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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 re-
sandet 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. 
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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

En smidig och pigg husbil med samma 
komfort som i en lyxig linermodell?  En 
liner som inte känns stor i stadstrafik? 
En halvintegrerad husbil som ser ut som 
en linermodell? Det finns många sätt 
man kan beskriva denna nya husbilstyp 
på, men det finns bara en enda av detta 
slag: Smove.

I EN KLASS FÖR SIG

Smove:
Kompromisslöst
sportig
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Frihet i centrum
Tack vare yttermåtten och smidigheten, kan 
du resa helt obesvärat med en Smove. Och 
det är ju så som semestern ska vara oavsett 
om det är hamnkvarterens trånga gränder, 
de breda boulevarderna eller det myllrande 
storstadslivet som ingår dina resplaner. Och 
förresten: Både stora och små semesterfynd 
platsar bra i det stora garaget.
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En Smove ger ett elegant intryck, både 
under resan och när du är framme vid 
målet. I det rymliga vardagsrummet, in-
rett i din egen stil, är det skönt att 
koppla av. 
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Musik eller Karlavagnen? 
Ibland vill man göra natten till dag. Då är det 
skönt att veta att kompakta Smove med 
lätthet får plats framför klubben eller baren 
– utan att du behöver tillhöra VIP-folket.
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Dansat dig trött? Då kan du lägga dig under vårt panoramatak-
fönster och räkna stjärnorna på himlen – såvida inte den bekväma 
madrassen gör att du genast faller i sömn. 
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Smove 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 minimalistiska profilen via 

långsidornas designlinjer till det tredimensio-
nellt utformade bakpartiet. Det personbilsinspi-
rerade formspråket tilltalar dessutom inte bara 
oss, utan otaliga designexperter delar vår syn. 
Förutom German Design Award och åtskilliga pu-
blikpriser har Smove även tagit hem en vinst  i 
Automotive Brand Contest – och det som första 
husbil över huvud taget. En seger som bevisar, 
att mer pesonbilsaktig kan en husbil inte vara.

Utmärkt 
design
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OFÖRVÄXELBAR

Markant
Dynamisk
Pigg
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3
frågor 
om designen
MARTIN SCHÖNHORST,
utvecklingschef, 
Niesmann+Bischoff 

Ur designerns perspek-
tiv: Vad gör Smove till 
en Smove? 
Den ”helgjutna” desig-
nen, från front till akter. 
Alla övergångar och 
former säger ”här är det 
estetik in i minsta detalj 
som räknas”.

Hur har ni åstadkom-
mit detta? 
Framför allt med hjälp 
av den bakåtdragna 
B-stolpen som gör att 
förarhytt och bodel 
smälter samman till en 
dynamisk enhet.

Vilken detalj är ni 
särskilt stolt över? 
På den markanta fronten 
med ClouLine-design 
som visar familjetillhö-
righeten.
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www.niesmann-bischoff .com/konfigurator/smove

En front med 
 karaktär

EXTERIÖR

Ängar är gröna och husbilar vita, eller hur? Nej 
inte hos oss! Om du vill förverkliga din person-
liga stil, är detta lätt gjort, för med våra accent-
färger kan du enkelt ge din Smove en individuell 
prägel. Välj mellan Champagne matt, Lava 
Orange, Miami Blue eller Carbon. 

Vill du hellre ha en ännu färggladare start på ditt 
husbilsliv, så är inte detta något problem. För-
utom klassiskt husbilsvitt kan vi erbjuda flera oli-
ka speciallackeringar.* Ett lysande exempel: 
Frozen Red Metallic.

*Pris på förfrågan
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Carbon

Champagne matt

Lava Orange

Miami Blue
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Världens  
coolaste jobb

TILLVERKNING

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 Smove.
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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 kvali-
teten 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 använ-
der 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 tillver-
kare 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 för-
väntar 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 fin-
nas tid att ”mogna” – som till exempel våra ytterväggar. Efter pressning-
en 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 arbe- 
tar 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!

Omsorgen känns i luften:   
I monteringshallen i Polch 
innebär varje handgrepp ett 
steg närmare fulländning.
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”Vårt hantverksmässiga arbete  
sörjer för kvalitet in i minsta detalj,  

och gör varje husbil unik.”

