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#2020

NYT CHALLENGER- 
OPPLEVELSEN 
SAMMEN MED 

De har vært på reise med Challenger- 
en sin i Europa i 18 måneder. 
Se hvordan de har hatt det ...

FINN MER INFORMASJON OM PRODUKTENE VÅRE 
PÅ NETTET www.challenger-bobiler.no

NYHETER &

BOBILER

INNOVASJONER

NYT OPPLEVELSEN

VERDEN ÅPNER SEG FOR DEG

https://www.challenger-bobiler.no/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.destination-camping-car.eu/destination-camping-car-blog
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Challenger er et datterselskap under 
Triganogruppen: størst i fritidskjøretøy i Europa.

Gjør som Hertz, verdenslederen 
på utleie, velg Challenger!

 (Kun for det franske markedet)

Besøk oss på web
challenger-bobiler.no

CHALLENGER
ØNSKER DEG VELKOMMEN...
Med sin ledende posisjon blant bobiler i Frankrike, 
er Challengers oppgave å designe og produsere bobiler 
til mange europeiske land. Beliggende i hjertet av Rhônedalens 
vingårder, basert på vårt varemerkes verdi på grunnprinsipper 
som gjør det mulig for oss å tilby en bobil utformet for frihetsentu-
siaster. Å velge Challenger innebærer nøkkelen til en verden 
av innovasjoner, bekvemmeligheter og design som gir en større 
opplevelse og alltid til god pris.

www.youtube.com/ 
ChallengerCampingCar

www.facebook.com/ 
challenger.campingcar

www.instagram.com/
challenger.motorhome

https://www.challenger-bobiler.no/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
http://www.youtube.com/ChallengerCampingCar
https://www.facebook.com/challenger.campingcar
https://www.instagram.com/challengermotorhome/
http://www.trigano.fr/com
https://www.trois-soleils.com/en?choice=1#.XUflz-gzaUk
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Last ned en «QR-kode»-app 
i Appstore eller GooglePlay 
og skan QR-koden, for å 
se de vakreste bildene  som 
Challenger-reisende har tatt. 

REISEDAG-
BOK
NYT CHALLENGER- 
OPPLEVELSEN 
SAMMEN MED 

De har vært på reise med Challengeren sin i Europa 
i 18 måneder. Se hvordan de har hatt det...

CHALLENGER-OPPLEVELSEN
       35 års erfaring
       Hvorfor velge Challenger?
         En verden av innovasjon

DELINTEGRERTE MODELLER
         Se for deg ditt formål og velg enten Fiat eller Ford!

ALKOVEMODELLER
         Familien først!

INTEGRERTE MODELLER
         En klar visjon av reisen

Alle tekniske data gitt av Challenger (tekst og bilder) 
er gyldig på utskriftsdatoen (august 2019).
Tekniske data kan være gjenstand for endringer, 
ofte på grunn tekniske fremskritt. 
Dette dokumentet / denne brosjyren er ikke 
kontraktuell.
I tilfelle av flerspråklig versjon, er det den franske 
versjonen som har forrang.

TRIGANO VDL 
1, avenue de Rochebonne 
CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône 
Cedex - France
+33 (0)4 75 07 55 00 
contact@challenger.tm.fr 
www.challenger-bobiler.no

PEFC-sertifisert  
pefc-france.org

Challenger bidrar til 
bærekraftig skogbruk gjennom 
PEFC-organisasjonen og bruker 
PEFC-sertifisert papir.

Marokko : Juli 2018

Bilder : Alain Reynaud, 
Sébastien Sassoulas, 
Ronan Kerloch, Benjamin Celier

tel:+33 (0)4 75 07 55 00
mailto:contact@challenger.tm.fr
https://www.challenger-bobiler.no/?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
http://pefc-france.org/
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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      ÅRS 
ERFARING

EN UFORANDRET 
FILOSOFI

Vi lever fremdeles etter filosofien fra 1985, den som handler om en godt 
utstyrt bobil til en riktig og tilgjengelig pris, og som har alt du trenger 
under reisen. Målet vårt er å utvikle utstyret til riktig pris, hvor kvalitet, 
sikkerhet og komfort alltid står i høysetet. 

CHALLENGER skal være synonymt med reiseglede i bobil, slik at du kan 
«oppleve, smake og møte» på alle turene du tar, uansett reisemål, 
nær hjemmet ditt eller i fjerne strøk.

CHALLENGER - 35 ÅRS ERFARING...

Tilpassede 
ressurser, 
ekspertise og et engasjert team 
som står til tjeneste FOR DEG 

Forhandlernettverket vårt består 
utelukkende av fritidsbilspesialister 
som kjenner Challenger som sin egen 
lomme. Challenger har ett av Europas 
største og best utviklede nettverk 
på markedet.

Vi tester våre bobiler 
og deler i ekstreme forhold.   

170 
FORHANDLERE

MOTSTANDS-
TESTENE

Gjør et 
videobesøk av 

våre tester.

CHALLENGER er produsert  av TRIGANO VDL i 35 år i Tournon-sur-Rhône (Frankrike)

Se en video om 
produksjonen.

25 februar 1985 : Den første 
Challenger 340 ble lansert.

