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”En husbil som erbjuder all tänkbar 
komfort, har plats för upp till 5 personer, 
har bekväma sängar samt stora lastut-
rymmen och fantastisk lastförmåga, 
går inte att förverkliga med en totalvikt 
lägre än 5 ton.”

Denna regel skulle vi faktiskt ha kunnat 
skriva själva, men i stället kommer från 
oss nya iSmove som helt skriver om 
denna regel. Lösningen var att tänka på 
ett helt nytt sätt – så nytt att många 
clous inte finns i någon annan husbil på 
marknaden än i iSmove. Resultatet blev 
så bra, att vi direkt har låtit skydda sju 
av dessa clous. Studera de följande 
sidorna och låt dig begeistras av nya 
iSmove, och därefter kommer du att upp-
täcka att även för dig har vissa regler 
upphört att gälla.
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Man säger att kvalitet har sitt pris – men också att den har sin vikt. De först-
klassiga material som används i iSmove – exempelvis sandwichuppbyggda 
väggar med ”2-sided Aluminium” och tak, bakgavel och front av glasfiberar-
merad plast – väger betydligt mer än vad enklare material gör, och har därför 
inneburit viktbesparande lösningar. Vid dessa har emellertid vårt viktigaste mål 
varit att bibehålla den kvalitetsstandard som förväntas av en husbil från 
Niesmann+Bischoff. Hur vi har kunnat lyckas med detta? Det är vår hemlighet!

UNDER 3,5 TON,
ÖVER ALLA
FÖRVÄNTNINGAR
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HELT KLART VÅRT DNA
Ett enda ögonkast räcker, för att man ska igenkänna att nya 
iSmove härstammar från Niesmann+Bischoff. Helt oförväxelbar, 
med sin moderna personbilsinspirerade design med sportiga  
linjer samt de karakteristiska konvexa och konkava formerna, 
skiljer sig nya iSmove från övriga husbilar i denna klass.
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Sin verkliga genialitet avslöjar iSmove i 
sitt inre. Här har vi sörjt för extra mycket 
utrymme – inte bara genom kompromisser, 
utan också genom olika clous som skapar 
plats även där det är trångt.  

På detta sätt har vi förändrat så gott 
som allt – även din föreställning om hur  
den perfekta husbilen ska vara beskaffad. 

INTERIÖREN:
INGEN PLATS
FÖR REGLER

INTERIÖREN:
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En interiör fylld av plats 
och idéer.
Var ska vi börja någonstans? Den frågan har  
vi också ställt oss när det gällt den invändiga 
designen, men det viktigaste har hela tiden  
varit att inte ge upp förrän vi utnyttjat de 
befintliga utrymmena på maximalt sätt.

”KOMPAKT” BETYDER
ALLTID, ATT MAN
MÅSTE GÖRA AVKALL
PÅ UTRYMMET 

Nedsänkbar säng*
med flytande över-
gång till innertaket

Vridbara stolar*  
ger två bältes-
försedda platser i 
sittgruppen

Sittplats
på höger sida;
uppfällbar som 
tillval

Vinkelkök som
kan göras större*

Nedsänkbar hylla* 
och skjutdörr
skiljer vardags-
rum och sovrum
från varandra

*tillval 

Variobad
med skjutbar vägg

Som alternativ
Queensize-säng
med bäddmått 
140 × 200 cm

Enkelsängar
med längd över 2 m

”KOMPAKT” BETYDER
ALLTID, ATT MAN
MÅSTE GÖRA AVKALL
PÅ UTRYMMET 
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FRI SIKT FÖR EN
UNIK, ÖPPEN
RUMSKÄNSLA



SPECIELL KÄNSLA AV  
VÄLBEFINNANDE TACK  
VARE INNOVATIVT
BESLYSNINGSKONCEPT

Indirekt belysning
med behagligt varmt 
ljus

Glaspanel
för intuitiv styrning av 
olika funktioner

Takspotlights
med reglerbar
ljusstyrka



MÖRKA TAK
GÖR UTRYMMET
TRÄNGRE

Efter att vi, med hjälp av våra smarta clous, gjort allt 
för att skapa betydligt större innerutrymmen, har vi 
valt ett antracitgrått innertak som ger en osedvanligt 
ombonad känsla. Dagtid skapar taket, tillsammans 
med de filtbeklädda väggarna, en harmonisk enhet 
och på kvällarna skänker den indirekta belysningen 
en avkopplande och intim atmosfär.