MANUELA TELLER, TRÄTEKNIKER

27



SCAN
THIS 
IMAGE

Ett  rum –

28



många ansikten
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Modern Line

MÖJLIGHETER I MÅNGFALD

Kan, men måste inte
Hur ser det ut, det perfekta rullande hemmet? 
Din Smove – ditt beslut. Vid utformningen 
av inredningen, kan du verkligen leva ut, för här 
erbjuder vi en unik mångfald av möjligheter. 

Du har möjliget att välja mellan hundratals 
kombinationer av sittdynor, ryggdynor och skåp. 
Valet är ditt – och du kan välja något nytt 
närhelst det passar dig genom att välja andra 
ryggdynor.

Mer om interiören hittar du på: 
www.niesmann-bischoff .com/konfigurator

Snickerier: Verade Oak Golv: ”Modern Line”



12
ryggdynor

2
dekorer (sten)

Sittgruppklädsel: ”Zino” buffelskinn



6
sittdynor



En miljö som tilltalar mig
Oavsett vilket val du gör, kommer den höga kvali-
teten 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

Ryggdynor

Grand Cru Nr. 1 

Grand Cru Nr. 16 

Grand Cru Nr. 7 

Attraction Skinn, antracitgrått

Grand Cru Nr. 6 

Grand Cru Nr. 14 Grand Cru Nr. 15Grand Cru Nr. 10 

Grand Cru Nr. 4 Grand Cru Nr. 3 

Sensation Skinn, brunt Temptation Skinn, beige

Överskåpslucka

Black StarJeera Green

Dekorer (sten)

Attraction Skinn, antracitgrått

Shadow Tyg, antracitgråttGrey Tyg, grått

Temptation Skinn, beige

Green Tyg, grön

Sensation  Skinn, brunt

Vitt sidenmatt



INTERIÖR

Gott om plats 
för frihet

Känslan av en frihet utan gränser upplever 
man i en Smove inte bara under själva  
resan, utan också när man kopplar av i var-
dagsrummet.

På upp till 14 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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Stor lucka  
döljer mycket
Första akten: Ett sideboard med utsikt. Andra 
akten: Upp med ridån – eller snarare luckorna – 
för ett välutrustat kök med två gasolplattor, 
diskho och avställningsytor. Tredje akten: Ned 
med ridån – eller rättare: luckan. Välj höger  
eller vänster halva, eller båda.
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Utrymmeskonstnären
I det intelligenta badrumet hittar du ovän-
tat mycket utrymme, tack vare att vi vid 
behov låter tvättstället försvinna in i väg-
gen. Här blir duschandet till en sann upp-
levelse, med gott om plats och konstant 
vattentryck (max. 11,3 l/min.) 

Även toaletten kan svängas undan och 
döljas bakom en smart vikdörr, för att någ-
ra handgrepp senare åter finnas på plats. 
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THOMAS D ”ON THE (S)MOVE”

Smovestory #1  
En dag vid sjön

”Vila ger mig möjlighet att tänka klart”, säger Thomas D.  Den välkände  
sångaren är ofta på resande fot. Konsert följer på konsert, men däremellan 

tänker han gärna tillbaka på sin låt ”Rückenwind”. Turnerar gör han  
med sin Smove, och det var på så sätt han kom på idén att inspirera anda – med 

sina ”Smovestorys”. I den första av dessa gav han rådet: Ut ur stresszonen  
och gå in i djupandningsläge. Med hund, te och en lägereld vid sjön. 
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”Jag har alltid  
haft en stor förkärlek  

för husbilar.”

THOMAS D

”Många gånger vet jag inte ens   
vilken stad jag just då befinner mig i.  
Resandet består då mest av flygplan, 

limos, taxi och hotell – och det är  
ju inte speciellt avkopplande. Men  

tillsammans med min Smove och min 
hund, då funkar det att varva ner.”
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”Tepausen eft eråt i hus-
bilen är nästan som 

meditation, precis som 
lägerelden på kvällen.”

”Gör medvetet små enkla 
saker. Tänk inte alltid. 
Helt enkelt: lev!”

”Lou är som en riktig vatt enrått a, 
men ge sig ut på djupt vatt en har 
hon ännu inte vågat.”

Ut med din Smove 
Låt andra berätta om det. Thomas D hade idén och 
hittade supportrar. Läs här, hur allt började, och vad 
de andra äventyrarna har upplevt med en Smove

www.niesmann-bischoff .com/story/smovestories

#smovestories
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Den som semestrar i en Smove 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 spe-
ciellt stolta över: alla våra clous. Det är  
de som gör en Smove till en klass för sig. 
Hur? Det får du själv upptäcka!

