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Kategori: Bybobiler

Kategori: Bybobiler

BODELEN

Chassis: Citroën

Chassis: Citroën

Chassis: Citroën

Chassis: Fiat

LAGRINGSPLASS

54

Chassis: Fiat

Chassis: Fiat

LAGRINGSPLASS

100

Planløsninger: 3

Planløsninger: 6

Planløsninger: 3

Planløsninger: 3

KJØKKEN

58

Planløsninger: 2

Planløsninger: 2

KJØKKEN

102

Sitteplasser: opptil 4

Sitteplasser: opptil 6

Sitteplasser: opptil 6

Sitteplasser: opptil 4

Sitteplasser: opptil 4

Soveplasser: opptil 7

Soveplasser: opptil 7

Soveplasser: opptil 5

62

Sitteplasser: opptil 4

Soveplasser: opptil 4

SOVEROM

Bredde: 2.160 mm

Bredde: 2.330 mm

Bredde: 2.330 mm

Bredde: 2.330 mm

64

Soveplasser: opptil 4

104

BADEROM

Soveplasser: opptil 4

SOVEROM

106

Lengde: 6.779 - 6.999 mm

Lengde: 6.999 - 7.426 mm

Lengde: 6.236 - 7.188 mm

Lengde: 7.069 - 7.535 mm

66

Bredde: 2.050 mm

BADEROM

PÅBYGG- / BORDTEKNIKK

Bredde: 2.050 mm

108

Enkeltsenger: 1

Familieplanløsninger: 2

Familieplanløsninger: 3

Familieplanløsninger: 1

70

Lengde: 5.998 - 6.363 mm

PÅBYGG- / BORDTEKNIKK

SMART HOME

Lengde: 5.998 - 6.363 mm

SMART HOME

110

Dobbeltseng: 1

Køyeseng: 1

Køyeseng: 1

Enkeltsenger: 3

Midtstilt dobbeltseng: 1

Enkeltsenger: 2

Dobbeltseng: 2

Heve-/senkeseng: 1

EKSTRAUTSTYR

72

EKSTRAUTSTYR

96

98

112

Heve-/senkeseng: 2
Dobbeltseng: 3

2

INNHOLD

3

BOBILER

BYBOBILER

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 GQ

4

2 +2

OPTIMA
ONTOUR

V65 GF

4

2 +2

T65 FL

133

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

T70 E

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

4

4

2 +3

T65 GE

133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

133

TEGNFORKLARING

OPTIMA
ONTOUR ALKOVE
4

2 +2

133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg
4

2 +2

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

133

T65 HKM

4

4 +3

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg
133

T65 HFL

133

A60 GF

4

4 +1

133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg
4 +1

133

A70 GFM

4

4 +3

A65 KM

4

4 +3

133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg
133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

4

2 +2

133

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

4

4 +1

133

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

L

L-sittegruppe, skrådd eller rett
(modellavhengig)

Sittegruppe

K Bybobil

FL Dobbeltseng på langs

Q Midtstilt dobbeltseng

B Total bredde

Kjøkken

T

G Garasje

T

H Total høyde

Bad

V Van

H Heve- / senkeseng

Lagringsplass

E

K Køyeseng

Kompaktbad

Total lengde

4

2 +2

133

K60 FT

4

2 /2

70

90

/

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.300 kg/G: 3.500 kg

K65 ET

4

2 /2

70

90

/

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.500 kg

M Midtsittegruppe

F

T70 GE

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

L-SITTEGRUPPER

A Alkove

Enkeltsenger

4

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

Soveplasser / ombygging til seng (ekstrautstyr)

Halvintegrert

2 +2

VANTANA
ONTOUR/DE LUXE

TEKNISKE DATA

VARIANTER
Dobbeltseng på tvers

4

OPTIMA
DE LUXE

G Teknisk tillatt totalvekt
Se 360° visning av utvalgte modeller på denne nettsiden:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

Optima De Luxe
T70 GE

Optima De Luxe
T65 GE, T75 HGE

MODELLOVERSIKT

5

HOBBY-WOHNWAGENWERK

KVALITET
MADE IN GERMANY

For Hobby betyr ”Made in Germany” følgende: produkter bygget
med presisjon og i topp kvalitet på vårt tradisjonsrike anlegg i
Fockbek i tyske Schleswig-Holstein.
På våre fabrikker har vi over 1.100 medarbeidere hvor vi, i et av
Europas største produksjonsanlegg for campingvogner og bobiler,
hvert år bygger over 15.000 enheter.
Med moderne maskiner og det ypperste innen teknikk og presisjon
kombinert med avansert håndarbeid blir resultatet et kjøretøy som
HOBBY-REISEMOBILWERK

følger deg trofast på dine reiser. Pålitelig, robust og moderne.
HOBBY - BUILT FOR LIFE

6

HOBBY-SERVICESENTER

MADE IN GERMANY

7

OPTIMA ONTOUR EDITION
DEN SMIDIGE
Den kompakte OPTIMA ONTOUR EDITION egner seg utmerket til
spontane byferier og lange opplevelsesreiser.
Takket være de kompakte dimensjonene (2,16 m bredde) mestrer du
smale og svingete veier suverent. Edition-modellene har et omfattende
utstyrsnivå og leveres i tre forskjellige planløsninger; enkeltsenger,
tverrstilt eller midtstilt dobbeltseng.

Kategori: Van
Chassis: Citroën
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.160 mm
Lengde: 6.779 - 6.999 mm

OPTIMA
ONTOUR EDITION
8

Enkeltsenger: 1
Dobbeltseng: 1
Midtstilt
dobbeltseng: 1
Stoffkombinasjon: Taiga
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

9

STORT AES-KJØLESKAP MED FRYSEDEL
Absorpsjonskjøleskapet med automatisk energivalg (AES)
har en praktisk dør som kan åpnes fra begge sider.

I de høydejusterbare hyllene i døren er det plass til flasker på
opptil 1,5 liter. I et praktisk rom under kjøleskapet er det god
plass til både hermetkk og tørrvarer.

10

V65 GF

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

11

OVERSKAP MED GOD PLASS
Overskapene som går hele veien rundt sengene gir god og
praktisk lagringsplass. Overskapsdørene har hengsler som sørger
for at dørbladene kan åpnes helt opp mot taket slik at det er
enklere når man skal komme til i overskapene.

V65 GF

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Om du ønsker enkeltsenger eller stor dobbletseng; med
uttrekkbar sengebunn som standard er det fritt valg.

12

V65 GF

V65 GE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

13

LASTING GJORT ENKELT
Delt madrass i enkeltsengene og en skyvbar midtstilt dobbeltseng
gjør det enkelt å benytte oppbevaringsrommene i sengene: Bare
skyv inn eller løft opp og legg bagasjen i de romslige rommene.

V65 GQ

V65 GE

14

V65 GQ

V65 GQ

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

15

ÅPNINGSBART TAKVINDU I FØRERHUSET
Det åpningsbare takvinduet i tonet dobbelt glass sørger for bedre
lys og romfølelse, samt gir tilgang til ekstra friskluft. På solfylte
dager sørger den praktiske rullgardinen og myggnettplisséen for å
holde både varmen og insektene ute.

PLANLØSNINGER
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 GQ

4

2 +2

V65 GF

4

2 +2

133

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

133

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

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER
(CAPTAIN’S CHAIR)
På lengre reiser gir de ergonomiske stolene, trukket i samme stoff
som sittegruppen, med armlener på begge sider en fin sittekomfort
og god avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan
man enkelt snu stolene 180° slik at de blir en del av den hyggelige
sittegruppen. Bordet kan med et enkelt håndgrep utvides med en
ekstra underliggende bordplate.