200 000 m2, hvorav 48 000 innendørs En av de største fabrikkene i Europa, med mer enn 
13 000 bobiler og campingvogner per år

900 personer

https://youtu.be/keb1okRITpc
https://youtu.be/WIQ7YoWNJ5E
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MARIE & ALAIN

...slik at du kan dra 
på flotte reiser

Marie, Alain og deres to barn gir følgende 
beskrivelse av seg selv :

En litt annerledes familie, litt matglade, litt 
nomadiske, litt digitale. Ganske nysgjerrige, deler 

gjerne, sporty, livsnytere, reisende i sjel og hjerte, 
reiser for nytelsen samt jobben, vi fotograferer 

og filmer for bedrifter i vinbransjen, men det 
er ikke alt…

NYT CHALLENGER-OPPLEVELSEN 
SAMMEN MED 

Følg dem på nettstedet vårt 
og i sosiale media!
@destinationcampingcar

CHALLENGER er partner i prosjektet «Destination Camping-car», 
som Marie Houlonne og Alain Reynaud startet. 
Hvorfor det? Jo, fordi vi deler gledesfilosofien 

knyttet til bobilreiser…

CHALLENGER - 35 ÅRS ERFARING...

Dette er stedet hvor våre 
forhandlere læres opp. I 
tillegg ble det nylig holdt 
opplæring på Challenger-
stasjonen.

CAMPUS 
TRIGANO

Kroatia : august 2017

Serre-Ponçon : januar 2019

Marokko : juli 2018

https://www.destination-camping-car.eu/
https://www.instagram.com/destinationcampingcar/?hl=fr
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Hoved-
grunnene...

CHALLENGER - HVORFOR VELGE CHALLENGER?

  Side 14   Side 16

  Side 17   Side 18

Mange  

unike 
innovasjoner

«Grade 3»-sertifisering, 
som er 

det høyeste 
isolasjonsnivået 
på markedet.

Valgfritt chassis
i hele sortimentet med 
delintegrerte modeller

  Side 10

  Side 8 - 9
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Bedre isolasjon, 
bedre holdbarhet, 
bedre beskyttelse. 

7 års 
tetthetsgaranti

Vinduer med 2-lags glass   
med solid og elegant polyuretanramme, 
integrert lystett gardin (med aluminium- 
sbelegg) og myggnetting

CHALLENGER - HVORFOR VELGE CHALLENGER?

   Oppvarming med motorens drivstoff

   En soveplass av høy kvalitet i stor størrelse

   En ytterdør med vindu uansett utstyrsnivå

   Panoramatakluke som kan åpnes i førerhuset 
er standard på alle delintegrerte modeller

   Oppvarmet og opplyst garasje med elektriske 
uttak og to dører

   All belysning i LED - økonomi, lang levetid og høy ytelse, 
det er de tre nøkkelordene bak valget av LED-belysning.

   AES (Automatic Energy Selection) med tre energikilder 
(12/230V/gass)

   Dusjkarene våre er utstyrt med to avløp for optimal flyt.

   Isolert innsteg : Alle våre modeller er utstyrt med 
en beskyttelseshette under inngangsparti, 
den sørger for lyd- og temperaturisolering.

  Side 11

Ett design

til alle formål

...til å velge  

Challenger

Dette utstyret er standard for  

alle utgavene

Oléron  : januar 2019
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NEW

HVORFOR VELGE CHALLENGER? - CHASSISET

CHASSISET 
en viktig komponent 
for en kvalitetsreise 

Challenger har valgt kjente bilmerker som leverer 
et understell som er spesielt laget for bobiler, og har 
et nettverk av forhandlere og verksteder som er spesielt 
utrustet og utdannet for arbeid med fritidskjøretøy.

Ford og Challenger vært partnere i over 30 år.
Med mer enn 7 millioner eksemplarer solgt over 
hele verden, er kvalitetene til den legendariske 

Ford Transit velkjent.
I år har den fått nytt design både utvendig og 
innvendig. Den tilbyr fremdeles som standard 
det beste utstyret som finnes på markedet i 

forhold til prisen.

Fiat er fremdeles merket med stor M på 
bobilmarkedet og påliteligheten til Ducato 

er velkjent.
Når det kommer til service kan du nyte godt 

av 1 800 spesialiserte verksteder “Fiat Camper 
Assistance” i Europa og en telefontjeneste som 
er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uka.

Med hele 6 gir bruker girkassen en konverterings-
kobling, samt et system for elektronisk girskift.

Det nye girkassen har evnen til å oppdage et bratt 
terreng, og gir automatisk assistanse i Drive-modus.

Den splitter nye nitrinns automatgirkassen har en 
momentomformer som gjør det mulig å manøvrere 
helt enkelt og kjøre jevnt i samme gir, uten rykk og 
napp.

AUTOMATISK FORD 
GIRKASSE  
(valgfritt)

NY AUTOMATISK FIAT 
GIRKASSE  
(valgfritt)*

*  tilbys i automatgirpakken, med nitrinns 
automatgirkasse + Eco pack (standard for 
160 HK og 180 HK) + 16-tommers lettmetallfelger

Ekstrautstyr radio (tilgjengelig for Fiat og Ford) :
-  8" Fiat / 9" Ford touchscreen multimediestasjon
-  FM og DAB+ radioer for å reise hvor som 

helst i Europa
-  Perfekt kompatibilitet for smarttelefoner 

Apple iOS og Android (Weblink 2.0)

-  Direkte tilgang til hovedfunksjonene 
og ryggekameraet

-  Bluetooth handsfree, 
A2DP streaming og 2 USB-porter

-  bobilnavigasjon for Europa valgfritt

https://www.challenger-bobiler.no/chassiset-en-viktig-komponent-en-kvalitetsreise?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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HVORFOR VELGE CHALLENGER? - CHASSISET

FORD FIAT

Motor Euro 6D temp

Chassis tilpasset bobil

16" felger 15'' 
unntatt 40H

Punkteringskit

Hjulkapsler

Bred hjulstilling bak

ESP (stabilitetskontroll)

Bakkestartassistanse

Startsperre 

ASR (antispinn)

