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Clou inside
Det är mer än 30 år sedan som vi på Niesmann+Bischoff
kunde presentera vår första egna husbil. Redan då var
vi framsynta och anade vad som komma skulle, och döpte
modellen till Clou. Det vi då presenterade var en husbil
som saknade motstycke på marknaden – en husbil full av unika
idéer, och en husbil som snart fick sina efterföljare. Till Clou
användes dessutom lösningar som väckte uppmärksamhet,
och som väckte beundran hos många. På dessa grundläggande
punkter har inte något förändrats. Dag för dag, modell för
modell, har vi hela tiden sökt efter lösningar som kan göra resandet med en husbil av liner-modell ännu mer enastående.
Det är dessa idéer som är utmärkande för Niesmann+Bischoff,
det är dessa idéer som gör den stora skillnaden. Det är det
som är vår clou – att förverkliga unika idéer. Så oavsett om din
resa görs med en Smove, en Arto eller en Flair så kommer den
att leva upp till vad vårt valspråk lovar: Clou inside.

HUBERT BRANDL
Vd
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KOMFORT PÅ NYTT SÄTT

Flair: Personbilsinspirerad design
för nya mål

Flair är byggd för att uppfylla drömmar, och
den tar dig inte bara till de vackraste resmålen i världen. Att resa i en Flair gör dessutom
att du känner dig som om du hade ditt eget
drömhotell med dig. Och eftersom vi ständigt
förbättrar våra lyxiga linermodeller är det en
sak vi kan lova dig: Bekvämare och säkrare än
nu, har Flair aldrig varit!
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Här händer något. Ladda ner appen,
scanna symbolen och låt dig överraskas.
Det nödvändiga verktyget hittar du på:
www.niesmann-bischoff.com/app
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Utmärkt
design
Flair är verkligen en bil som drar blickarna till sig.
Vårt mål var att den ska se ut så som den uppför
sig på vägen, och med det har vi lyckats. Redan
den första anblicken av den markanta fronten
avslöjas, att både dynamik och elegans finns i
modellens DNA. Låter man ögat vandra vidare,
ser man kurvor som gjorda för kurvor. Konvexa
och konkava former flyter dynamiskt in i varandra,
från den accentuerade fronten via långsidornas
designlinjer till det tredimensionellt utformade
bakpartiet.
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Det personbilsinspirerade formspråket tilltalar
dessutom inte bara oss, utan otaliga designexperter delar vår syn. Fackmannajuryn för Plus X
Award har tilldelat den aktuella Flair-generationen pris i fyra kategorier. Flair har dessutom
vunnit priser från German Design Award, Red Dot
Award och välrenommerade Automotive Brand
Contest. Vad som gör oss särskilt stolta är att
läsarna av facktidskriften ”promobil” har utsett
vår Flair till ”Årets husbil 2018”, och det är fjärde
året i rad som Flair blir ”Årets husbil”!
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KOMFORT PÅ HÖGSTA NIVÅ

Stilbildande
Funktionell
Elegant
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frågor om
designen
MARTIN SCHÖNHORST,
utvecklingschef,
Niesmann+Bischoff

Ur designerns perspektiv:
Vad gör Flair till en Flair?
Den ädla designen utlovar
vad vi invändigt kan erbjuda: Mobilt boende på
högsta nivå.
Hur har ni åstadkommit
detta?
Genom många små detaljer som på ett harmoniskt sätt samarbetar
med varandra.
Vilken detalj är ni särskilt
stolt över?
De utvändiga lastutrymmena som på ett
perfekt sätt integrerats
i sidokjolarna.
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EXTERIÖR

En front med
karaktär
Ängar är gröna och husbilar vita, eller hur?
Nej inte hos oss! Om du vill förverkliga
din personliga stil, är detta lätt gjort, för
med våra accentfärger kan du enkelt ge
din Flair en individuell prägel. Välj mellan
Champagne matt, Lava Orange, Green
Elox, Miami Blue eller Carbon.
Vill du hellre ha en ännu färggladare
start på ditt husbilsliv, så är inte detta
något problem. Förutom klassiskt husbilsvitt kan vi erbjuda flera olika speciallackeringar.* Ett exempel: Frozen
Cashmere Silver Metallic.
*Pris på förfrågan

www.niesmann-bischoff.com/konfigurator/flair
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Lava Orange
Miami Blue
Champagne matt

Carbon
Green Elox
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TILLVERKNING

Världens
coolaste jobb
Vi är arkitekter och ingenjörer och ett stort antal hantverkare och
montörer. Men oavsett vilken vår uppgift är, förenas vi alla av ambitionen
att göra vårt bästa in i minsta detalj. Det hantverksmässiga arbetet är en
viktig del av vårt dagliga arbete, och vi är övertygade om att du kommer att
märka av våra ansträngningar var gång du är ute och åker med din Flair.
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Omsorgen känns i luften:
I monteringshallen i Polch
innebär varje handgrepp ett
steg närmare fulländning.