16

V65 GE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR EDITION

17

OPTIMA ONTOUR
STARTERMODELLEN
En perfekt startermodell for spontane reiser. ONTOUR overbeviser med
sitt praktiske utstyr og gunstige prisnivå.
Med sine seks forskjellige planløsninger dekker den allsidige modellen de
fleste behov. Modellen kjennetegnes ved et stilrent interiør og et moderne
utvendige design.

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Citroën
Planløsninger: 6
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm
Lengde: 6.999 - 7.426 mm
Familieplanløsninger: 2
Køyeseng: 1
Enkeltsenger: 2
Heve-/senkeseng: 2
Dobbeltseng: 3
Stoffkombinasjon: Arras

OPTIMA ONTOUR
18

Møbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

19

GOD TAKHØYDE
Med den komfortable innvendige høyden på 2,05 meter byr
Optima Ontour på en fantastisk romfølelse.

T65 GE

20

T65 GE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

21

PRAKTISK SIDESTILT KJØKKEN
Plassbesparende og gjennomtenkt: Med 3-bluss kokeapparat
og 91 cm arbeidshøyde er kjøkkenet perfekt for en hobbykokk.
Den smarte benkeplateforlengeren til å slå opp gir ekstra
arbeidsflate ved behov.

T65 GE

T65 GE

22

T65 GE

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

23

BARNEROM
I T65 HKM finner små reisende en koselig køyeseng. En stige
fører opp til den øverste sengen, og en sengehest sørger for
sikkerhet. Den nederste sengen kan slås opp.

T65 HKM

T65 HKM

24

T65 HKM

T65 HKM

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

25

STORT AES-KJØLESKAP MED FRYSEBOKS
Absorpsjonskjøleskapet med automatisk energivalg (AES)
har en praktisk dør som kan åpnes fra begge sider.

T65 FL

T65 GE

I de høydejusterbare hyllene i døren er det plass til flasker på
opptil 1,5 liter. I et praktisk rom under kjøleskapet er det god
plass til både hermetkk og tørrvarer.

26

T65 FL

T65 FL

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

27

PRAKTISK VINKELKJØKKEN
Vårt funksjonelle hjørnekjøkken er det perfekte sted for kulinariske høydepunkter. Mye oppbevaringsplass, utstyr i toppkvalitet
og et stort kjøleskap byr på luksus og komfort.

T70 E

T70 E

28

T70 E

T70 E

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

29

PLANLØSNINGER
OPTIMA ONTOUR
BADEROM MED VELVÆREFAKTOR
Baderommene våre føyer seg harmonisk inn i de enkelte
planløsningene og gir god plass og en følelse av velvære.

T65 FL

4

2 +3

T65 GE

133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

4

2 +2

133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg
4

2 +2

133

T65 HKM

4

4 +3

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

4

2 +2

4 +1

133

133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg
133

T65 HFL

4

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

T65 GE

30

T65 FL

T70 F

BOBILER│OPTIMA ONTOUR

31

OPTIMA ONTOUR ALKOVE
DEN ROMSLIGE
Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOVE byr på alt man kan ønske seg. God plass,
mange oppbevaringsplasser og en moderne og praktisk innredning. Om dagen
er alkoven et ekstra oppbevaringsrom, om natten er den en luftig himmelseng.
Som alle Hobby bobiler leveres også Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOVE
reiseklar, takket være HobbyKomplett standardutstyr.

Kategori: Alkove
Chassis: Citroën
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 6
Soveplasser: opptil 7
Bredde: 2.330 mm
Lengde: 6.236 - 7.188 mm

OPTIMA
ONTOUR ALKOVE
32

Familieplanløsninger: 3
Køyeseng: 1
Dobbeltseng: 2
Stoffkombinasjon: Arras
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

33

ROMSLIG ALKOVE
En stabil stige fører opp til den store soveflaten i alkoven.
Om dagen slås sengen i alkoven opp – og vips, så har man
ekstra god plass. Optima Ontour Alkove modellene byr på
soveplass for opptil syv personer.

A60 GF

34

A60 GF

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

35

KLESSKAP
Perfekt organisert: Det romslige klesskapet under
dobbeltsengen har plass til sko og sammenbrettede klær.

A65 KM

A60 GF

36

A65 KM

A65 KM

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

37

PLANLØSNINGER
OPTIMA
ONTOUR ALKOVE

KØYESENG
I køyesengene drømmer de yngre caravanistene om nye
eventyr. De behagelige kaldskummadrassene sørger for
avslappende netter. Den stabile sengehesten byr på pålitelig
sikkerhet for små drømmere. Den nederste sengen kan slås
opp og gir ekstra plass i garasjen.

A60 GF

4

4 +1

133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM

4

4 +3

A65 KM

4

4 +3

133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

A65 KM

38

A60 GF

A65 KM

BOBILER│OPTIMA ONTOUR ALKOVE

39

OPTIMA DE LUXE
DEN ELEGANTE
OPTIMA DE LUXE er med et elegant utvendig design og et moderne interiør
et blikkfang både utvendig og innvendig .
Med sine tre forskjellige planløsninger og høye komfort leveres denne modellen
med enkeltsenger og eventuelt heve-/senkeseng for ekstra soveplasser.
All modellene i topp kvalitet og med utstyr som oppfyller de fleste ønsker.

Kategori: Halvintegrert
Chassis: Fiat
Planløsninger: 3
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 5
Bredde: 2.330 mm
Lengde: 7.069 - 7.535 mm
Familieplanløsninger: 1
Enkeltsenger: 3
Heve-/senkeseng: 1
Stoffkombinasjon: Patch

OPTIMA DE LUXE
40

Møbeldekor: Olmo Pavarotti / Uni Beige matt

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

41

HYGGELIG STEMNING
I den avslappende sittegruppen runder man av en
koselig feriedag.

42

T70 GE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

43

PRAKTISK VINKELKJØKKEN
Vårt funksjonelle hjørnekjøkken er det perfekte sted for
kulinariske høydepunkter. Mye oppbevaringsplass, utstyr
i toppkvalitet og et stort kjøleskap byr på luksus og komfort.

44

T70 GE, L-SITTEGRUPPE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

45

PRAKTISKE BADEROM
Baderommene er perfekt tilpasset planløsningene og byr på
komfort og luksus som f.eks. romslige dusjvarianter.

T70 GE

T65 GE

46

T70 GE

T65 GE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

47

PLANLØSNINGER
OPTIMA DE LUXE

T65 GE

4

2 +2

133

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

4

4 +1

T70 GE

4

2 +2

133

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

133

L: 7.535 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

48

T65 GE

BOBILER│OPTIMA DE LUXE

49

HOBBY

KOMPLETT
UTSTYRT

Radioforberedelse med høyttalere
Åpningsbart takvindu i førerhuset
Fører- og passasjersetet kan
både dreies og høydejusteres
Fører- og passasjersetet med
armlener "Captain's Chair"
Radioantenne integrert i taket
Airbag for sjåfør og passasjer
Klimaanlegg i førerhuset
Plissegardiner
i førerhus

Isolert og oppvarmet spillvanntank
Myggnettplissé til inngangsdøren
3 x DOMETIC SEITZ takluker
Elektrisk stigtrinn

HOBBYKOMPLETT:
DET MESTE INKLUDERT
I din nye Hobby får du komfort som standard. På de neste sidene
viser vi detaljer fra forskjellige Hobby bobiler - alt for å gjøre din

Dynamo 200 A
Gassflaskeuttrekk
med uttrekk

ferie enklere og bedre.
Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig. Nærmere detaljer
angående utstyr finnes i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten.