Manuell girkasse med 6 gir

Drivstoffkapasitet  70L 75L

Karosseribeskyttelse på sidene av førerhus lakkert

Airbag, førerside

Start&Stop Ecopack

Vindusviskere samt vindusvarmer

Sentrallås i bildelen

Automatiske kjørelys Easydrive

Automatiske vindusviskere Easydrive

Høydejustering på førersete +  passasjersete 

Førerhus-seter med doble armlener

Radio med rattbetjening, USB/Bluetooth O

Radioforberedelse + høyttalere i førerhus

Integrert radioantenne i sidespeil

Skinntrukket ratt O

Sentral konsoll med flaskeholder

Frikoblingsbar håndbrems

KAROSSERI 

SLAGVOLUM 2L 2L
Effekt HK/kw 130-92 170-125
Dreiemoment Nm 330 405
Register Drivrem Drivrem
Motor S O*
Automatisk girkasse O O

Alkovemodeller & 
delintegrerte modeller Automatisk girkasse

3,5 T S O
4,1 T** O

STANDARD-
UTSTYR 
CHASSIS 2020

Alkovemodeller, 
delintegrerte modeller 

og integrerte 
modeller

MOTOR 

CHASSISET

SLAGVOLUM 2,3L 2,3L 2,3L 2,3L
Effekt HK/kw 120-89 140-104 160-117 180-130
Dreiemoment Nm 320 350 380 400
Register Drivrem Drivrem Drivrem Drivrem
Motor S O O O
Automatisk girkasse O O O

Alkovemodeller, delintegrerte modeller 
& integrerte modeller

3,5 T S
3,65 T O
4,25 T (heavy) 140 HK*** O
4,4 T (heavy) 160-180 HK*** O

    = S - Standardutstyr  O - Ekstrautstyr   - Ingen mulighet    
*Bortsett fra C194
**Bortsett fra C194, 180, 194, 195, 250, 274 
***Bortsett fra C256, 180, 194, 195, 250, 274

Campovolo 
(Ekstrautstyr Premium)

Hvit

Diffused silver
(Ekstrautstyr Premium)

Hvit

Valgfritt chassis i 
hele sortimentet av 
delintegrerte modeller
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HVORFOR VELGE CHALLENGER? - HELÅRSBIL

Det er enkelt å si vi tilbyr det beste, men det er verre 
å bevise det uten å være partisk.

EN*1646-1-standarden snakker for seg selv : Denne 
standarden krever at ved utendørstemperaturer på -15 °C, 
skal innetemperaturen stige til + 20 °C på under fire timer.

Testingen ble gjennomført i fryserom i Tyskland (TRUMA) 
og i Frankrike (EBERSPÄCHER KALORI).

Testene våre viser at de delintegrerte modellene og alko-
vemodellene takler tøffe vintre og at de regulerer varme 
somre.

Du bør likevel ikke glemme å legge et isolerende lag på 
frontruten hvis det er veldig kaldt ute. 

*Alkovemodeller med oppvarming > 5,5 kW

GRADE 3,
det høyeste sertifiserte 
isolasjonsnivået på 
markedet

SE TESTEN 
PÅ VIDEO

Scann meg.

HELÅRSBIL
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HVORFOR VELGE CHALLENGER? - HELÅRSBIL

IRP-STRUKTUREN,
en viktig innovasjon 

   Bedre isolasjon  
takket være det berømte XPS-isolasjonsmerket 
STYROFOAM: Hvis den ikke er blå, det er ikke 
STYROFOAM: Ikke glem å sjekke...

   Bedre motstandsdyktighet  
takket være tykkelsen på gulv og tak: Gulv på 63,5 mm, tak på 54,5 
mm (delintegrerte modeller), noe som er bedre enn standarden på 
markedet. Ikke nøl med å sammenligne ... 

En kombinasjon av tre / komposittmaterialer (alkovemodeller og 
delintegrerte modeller), som styrker rammeverket til veggene, gulvet 
og taket takket være komposittets levetid og den unike styrken til 
massivt tre. Det er unikt på markedet ...

   Bedre beskyttelse  
takket være aluminium i veggene og forsterket polyester i tak og gulv. 
Hos Challenger er det standard på alle modellene – uansett pris! 

Uansett modell, strukturen i boenhetene våre overholder 
alltid den samme høye kvalitetsstandarden.

7 ÅRS 
GARANTI!
Forutsatt at du foretar en årlig kontroll 
hos en av de godkjente forhandlerne 
i nettverket vår.

For mer informasjon, 
scann meg.

Bedre isolasjon, 
bedre holdbarhet, 
bedre beskyttelse.

Stor limt alumi-
niumsprofil

Gulvtykkelse 
63,5 mm

Innvendig 
veggkledning
Gulvbelegg i PVC

Sokkel i forsterket 
polyester (GRP)

Plywood 6 mm

Med effekten “vannrevers” 
blir ikke vannet igjen under gulvet

Tak i forsterket 
polyester (GRP)

Vanntett tetnings-
masse for skjøtene 
i ytterveggene

Aluminiumskledning

Lister i tre

Lister i 
kompositt

Overflate i 
ekspandert 
kompositt

Taktykkelse 
54,5 mm*

*Merk: På grunn av sin spesielle form benyttes en spesifikk teknologi 
i alkovemodellene, tykkelse 34,5 mm, EPS-isolasjon.

https://www.challenger-bobiler.no/irp-strukturen-en-viktig-innovasjon?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020


12

DET TEKNISKE 
OMRÅDET 

OPPVARMING 
MED MOTORENS 
DRIVSTOFF 

Selv når det handler om det daglige vedlikeholdet 
tenker vi på din komfort... 
Via en egen utvendig luke (Technibox) får du adgang til 
alle enhetene som er viktige for at bobilen din skal 
fungere bra. Med Challenger er ergonomien også 
del av detaljene.

