEITZ met  
verduisterings- en insectenrolgordijn 
in het woon- en slaapgedeelte

U wilt optimaal genieten? Dan kiest u natuurlijk voor een Hobby. Dan weet  
u zeker dat het comfort van het allerhoogste niveau is. Want bij Hobby is  
vanzelfsprekend alles All-Inclusive. Bij Hobby dus nooit een optelsom van  
dure accessoires.

Op de volgende pagina’s kunt u ontdekken dat vakantie in een Hobby altijd een 
plezier is en door het hoge uitrustingsniveau kunt u genieten van een optimaal 
comfort. De hierna getoonde uitrustingsdetails zijn afhankelijk van het model.

HOBBY ALL-INCLUSIVE UW  
HOBBY COMPLEET UITGERUST

HOBBY
ALL-INCLUSIVE
COMPLETE UITRUSTING
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LEESSPOT IN WOONGEDEELTE
Lekker veel licht en toch maar heel weinig  
stroomverbruik. Goed richtbaar om een boek  
te kunnen lezen, of de route voor de volgende  
dag te bepalen.

COMFORTABELE ZITGROEP
Op lange droomreizen ondersteunt de ergonomisch instelbare bestuurdersstoel uw rug. Armleuningen  
aan beide kanten en stevige kussens staan garant voor ontspannen ritten. Eenmaal op uw bestemming 
draait u de stoel snel 180° – en tovert u de cabine om tot een gezellige zitgroep voor vier personen.  
De grote tafel kunt u in een handomdraai met een draaibaar stuk uitbreiden en biedt voldoende ruimte 
voor uw benen.

WONEN
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

 SCHUIFDEUR MET RAAM EN  
OPBERGVAKKEN
Het raam met geïntegreerde plissé zorgt voor 
een goed uitzicht, of houdt nieuwsgierige blikken 
buiten. In de opbergvakken is plaats voor allerlei 
zaken die u direct bij de hand wilt hebben.

VLOERMATTEN IN CABINE
Het makkelijk schoon te maken tapijt met Hobby logo in de cabine zorgt er voor dat uw camper schoon 
blijft. Het tapijt is oersterk door de vezelversterking en is precies pas gemaakt.

COMBICASSETTE MET VERDUISTERINGSEN INSECTENPLISSÉ
Met de combicassette voor alle ramen kunt u de zon werenen insecten buiten houden.  
(m.u.v. badkamerraam)
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SLIM INGEDEELD
Genoeg plaats voor alles wat u maar mee wilt nemen. Kite 
uitrusting? Moutainbike? Door de optionele sjorogen blijft 
alles ook nog eens goed op zijn plek.

 GEVENTILEERDE HANGKASTEN MET VEEL BERGRUIMTE
Altijd overzicht: de kleppen van de hangkasten gaan ver open. Zo heeft u een goed overzicht. Stevige 
scharnieren houden de kleppen goed open of dicht. Zo zit de lading tijdens de rit veilig opgeborgen.  
Een extraatje zijn de led-lichtstroken bij de hangkasten. Ventilatiegleuven in de hangkasten, in combinatie 
met de isolatie van de opbouw, zorgen voor luchtcirculatie en stabiele temperaturen. Via de B-zuil gaan  
de hangkasten naadloos over in de cabine.

GOED BEREIKBARE KLEDINGKAST
Een praktische kledingkast onder het 
werkblad biedt plaats voor schoenen 
en uw kleding die u direct bij de hand 
wilt hebben.

STEVIGE BEVESTIGINGS-
MOGELIJKHEDEN
Stevige sjorogen, waarin 
spanbanden vastgemaakt 
kunnen worden, zorgen er 
voor dat uw bagage veilig 
verankerd staat.

 OPBERGVAK IN DE 
VLOER
Geen plekje is onbenut 
gebleven. Het opbergvak in 
de vloer bij het zitgedeelte 
biedt een vaste plek voor 
heel wat bagage.

OPBERGVAKKEN ACHTERIN
Opbergvakken achterin om wielkeggen 
en andere zaken die u direct bij de 
hand wilt hebben veilig in op te bergen.

PRAKTISCHE LATTENBODEM
Het bed kan omhooggeklapt, of er in zijn geheel worden  
uitgenomen, om nog meer mee te kunnen nemen.  
Spanbanden houden alles stevig op zijn plek.