Garasjeluke
på førersiden

Elektriske justerbare og
oppvarmede sidespeil
Støtfangeren foran er
lakkert i bilens farge
Cruise-Control

50

HOBBYKOMPLETT

51

BODELEN

FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER
(CAPTAIN’S CHAIR)
På lengre reiser gir de ergonomiske stolene med armlener på begge sider en fin
sittekomfort og god avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan
man enkelt snu stolene 180° slik at de blir en del av den hyggelige sittegruppen.

SVANEHALSLAMPER
De fleksible svanehalslampene over
sengene og ved sittegruppen er godt
egnet som leselys. De kan lett justeres i
ønsket retning.

MØRKLEGGING AV FRONT- OG SIDEVINDUER I FØRERHUSET
Mørkleggingsgardinene i førerhuset låses enkelt på plass med magnetklips.
Dette stenger både mot uønsket innsyn, den skinnende solen og har samtidig
isolerende egenskaper.

STIKK-KONTAKTER
Det er mange og lett tilgjengelige
stikkontakter om bord.
(USB-ladekontakt er ekstrautstyr)

LESESPOT
Lampene ved sittegruppene og sengene kan justeres individuelt.

EKSTRA SVINGBAR BORDPLATE
Gjester? I en håndvending utvides bordet med en ekstra plate – og etter maten
skyves den tilbake igjen for å spare plass.

GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ

52

BOBILER│HOBBYKOMPLETT BODEL

53

OVERSIKT LAGRINGSPLASS
GOD OPPBEVARINGSPLASS UNDER SENGENE
De store oppbevaringsrommene gir plass til bagasjen, og er enkle å fylle. På innsiden sørger solide
sengeholdere for stor åpningsvinkel og god tilgjengelighet.

LAGRINGSPLASS

ISOLERTE GARASJER
Den store fullisolerte garasjen har dører med god åpningsvinkel for enklere lasting, og kan i tillegg varmes
opp. Dørene holdes på plass ved hjelp av robuste gassdempere. Garasjen har en ekstra garasjedør på
førersiden for bedre tilgang fra begge sider og det er en egen 12V /230V kontakt i garasjen til bruk for
eksterne elektriske enheter.

STABIL SENGEHOLDER
Sengerammen inkl. sengebunn og madrass holdes oppe av den kraftige sengeholderen med en pneumatisk
gassdemper. Dette gjør det enkelt å benytte lasteplassen under sengen.

ALT PÅ SIN PLASS

54

BOBILER│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS

55

OPPBEVARINGSHYLLE I FØRERHUSET
Den praktiske hyllen gir direkte tilgang til alt sjåføren og passasjeren ønsker
å ha tilgjengelig.

OPTIMAL VARMEFORDELING
Den gjennomtenkte møbelkonstruksjonen sørger for god luftgjennomstrømming
og begrenser kondensdannelse.

56

STORT KLESSKAP
Perfekt organisert. Det romslige klesskapet inneholder både
kleshyller og hengeplass.

KLESSKAP MED INNVENDIG BELYSNING
Full oversikt: LED-belysningen i alle klesskap gir godt
overblikk.

SKUFF I INNGANGSOMRÅDET
Et renere innemiljø: Skuffen ved inngangsdøren egner seg
perfekt for sko, feiebrett eller andre ting man vil ha rask
tilgang til både innen- og utenfra.

SKAP UNDER LANGSGÅENDE DOBBELTSENG
Skapet under den langsgående dobbeltsengen gir plass til sko,
sammenbrettede klær og andre ting man vil ha rask og enkel
tilgang til.

LETT TILGJENGELIGE OVERSKAP
Stabile stigtrinn forenkler tilgangen til klesskapene over sengene.

GARDEROBE VED INNGANGSDØREN
Jakker, skjerf og luer finner sin faste plass ved inngangsdøren. Ved hjelp
av det praktiske innstegsgrepet kommer man seg sikkert og komfortabelt
inn i bobilen.

LASTING GJORT ENKELT
Ved hjelp av den todelte madrassen på enkeltsengene blir lasting av
sengenes oppbevaringsrom veldig enkelt: Bare løft opp nedre del og legg
bagasjen i de romslige rommene.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS
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MODERNE KJØKKEN
Matlaging som hjemme: Med den 91 cm høye kjøkkenbenken, moderne blandebatteri og vasken i rustfritt
stål nyter du full kjøkkenkomfort. Takket være de store arbeidsflatene er det også mulig å servere mer
plasskrevende måltider.

STORT AES-KJØLESKAP MED FRYSEBOKS
Det nye absorpsjonskjøleskapet med automatisk energivalg (AES) har en praktisk dør som kan
åpnes fra begge sider. Med et volum på 133 liter og høydejusterbare hyller kan man her fleksibelt
lagre det meste. Under kjøleskapet er det også ekstra lagringsplass for tørrvarer og hermetikk.

KJØKKEN

MODERNE KJØKKEN MED GOD LAGRINGSPLASS
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GOD OPPBEVARINGSPLASS
Det lett tilgjengelige kjøkkenskapet byr på ekstra
oppbevaringsplass.
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PRAKTISK BESTIKKSKUFF
Bestikkskuffer med gjennomtenkt inndeling sørger for at bestikk og
kjøkkenutstyr holder seg på plass også under kjøring.

PRAKTISK OG STILIG KJØKKENBAKVEGG
Den helintegrerte kjøkkenrullegardinen med myggnettplissé utgjør en
harmonisk enhet. I tillegg har alle kjøkken to praktiske stikkontakter.

PERFEKT KJØKKENBELYSNING
Godt lys, som man ønsker seg på et kjøkken. Integrerte LED lyslister er stilige og gir god energisparende belysning.
I tillegg sørger LED-spotlys for ekstra god belysning på kjøkkenet.

KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
Kjøkkenskuffene kan trekkes helt ut og gir deg enkel
tilgang og fullt overblikk. Med soft-close lukker skuffene seg
mykt og lydløst.

KOKEBLUSS MED TENNAUTOMAT
Det praktiske kokeapparatet i edelstål har tre gassbluss og en smart
oppdeling som også gir plass til større kjeler. En varmeføler sørger for at
gassen stenger automatisk dersom flammen skulle slukne. Glassdekselet
gir ekstra arbeidsflate ved behov.

FORLENGELSE AV BENKEPLATEN
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på smart utnyttelse av rommet. Kjøkkenbenkforlengeren til å slå opp
sørger for ekstra arbeidsflate.

PRAKTISK KJØKKENSKAP
Det store kjøkkenskapet byr på god plass for service, glass og forråd.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT KJØKKEN
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OPTIMAL VENTILASJON
Dometic takluken med rullegardin- og
myggnettplissé er standard og sørger
for tilførsel av frisk luft på soverommet.

SOVEROM

FOR EN BEHAGELIG NATTESØVN
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INDIVIDUELL SØVNKOMFORT
Som skapt for deg: kaldskummadrasser
som former seg perfekt etter kroppen
og sengebunner fra GOODSIDE®
som leveres med glassfiberlameller i
tre forskjellige hardhetsgrader som kan
flyttes og tilpasses etter eget ønske.

ELEKTRISK HEVE-/SENKESENG
Den elektriske heve-/senkesengen kan trinnløst posisjoneres i ønsket
høyde, og inngangsdøren holdes fri også når sengen er senket helt ned.

UTTREKKBAR SENGEBUNN
Modeller med enkeltsenger kan leveres med
uttrekkbar sengebunn som raskt kan gjøre om
enkeltsengene til en stor dobbeltseng ved hjelp
av ekstraputene. Stigesystemet gjør det enkelt å
komme opp i sengene.