Oppvarming med bruk av motordrivstoffet 
gir en rekke fordeler... 

Ikke tenk mer på gassfylling! Ikke glem at 
det noen ganger kan være vanskelig å få kjøpt 
gass, og at koblingene ikke alltid er kompatible 
(særlig i utlandet). Diesel er det imidlertid 
mye lettere å finne, langs alle veiene 
i verden!

Hvem har ikke fryktet å måtte skifte gassflaske midt 
på natta og i kulda! Med Challenger blir livet ombord 
lettere ... følg med på drivstoffmåleren, og du vil 
aldri mer bli overrasket over nivået i en gassflaske. 
Med Challenger trenger du sjelden å håndtere tunge 
gassflasker: Bare bruken av kjøleskapet, komfyren og noen 
ganger varmtvannsberederen er fremdeles knyttet til 
gasstilførselen.

Det at Challenger har valgt oppvarming 
med drivstoffet øker også kjøretøyets nyttelast. 
2 gassflasker på 13 kg veier i virkeligheten 52 kg 
(13 kg tilsvarer kun innholdet i flasken), 
og innebærer en betydelig gevinst. Ved å ta 
med bare en gassflaske øker lasteevne 
og oppbevaringsplass.

Til forskjell fra gass, som behøver en beskyttet krets som stenger 
av tilførselen ved kollisjoner, kan oppvarming med drivstoffet 
brukes mens bilen kjører, uten at det representerer noen fare. 
Etter hver etappe vil du sette pris på å finne en oppvarmet boenhet. 
I motsetning til mange av våre konkurrenter leverer vi denne 
løsningen som standard. Enkelte av konkurrentene tilbyr 
det ikke i det hele tatt!

Gir den digitale kontrollen nøyaktig regulering 
av atmosfæretemperaturen, raskere oppvarming 
gjennom akselerert ventilasjonsjustering, Alle våre 
modeller med kombinert varmer / vannvarmer 
har en «boosterfunksjon», som lar deg varme 
opp mer vann raskere og timet programmering 
av alle funksjoner.

I tråd med vår filosofi venter ikke vi hos Challenger 
på at det skal komme en lov som påbyr endringer 
før vi garanterer maksimal beskyttelse for våre kunder. 

For eksempel er alle bobilene våre utstyrt med en 
automatisk jordfeilsbryter på 30 mA. Til forskjell fra 
en klassisk strømbryter som beskytter det elektriske, 
beskytter denne også menneskene. Den slår automatisk 
av strømmen når for eksempel en elektrisk isolasjonsfeil 
oppstår.

Dette apparatet gir beskyttelse mot kortslutninger 
og varmgang i ledningene i tilfelle overbelastning.

FYLL TANKEN OG IKKE 
TENK MER PÅ DET 

GJØR REISEN ENKLERE! 

FRIGJØR VEKT OG PLASS 

MED TANKE PÅ DIN KOMFORT 

DEN DIGITALE OG PROGRAMMERBARE 
KONTROLLEN ER STANDARDUTSTYR

TEKNISK OMRÅDE 
MED ALT-I-ETT

MAKSIMAL BESKYTTELSE 
AV PASSASJERER 

   Teknisk område for elektrisitet gir enkel adgang til 
sikringene: Nå er det slutt på å få vondt i ryggen 
for å skifte en sikring!

   Det tekniske området for ferskvann gjør det mulig å: 
- fylle vannbeholderen, 
- variere kapasiteten til vannbeholderen på bakgrunn av antallet 
personer og/eller den lasten som skal transporteres, 
- enkelt rengjøre beholderen for maksimal hygiene.

Denne delen er utstyrt med en oppsamlingsbeholder 
for vannsøl. Vannet stagnerer ikke her, men renner 
ut gjennom en egen åpning.
Technibox er standard på alle våre alkovemodeller og delintegrerte modeller.

Teknisk område for  
elektrisitet 

Teknisk område for  
ferskvann

Elektrisk 
tavle

Batterilader/ 
batteriforsyning

Adgang til 
sikringene

Beskyttelsesluke Ventil for 
regulering av 
ferskvannstank

Rengjøringsluke

Vanntankpåfylling via 
albueledd

Utvendig stikkontakt 230 V

HVORFOR VELGE CHALLENGER? - DET TEKNISKE OMRÅDET OG OPPVARMING MED MOTORENS DRIVSTOFF 

https://www.challenger-bobiler.no/det-tekniske-omradet-technibox?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/oppvarming-med-motorens-drivstoff?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020


13

348XLB

HVORFOR VELGE CHALLENGER? - EN SOVEPLASS 

EN SOVEPLASS 
Av høy kvalitet …… i STORE STØRRELSER
CHALLENGER har for eksempel de største soveplassene 
på markedet: Alle våre midtstilte senger er 160 cm 
brede. Alle våre tvillingsenger (med unntak av 357) 
er 90 cm brede

EN KOMFORTABEL 
MADRASS 
kombinert med en robust bunn

En liten lur etter maten eller en god natts søvn, det finnes ingen bedre måte å gjøre seg klar 
for en ny vandring, en sykkeltur eller oppdagelsen av nye steder. Legg deg ned, du befinner deg 
i en Challenger…

De fleste av våre hovedsenger er som standard utstyrt med sterke 
sengebunner for bedre komfort og bedre lufting, med metallramme 
for å være mer robuste.

   Alle våre madrasser er : 
- produsert i Frankrike,  
- laget spesielt for våre bobiler med materiale av høy kvalitet.