En avgörande roll för detta spelar valet av material. Hos oss finns det ett
motto: Ju högre kvalitet på de använda materialen, desto högre blir kvaliteten på bearbetningen – och därmed också kvaliteten på slutprodukten.
Ett gott exempel på detta är de folier vi använder till snickerierna. Dessa
är ytterst motståndskraftiga, ger ett tredimensionellt intryck och är tåliga mot repor för att inte riskera att skadas så lätt. Även de textilier vi använder till dynorna har så hög kvalitet, att de klarar av de hårdaste tester.
Vi lägger ned mycket tid på tillverkningen av din husbil. För andra tillverkare kan detta anses som en lyx, men vi ser det som en klok investering.
De flesta fel uppstår nämligen när människor måste prestera sitt allra
bästa under stress, och ”det allra bästa” är vad vi på Niesmann+Bischoff
förväntar oss av hela vårt team. Men det finns arbetsmoment som helt
enkelt behöver lite extra tid för att resultatet ska bli riktigt bra – det måste
finnas tid att ”mogna” – som till exempel våra ytterväggar. Efter pressningen lagrar vi dem en hel natt i stället för att – vilket man vanligtvis gör –
montera dem samma dag som de pressats. Detta är hemligheten bakom
våra släta väggar, som gör att du inte behöver drabbas av att väggarna
ändrar form.
”Made in Polch” är för oss en kvalitetsstämpel, och den som någon gång
stått i den stora monteringshallen – där de olika momenten bokstavligen
utförs för hand – vet att vi inte tillåter några kompromisser. I stället
arbetar vi dag för dag passionerat med vår uppgift: Att bygga husbilar
som inte bara tar dig till ditt drömresmål på ett tryggt och säkert sätt,
utan som också gör din resa så skön som det bara är möjligt!
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MANUELA TELLER, TRÄTEKNIKER

”Vårt hantverksmässiga arbete
sörjer för kvalitet in i minsta detalj,
och gör varje husbil unik.”
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Ett rum –
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Classic Line

många ansikten
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MÖJLIGHETER I MÅNGFALD

Kan, men måste inte
Hur ser det ut, det perfekta rullande hemmet?
Din Flair – ditt beslut. Vid utformningen av
inredningen, kan du verkligen leva ut, för här
erbjuder vi en unik mångfald av möjligheter.
Den första frågan du måste ställa dig är:
Klassiskt eller modernt? Med utgångspunkt
från detta kan du välja mellan hundratals
kombinationer av sittdynor, ryggdynor, luckor
och skåp. Valet är ditt – och du kan välja
något nytt närhelst det passar dig genom att
välja andra ryggdynor och luckor.

Classic Line

Snickerier: Mali Akacia

Golv: ”Classic Line”

Modern Line

Snickerier: Verade Oak

Golv: ”Modern Line”

Mer om interiören hittar du på:
www.niesmann-bischoff.com/konfigurator
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dekorer (sten)

6

sittdynor

Modern Line
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överskåpsluckor

12

ryggdynor

Sittgruppklädsel: ”Zino” buffelskinn

En miljö som tilltalar mig
Oavsett vilket val du gör, kommer den höga
kvaliteten på textilier och andra material att göra
att du trivs. Du sitter på finaste möbeltyg, och
reptålig och glänsande 3D-folie gör att snickerierna ser ut att vara gjorda av finaste trä.