GOD TAKHØYDE
Plassen over sengene har en god høyde slik at du
kan sitte avslappet i sengen.

HYLLER VED HODEENDEN
AV SENGEN
Den smarte bakveggen ved hodeenden
av sengen inneholder en praktisk
hylleseksjon med plass til bøker, briller
og andre småting. Veggen har også en
egen sentrallysbryter som er lett å nå
fra sengen.

VARMESTYRING
Det digitale betjeningspanelet
TRUMA CP PLUS med timer-funksjon,
nattsenking og temperaturføler gjør
det mulig å styre varmesystemet også
fra soverommet.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT SOVEROM
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BADEROM

FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE
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UTTREKKBAR KLESSNOR
Med et enkelt håndgrep har du muligheten til å
henge opp fuktige håndklær.

OPTIMAL VENTILASJON
Alle bad er utstyrt med en Mini-Heki takluke
fra DOMETIC-SEITZ.

TANNGLASS
På det smakfulle baderommet finner man også to
praktiske tannglass. Ved hjelp av klebeputene kan
du selv velge hvor de skal henge.

PRAKTISK THETFORD DREIETOALETT
Et dreibart kassett-toalett sørger for en optimal
romutnyttelse. Det har et kraftig og støysvakt
spylesystem, og et eget display viser når tanken
må tømmes.

GODE LAGRINGSMULIGHETER
God plass til sjampo, kremer og hårbørster: I skapet under
vasken og i speilskapene på badet er det god plass til alle
toalettsaker, slik at alt er oversiktlig plassert og lett
tilgjengelig på reisen.

PRAKTISK DUSJSØYLE
Alle bad er utstyrt med en elegant
designer-dusjsøyle med egnede hyller
til velværeprodukter.

LED BELYSNING
LED-spots gir et behagelig lys på badet, og gjør at rommet
virker romslig og vennlig.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT BADEROM
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BESKYTTENDE GFK-TAK OG -GULV
Våre bobiler har glassfiberbelagt (GFK) tak og
undergulv for å beskytte mot ytre påvirkninger.

TRUMA COMBI 6
VARMLUFTSANLEGG MED
VARMTVANNSBEREDER
Varmesystemet sørger for behagelig innetemperatur
og varmt vann. Ved valgt innstilling holdes den
ønskede temperaturen konstant. Varmluftsdyser
sørger for en jevn fordeling i kjøretøyet.

ELEGANT MARKISE
Gjør oppholdsrommet større: Markisene fra THULE OMNISTOR er perfekt tilpasset de forskjellige
modellene og gjør maks ut av uteplassen.

Spillvanntank

Varmluftsfordeling

PÅBYGG /
BORDTEKNIKK
PERFEKT UTSTYRT FOR FERIEN
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Ferskvann- og spillvannstilførsel
frostsikkert montert
Tappekran

Varmluft

betjening
sperreventil
Varmluft

GFK (glassfiber)

XPS isolasjon

GULV MED XPS ISOLASJON
Gulvet består av en kjerne med fuktavstøtende
XPS termisk isolasjon og et undergulv i glassfiber
(GFK) noe som også gir utmerket isoleringsverdi.

Støtsikker
isoleringsboks

ISOLERT OG OPPVARMET SPILLVANNTANK
På alle Hobby bobiler er spillvannstanken
montert under gulvet, plassert i en bruddsikkert
og oppvarmet isoleringsboks. Tømmeventilen for
bruksvannet befinner seg i den oppvarmede
delen av spillvanntanken.

BODELSVINDUER I HØY KVALITET
Doble og tonede bodelsvinduer med
sikkerhetslåser er støpt i former som gjør de enda
mer resistente mot spenninger og deformasjon
(spesielt ved streng kulde eller ekstrem varme).
Andre positive effekter er bedre lydisolasjon og et
bedre forseglingssystem mot fuktinntrenging.

BAKLYKTER MED DYNAMISK BLINKLYS
De moderne baklysene med dynamiske blinklys gir
bobilen en sporty look.

BOBILER│HOBBYKOMPLETT PÅBYGG/BORDTEKNIKK
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SENKET BAK FOR MER PLASS
Den bakre senking av dypramme-chassiset sikrer
maksimal garasjestørrelse. Isolering av gulvet med
XPS isolasjon beskytter mot frost. Garasjelukene
er utstyrt med gassdempere som sørger for stabil
støtte når de er åpne.

ELEKTRISK STIGTRINN OG
STABILT SIDESKJØRT
Det elektriske stigtrinnet gjør det enkelt å komme
inn og ut. Bobilen har også en stabil skjørtelist av
aluminium.

STABILE FESTESKINNER
Justerbare festebraketter på skinner til
festestroppene sørger for god sikring av lasten.

PRAKTISK GASSFLASKEUTTREKK
Et hendig rom med plass til to gassflasker, med
uttrekk. Dette gjør det enkelt å skifte gassflasker.

DØR MED
SIKKERHETSLÅS
En kraftig dørlås gir bedre
sikkerhet mot uønsket besøk.

KOMBIKASSETT MED RULLGARDIN OG MYGGNETTPLISSEE
De praktiske kombikassettene på sidevinduene inneholder
både rullegardin- og myggnetting som beskytter mot sollys og holder
insektene ute. (unntatt baderomsvindu)

EKSTRA BRED INNGANGSDØR MED VINDU, DOBBEL
LÅS, HYLLER OG AVFALLSBØTTE
Inngangsdøren er utstyrt med stabile hengsler. Vinduet med
integrert plissegardin gir deg valget mellom å kunne se ut
eller stenge for innsyn, og i hyllene er det plass til småting.
Avfallsbøtte inkl. feiekost er en praktisk detalj.

STABILE
SIKKERHETSLÅSER
De innfelte låsene til
lastelukene gir ekstra
sikkerhet.

LETT TILGJENGELIG FERSKVANNTANK
Ferskvanntanken er frostsikkert og stabilt installert i sittebenken.
Tappekranen er lett tilgjengelig, og tanken enkel å rengjøre.

MYGGNETTPLISSEE TIL INNGANGSDØREN
Den integrerte myggnettplisseen i inngangsdøren slipper inn
lys og luft og holder insekter på avstand.

ÅPNINGSBART TAKVINDU I FØRERHUSET
Det åpningsbare takvinduet i tonet dobbelt glass
sørger for bedre lys og romfølelse, samt gir tilgang
til ekstra friskluft. På solfylte dager sørger den
praktiske rullgardinen og myggnettplisséen for å
holde både varmen og insektene ute.

ISOLERTE TAKLUKER
Alle modeller leveres standard med minimum
tre DOMETIC-SEITZ-takluker. De sørger for
god isolasjon, optimal utlufting og et godt
inneklima. Alle taklukene er utstyrt med
rullegardin- og myggnettplissé.

SIKRINGSBOKS UNDER PASSASJERSETET
En lett tilgjengelig elektrosentral under
passasjersetet gjør det enkelt å bytte sikringer.
Med den uttagbare røde hovedstrømbryteren kan
man bryte 12V tilførselen fra batteriet ved lagring
over lengre tid (som over vinteren) for å begrense

MATTER I FØRERHUS
Den lettstelte matten i førerhuset sørger for at
bobilen holdes ren. Den robuste utførelsen med
hælforsterkning og Hobby-logo er tilpasset
førerhuset.

SENTRAL GASSFORDELER PÅ
KJØKKENET
Stoppekraner for de enkelte apparater
er lett tilgjengelig i øvre del av kjøkkenbenken.