   Alle madrassene våre har et trekk som er :  
- antibakterielt og antimidd-behandlet (for optimal hygiene), 
- sertifisert med OEKO-TEX® standard 100 (uten helsefarlige stoffer).

   På delintegrerte Premium og integrerte modeller er alle våre madrasser 
(for de viktigste soveplassene) utstyrt med :  
- et holdbart materiale som tilpasser seg kroppsformen perfekt, 
for maksimal komfort,  
- madrasstrekket Feranice, som er varmeregulerende, for bedre 
avledning av kroppsvarmen,  
- et forsterket vattlag for mykhet og optimal sovekvalitet.

Høykvalitetsmadrass spiler i sengebunn

https://www.challenger-bobiler.no/en-soveplass-av-hoy-kvalitet?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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338

1 3

EN VERDEN AV INNOVASJON - SMARTSUITE 

SOM 
HJEMME 
SmartSuite er nyheten i 2020, 
og den er unik på markedet

Stort speil 
som slås inn

Hyller – oppbeva-
ringslommer + USB-uttak

Midtseng Store oppbevaringsmulighe-
ter: to garderober + Easybox

Premium

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1 2

338

EN VERDEN AV INNOVASJON - DOBBEL SERVANT 338  

Bagasjerom som kan 
justeres i høyden

DOBBEL 
SERVANT

SmartSuite har de samme fordelene som en foreldresuite 
(soveplass + dusjrom + oppbevaring) på kun 6 m².

/  Om dagen heves midtsengen opp i taket, for å gi 
plass til et stort dusjrom med dobbel servant.

/ Om natten blir den til et vanlig rom med midtseng.

   Finnes i delintegrerte biler 338.

Premium

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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SMARTLOUNGE

ISOFIX

250

EN VERDEN AV INNOVASJON - SMART LOUNGE

Dette nye salongkonseptet er veldig smart og kombinerer 
komfort, estetikk og velbehag under reisen og ved stopp.

Begge sofaene gjøres raskt om til bekvemme 
sitteplasser til reisen (ISOFIX).

Patentanmeldt.

   Finnes i del- og helintegrerte bobiler :  
/ Stor salong : 180, 250, 260, 270, 380 
/ Dobbeltsenger : 308, 338, 348XLB, 3008, 3048XLB 
/  Enkeltsenger : 347GA, 357, 367GA, 3067GA

Isofix-systemet gjør det lettere å 
feste bilsetet og installere et tredje 
beltepunkt for å sikre barna.

Moderne salong

 Standard for SmartLounge

Møbelstoff Eris

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/308?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3008?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/347ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/367ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3067ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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EASYBOX

1

2

380

338

EN VERDEN AV INNOVASJON - EASY BOX

1. Høy posisjon
2. Lav posisjon

Konseptet med supersmarte oppbevaringsrom viser at det selv  
ikke i en kompakt bobil er problematisk med lagringsplass :

/  tilgang utenfra, og man kan enkelt regulere bagasjerommet i høyden 
for å kunne oppbevare en scooter eller sykler.

/  tilgang innenfra, mange lett tilgjengelige oppbevaringsrom.

   Finnes i modell 274 (registrert varemerke), 
338 & 380.

Modulær lagring

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/380?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1 396

EN VERDEN AV INNOVASJON - DUO BED

396 har fått den prestisjefylte, 
europeiske innovasjonsprisen 
“Prix européen de l’innovation” 
fra en ekspertjury som ble 
imponert over oppfinnelsen 
DUOBED.

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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DUO BED 

396

396

274

274

EN VERDEN AV INNOVASJON - DUO BED

DuoBed - 2 køyesenger som også er senkesenger :

/  på dagtid, forsvinner de opp i taket for å gjøre 
plass til hverdagsrommet.

/  på kvelden, trenger man kun å trykke på en bryter 
for å senke ned en eller to senger.

Patentanmeldt.

   Finnes i delintegrerte biler 274 og 396. 
(registrert varemerke)

Se hvordan MARIE og ALAIN 
hadde det på reisefot i 
ett år i en 396 med sine 
to barn

REISEDAGBOK

1. senkesenger i dagposisjon
2.  to senger i nattmodus for 2 personer 
3.  to senger i midtposisjon, 

for en person 
(Møbelstoff/farger forskjellig fra alle 
andre 2020-modeller)

Er unik på markedet

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/274?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/396?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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270

260

Se for deg ditt formål og velg enten Fiat eller Ford!

DELINTEGRERTE 
MODELLER

Premium - Møbelstoff Ross

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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338

5
-  Velg FIAT eller FORD
-  Sertifisert Grade 3, det høyeste isolasjonsnivået på markedet
-  Tak- og gulvtykkelser som overgår markedsstandardene.
-  Store sengeplasser
-  Oppvarmede bagasjerom med belysning og festekroker, 

12V / 230 V stikkontakter og to luker.

FORDELER

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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260 270

4

32

1

DELINTEGRERTE MODELLER

delintegrerte biler med

STOR STUE
                                           Alle modeller som slutter på 0

Challenger blitt en pioner med sine 
helt unike ideer : 
De har en stor inngangsdør og en elektrisk 
senkeseng som om dagen forsvinner opp i taket 
for å gjøre plass til en stor og koselig ‘SmartLounge’.

Klesskap med 2 store speildører 
(250 – 260 – 270)

Kjøkken med sammen-
leggbar kjøkkenbenk

Maxibad med svært romslig 
dusjkabinett

Man trenger ikke 
å ta bort putene 
for å få ned sengen!

Premium

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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260

260

270

3

2

1

4

Alle våre senkesenger er 
elektriske men kan betjenes 
manuelt ved behov.