Sittdynor

Grey Tyg, grått

Green Tyg, grön

Shadow Tyg, antracitgrått

Temptation Skinn, beige

Sensation Skinn, brunt

Attraction Skinn, antracitgrått

Grand Cru Nr. 1

Grand Cru Nr. 3

Grand Cru Nr. 4

Grand Cru Nr. 6

Grand Cru Nr. 7

Grand Cru Nr. 10

Grand Cru Nr. 14

Grand Cru Nr. 15

Grand Cru Nr. 16

Temptation Skinn, beige

Sensation Skinn, brunt

Attraction Skinn, antracitgrått

Vitt sidenmatt

Classic Line Mali Akazie

Modern Line Verade Oak

Ryggdynor

Överskåpsluckor

Vitt högblank

Dekorer (sten)

Jeera Green

Black Star

INTERIÖR

Gott om plats
för frihet

Att resa med en Flair innebär frihet, och
denna frihet börjar redan inne i husbilen. Våra
små och stora idéer gör, att du har allt som
behövs för ett bekvämt boende – inklusive
gott om plats.
På upp till 22 kvadratmeter har vi byggt ett
helt hus med ett gemytligt vardagsrum, ett
rymligt badrum, ett kök där intet saknas och
ett sagolikt sovrum. För att skapa denna
kompakta bostad, behövs många clous. Kan
du upptäcka dem alla?
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Sittgruppklädsel: ”Zino” buffelskinn
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Sittgruppklädsel: ”Zino” buffelskinn
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MED FLAIR GENOM USA

”Dreamteam”
på drömresa

Renate Treis och Dieter Haase har genomfört en fantastisk Roadtrip:
Under 225 dagar genomkorsade det äkta paret USA och Kanada,
och eftersom de genomförde resan i sin Flair kunde de njuta av känslan
av frihet och lyx – överallt och när som helst.
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RENATE TREIS

”Minst tre gånger om dagen
var det någon som ville prata med
oss om vår husbil.”
Att en gång i livet få uppleva San Francisco!
Det har Renate Treis önskat ända sedan sin
ungdom. Nästan 50 år senare kunde hon låta
blicken vila på de 43 kullarna i det som en gång
var flower-power-rörelsens huvudstad. ”Det
finns säkert inte någon annan plats i världen, som
på samma sätt trollbinder människor”, konsta
terar hon lyriskt. Men det bästa av allt är att
detta är bara en av alla de highlights Beate och
hennes man Dieter Haase upplevde under sin
åttamånadersresa med sin Flair 920 LE. Deras
resa förde dem till många nationalparker med en
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flora och fauna som nästan tog andan ur dem.
De beundrade Grand Canyon, de reste till New
Mexico och till soliga Florida. När de kände för
att stanna, gjorde de det – annars styrde de
kosan vidare.
”Det är en okonventionell frihet att alltid vara
’hemma’, samtidigt som man möter trevliga
människor och kan fatta spontana beslut.” För
Dieter Haase är det just denna känsla som han
mest uppskattar med resan. Det är lätt att förstå honom eftersom det inte saknas vare sig

komfort eller lyx i deras rullande hem – något
som var avgörande vid köpet. Med 40 års husbilserfarenhet har det äkta paret lärt sig att
uppskatta kvalitet. Tack vare den kompetenta
och personliga servicen hos Niesmann+Bischoff
fick de hjälp att skräddarsy sin husbil. När sedan goda vänner – även de Flair-ägare – föreslog denna drömresa, var planen för en roadtrip
klar. Vissa etapper reste de tillsammans med
sina vänner, andra reste de ensamma. En sak
förändrades dock aldrig: För många amerikanare
var vi ”tyskarna med den ovanliga husbilen”.

Nästa resmål var Vancouver Island. Via Alaska
och Chicago gick resan, i en verklig indian
sommars värme, till New England – som också
var resans slutmål.
Men därmed är inte Renate Treis och Dieter
Haase på långa vägar färdiga med sitt Flairåkande. Härnäst lockar Australien och Nya
Zeeland. Lycklig resa!
Ytterligare storys på:
www.niesmann-bischoff.com/story
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TEKNIK

Alltid en
clou före

Den som semestrar i en Flair kan helt och hållet
koncentrera sig på att njuta, för allt det övriga
har vi tagit hand om – från maximal säkerhet
till sportig design. Dessutom finns det något
som vi är speciellt stolta över: alla våra clous.
Det är de som gör en Flair till en Niesmann+
Bischoff. Hur? Det får du själv upptäcka!
Mer om tekniken hittar du på:
www.niesmann-bischoff.com/sv/flair/#Teknik
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Isolering

Aluminium och styrofoam hoplimmade
i en sandwichkonstruktion.

Säkerhet

Många säkerhetsfunktioner ger den säkraste
Flair genom tiderna.