LETT TILGJENGELIG
FROSTSIKRINGSVENTL
En strømløs frostsikringsventil tømmer
varmtvannsberederen automatisk ved
fare for frost. En ekstra forsikring som
trygger vannforsyningen.

muligheten for at batteriet blir fullstendig utladet.
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VARME

KLIMAANLEGG

INDIREKTE
GULVVARME

VANNFORSYNING

BATTERISTATUS

BELYSNING

POSISJON

MULTIMEDIA

HOBBYCONNECT BORDMANAGEMENT, STYRING AV TFT-BETJENINGSPANEL VIA BLUETOOTH PÅ EGEN APP
Med HOBBYCONNECT får du tilgang til de fleste av bobilens funksjoner og elektroniske komponenter når du er i og i nærheten av bobilen.
Funksjonene styres enten direkte på TFT-betjeningspanelet eller over Bluetooth ved å benytte HOBBYCONNECT-appen på en smarttelefon
eller et nettbrett. Her kan man for eksempel lagre egne lysinnstillinger, kontrollere batteristatus og nivået i vanntanken, eller aktivere
klima- eller varmeanlegg – helt enkelt med selvforklarende symboler på den mobile enheten din.

HIGHLIGHTS
• HOBBYCONNECT er standard i mange modeller
• Bluetooth-styringen er inkludert i HOBBYCONNECT
• HOBBYCONNECT-appen kan lastes ned gratis i
Google Play- eller App Store

HOBBYCONNECT
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HOBBYCONNECT
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HOBBYCONNECT
DEN SMARTE FORBINDELSEN TIL DITT KJØRETØY
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Klimaanlage

DASHBOARD

FAHRZEUG

PROFIL
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INFO

HOBBYCONNECT+ BORDMANAGEMENT, FJERNSTYRING AV TFT-BETJENINGSPANEL VIA
SMARTPHONE/MOBILNETT PÅ EGEN APP
Ønsker du å betjene klimaanlegget eller aktivere oppvarmingen i bobilen på avstand? Hobby gjør dette mulig. Med HOBBYCONNECT+ har
du tilgang til de fleste elektroniske komponenter i bobilen din via mobilnettet, uansett hvor du er. Med HOBBYCONNECT-appen styrer du
funksjonene i bobilen din ganske enkelt via din smarttelefon eller nettbrett, uavhengig av hvor du selv befinner deg.

HIGHLIGHTS
• Fjernstyring via HOBBYCONNECT+ og mobilnettet
• Pushvarsel melder fra om bobilens posisjon
• HOBBYCONNECT-appen kan lastes ned gratis i
Google Play- eller App Store

BOBILER│SMART HOME
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BODELEN

EKSTRAUTSTYR
ETTER EGET VALG
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BEHAGELIG L-SITTEGRUPPE
Den L-formede sittegruppen med søylebord gir bobilen et ekstra koselig preg og
sørger for en ytterligere sitteplass i sittegruppen (modellavhengig).

THERMO FORHENG TIL FØRERHUS
Et praktisk thermo-forheng til førerhuset hjelper til med å holde kulden
ute og gir en mer behagelig innetemperatur. Forhenget er utstyrt med en
smart luke slik at man kommer til multimedia anlegget på en enkel måte.

TEPPE I BODELEN
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen
sørger for en behagelig følelse i bobilen. Det er
spesialtilpasset de forskjellige planløsningene.

OMGJØRING AV SITTEGRUPPEN TIL SENG
Takket være det praktiske ombyggingssettet kan sittegruppen fort bli til en ekstra
soveplass.

EKSTRA SENG I FØRERHUSET
Med ombyggingssett med ekstra utfyllingsputer får man en koselig
seng for små reisende i førerhuset.

PLISSEEGARDIN-SYSTEM REMIS TIL FRONTOG SIDEVINDUENE I FØRERHUSET
Det velkjente plissegardin-systemet til front- og
side vinduer fra REMIS beskytter førerhuset mot
sol og uønsket innsyn.

BOBILER│EKSTRAUTSTYR
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PÅBYGG- / BORDTEKNIKK

SYKKELSTATIV
Vi kan levere sykkelstativ i flere varianter for 2 til 4 sykler,
samt et eget el-sykkelstativ.

HOBBYCONNECT ready
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RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt inntrykk.

TILHENGERFESTE
Tilhengerfeste kan leveres i to
versjoner: fast eller avtagbart.

KRAFTIGE STØTTEBEN BAK
Støtteben bak produsert i aluminum
og fiberarmet kunststoff sørger for
en stødig bobil og god nattesøvn.

AUTOMATISK PARABOLANLEGG
Det helautomatiske parabolanlegget fra TELECO omfatter
en 65 cm parabolantenne for god rekkevidde. Den er
aerodynamisk utformet med en høyde på kun 19 cm når
den er lagt ned for kjøring. Anlegget kan enkelt styres via
TV-apparatet og søker automatisk etter ønsket satellitt.

LETTMETALLFELGER
For de som ønsker et enda mer sporty utseende finnes
lettmetallfelger som fremhever det utvendige designet.
(modelleksempel)

22" LED FLATSKJERM TV
En 22" stor LED-flatskjerm TV sørger for en avslappende kveld etter en spennende feriedag.
Parabolanlegget og TV-uttrekket bidrar til en koselig TV-aften.

SENTRALVARME
Alde 3020 HE vannbåren sentralvarme
som har en total ytelse på 8500 Watt
og en integrert varmtvannsbereder på
8,4 liter kan leveres i flere modeller.
Oppvarming av bobilen og bruk av
varmtvannsbereder kan skje separat
eller i kombinasjon.

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA
Navigasjonssystemet inkluderer CD-/DVD-spiller,
parkerings-app og display for ryggekameraet, og
fungerer også som AV-tunere for trådløs telefon
via Bluetooth og som sentral mediaspiller.

TAKMONTERT KLIMAANLEGG MED VARMEFUNKSJON
Det takmonterte klimaanlegget Dometic Freshjet har fire
regulerbare luftuttak. Anlegget har lav vekt, er støysvakt og
har et økonomisk strømforbruk.

VARMER TRUMA COMBI 6 E
Den effektive TRUMA-Combi varmeren 6 E går både på gass
og strøm (230V), en stor fordel ved vinterbruk.

STOR TAKLUKE
Slipp mer lys inn med minimalt med varmetap:
alle modeller kan som ekstrautstyr leveres med
den store DOMETIC SEITZ-takluken Midi Heki
på sove- og oppholdsrom.

USB-LADEKONTAKT
Smarttelefoner og nettbrett kan enkelt lades opp
via USB-kontaktene på soverommet og i
sittegruppen.

BOBILER│EKSTRAUTSTYR

75

VANN / GASS / ELEKTRISK

STOFFKOMBINASJONER

DESIGNVARIANTER

UTVENDIG GASSKRAN
En praktisk utvendig tilkobling for gassapparater
som f.eks gassgrill eller varmelampe.

PRAKTISK UTVENDIG DUSJ
Den utvendige dusjen sørger ikke bare for avkjøling på varme dager, den
er også praktisk til å skylle annet utstyr ved behov.

STOFFKOMBINASJONEN SARI
Ekstrautstyr i Optima De Luxe.

SVART LAKKERT FØRERHUS OG SVART DEKOR
Ekstrautstyr på Optima De Luxe.

FORTELTSKONTAKT 230V,
INKL. SAT/TV-TILKOBLING
Med en 230V kontakt kan man koble til TV eller
elektrisk grill om man vil nyte fine dager utendørs.