Sengebredde 
90cm
Maksimal 
vektbelastning 
på sengen 
150 kg

Maksimal 
vektbelastning 
på sengen 
250 kg

Sengebredde 
160cm

Senkesengene har 
en nedre posisjon som 
er lett tilgjengelig uten stige.

SmartLounge, 
se side 16

standardutstyr

Elektronisk hev- 
og senkbart bord

Større dør med 
to låser

Premium

Premium

Premium - Møbelstoff Ross

60cm

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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348XLB

DELINTEGRERTE MODELLER

delintegrerte biler

MIDTSTILT 
SENG
Alle modeller som slutter på 8

De finnes i 3 størrelser, med eller uten SmartLounge. 
Også i år er Challenger pioneren ved å tilby som stan-
dardutstyr en eksepsjonell bredde på 160 cm på alle 
klassisk midtstilte senger, uavhengig av utstyrsnivå.

Baderom med faste dusjdører

SmartLounge, 
se side 16

Premium

Premium

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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1

2
348XLB

348XLB

348XLB

DELINTEGRERTE MODELLER

Alle våre midtsenger er 
hev- og senkbare for å kunne 
endre størrelsen på bagasje-
rommet.

Alle våre soverom med midtseng 
er utstyrt med et forhåndsinstallert 
opplegg for TV, og 2x USB-uttak.

1. Garasje i høy posisjon
2. Garasje i lav posisjon

+ XLB  : seng med eksepsjonell 
størrelse på 200 cm x 160 cm 

takket være en ekstra madrass

Sengebredde 
160cm

Premium

Premium - Møbelstoff Ross

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/348xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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287GA

357

DELINTEGRERTE MODELLER

delintegrerte biler

TVILLING- 
SENGER
Alle modeller som slutter på 7

De finnes i 3 størrelser, med eller uten 
garasje og med eller uten SmartLounge. 
Utenom fordelaktige lengder, tilbyr 
Challenger for majoriteten av sine 
modeller med to senger, en bredde 
som er sjelden på markedet: 90 cm.

+ 357 : ett gulvnivå fra 
oppholdsrommet til soverommet

Bagasjerom
bortsett fra 357

Sengebredde 
90 cm

Premium

Premium

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/287ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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287GA

DELINTEGRERTE MODELLER

Alle våre tvillingsenger  
er utstyrt med det integrerte XXL- 

transformasjonssystemet

Se hvordan MARIE 
og ALAIN  
har det om bord 
i 367GA

REISEDAG-
BOK

Premium - Møbelstoff Eris

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/287ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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DELINTEGRERTE MODELLER

Valg av chassis, en viktig komponent 
for en kvalitetsreise, se side 8/9.

Alle våre delintegrerte 
modeller er sertifiserte 
«Grade 3», som er det 
høyeste isolasjonsnivået 
på markedet.

IRP-struktur, 
en viktig 
innovasjon, 
se side 11.

Vanntetthetsgaranti på 7 år, 
forutsatt årlige kontroller 
ved et av de godkjente 
medlemmene i nettverket. 

Isoleringen XPS Styrofoam, 
et ekstra kraftig skum med 
lyd- og varmeisolerende 
egenskaper, se side 11.

En kombinasjon av uovertruffen 
tykkelse/holdbarhet/isolasjon, 
langt utover standarden

STANDARDUTRUSTNINGEN 
VÅR  - DELINTEGRERTE BILER

PÅ ALLE UTGAVENE
Du finner den tekniske 
informasjonen midt i 
katalogen

ELLER

Panoramatakluke i førerhus, kan åpnes, 
med blending og myggnett. Termoformede 
oppvarmingsrom over førerhuset med integrert 
LED-belysning på hver side.

Den nye generasjonens ytterdør  
med vindu og blending.

Innebygget og isolert trappetrinn 2 bagasjeromsdører gjør det enkelt å oppbevare 
og laste. Alle oppbevaringsrommene våre har oppvar-
ming, lys, 12 V / 230 V stikkontakter og festekroker 
– uansett modell.

Vinduer med 2-lags glass i solid og elegant 
polyuretanramme, integrert lystett gardin 
(med aluminiumsbelegg) og myggnetting.

Alle våre profilmodeller er utstyrt med 
viktig teknisk utstyr i Technibox som 
standard, se side 12.

LED-lys utvendig.
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357

DELINTEGRERTE MODELLER

(1) Avhengig av modell - (2) Ekstrautstyr premium

Innvendig og utvendig 
belysning i LED-utførelse, 
gir bra lys, bruker lite strøm 
og er resirkulerbart.

Dobbelt USB-uttak  
over førerhuset, for å lade 
opp telefoner eller nettbrett...

Dreibare seter i 
førerkabinen, som kan 
reguleres i høyden, med 
doble armstøtter.

Justerbart mitdbord 
høydejusterbart
med teleskopfot.

Oppvarming som kan brukes 
under kjøring, ideelt for 
passasjerene dine, men også 
svært praktisk for å kunne 
varme opp boenheten før 
du stanser.

Enkelte stoffer er EASY CLEAN : 
Tekstilene er enkle å rengjøre 

takket være en overflatebehan-
dling som forhindrer at flekkene 

setter seg.