Värme och ventilation
Varma fötter på vintern och frisk luft
på sommaren – alltid i en Flair.

Servicekoncept

Alla servicepunkter är lätt åtkomliga, och
lastutrymmen finns det mer än nog av.

Materialval

I en Flair är alla använda material
av högsta kvalitet.

Lastförmåga

Fullständigt oberoende, tack vare stort g
 arage
och enorma stuvningsutrymmen.
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TEKNIK

Tillförlitlighet
kommer inifrån
En clou kommer sällan ensam – i varje fall inte
hos Niesmann+Bischoff. För att underlätta för
dig, har vi tagit på röntgenglasögonen.
Med förar- och passagerarkrockkudde som
standard, med ESP och bältesåtstramare och med
ett nytt chassi (1), erbjuder vi de säkraste
Flair-modellerna genom alla tider. Efter flera
års utveckling och talrika krocktester, har
vi revolutionerat säkerhetsstandarden för en
premium-liner.
De förstklassiga, helisolerade last- och serviceluckorna (2) av bussmodell är elegant integrerade
i sidokjolarna, och ger optimal åtkomst till både
de många lastutrymmena och till alla installationer
i dubbelgolvet. Med centrallås (tillval) kan alla
luckor – inklusive garagedörrarna – och bodelsdörren låsas med en knapptryckning.
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Trygg resa,
tack vare ESP och
krockkuddar

Allt med,
perfekt stuvat och
lätt åtkomligt
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SÄKERHETSKONCEPTET HOS FLAIR

Safety
first
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Hela husbilen har från grunden förändrats för att
ge bästa möjliga skydd åt alla som färdas i den.
För dig innebär detta att du får väl utprovad och
certifierad säkerhet – allt bevisat genom de
oberoende krocktester som Flair klarat med bravur. Vi vill, att du ska känna största möjliga
trygghet på varje resa.
För detta svarar bland annat en absolut nyhet i
linerklassen: Både förar- och passagerarplats är
utrustade med krockkuddar (1). Att systemet
fungerar har vi fått bekräftat genom lyckligt
genomförda krocktester, både frontalt och från
sidan. Bakom krockkuddarna, alltså mellan motorutrymmet och förarhytten, döljer sig nästa
nyhet: En stabil torpedvägg (2). Konstruktionen
av glasfiberarmerad plast uppfyller de högsta
säkerhetskraven, och ökar känslan av trygghet
för både förare och passagerare.
För förare och passagerare har vi dessutom
vidtagit åtgärder för att minska risken för skada.
Rent konkret, betyder detta att stolunderredena (3) har förstärkts å att de blivit både lättare
och stabilare. Två inbyggda fånghakar på varje
underrede hjälper dessutom till att hålla stolen
på plats i händelse av en kollision, samtidigt
som bältesåtstramarna (4) på bråkdelen av en
sekund drar åt säkerhetsbältena så att dessa
kan fånga upp förare och passagerare så
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snabbt som möjligt. Detta säkerhetspaket
kompletteras dessutom av ett Pedal Release
System (5), som vid en eventuell olycka helt
enkelt fäller pedalen framåt så att risken för
skador på benen minskar.
Är det allt? Nej, till att börja med är Flair utrustad
med elektronisk sladdparering (ESP) (6), som
genom att vid behov bromsa ett enskilt hjul håller
bilen på kurs. Systemet är noggrant utprovat
på Flair, och ingår nu i standardutrustningen för
Flair – givetvis också i kombination med luftfjädring (den sistnämnda är tillval).
För att kunna förse våra linermodeller med ett
isolerat golv i hela bilen – inklusive förarhytten –
har hela förarhytten höjts upp (7) i förhållande
till originalchassiet. Konstruktionen består av
ett sandwichuppbyggt golv med stålprofiler, som
är byggt för att klara belastningarna vid en
kollision. Golv och sidoväggar (8) är dessutom
både limmade och skruvade mot varandra, vilket
ger en lösning som knappt deformeras av de
enorma krafter som uppstår vid en kollision.
Slutligen har vi förbättrat nedsänkningen (9)
för garaget i den bakre delen av bilen. Den är
nu både lättare och stabilare, och lastförmågan
i garaget har höjts med 100 kilo. Säkert har
du idéer om vad detta kan användas till …
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PÅ TESTBÄNKEN

