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BYGGD FÖR 
FRIHET

Mobilt resande för alla – enkelt, säkert och avkopplande. Det är vad Hobby  
står för sedan mer än 50 år tillbaka.

Oavsett om det gäller beprövade storsäljare eller innovativa nyheter: Vi ger 
våra kunder förstklassig kvalitet och funktion, i kombination med trendsättande 
design “Made in Germany“. Det gör oss till det mest omtyckta husvagns- och 
husbilsmärket i Europa.

Vi har dessutom något som gör att vi skiljer oss från mängden ännu mer: Alla 
Hobby husvagnar har redan fullutrustningen HobbyKomplett direkt från fabriken. 
För dig innebär det full komfort och en okomplicerad start på semestern.

Hobby. Built for Life.

ÄLSKA LIVET



54 MADE IN GERMANY

HOBBY-HUSVAGNSFABRIK

HOBBY-HUSBILSFABRIK

HOBBY-SERVICE-CENTER

KVALITET  
”MADE IN GERMANY”

Det här innebär “Made in Germany“ för Hobby: Byggd med högsta kvalitet och 
noggrannhet på vår anläggning i Fockbek i Schleswig-Holstein.

På vår fabrik i Fockbek sysselsätter vi över 1 100 medarbetare. I en av Europas 
största produktionsanläggningar för husvagns- och husbilsbyggnationer tillverkas 
här varje år fler än 15 000 fordon.

Både maskinpark och teknik är toppmodern och garanterar högsta prestanda 
och precision. Samtidigt lägger vi stor vikt vid hantverk och fingertoppskänsla när 
det gäller detaljer. Resultatet: fordon som är en pålitlig följeslagare på dina resor. 
Pålitliga, hållbara och tidlösa.

Hobby. Built for Life. 
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ONTOUR 10

Planlösningar: 3
Sovplatser: upp till 5
Bredd: 2.200 mm
Längd: 5.783 - 6.712 mm

DE LUXE 18 

Planlösningar: 15
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.300 - 2.500 mm
Längd: 5.968 - 7.531 mm

EXCELLENT  
EDITION 34 

Planlösningar: 6
Sovplatser: upp till 5
Bredd: 2.300 - 2.500 mm
Längd: 6.633 - 8.325 mm

EXCELLENT 26 

Planlösningar: 12
Sovplatser: upp till 5
Bredd: 2.300 - 2.500 mm
Längd: 6.755 - 8.325 mm

PRESTIGE 42 

Planlösningar: 13
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.300 - 2.500 mm
Längd: 7.291 - 9.040 mm

MAXIA KATALOG 

Vi har förenat Skandinaviens kärlek till naturen med 
myskänslan i MAXIA för att göra det egna hemmet i 
Hobby till världens härligaste plats.

Upptäck nu i den exklusiva MAXIA-katalogen.

HOBBY-KOMPLETTPAKET 50

BODEL  52

KÖK  56

SOVRUM  60

BADRUM  64

KONSTRUKTION  68

TEKNIK  74

SMART HOME  78

TILLVAL  80

INNEHÅLL



390 SF 4 96

Ontour 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

400 SFe 3 150

De Luxe 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

De Luxe
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

De Luxe
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

De Luxe, Excellent Edition  
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

Excellent 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

Excellent
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FC 4 150

Prestige 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

Excellent, Prestige
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe 4 1 150

Excellent
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

460 DL 3 96

Ontour 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

460 LU 4 96

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SL 3 150

Excellent
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL 4 150

De Luxe, Excellent ,  
Excellent Edition  
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHL 6 150

De Luxe 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

De Luxe, Excellent, Prestige
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

Excellent, Prestige 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WLC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

470 KMF 3 2 96

Ontour
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

515 UHK 5 2 150

De Luxe
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2 150

De Luxe
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

De Luxe , Excellent Edition
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

Excellent Edition 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

Prestige
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

460 SFf 2 1 150

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UFf 4 150

Excellent 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UFf 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WQC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

98 TEXT

Sovrum

Sittgrupp

Kök

Badrum

Förvaring

TECKENFÖRKLARING UTFÖRANDE TEKNISKA DATA

2 Sovplatser

2 Barnsovplatser

Nedfällbar säng

Dubbelaxel

96 Kylskåp (L)

F Franskbädd

Fe Dubbelsäng, externt tvättställ

Ff/Q Queensbädd

H Nedfällbar säng

K Barnsängar

L Enkelsängar

B Främre sittgrupp

C Soffsittgrupp

D Dinette

M Mittsittgrupp

S Sidosittgrupp

U Rundsittgrupp

W Badrum bak

L Längd

B Bredd

G Max totalvikt

Ett stort antal 360°-visningar 
av våra modeller finns på:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/SV

MODELLÖVERSIKT

DUBBELSÄNGAR ENKELSÄNGAR BARNSÄNGARQUEENSBÄDDAR

MODELLGUIDE VIRTUELL RUNDTUR

Vilken Hobby-typ är du? Med modellguiden filtrerar du 
Hobbys fordon efter antal sovplatser, totallängd och 
totalbredd. Det gör det enklare att välja rätt modell. 
360.HOBBY-CARAVAN.DE/SV

Planlösningen visas i den markerade modellserien.
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ONTOUR
ONTOUR

Res lätt – med allt som är viktigt för dig. ONTOUR är alltid redo för spontana 
utflykter ut i vida världen.