Stiler ute og inneVIP Pakker

PREMIUM Pakker 
(Obligatorisk VIP-pakke)

Orfeo Eris

MøbelfargeKarosseri Møbelstoff

Hvit Hvit

-  Manuell air condition i førerhuset 
Kollisjonspute på passasjersiden 

-  Hastighetsregulator + hastighets-
begrenser

-  Elektrisk avriming av sidespeil
-  Lakkert støtfanger
-  Forkrommet grill

Premiumutstyr :
-  Baksiden
-  Ytterdør
-  LED-belysning
-  Hovedsoveplass
-  Opplyst sprutskjerm samt skap på kjøkkenet
-  Trespiler i dusjgulv og oppbevaring i dusjrommet
-  Inngangsparti(1)

Øvrig utstyr :
-  Sentrallås i førerhus/innvendig rom
-  Ryggekamera med skjermbilde på bakspeilet
-  Blendegardin for førerhus
-  Pynteputer for hjemmetrivsel
-  Skylight med 12v vifte(1)

-  TV-oppheng
-  Utvendig uttak for gass
-  Utvendig uttak for dusj

-  Luksus dashboard med 
aluminiumsinnlegg

-  Myggnett til døren
-  Seteovertrekk
-  Panoramatakvindu(1)

-  Svart innramming av hovedlys FIAT
-  Tåkelys FORD

Orfeo Eris RossPegasi 
(Easy clean)

Prestige (2) 
(Easy clean)

Karosseri 

Diffused silver (2) Campovolo (2)Hvit

Stiler ute og inne

Hvit

Møbelfarge Møbelstoff

Premium - Møbelstoff Ross

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/357?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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180

250 270

338

Senkeseng(1) 
med spotlights og 
integrert LED-lysslynge

MED ELLER UTEN PREMIUM

Ytterdør(1) 
- Luksusdør 
- Topunktslås
-  Sentrallås bildel/bodel

Kjøkken 
- Gryteskap
- Vindusramme med 
belysning + ekstra 
LED-belysning

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/338?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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250

180

260

270

MED ELLER UTEN PREMIUM

Luksus garderobe(2)

I PREMIUM er det også...

Pynteputer Eksternt uttak for gass

Takvindu med ventilator inn/ut(3) Utvendig dusjuttak

Baderom
- Tresviller i dusjbunnen
- Skap under vasken
- Ekstra LED-belysning

(1) Utstyr for stor sittegruppe, 
se side 22-23
(2) Bortsett fra 194, 195, 274, 287GA
(3) Bortsett fra store sittegrupper, 274, 338, 396

Premium madrass Integrert ryggekamera 

Isolerende, glidende blendegardiner TV-oppheng 24''

https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/180?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/270?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/250?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/profilmodeller/260?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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5
C256

ALKOVEMODELLER 
Familien først !

-  Gulvtykkelser som overgår markedsstandardene
-  Romslige sengeplasser
-  Hevbar alkovemadrass som motvirker kondensering
-  Oppvarming som kan brukes under kjøring
-  Oppvarmede bagasjerom med lys og festekroker, 

12 V / 230 V og to luker

FORDELER

https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C397GA

Bli med på Challenger-eventyret 
til Marie og Alain og se hvordan 
livet er ombord i bobilene våre.

REISEDAG-
BOK

Unik på markedet, alkoveseng 
og 5 sitteplasser i kjøreretningen!

https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C256

C397GA

C397GA

C256

ALKOVEMODELLER 

Bakre køyesenger med 
to separate belysninger

Alkoveseng: bredde 1,55m, anti-kondens sengebunn 
med hjelpesylindere + USB-uttak 

Alle de bakre sengene har 
USB-uttak

Baderom med faste 
dusjdører

https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c397ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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C256

2

ALKOVEMODELLER 

STANDARDUTRUSTNINGEN  
ALKOVEMODELLER 

-  Manuell air condition i førerhuset 
Kollisjonspute på passasjersiden 

-  Hastighetsregulator + hastighets-
begrenser

-  Elektrisk avriming av sidespeil
-  Lakkert støtfanger
-  Forkrommet grill

-  Luksus dashboard med 
aluminiumsinnlegg

-  Myggnett til døren
-  Seteovertrekk
-  Panoramatakvindu
-  Svart innramming av hovedlys FIAT
-  Tåkelys FORD

Stiler ute og inne

Salinas Naos 
(easy clean)

Karosseri 

Sykkelstativfester som standardutstyr. 

Vinduer med 2-lags glass med solid 
og elegant polyuretanramme, integrert 
lystett gardin (med aluminiumsbelegg) 
og myggnetting.

To utvendige adgangsluker i det 
gjennomgående bagasjerommet for 
enklere lasting. Alle garasjer er oppvarmet, 
uansett modell eller finishnivå.

Innebygget, isolert stigtrinn.

Innvendig belysning 
i 100 % LED, gir bra lys, 
bruker lite strøm og er 
resirkulerbart.

Forberedt for TV.

 Oppvarming som kan brukes 
under kjøring, ideelt for 
passasjerene dine, men også 
svært praktisk for å kunne 
varme opp boenheten før 
du stanser.

Den nye generasjonens 
ytterdør med vindu og 
innebygget sjalusi for 
mørklegging.

LED stemningsbelysning/ledelys

Tak og gulv i forsterket polyester (GRP).

Hvit Blanc

IRP-struktur, 
en viktig 
innovasjon, 
se side 11.

Vanntetthetsgaranti på 7 år, 
forutsatt årlige kontroller 
ved et av de godkjente 
medlemmene i nettverket. 

VIP Pakker
Møbelfarge Møbelstoff

https://www.challenger-bobiler.no/alkovemodeller/c256?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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5

3008

INTEGRERTE 
MODELLER
En klar visjon av reisen

-  Salong med sitteplasser mothverandre og SmartLounge-teknologi
-  Kraftfull kombinert varmeanlegg / vannvarmer på 6 000 W med digital fjernkontroll
-  Romslige soveplasser
-  Bagasjerom med varme, lys og polyestergulv, stikkontakter på 12 V / 230 V og to adgangsluker.
-  Lav innlastingshøyde for gassflasker

FORDELER

https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3008?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

Bli med på Challenger-eventyret 
til Marie og Alain og se hvordan 
livet er ombord i bobilene våre.