STEKEOVN
Å varte opp med varme rundstykker går fint selv på reise med en
stekeovn ombord.
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SJØGRÅ LAKKERT FØRERHUS OG SJØGRÅ DEKOR
Ekstrautstyr på Optima De Luxe.

STOFFKOMBINASJONEN VIGO
Ekstrautstyr i Optima Ontour og Optima Ontour Alkove.

BOBILER│EKSTRAUTSTYR
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BYBOBILER│INNHOLD
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VANTANA ONTOUR
STARTERMODELLEN
Hobby VANTANA ONTOUR er som skapt for deg.
Vår startermodell byr på alt du trenger for en komfortabel reise.
Et kompakt kjøkken med vask i rustfritt stål, koketopp med 2 bluss
og et 70-liters kompressorkjøleskap står klart for den mobile kokken.
Behagelige kaldskummadrasser lover avslappende netter. Spesialisolasjonen B6 og XPS-skummet sikrer ekstra god isolasjon
av karosseriet.

Kategori: Bybobiler
Chassis: Fiat
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm
Lengde: 5.998 - 6.363 mm
Stoffkombinasjon: Arras
Møbeldekor: Cocobolo / Piquet Grau

VANTANA ONTOUR
80
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FØRER- OG PASSASJERSETE MED ARMLENER
(CAPTAIN’S CHAIR), DREIBAR OG HØYDEJUSTERBAR
På lengre drømmereiser gir de ergonomiske stolene
med armlener på begge sider en fin sittekomfort og god
avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan
man enkelt snu stolene motsatt vei slik at de blir en del av
den hyggelige sittegruppen.
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K65 ET

BYBOBILER│VANTANA ONTOUR
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PRAKTISK 70-LITERS KJØLESKAP
Det kompakte kjøleskapet har innvendig LED-belysning og en
justerbar rom-inndeling. Det ekstra lasterommet under kjøleskapet
gir plass til annet kjøkkenutstyr, og er også lett tilgjengelig utenfra.
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K60 FT
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PLANLØSNINGER
VANTANA ONTOUR
KOMFORTABELT SOVEROM
Enten det er enkeltsenger eller dobbeltseng: Vantana byr på en
riktig god natts søvn i behagelige senger.

K60 FT

4

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

2 /2
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K65 ET

4

2 /2
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L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K65 ET

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO
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T60 FT
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VANTANA DE LUXE
ALLROUNDEREN
Hobby VANTANA DE LUXE imponerer med HobbyKomplett,
en 140 HK motor, 16" lettmetallfelger og det ekstra brede
panorama-takvinduet HOBBY TOP.
Et 90 liters kompressorkjøleskap som kan åpnes fra begge sider
og en stemningsfull ambientebelysning er noen av høydepunktene
i VANTANA DE LUXE. Når det gjelder utvendig design, kan man velge
mellom standard klassisk hvit eventuelt sølv, sjøgrå eller svart lakkering
som ekstrautstyr. Støtfangeren blir også lakkert i den valgte fargen.

Kategori: Bybobiler
Chassis: Fiat
Planløsninger: 2
Sitteplasser: opptil 4
Soveplasser: opptil 4
Bredde: 2.050 mm
Lengde: 5.998 - 6.363 mm
Stoffkombinasjon: Patch
Møbeldekor: Olmo Pavarotti / Magnolia

VANTANA DE LUXE
88
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PANORAMA-TAKVINDU HOBBY TOP
Det ekstra brede panorama-takvinduet sørger for en himmelsk
utsikt og et luftig og lyst inntrykk. Takvinduet er åpningsbart og
har dobbelt, tonet glass. På solrike dager beskytter et praktisk
rullegardin- og myggnettsystem mot insekter og varme.
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ROMSLIG 90 LITERS KJØLESKAP
Smart løsning - det praktiske kjøleskapet kan åpnes fra begge
sider. Her behøver man ikke å gå inn i bybobilen når man trenger
noe i fra kjøleskapet, man kommer enkelt til også fra utsiden.
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STOFFKOMBINASJONEN VIGO

K60 FT

BYBOBILER│VANTANA DE LUXE
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SOVEPLASS ELLER OPPBEVARINGSPLASS
Om natten er det en hyggelig soveplass, om dagen en stor
oppbevaringsplass: Sengene kan enkelt slås opp og gir
dermed ekstra oppbevaringsplass på turen.

PLANLØSNINGER
VANTANA DE LUXE

K60 FT

4

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

2 /2
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K65 ET

4

2 /2
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L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

Se 360° visning av utvalgte
modeller på denne nettsiden:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NO

K65 ET

94

K65 ET

BYBOBILER│VANTANA DE LUXE
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Fører- og passasjersete med
armlener "Captain's Chair"
Fører- og passasjersetet
kan snus og høydejusteres
Airbag for sjåfør og passasjer
Klimaanlegg, manuelt
med pollenfilter i førerhus
Gardinplisse for front- og
sidevinduer i førerhuset
Oppvarmede og elektriske
utvendig speil
ESP inkl. ASR,
hillholder og
TRACTION+
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GFK (glassfiber) gulv med XPS isolasjon
Kombikassetter med rullegardin- og myggnettplissé til alle vinduer

HOBBY

KOMPLETT
UTSTYRT

Ekstra svingbar bordplate
Takluke fra DOMETIC SEITZ Midi-Heki med
rullegardin- og myggnettplissé i soverom og oppholdsrom

Myggnettplissee til skyvedør
Åpningsbart vindu i
frostet glass på badet

HOBBYKOMPLETT:
DET MESTE INKLUDERT
I din nye Hobby får du komfort som standard. På de neste sidene viser
vi detaljer fra forskjellige Hobby bybobiler - alt for å gjøre din ferie
enklere og bedre.
Vist utstyr i HobbyKomplett er modellavhengig. Nærmere detaljer
angående utstyr finnes i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten.

HOBBYKOMPLETT
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KOMFORTABEL SITTEGRUPPE
På lengre drømmereiser gir de ergonomiske stolene med armlener på begge sider en fin sittekomfort og
god avlasting til ryggen. Når man er vel fremme ved målet kan man enkelt snu stolene motsatt vei slik at
de blir en del av den hyggelige sittegruppen for opptil fire personer. Med et enkelt håndgrep kan bordet
utvides ved hjelp av den svingbare bordplaten på undersiden.

BODELEN

GJENNOMTENKT TIL MINSTE DETALJ
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KOMBIKASSETT MED RULLEGARDINOG MYGGNETTPLISSEE
Alle sidevinduer er utstyrt med et kombikassettsystem som beskytter mot sollys og
insekter (unntatt baderomsvindu).

LESESPOTTER I SITTEGRUPPEN
Eksklusive leselamper gir godt leselys med
et minimalt strømforbruk. Behagelig når
man ønsker å lese en bok eller å studere
reiseplanen for neste dag.

SKYVEDØR MED VINDU OG HYLLER
Fri sikt utover og mye lys inne: Det store vinduet,
en rullegardinplissé og oppbevaringsrommene er
harmonisk integrert i skyvedøren.

MYGGNETTPLISSEE TIL SKYVEDØREN
Opp med døren, trekk igjen myggnettingen:
På denne måten slipper frisk luft inn, og
insektene holdes ute.

BYBOBILER│HOBBYKOMPLETT BODEL
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SMART OPPDELING AV ROMMET BAK
Bak i bybobilen er det gode lagringsmuligheter for fritids- og
sportsutstyr. Kite-utstyr? Terrengsykkel? Ikke noe problem:
dette festes lett ved hjelp av de justerbare festeanordningene.