Antracitgrått tak ger osedvanligt 
ombonad känsla.

MÖRKA TAK
GÖR UTRYMMET
TRÄNGRE
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I EN HUSBIL KAN  
MAN INTE FÖRVÄNTA  
SIG MYCKET  
AV AKUSTIKEN

Akustisk dämpning av hållbar filt
ger ljudet en naturlig klang.
Den fria sikten genom iSmove kommer endast till sin  
rätt om synintrycket kompletteras av ljudintrycket.  
Som tillval kan därför iSmove fås med en väggbeklädnad 
av filt, som ger en perfekt rumskänsla och som ökar  
den ombonade känslan.

Akustikfilt*
för perfekt ljudbild

Intelligent mikro-
fiberbeklädnad
av innertak och
takfönsterkarmar

Sonos Sound*
för en optimal ljud-
upplevelse

32" TV*
för avkopplande kvällar

*tillval
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SIG MYCKET  
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Varifrån kommer idén att den enda dörren  
i en helintegrerad husbil måste ha ett 
fönster – och till vilken nytta? Ser inte 
husbilen mycket bättre ut om man avstår 
från fönstret, och låter entrédörren söm-
löst integreras i karossen?

Fönsterlös entrédörr  
för en sluten design såväl  
in- som utvändigt

EN ENTRÉDÖRR
MÅSTE ÄVEN
OVILLKORLIGEN
HA ETT FÖNSTER
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Vardagsrummet är öppet och rymligt med en 
Face-to-Face-sittgrupp, men här finns ändå 
plats för ytterligare tre bältesförsedda platser. 
Som tillval erbjuder vi vår nyuppfunna vridbara 
soffa som, när målet för resan är nått, med ett 
enkelt handgrepp förvandlas från säker passage-
rarplats till en bekväm del av sittgruppen – en 
unik lösning, som vi givetvis låtit skydda. Som 
tillval kan den motstående soffan fås med ytterli-
gare en sittplats –  totalt fem platser.

Den patenterade, vridbara 
soffan ger helt nya perspektiv 
när man nått målet för resan.

DEN BAKRE 
SITTPLATSEN MÅSTE 
ALLTID VARA I  
FÄRDRIKTNINGEN
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En generöst tilltagen cockpit är något man verkligen 
uppskattar på långresor, och ännu bättre är det  
om man för den sakens skull inte behöver offra något 
utrymme i vardagsrummet. Verkligt bra blir det om 
man med olika clous verkligen skapar en känsla av 
att cockpit och vardagsrum hör ihop – och det inte 
bara genom de vridbara stolarna.

Den multifunktionella cockpiten  
är perfekt integrerad i vardags-
rummet.

Integrerade lådor på sidorna  
med stuvningsutrymme för  
förare och passagerare

Plats för iPhone och iPad  
med induktiv laddning och USB

EFTER KÖRNINGEN
ÄR COCKPIT TYVÄRR 
ÖVERFLÖDIG
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Utdragbar
skärbräda
Vid matlagningen vill man 
verkligen kunna breda ut 
sig – och det gäller för 
såväl kock som kök. Tack 
vare den utdragbara skär-
brädan, blir det garanterat 
tillräckligt med plats.

Elektrisk
kökshylla
Tack vare den utdrag-
bara kökshyllan finns allt 
som behövs vid matlag-
ningen lätt tillgängligt, 
och när den inte längre 
behövs försvinner den i 
nedsänkningen där den 
inte stör semesterfriden. 
Naturligtvis med elek-
trisk manövrering.