REISEDAG-
BOK

Møbelstoff 
Prestige

https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/destination-camping-car?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

3067GA

INTEGRERTE MODELLER

INTEGRERTE 
MODELLER

SmartLounge, 
se side 16

3 modeller med frittstående seng eller 
enkeltsenger, Smart Lounge "ansikt til 
ansikt" sittegruppe, garasje, separat dusj 
og kraftig 6000W oppvarming.

Tvillingsengene har et integrert 
transformasjonssystem som gjør 

om sengene til XXL-senger.

standardutstyr

Møbelstoff Prestige

90 cm

https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3067ga?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

3048XLB

+ 3048XLB : seng med eksepsjonell 
størrelse på 200 cm x 160 cm

Baderom med faste 
dusjdører

Gryteskap, belysning i vindusramme 
+ ekstra LED-belysning

+ USB-uttak på rommet

160 cm

https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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3048XLB

7

8

INTEGRERTE MODELLER

STANDARDUTRUSTNINGEN  
INTEGRERTE MODELLER

Tak og gulv i forsterket polyester (GRP)

To store lasteromsluker som standard, 
gjør inn- og utlasting enkelt. Bagasjerommet 
har antiskli polyestergulv, oppvarming og 
stikkontakter på 12 V / 230 V.

Kjørelys, LED-utførelse

Integrerte og isolerte trappetrinn i bodelsinngang.
Lav innlastingshøyde 
for gassflasker.

Vinduer med 2-lags glass med solid og elegant 
polyuretanramme, integrert lystett gardin (med 
aluminiumsbelegg) og myggnetting.

Panoramakjøkkenvinduet på 700 x 500 mm, 
som ofte plasseres over kjøkkenet, gir lys og 
luftighet.

Premium madrass : 
detaljer side 13.

Oppvarmingseffekt 6000 W  
for bedre komfort i 
boenheten.

Luksus i inngangsparti

Forberedt for TV utstyrt 
med et eller flere uttak.

Innvendig belysning i 100 % LED, 
gir bra lys, bruker lite strøm 
og er resirkulerbart.

Isoleringen XPS Styrofoam, 
et ekstra kraftig skum med lyd- 
og varmeisolerende egenskaper, 
se side 10.

Vanntett ytre, alle materialene 
som kommer i kontakt med 
utsiden er motstandsdyktige 
mot nedbryting og påvirkes 
ikke av fuktighet.

Vanntetthetsgaranti på 7 år, 
forutsatt årlige kontroller 
ved et av de godkjente 
medlemmene i nettverket. 

Stoppingen i putene våre er laget 
for en fast og bekvem komfort når 
man sitter, uten å synke sammen 
over tid, og en høy kvalitet 
i ryggstøtten.

Sovealkove som nås 
via stige (medfølger)

Møbelstoff Ross

https://www.challenger-bobiler.no/integrerte-modeller/3048xlb?utm_source=sitechallenger&utm_medium=flipbook&utm_campaign=Flip-general-2020
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INTEGRERTE MODELLER

Ekstrautstyr pakkeløsninger

MøbelfargeKarosseri 

   VIP pakker
-  Air condition i førerhus
-  Kollisjonspute på passasjersiden 
-  Hastighetsregulator + hastighetsbegrenser
-  Elektrisk regulerbare sidespeil 

med høy innfesting
-  Blendegardin for førerhus
-  Luksus dashboard med 

innlegg i aluminium
-  Forkrommet instrumentinnfatning 
-  Luksus bodelsdør
-  Sentrallås 

førerhus/boenhet
-  Myggnett på bodelsdør

   PREMIUM pakker (Obligatorisk VIP-pakke)

-  Automatisk klimaanlegg i førerhuset
- RADIO-PAKKE+ med GPS
- 16-tommers lettmetallfelger
- Ratt og girspake med skinn

- RADIO-PAKKE + 
-  Multimedia radio (DAB), 

radio FM (Bluetooth/CD/DVD, 
USB, microsd

- Rattkontroll 
-  Ryggekamera på 

multimediastation  

To store lasteromsluker som standard, 
gjør inn- og utlasting enkelt. Bagasjerommet 
har antiskli polyestergulv, oppvarming og 
stikkontakter på 12 V / 230 V.

Lav innlastingshøyde 
for gassflasker.

Vinduer med 2-lags glass med solid og elegant 
polyuretanramme, integrert lystett gardin (med 
aluminiumsbelegg) og myggnetting.

Inngangsdør 
Luksusutførelse, 

dobbellås, sentrallås 
førerhus / bodel

Eris

Ross

Pegasi (easy clean)

Prestige*(easy clean)

Møbelstoff

OrfeoHvit

Eris

Stiler ute og inne

*Valgfritt 



CHALLENGER #2020

FØLG OSS PÅ DE 
SOSIALE MEDIENE DU LIKER BEST!

MED BARE ETT KLIKK KAN DU BLI MED MARIE 
OG ALAIN PÅ TUR I CHALLENGER-BOBILEN!

Bare klikk på knappene 
for å følge oss!

Bare klikk på knappene 
for å følge oss!

VERDEN ÅPNER SEG FOR DEG

https://www.facebook.com/challenger.campingcar
https://www.instagram.com/challengermotorhome/
https://www.instagram.com/destinationcampingcar/?hl=fr
https://www.destination-camping-car.eu/
http://www.youtube.com/ChallengerCampingCar
https://www.youtube.com/channel/UCC_vzlSEjIaf8e_BHB7fXjw?view_as=subscriber