BUSCAMPERS│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBERGRUIMTE

BERGRUIMTE
HELEMAAL COMPLEET
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 LED VERLICHTING EN CONTACTDOOS IN 
DE KEUKEN
Een doorlopende LED lichtlijst boven de keuken 
zorgt voor een ideale verlichting van het werkvlak. 
Een ander praktisch detail is de 230 V contactdoos 
in de keuken.

 RUIM WERKVLAK
De compacte keuken is een voorbeeld van de slimme ruimte-indeling van de  
Vantana en biedt veel plek om lekkere gerechten op tafel te toveren.

RUIME 90 LITER KOELKAST
Dat is pas comfortabel. De koelkast kunt u van twee kanten openen.  
Dus van buiten kunt u zo bij de inhoud van de koelkast.

 DE PRAKTISCHE KOOK- SPOELCOMBINATIE BIEDT VEEL WERKRUIMTE.
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, waardoor schoonmaken kinderspel is. 
De kookpitten zijn ruim verdeeld, waardoor u ook met grotere pannen kunt werken. 
De kookpitten worden elektrisch ontstoken. De gedeelde glazen afdekking biedt 
eventueel extra werkruimte.

BUSCAMPERS│HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN

KEUKEN
MODERNE KEUKENINDELING MET VEEL BERGRUIMTE

EXTRA BREDE KEUKENLADEN
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles 
nog eens makkelijk terug te vinden omdat ze  
volledig uittrekbaar zijn. Ze sluiten zacht en  
stil dankzij de Soft-Close techniek.
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SLAPEN
COMFORT VOOR EEN AANGENAME NACHTRUST

RUIM TWEEPERSOONSBED
Het tweepersoons bed is een heerlijke plek voor een gezonde nachtrust.

COMFORTABELE ÉÉNPERSOONS BEDDEN
Lekker veel ruimte voor ontspannen nachten. Op het brede bed in de lengterichting slaapt u als een roos.

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.

LICHTSCHAKELAAR IN SLAAPGE-
DEELTE
Een centrale lichtschakelaar in het 
slaapgedeelte. Door het functionele 
design is deze ook in het donker  
makkelijk te bedienen.
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VEEL BERGRUIMTE
Mooi en praktisch tegelijk; in de spiegelkasten kunt u al uw toiletspulletjes kwijt.

COMPACTE BADKAMER
De compacte badkamer is ingenieus ingedeeld. Het toilet is draaibaar 
zodat u tijdens het douchen volop ruimte heeft. Het uitstelbare raam 
zorgt voor frisse lucht en volop licht, terwijl u dankzij het melkglas 
toch privacy heeft. Het douchegordijn kunt u achter een paneel 
opbergen.

UITTREKBARE DOUCHEKOP
Het fraaie combi-armatuur dient zowel als kraan en als douchekop. 
De slang wordt opgeborgen in het armatuur. 

BUSCAMPERS│HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER

BADKAMER
OM U TE VERWENNEN.

PRAKTISCH DRAAIBAAR THETFORD TOILET
Het draaibare cassettetoilet is naar beide zijden 90 graden draaibaar. 
Het spoelsysteem is krachtig en geruisarm. Wanneer de tank geleegd 
vol is wordt dit aangegeven.
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PANORAMISCH DAKRAAM HOBBY TOP
Het extra brede panorama 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.

 OPTIMALE ISOLATIE
De opbouw van de Vantana is  
geïsoleerd met hoogwaardige B6 
isolatie en XPS schuim. Hierdoor 
wordt niet alleen de carrosserie 
stijver, maar het vermindert ook ruis 
tijdens het rijden. Het houdt kou en 
warmte buiten en zorgt voor een 
aangenaam leefklimaat.

TECHNIEK OPBOUW /  
BOORDTECHNIEK
PERFECT UITGERUST OP VAKANTIE

BUSCAMPERS│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW-/BOORDTECHNIEK

 VORSTVRIJ GEÏNSTALLEERDE 
SCHOONWATERTANK
De makkelijk te bereiken  
schoonwatertank is tegen vorst 
beschermd door inbouw in het  
achterste deel.