Mer om teknik hittar du på: 
www.niesmann-bischoff.com/sv/ 
smove/#Teknik

TEKNIK

Alltid en  
clou före
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Isolering
Aluminium och styrofoam hoplimmade  

i en sandwichkonstruktion.

Kördynamik 
Att köra en Smove är lika smidigt och  

sportigt som att köra en personbil. 

Värme och ventilation 
Varma fötter på vintern och frisk luft  

på sommaren – alltid i en Smove.

Servicekoncept 
Alla servicepunkter är lätt åtkomliga, och  

lastutrymmen finns det mer än nog av.

Aerodynamik 
Syftet med den utvändiga designen har varit 
att åstadkomma en perfekt strömlinjeform.

Materialval 
I en Smove är alla använda material  

av högsta kvalitet.
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TEKNIK

Smove-känslan  
kommer inifrån

En clou kommer sällan ensam – i varje fall inte 
hos Niesmann+Bischoff. För att underlätta för 
dig, har vi tagit på röntgenglasögonen.

Förarhytten och påbyggnationen hos Smove 
förbinds av en speciell, förstärkt B-stolpe (1). 
Denna är uppbyggd av tre delar, vilket inte bara 
ger en utomordentlig styvhet utan också fan-
tastiska köregenskaper och en angenäm färd. 

Med ny konstruktionsteknik bryter vi gamla 
kon struktionstekniker. Tack vare vår revolutio-
nerande hopfogning av förarhytt och bodel, har 
Smove en 30 procent högre vridstyvhet (2). 
Med den extra stabila sandwichkonstruktionen 
”2-Sided-Aluminium”, som är både limmad och 
skruvad mot det lågbyggda chassiet från ALKO 
Kober, färdas du både bättre och tryggare.

Måttet på det extra långa axelavståndet (3) hos 
7.4-modellen kan vi rabbla i sömnen: Det är  
exakt 4 250 millimeter. Detta ger ett kort bakre 
överhäng, och båda faktorerna bidrar till både 
körsäkerhet och komfort.

Vattentank och luftkonditionering (monterad 
under golvet) har vi placerat så att tyngdpunkten 
blir låg. Detta ger fördelar både när det gäller 
körkänsla (4) och invändiga utrymmen.
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Angenäm färd,  
tack vare de extraför-
stärkta B-stolparna.

Idealiska köregenskaper, 
tack vare den höga  
vridstyvheten.

Mer säkerhet och  
komfort,  
tack vare det extra  
långa axelavståndet.

Stadiga vägegenskaper, 
tack vare den låga  
placeringen av tankar 
och luftkonditionering.
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PÅ TESTBÄNKEN

Testad
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3
frågor om 
 test förfarandet
TOBIAS WEIẞ, 
teknisk chef, 
Niesmann+Bischoff 

Vad är det ni kontrollerar 
före serietillverkningen? 
Prototyperna utsätter vi för 
omfattande skakprov, mot-
svarande 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 fabriks-
området?
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 ut-
sätts varje husbil för en 
dusch med regnvatten. 
Varför?
Regnvatten har en lägre yt-
spänning, vilket gör att varje 
otäthet lättare upptäcks.
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MIKE ROCKENFELLER  
VS. TIMO GLOCK

PÅ TÄVLINGS-
HUMÖR

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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Utan större föranstalter låter de båda däcken 
tjuta mot asfalten. Full gas, hård inbromsning 
och tvär kurvtagning – precis så som en motor-
tävling 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 bekräf- 
tar också Mike Rockenfeller efteråt: ”Det är helt 
vansinnigt hur pigg en Smove är att köra. Man 

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 till-
bringade de mycket tid i en husbil. ”Redan då 

”Den toppkvalitet som teamet från 
Niesmann+Bischoff sätter  

på gatan, tillhör den absolut högsta 
klassen bland husbilar.”

TIMO GLOCK
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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

www.niesmann-bischoff .com/smove
www.niesmann-bischoff .com/konfigurator/smove

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.

Vill du redan ha ett förslag inför din nästa semesterresa? 
I Caravanpark Sexten finns femstjärnig atmosfär framför 
hisnande bergskulisser.  Enklast undersöker du det själv.
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Information
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter redaktions-
stopp [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.

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 utveckling
3st kommunikation GmbH, Mainz

Foto
mooi Studios, Mendig
BUTTER. GmbH, Düsseldorf

Tekniska illustrationer + datorgrafik
Studio SYN, Rüsselsheim

Tryck
K+W Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen
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