Testad
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frågor om
testförfarandet
TOBIAS WEIẞ,
teknisk chef,
Niesmann+Bischoff

Vad är det ni kontrollerar
före serietillverkningen?
Prototyperna utsätter vi för
omfattande skakprov, motsvarande ungefär 100 000
kilometers körning, på vår
specialtestbana. På detta
sätt kan vi upptäcka minsta
svaghet.
Vilka andra tester måste
husbilen genomgå, innan
den får rulla ut från fabriksområdet?
På vår egen teststräcka
utsätts den för potthål, ”betongvågor” och gatstensbeläggning. Den som överlever detta, är redo att köra
på alla typer av underlag.
Som avslutande prov utsätts
varje husbil för en dusch med
regnvatten. Varför?
Regnvatten har en lägre ytspänning, vilket gör att varje
otäthet lättare upptäcks.
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MIKE ROCKENFELLER
VS. TIMO GLOCK

PÅ TÄVLINGSHUMÖR
Att piska tävlingsbilen längs banan eller koppla
av i en husbil. För Mike Rockenfeller och Timo
Glock är båda sakerna lika naturliga. De båda
DTM-proffsen har nämligen sina liner-husbilar
med sig till tävlingshelgerna. För dem var därför
Smove-utmaningen på banan Bilster Berg något helt naturligt, för där ville vi veta hur snabbt
den smidigaste modellen från Niesmann+Bischoff
kan ta sig genom kurvorna. Sagt och gjort …

”En duell med Timo? Gärna, och när som helst”,
sade Mike Rockenfeller glatt. Även Timo Glock
visade tävlingsambitioner: ”Jag har jagat många
typer av fordon längs banan, men hittills aldrig
någon husbil.” Med 19 kurvor och lutningar på upp
till 26 procent, är Bilster Berg den perfekta
tävlingsbanan för vår Smove, och på startlinjen
står de båda liner-modellerna med motorerna
igång. Ready, steady, go!
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MIKE ROCKENFELLER

”Den toppkvalitet som teamet
från Niesmann+Bischoff sätter
på gatan, tillhör den absolut
högsta klassen bland husbilar.”
Utan större föranstalter låter de båda däcken
tjuta mot asfalten. Full gas, hård inbromsning
och tvär kurvtagning – precis så som en motortävling ska vara. De båda proffsen tar ut så
mycket de kan ur de båda liner-husbilarna, och
har väldigt roligt när de gör det. Detta bekräftar
också Mike Rockenfeller efteråt: ”Det är helt
vansinnigt hur pigg en Smove är att köra. Man
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gömmer lätt bort de sju meter vardagsrum man
har bakom sig.” ”Men hallå”, ropar Timo Glock.
”En sådan dynamik och lugn gång har jag aldrig
tidigare upplevt i en liner. Här har Niesmann+
Bischoff verkligen satt ribban högt Båda vet vad
de talar om. Redan som barn tillbringade de
mycket tid i en husbil. ”Redan då hade vi en från
Niesmann+Bischoff”, erinrar sig Timo Glock.

Och även om de båda, som Audi- respektive
BMW-förare, är konkurrenter så har de samma
åsikt när det gäller liner-husbilar: ”Det är verkligen skönt att ha en privat plats att koppla av
på, och det är mycket bättre än vilket hotell som
helst!” ”Man rår helt enkelt sig själv, men ändå
är man nära tävlingsbanan.”

Vem var egentligen den snabbaste i Team
Smove? Det diskuterades under gemytliga former vid campingbordet utanför Timo Glocks
Arto.
Ytterligare storys på:
www.niesmann-bischoff.com/story
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DIGITAL PÅ RESAN

Byggd för vida världen

Hur tillkommer egentligen en husbil
från Niesmann+Bischoff ? Har du
också ställt dig den frågan? Var så
god: Här kan du följa med på en fyra
minuters fabriksvisning.
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Vill du redan ha ett förslag inför din nästa semesterresa?
I Caravanpark Sexten finns femstjärnig atmosfär framför
hisnande bergskulisser. Enklast undersöker du det själv.

www.niesmann-bischoff.com/flair
www.niesmann-bischoff.com/konfigurator/flair
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Information
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter redaktionsstopp (08/2018) kan ändringar gällande mått, vikter, planlösningar,
tekniska data och utrustningar ske. Bilderna kan innehålla utrustning
som är extrautrustning 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 verkligheten.
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