KWALITEITSVENSTERS
De getinte ramen met veiligheidssluitin-
gen zijn gemaakt van gegoten acrylaat. 
Samen met de materiaaldikte zijn ze 
optimaal bestand tegen spanningen 
en vervormingen, vooral bij extreme 
koude en hitte. Nog een positief effect 
is de hogere geluidsdemping. Daarnaast 
zorgt een optimale afdichting er voor 
dat vocht duurzaam wordt geweerd.

DOMETIC SEITZ DAKLUIK
Lucht en licht er in, insecten buiten; de DOMETIC 
SEITZ dakluiken in het woon- en slaapgedeelte 
zorgen voor daglicht en frisse lucht. 's Avonds heel 
eenvoudig het verduisteringsplissé uittrekken.

WATERAFVOER BOVEN  
SCHUIFDEUR
De geïntegreerde regenlijst houdt 
het regenwater tegen. De LED 
instapverlichting geeft u een veilig 
gevoel bij het in- en uitstappen.

ELEGANTE DAKLUIFEL
Uitbreiding van de woonruimte buiten: de luifels van THULE OMNISTOR zijn 
perfect aangepast aan de lengte van elk voertuig en een mooie aanvulling van 
het woongedeelte.

 INSECTENPLISSÉ VOOR DE SCHUIFDEUR
Deur open, insectenplissé dicht. Frisse lucht kan 
binnen komen, terwijl vliegen en muggen buiten 
blijven.
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ELEKTRISCHE OPSTAP
De elektrische opstap komt automatisch naar 
buiten. U stapt dus comfortabel in en uit.

HET NIEUWE FIAT CHASSIS
Veilig onderweg: Het FIAT safetysystem zorgt voor uw veiligheid onderweg. Full Brake Control System 
(Autonomous Emergency Braking System - AEBS), Lane Departure Warning Systeem (LDWS) incl.  
High Beam Recognition (HBR) en Traffic Signal Recognition (TSR), cuise control, airco en stuur en  
pook in leer maken het rijden comfortabel. Een praktische bekerhouder, USB aansluiting, een  
tablethouder en elektrisch bedienbare ramen maken het compleet.

BUSCAMPERS│HOBBY ALL-INCLUSIVE OPBOUW-/BOORDTECHNIEK

CITROËN CHASSIS 
Reiscomfort van niveau; cruise control, airco en in leder uitgevoerde stuur en pook zorgen samen voor het 
ideale comfort. Een praktische bekerhouder, USB aansluiting, een tablethouder en elektrisch bedienbare 
ramen maken het compleet.

VOORBEREIDING VOOR ZONNEPANEEL 
Een kabel is al aangebracht voor een zonnepaneel. 
Dat spaart tijd en geld. Uw dealer geeft u er graag 
advies over.

NAVIGATIESYSTEEM MET DAB+,  
DATABANK VOOR KAMPEERPLAATSEN  
EN ACHTERUITRIJCAMERA
Praktisch multitalent: De AV-tuner is radio,  
navigatiesysteem en het display voor de  
achteruitrijcamera in één. Via Bluetooth verbindt 
u uw smartphone voor het handsfree bellen, of 
voor het koppelen van uw muziekbestanden. 
Met Android auto of AppleCarPlay is koppelen 
kinderspel.

TV-AANSLUITING 
Alle modellen hebben een 12 V / 230 V- en 
antenne-aansluiting in de buurt van de TV-houder. 
Uw TV is dus snel aangesloten.

22" LED TFT-SCHERM
Uw favoriete TV-programma bekijkt u op de 22” 
TFT-scherm. De SAT-ontvanger en de TV-beugel 
horen daar natuurlijk bij.

VOORBEREIDING VOOR SAT ONTVANGER 
Alle kabels zijn aangebracht voor een  
SAT-ontvanger. Dat spaart kosten. U kunt  
uw Hobby al vanaf de fabriek laten uitrusten  
met een SAT-ontvanger incl. TV.

CENTRAAL BEDIENINGSPANEEL 
Verlichting, niveau schoonwatertank, conditie  
van de accu en nog veel meer: het centrale 
bedieningspaneel bij de ingang geeft u controle 
over vele functies. Noch simpeler gaat de sturing 
via HobbyConnect met uw smartphone of tablet. 
De intelligente app sturing is standaard in alle 
modellen.