LAGRINGSPLASS
ALT PÅ SIN PLASS
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FLEKSIBEL SENGEBUNN
Dersom sengebunnen slås opp til siden frigjøres ekstra plass
til større sportsutstyr. Festestropper holder alt på plass under
kjøring. (illustrasjonen viser K60 FT)

LETT TILGJENGELIG KLESSKAP
Klesskapet under kjøkkenbenken
byr på plass for sko, sammenbrettede
klær og andre ting. Innholdet er alltid
lett tilgjengelig.

VENTILERTE OVERSKAP MED GOD PLASS
Alltid full oversikt: Overskapsdører som åpnes høyt og gir god oversikt. Robuste hengsler og
låsestystemer gir stabile overskapsdører under kjøring. LED indirekte belysning i overskapene gir
ekstra god stemning. Luftespalter og de isolerte ytterveggene gjør også at overskapene er bedre
beskyttet mot kondensdannelse. Overskapet er sømløst tilpasset førerhuset.

OPPBEVARINGSROM BAK
Full oversikt. Oppbevaringsrom bak
sørger for lett tilgang og er et sikkert
oppbevaringssted for smådeler og
nyttig campingutstyr.

LAGRINGSPLASS
I GULVET
Her blir all plass fullt utnyttet.
Lagringsplassen i det
opphøyde gulvet ved
sittegruppen sørger for at
ting kan ha sin faste plass.

ROBUSTE
FESTEANORDNINGER
Stabile festebraketter, slik at
lasten kan festes forsvarlig
ved hjelp av stropper.

BYBOBILER│HOBBYKOMPLETT OPPBEVARINGSPLASS
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KJØKKEN

LED KJØKKENBELYSNING OG
SEPARATE STIKKONTAKTER
En LED-lyslist over komfyr og oppvaskkum gir
optimal belysning av kjøkkenbenken. En annen
detalj: to 230 V stikkontakter på kjøkkenet.

STOR ARBEIDSFLATE
Det kompakte kjøkkenet er et eksempel på den smarte utnyttelsen av rommet i
Vantana, og tilbyr god plass til å lage deilige retter.

KJØKKENSKUFFER I KOMFORTKLASSEN
De store skuffene med heluttrekk og push-lock gir
oversikt og enkel tilgang. Soft-close lukker skuffen
mykt og stille.

PRAKTISK OPPVASKBENK MED KOKEBLUSS
Kokebluss og oppvaskbenk er en hel enhet i edelstål som er enkel å holde ren.
God avstand mellom kokeblussene gir bedre plass til større kjeler. Kokeblussene
har elektrisk tenning, og et todelt glasslokk som gir større benkeflate ved behov.

ROMSLIG 90 LITERS KJØLESKAP
Smart løsning - det praktiske kjøleskapet kan åpnes fra begge sider. Her
behøver man ikke å gå inn i bobilen når man trenger noe i fra kjøleskapet,
man kommer enkelt til også fra utsiden.

MODERNE KJØKKEN MED GOD LAGRINGSPLASS
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KOMFORTABLE ENKELTSENGER
Med enkeltsenger og uttrekkbar sengebunn blir liggeflaten ekstra stor, og man sover behagelig i
bybobilens lengderetning.

SOVEROM

FOR EN BEHAGELIG NATTESØVN
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BEHAGELIG DOBBELTSENG
Den koselige dobbeltsengen på tvers bak i bobilen sørger for god søvn og fine netter.

SENTRALLYSBRYTER
VED SENGEN
Alle Vantana kommer standard
med en praktisk lysbryter for
innvendige belysning.

INDIVIDUELL SØVNKOMFORT
Som skapt for deg: kaldskummadrasser som former seg
perfekt etter kroppen og sengebunner fra GOODSIDE ® som
leveres med glassfiberlameller i tre forskjellige hardhetsgrader
som kan flyttes og tilpasses etter eget ønske.

BYBOBILER│HOBBYKOMPLETT SOVEROM
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KOMPAKTBAD
Det kompakte badet utnytter plassen maksimalt. Toalettet er dreibart
for å gi bedre plass når man dusjer. Det åpningsbare vinduet gir
naturlig lys og god ventilasjon på badet. Frostet vindu gir minimalt
innsyn. Når dusjforhenget ikke er i bruk, har det sin egen faste plass.

BADEROM

GODE LAGRINGSMULIGHETER
Elegant og praktisk: bak speildørene er det god plass til
baderomsartikler.

UTTREKKBAR DUSJ
En smart funksjon; kombinert kran og dusjhode. Slangen
skjules bak vaskesøylen når dusjhodet ikke er i bruk.

FROSTBESKYTTET FERSKVANNTANK
Den lett tilgjengelige ferskvanntanken er frostbeskyttet og
montert bak i bilen.

THETFORD DREIETOALETT
Et dreibart kassett-toalett sørger for en optimal
romutnyttelse. Det har et kraftig men støysvakt spylesystem,
og et eget display viser når tanken må tømmes.

FOR DITT PERSONLIGE VELVÆRE
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BORDTEKNIKK
Ved inngangsdøren på alle Ontour og De Luxe
finner man et lysstyringspanel med CI-BUS
teknologi. Dette styrer de fleste lyskilder, viser
tanknivået på både fersk- og spillvanntank samt gir
informasjon om både starter- og bodelsbatteriet.

PÅBYGG- /
BORDTEKNIKK
PERFEKT UTSTYRT FOR FERIEN
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INTEGRERT VANNAVLØP
OVER INNGANGSDØR
LED-lys over inngangsdøren gir godt lys når man
skal inn og ut. Den integrerte vannavløpslisten
leder regnvannet unna.

PANORAMA-TAKVINDU HOBBY TOP
Det ekstra brede panorama-takvinduet sørger for en himmelsk utsikt og et
luftig og lyst inntrykk. Takvinduet er åpningsbart og har dobbelt, tonet glass.
På solrike dager beskytter et praktisk rullegardin- og myggnettsystem mot
insekter og varme.

BODELSVINDUER I HØY KVALITET
Doble og tonede bodelsvinduer med sikkerhetslåser er støpt i former som
gjør de enda mer resistente mot spenninger og deformasjon (spesielt ved
streng kulde eller ekstrem varme ). Andre positive effekter er bedre
lydisolasjon og et bedre forseglingssystem mot fuktinntrenging.

EFFEKTIV ISOLERING
Karosseriet til Vantana er isolert med B6-høyytelses isolasjon og XPS-skum
som bidrar til å stive av karosseriet og dempe kjøretøystøy. I tillegg holdes
også både kulde og varme ute, noe som sikrer et behagelig inneklima.

MØRKLEGGING AV FRONT- OG SIDEVINDUER I FØRERHUSET
Mørkleggingsgardinene i førerhuset låses enkelt på plass med magnetklips.
Dette stenger både mot uønsket innsyn, den skinnende solen og har samtidig
isolerende egenskaper.

BYBOBILER│HOBBYKOMPLETT PÅBYGG/BORDTEKNIKK
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VARME

KLIMAANLEGG

INDIREKTE
GULVVARME

VANNFORSYNING

BATTERISTATUS

BELYSNING

POSISJON

MULTIMEDIA

HOBBYCONNECT
BORDMANAGEMENT, STYRING AV TFT-BETJENINGSPANEL VIA BLUETOOTH PÅ EGEN APP
Med HOBBYCONNECT får du tilgang til de fleste av bobilens funksjoner og elektroniske komponenter når du er i og i nærheten av bobilen.
Funksjonene styres enten direkte på TFT-betjeningspanelet eller over Bluetooth ved å benytte HOBBYCONNECT-appen på en smarttelefon
eller et nettbrett. Her kan man for eksempel lagre egne lysinnstillinger, kontrollere batteristatus og nivået i vanntanken, eller aktivere
klima- eller varmeanlegg – helt enkelt med selvforklarende symboler på den mobile enheten din.