Arbetsyta som
kan göras större
Arbetsytor i köket kan man 
aldrig få för många av,  
och i iSmove kan kökets 
bänkskiva enkelt göras 
större. Samtidigt växer du 
som kock, när matlagning-
en blir enklare.

Hur skulle det vara om köket i en husbil endast 
visade sin verkliga storhet under den tid det  
används, och sedan var extra litet under de 
återsående 22 timmarna? Detta är en av för-
delarna med vårt tillvalspaket ”Premiumkök”.

Ett kök som kan göras större 
växer med sin uppgift.

ETT RIKTIGT 
KÖK BEHÖVER 
RIKLIG PLATS
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KÖK BEHÖVER 
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Professionellt ”Gastro Norm”-system
som lätt kan kompletteras vid behov

iSmove följer inte några mallar, och det gör heller inte den kompressor-
drivna kylförvaringslösning vi erbjuder som tillval. Lättåtkomligt 
placerad i en av kökets lådor finns därför den 138 liter stora kylen, 
anpassad för standardiserade ”Gastro Norm”-förvaringskärl, och 
tack vare placeringen känns hela interiören rymligare och luftigare.

Kompressordriven kyl, utrymmessparande 
integrerad i kökslåda.

KYLSKÅPET ÄR ALLTID  
DET DÄR STORA MELLAN 
KÖK OCH SÄNG
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DET DÄR STORA MELLAN 
KÖK OCH SÄNG

KYLSKÅPET ÄR
ALLTID DET DÄR
STORA MELLAN
KÖK OCH SÄNG
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Låt oss vara ärliga: En fullvärdig dusch förväntar du 
dig bara i en liner-modell – och så gör även vi. Egent-
ligen behöver man ju dubbelt så mycket utrymme, 
eller också utnyttjar man utrymmet dubbelt – och så 
gör vi. Lösningen: Den skjutbara duschen, som helt 
enkel försvinner när den inte behövs.

Intelligent skjutmekanism för-
dubblar utrymmet i badrummet.

DUSCHEN  
ÄR EGENTLIGEN  
BARA FÖR  
NÖDSITUATIONER
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Att ha gott om plats är 
en sak, men ännu bättre 
är det om man verkligen 
trivs i sitt badrum. Med 
våra clous är förutsätt-
ningarna goda.

Mörka armaturer
ger ett ädelt intryck.

I golvnivå
för största bekvämlighet.

Vattentålig dörr
gör hela rummet till duschkabin.
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Efter en ansträngande dag längs vägarna vill 
man gärna kasta sig i säng och bara koppla av, 
och allra bäst är det förstås om man då inte 
riskerar att hamna bredvid. Tack vare generösa 
bäddmått, är detta ingen risk i nya iSmove.

Stort sovrum med över  
2 meter bäddmått

Skjutdörr och nedsänkbar hylla
ger tillsammans en flexibel 
avgränsning mellan vardags-
rum och sovrum.

Bakre vägg
som kan fås i fyra olika färger.

Queensize-säng
Med bäddmått på 140 × 200 cm 
finns som alternativ.

I EN KORT HUSBIL 
KAN MAN INTE 
STRÄCKA UT SIG 
ORDENTLIGT

I EN KORT HUSBIL 
KAN MAN INTE 
STRÄCKA UT SIG 
ORDENTLIGT

I EN KORT HUSBIL 
KAN MAN INTE 
STRÄCKA UT SIG 
ORDENTLIGT

I EN KORT HUSBIL 
KAN MAN INTE 
STRÄCKA UT SIG 
ORDENTLIGT

I EN KORT HUSBIL 
KAN MAN INTE 
STRÄCKA UT SIG 
ORDENTLIGT

SOVRUM36



Vår nya nedsänkbara säng (tillval) kan man bara inte 
låta bli att älska – under förutsättning att man hittar 
den. Den slimmade designen gör nämligen, att säng-
en under dagen helt försvinner i det antracitfärgade 
innertaket. Vi tycker lösningen är så bra, att har låtit 
skydda den.