LICHTMETALEN VELGEN
Vele modellen hebben standaard geleverd met 
lichtmetalen velgen. Een perfecte aanvulling op 
het moderne buitendesign. (Voorbeeld)

TRUMA-COMBI 4 VERWARMING  
MET BOILER
De verwarming zorgt voor een aangenaam klimaat 
en warm water in de keuken en de badkamer. 
Eenmaal ingesteld wordt de temperatuur constant 
gehouden. Via roosters wordt de warme lucht 
gelijkmatig verdeeld.

LAADBOOSTER
De 25 A laadbooster zorgt voor een snelle en 
optimale lading van de boordaccu. Hierdoor wordt 
deze tijdens het rijden opgeladen.

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

PRAKTISCHE GASFLESSENKAST
In de ruime opbergkast is altijd plaats voor twee 
gasflessen. Dankzij het uittreksysteem vervangt  
u erg eenvoudig de gasflessen.
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HOBBYCONNECT
BUSCAMPERS│SMART HOME

MULTIMEDIAWATERVOOR-
RAAD EN -AFVOER

VLOERVER-
WARMING

POSITIEVERLICHTINGAIRCOVERWARMING ACCUSTATUS

HOBBYCONNECT,  
BEDIENING VAN BOORDTECHNIEK VIA BEDIENINGSPANEEL EN BLUETOOTH VIA APP
Met HOBBYCONNECT heeft u in het voertuig en in de onmiddellijke buurt ervan toegang tot de belangrijkste elektronische apparatuur 
en functies van uw mobiele thuis. De bediening gebeurt via het bedieningspaneel in het voertuig en via Bluetooth in combinatie met de 
moderne HobbyConnect app – zo regelt u uw boordtechniek heel genmakkelijk vanaf uw smartphone of tablet. U kunt bijv. lichtinstellingen 
opslaan, de accustatus en tankniveaus controleren of de airco of verwarming activeren – eenvoudig en intuïtief via symbolen op uw mobiele 
toestel.

HIGHLIGHTS
•  HOBBYCONNECT is standaard in alle modellen
•  HOBBYCONNECT omvat standaard Bluetooth aansturing
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis  

verkrijgbaar in de Google Play Store en App Store

HOBBYCONNECT+  
AFSTANDSBESTURING VOOR BOORDTECHNIEK VIA APP OP UW MOBIELE TELEFOON
Wilt u ook op afstand comfortabel de airco of de verwarming aanzetten? Dat kan! Met de HOBBYCONNECT-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 overal vandaan aflezen of activeren. (meerprijs en kosten data-abonnement)

HIGHLIGHTS
•  Wereldwijd afstandsbesturingssysteem via HOBBYCONNECT+  

en mobiel netwerk
•  Positieweergave van het voertuig via pushbericht
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis  

verkrijgbaar in de Google Play Store en App StoreDE SLIMME VERBINDING MET UW HOBBY

HOBBY 
CONNECT 

STANDAARD 
IN ALLE  

MODELLEN
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VOOR SPECIALE WENSEN

OPTIONELE 
UITRUSTING

WONEN

BUSCAMPERS│OPTIONELE UITRUSTING

SLAAPPLAATS IN DE ZITGROEP
Met de ombouwset voor de zitgroep maakt u in een handomdraai een slaapplaats voor kinderen.

EXTRA BED IN DE CABINE
Met extra kussens en tussenstukken maakt u in de cabine een gezellig bed voor kleine gasten.

DUBBELE USB AANSLUITING
Uw smartphone of uw tablet laat 
u op via de USB aansluiting in het 
slaapgedeelte of de woonkamer.

TAPIJT IN HET WOONGEDEELTE
Het uitneembare hoogpolige tapijt zorgt voor 
net iets meer sfeer. Het is exact op de indeling 
afgestemd.
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 VOORBEREIDING DAKAIRCO
Een dakairco is later in te bouwen. De noodzakelijke 
bedrading is standaard in het dak aangebracht. 
(Dakairco niet vanaf fabriek leverbaar)

BUITENSTOPCONTACT 230 V, INCL.  
SATELLIET-/TV-AANSLUITING
Dankzij de 230V-uitgang kunt u bij mooi weer 
voor uw VANTANA zitten en daar de tv aansluiten 
of een elektrische barbecue gebruiken.