HIGHLIGHTS
• HOBBYCONNECT er standard i mange modeller
• Bluetooth-styringen er inkludert i HOBBYCONNECT
• HOBBYCONNECT-appen kan lastes ned gratis i
Google Play- eller App Store

HOBBYCONNECT
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DASHBOARD
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INFO
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INFO

HOBBYCONNECT
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Eco
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HOBBYCONNECT
DEN SMARTE FORBINDELSEN TIL DITT KJØRETØY
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Klimaanlage

DASHBOARD

FAHRZEUG

PROFIL

INFO

DASHBOARD

FAHRZEUG

PROFIL

INFO

HOBBYCONNECT+
BORDMANAGEMENT, FJERNSTYRING AV TFT-BETJENINGSPANEL VIA SMARTPHONE/MOBILNETT PÅ EGEN APP
Ønsker du å betjene klimaanlegget eller aktivere oppvarmingen i bobilen på avstand? Hobby gjør dette mulig. Med HOBBYCONNECT+ har
du tilgang til de fleste elektroniske komponenter i bobilen din via mobilnettet, uansett hvor du er. Med HOBBYCONNECT-appen styrer du
funksjonene i bobilen din ganske enkelt via din smarttelefon eller nettbrett, uavhengig av hvor du selv befinner deg.

HIGHLIGHTS
• Fjernstyring via HOBBYCONNECT+ og mobilnettet
• Pushvarsel melder fra om bobilens posisjon
• HOBBYCONNECT-appen kan lastes ned gratis i
Google Play- eller App Store

BYBOBILER│SMART HOME
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BODELEN

OMGJØRING AV SITTEGRUPPEN TIL SENG
Med det praktiske ombyggingssettet blir sittegruppen i en håndvending til en soveplass for barn.

EKSTRAUTSTYR

EKSTRA SENG I FØRERHUSET
Med ombyggingssett med ekstra utfyllingsputer får man en koselig seng for små reisende i førerhuset.

MATTER I FØRERHUS
Den lettstelte matten i førerhuset sørger for at bybobilen holdes ren. Den robuste utførelsen
med hælforsterkning og Hobby-logo er tilpasset førerhuset.

TEPPE I BODELEN
Et løst lettstelt og flosset teppe til bodelen sørger for en behagelig følelse i Vantana.
Det er spesialtilpasset de forskjellige planløsningene.

SOM DU ØNSKER
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PÅBYGG- / BORDTEKNIKK
THULE SYKKELSTATIV FOR 2 SYKLER
Sykkelstativet fra THULE er perfekt for transport av to sykler. Det monteres uten verktøy.
Bakdøren kan fortsatt åpnes, selv om det er sykler på stativet (leveres som ekstrautstyr kun
på K65 ET).

PLISSEEGARDIN-SYSTEM REMIS TIL FRONT- OG SIDEVINDUENE I FØRERHUSET
Det velprøvde REMIS-plisseesystemet for førerhuset kan enkelt og raskt trekkes for, og
beskytter mot uønsket innsyn og sollys.

RAMMEVINDUER
Solide tonede doble rammevinduer gir et helstøpt inntrykk.

TV-UTTREKK FOR FLATSKJERM TV
INKL. 12V/230V TILKOBLING
En 180 graders svingbar TV-arm gir god sikt for en
flatskjerm-TV (TV ikke inkludert) slik at man kan se
TV fra flere posisjoner i bybobilen.

FORTELTSKONTAKT 230V,
INKL. S AT/TV-TILKOBLING
Med en 230 volt utgang, kan du i godt vær sitte
utenfor din Vantana og koble til TV eller en
elektrisk grill.

FORBEREDT FOR MONTERING AV
TAKMONTERT KLIMAANLEGG
Her ligger alle kabler klare i taket for enkelt å
kunne ettermontere et klimaanlegg.
(Takmontert klimaanlegg leveres ikke fra fabrikk)

NAVIGASJONSSYSTEM MED DAB+,
PARKERINGS-APP OG RYGGEKAMERA
Navigasjonssystemet inkluderer CD-/DVD-spiller,
parkerings-app og display for ryggekameraet, og
fungerer også som AV-tunere for trådløs telefon
via Bluetooth og som sentral mediaspiller.

TRUMA-VARMEANLEGG COMBI 6E
INKL. 10 LTR VARMTVANNSBEREDER
OG FROSTSIKRING
Den kraftige TRUMA-Combi varmeren
6 E går både på gass og strøm (230V),
en stor fordel ved vinterbruk.

DESIGNVARIANTER

STOFFKOMBINASJONER

SPESIALLAKKERING I SØLV, SJØGRÅ ELLER SVART
(kun for Vantana De Luxe)

STOFFKOMBINASJONEN VIGO
Ekstrautstyr i alle modeller.

HOBBYCONNECT ready
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REISELYSTEN?
VI ER HER FOR DEG!
Fant du din egen Hobby favoritt? Ønsker du mer informasjon? Benytt vår
modellsøker, eller ta et virtuelt besøk i bobilen med 360°-view hvor du
kan komme enda nærmere drømmebobilen din. Våre reisetips og -videoer
bidrar også til å styrke forventningene og reiselysten.
Modellsøkeren finner du på 360.hobby-caravan.de/no
Vår service - din trygghet!
I din nye Hobby er du hjemme overalt. Takket være et av de største
forhandlernettverkene i Europa kan vi alltid stå til tjeneste med hjelp,
gode råd og veiledning ved behov.
Besøk oss!
Med kun et par klikk i vårt forhandlersøk på vår hjemmeside finner du
din nærmeste autoriserte Hobby-forhandler.
Vi gleder oss til å ønske deg velkommen inn i vår store Hobby-familie.

BUILT FOR LIFE
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OPPLEV MER
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MADE IN GERMANY
TYSKLAND

MERKNADER

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de
www.hobby-caravan.no

Katalog bobiler/bybobiler sesongen 2021
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WORLDWIDE
Belgia · Bulgaria · Chile · Danmark
Den tsjekkiske republikk · Estland · Finland
Frankrike · Hellas · Irland · Island · Israel · Italia
Japan · Kina · Kroatia · Mongolia · Nederland
New Zealand · Norge · Østerrike · Polen
Portugal · Slovakia · Sør-Korea · Spania
Sri Lanka · Storbritannia · Sveits · Sverige
Taiwan · Thailand · Tyrkia · Tyskland · Ungarn

De avbildede modeller angir ikke alltid det standardmessige utstyr. Dekorasjoner og illustrasjoner følger ikke
med. Trykk og fototekniske avvik kan ikke utelukkes, og
det tas forbehold om avvik i struktur og farge grunnet
bruk av naturlige materialer. Rett til tekniske endringer,
som beholder eller forbedrer produktkvaliteten og ikke
påvirker bruksformålet forbeholdes.
Noe utstyr kan være modellavhengig. Mulig ekstrautstyr
finner man i den aktuelle ekstrautstyrsprislisten som
er gyldig på trykktidspunktet. Det tas forbehold om
skrivefeil, trykk og fototekniske avvik, samt tekniske
endringer. Flere bilder finnes på vår hjemmeside:
www.hobby-caravaning.de

ALLTID I NÆRHETEN AV DEG
Vi er tilgjengelige for deg med våre ca. 500 forhandlere /
servicepartnere. Også i ferien – takket være et av de største
forhandlernettverkene i Europa.

DIN FORHANDLER

NO

BUILT FOR LIFE