Ny nedsänkbar säng med  
slimmad design, som man inte  
ser förrän den behövs

Flytande övergång till taket
för en unik känsla av rymd.

NEDSÄNKBAR SÄNG
ÄR INTE VACKER,  
MEN PRAKTISK
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Plats för allt!
vår packningslista för en  

fyrapersonersfamilj.

Scanna bara QR-koden.

I iSmove finns det inte bara gott om plats för dig 
och de dina, utan också för allt ni vill ha med på 
resan. Lägg till detta en lastkapacitet som gör att 
ni inte behöver göra avkall på något.

FÖR EXTRA MYCKET
FÖRVARINGSUTRYMME
HAR VI RENSAT REJÄLT

Garage
med plats för cyklar, surfbrädor 
och annat skrymmande.

Utvändiga lådor* 
med plats för allt ni vill ha  
lättillgängligt.

*tillval

FÖRVARING40



LÅNGT FRÅN  
ALLA REGLER:  
UNIKA UTRUST-
NINGSDETALJER

Även den mest spektakulära invändiga designen är bara hälften 
så tilltalande om man inte kan njuta av den varhelst man vill. 
Vi har därför, med den tekniska utrustningen i iSmove, sett till 
att du kan uppleva maximalt oberoende. Som till exempel den 
standardmonterade färskvattentanken på 200 liter som räcker 
länge, eller den fast monterade gasoltanken på 50 liter (tillval). 
Som tillval finns även en 120 liter stor fekalietank, vilket är helt 
unikt i denna husbilsklass. Som standard sköts energiförsörjning-
en av ett 100 Ah litium-batteri vilket, som tillval, kan komplet-
teras med en 125 W solcellspanel. Det kallar vi äkta oberoende! 

Oberoende i flera dagar
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HELT ENLIGT DINA REGLER:  
KOM BINERA DYNOR, KUDDAR  
LÅDFÖRSTYCKEN OCH SKÅPLUCKOR  
EFTER DINA EGNA ÖNSKEMÅL

Bakvägg

Ovanskåp och nedsänkbar hylla

Sittdynor

Många fler designer hittar du i vår 
konfigurator.

Walnut planked

Breeze oak

White planked

Walnut planked

Breeze oak

White planked

Attraction 
Skinn, brunt

Shadow 
Tyg, antracitgrått

Grey 
Tyg, grått

Temptation 
Skinn, beige

Green 
Tyg, grönt

Sensation  
Skinn, brunt

Lådförstycken

KONFIGURERA
DIN EGEN
iSMOVE ONLINE!

Carbon

Petrol

Nature

Olivegreen

INDIVIDUELL KONFIGURATION44



FARVÄL REGLER,
HALLÅ FRIHET!

Vi har gjort allt vad vi kunnat för att  
bygga den perfekta husbilen för dig, så  
nu är det upp till dig. Gå vidare och  
skriv om dina egna regler – tillsammans 
med din nya iSmove!

Information
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter redaktionsstopp 
(08/2020) kan ändringar gällande mått, vikter, planlösningar, tekniska 
data och utrustningar ske. Bilderna kan innehålla utrustning som är ex-
trautrustning eller tillbehör, liksom rekvisita som ej ingår i leveranserna 
från Niesmann+Bischoff. Fordonen på bilderna kan också, på grund av 
bildbearbetning eller produktionstekniska skäl, skilja sig från verklighe-
ten.

Utgivare
Niesmann+Bischoff GmbH 
Clou-Straße 1, 56751 Polch 
T +49 2654 933-0 
F +49 2654 933-100 
M info@niesmann-bischoff.com

Idé och utformning
BUTTER. GmbH, Düsseldorf

Foto
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BUTTER. GmbH, Düsseldorf

Tekniska illustrationer + datorgrafik
Studio SYN, Rüsselsheim

Tryck
ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG, Düsseldorf
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