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

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

TECHNIEK OPBOUW / BOORDTECHNIEK

BUSCAMPERS│OPTIONELE UITRUSTING

THULE FIETSENDRAGER VOOR TWEE FIETSEN
De THULE fietsendrager is ideaal voor het vervoeren van 2 fietsen. Hij wordt zonder boren gemonteerd. 
De achterdeuren kunnen probleemloos open, zelfs als er fietsen op staan. (optioneel voor ET indelingen)

STOFCOMBINATIE KOS
Optionele stoffering bij alle modellen.

STOFCOMBINATIE

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

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.

SMART-TRAILER-SYSTEM VIA  
E-TRAILER APP
Het E-Trailer systeem geeft u informatie over 
nivellering van het voertuig en de inhoud van de 
gastank via uw smartphone of tablet. Meerdere 
functies zijn later toe te voegen. Uw dealer vertelt 
u graag meer over de mogelijkheden.
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CABINEKLEUR ZILVER METALLIC
Ontour Edition, De Luxe

CABINEKLEUR ZWART METALLIC
Ontour Edition, De Luxe

CABINEKLEUR EXPEDITION GRIJS
De Luxe

CABINEKLEUR LANZAROTE GRIJS
De Luxe

Kies tussen vier verschillende carrosseriekleuren. (afhankelijk van serie)

DESIGNVARIANTEN

BUSCAMPERS│OPTIONELE UITRUSTING

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
De 9-traps automatische versnellingsbak voor 
FIAT modellen brengt u comfortabel en zonder 
trekkrachtonderbreking naar uw bestemming.  
U kunt kiezen voor eco, normaal of power.

EXTRA BOORDACCU 
Een tweede boordaccu zorgt dat u langer  
onafhankelijk kunt zijn. Praktisch voor langere 
reizen.

FIAT CHASSIS PAKKET
Exclusief voor FIAT. Kies uit drie attractieve pakketten voor een nog betere rij-ervaring. Het Fiat  
"Antimist plus" pakket zorgt voor helder zicht. Met het "Easy driving" pakket verhoogt u het rijcomfort  
en de veiligheid. Het "Plus" pakket biedt extra's als elektrische parkeerrem, een digitaal dashboard,  
keyless deur en startfunctie en nog veel meer.

TRUMA DUOCONTROL
De TRUMA DuoControl gasdrukregelaar, inclusief 
gasfilter schakelt automatisch naar de tweede 
gasfles, zodra de eerste leeg is. De geïntegreerde 
Crashsensor onderbreekt bij een ongeval automa-
tisch de gastoevoer.

ROOK- EN GASMELDER
De rook- en gasmelder geeft een luid signaal  
als narcosegas, propaan of butaan wordt  
gedetecteerd.

FIAT DESIGNPAKKET ZWART
Met het designpakket zwart krijgt alles een voornaam en sportief karakter. Incl. sierlijsten en velgen in glanzend zwart. LED koplampen en mistlampen.
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U WILT OP REIS? 
WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

U weet al welke Hobby bij u past? Kijk dan op 360.hobby-caravan.de/nl 
en u kunt een 360° rondgang maken en u al helemaal thuis voelen in uw 
eigen caravan. Nog meer voorpret krijgt u dankzij onze reistips en -video’s.

Meer indrukken krijgt u op 360.hobby-caravan.de/nl

Altijd in goede handen!
U voelt u in uw nieuwe Hobby overal en altijd thuis. Dankzij het grootste 
dealernetwerk in Europa staan wij u op al uw reizen bij met raad en daad 
en snelle service.

Aan de start!
Kijk op www.hobby-dealers.nl en vindt de dealer bij u in de buurt. Hij geeft 
u gedegen advies over welke caravan uw auto mag trekken, wat de caravan 
is die bij u past. En nog heel veel meer kan hij u vertellen.

Wij verheugen ons er op u in onze grote Hobby familie te mogen begroeten.



MADE IN GERMANY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de

NL

UW DEALER

DUITSLAND ALGEMENE OPMERKINGEN

Kampeerauto catalogus, Seizoen 2022
Stand augustus 2021

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

ALTIJD IN UW BUURT

Met ca. 500 dealers en servicepartners 
in Europa staan wij altijd voor u klaar.  
Ook als u op vakantie bent.

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

NEDERLAND