Redan från 1 200 kg och 2,20 m bredd är den kompakta Hobby ONTOUR 
den perfekta husvagnen även för mindre dragbilar. Tre olika varianter av denna 
instegsmodell visar dig vägen in i Hobby-världen på bästa möjliga sätt.

ONTOUR
INSTEGSMODELLEN

Planlösningar: 3
Sovplatser: upp till 5
Dubbelsängar: 2
Enkelsängar: 1
Barnsängar: 1
Klädselkombination: Granit
Inredning: Cape Town / Vit



1312 ONTOUR
460 DL



1514 ONTOUR
390 SF 390 SF

390 SF

BYGGD FÖR 
FÄRSKA GRÖNSAKER. 
OCH NYA IDÉER.

HELT I DIN SMAK

Gott om plats för att hacka, bryna och förvara: Hobbys 
kök är verkliga utrymmesunder. Oavsett om det gäller 
sidokök, rymliga vinkelkök eller kök i bakdelen: Varje 
centimeter utnyttjas smart. Här serveras alltid godbitar!

Upptäck mångfalden hos våra kök från och med sidan 56.



390 SF 4 96

 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

460 DL 3 96

 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMF 3 2 96

 
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

1716 ONTOUR
460 DL

460 DL

460 DL

PLANLÖSNINGAR
ONTOUR

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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DE LUXE
DE LUXE

Vår DE LUXE är lika mångfasetterad som önskemålen från 
camparna är variationsrika. 15 genomtänkta planlösningar gör 
den till en mångsidig allroundvagn. Det är en av de många 
anledningarna till varför Hobby DE LUXE ligger högst på vår 
bestsellerlista.

Det som övertygar alla: Den ljusa och inbjudande designen  
som ger en perfekt hemmakänsla.

DE LUXE
DEN MÅNGSIDIGA

Planlösningar: 15
Sovplatser: upp till 7
Dubbelsängar: 9
Queensbäddar: 1
Enkelsängar: 4
Barnsängar: 5
Klädselkombination: Lago
Inredning: Olmo Pavarotti / Vit



2120
515 UHL

DE LUXE



22 23DE LUXE
545 KMF 545 KMF

BYGGD FÖR
FÖRVARINGSUTRYMME. 
OCH TRIVSEL.

PLATS FÖR ALLA

En trivsam plats för familj och vänner. Tack vare de 
mångsidiga bodelskombinationerna är allt möjligt. 
Oavsett om ni är två, fyra eller fler: Med stora 
skåp och förvaringsfack finns det alltid tillräckligt 
förvaringsutrymme.

Alla sittgrupper hittar du från och med sidan 52.

515 UHK / 515 UHL, NEDFÄLLBAR SÄNG



400 SFe 3 150

 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

 
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

 
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU 4 96

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SFf 2 1 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 5 2 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL 6 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe 3 2 150

 
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

2524 DE LUXE
400 SFe

PLANLÖSNINGAR
DE LUXE

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv



2726

EXCELLENT
EXCELLENT

Njut av livet på tu man hand. Hitta era egna smultronställen 
och följ er egen rytm. Hobby EXCELLENT är gjord för den 
perfekta semestern.

Det finns gott om skäl till detta: bekväm utrustning och ett 
brett utbud av planlösningar med generös rumsdesign och 
trivsamma sittgrupper. Och så naturligtvis den stämningsfulla 
omgivningsbelysningen för romantiska stunder.

EXCELLENT
DEN ELEGANTA

Planlösningar: 12
Sovplatser: upp till 5
Dubbelsängar: 6
Queensbäddar: 1
Enkelsängar: 5
Klädselkombination: Stilo
Inredning: Olmo Pavarotti / Magnolia



2928 EXCELLENT
495 UL



3130 EXCELLENT
540 UFf 495 UFe

495 UFe

BYGGD FÖR 
ÅTERHÄMTNING. OCH 
ALLT SOM HÖR TILL.

VÄLBEHAG INGÅR

Tack vare det smarta rumskonceptet kan du njuta 
av gott om utrymme även i badrummen. Också de 
kompakta badrummen har gott om förvaringsutrymme 
för allt som behövs för att du ska trivas.

Upptäck våra badrum från och med sidan 64.



460 SL 3 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf 4 150

 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe 4 1 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

3332 EXCELLENT
495 UFe

PLANLÖSNINGAR
EXCELLENT

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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EXCELLENT EDITION
EXCELLENT EDITION

Rymlig, ljus, mångsidig, designmedveten och trivsam – EXCELLENT EDITION 
förenar allt detta på bästa möjliga sätt.

Sex planlösningar, varav fyra har barnbäddar, ger utrymme för de mest skilda 
behov. Hela fyra modeller har våningssäng för små campare.

Den moderna, skandinaviskt inspirerade kombinationen av ljusa färger och raka 
linjer framhävs av smakfull LED-belysning.

EXCELLENT EDITION
DEN ELEGANTA

Planlösningar: 6
Sovplatser: upp till 5
Dubbelsängar: 5
Enkelsängar: 1
Barnsängar: 4
Klädselkombination: Neo
Inredning: Cape Town / Vit



3736 EXCELLENT EDITION
490 KMF



3938

460 UFe

495 UL 460 UFe
EXCELLENT EDITION

BYGGD FÖR 
FÖRÄLDRAR. 
ÄLSKAD AV BARN.

VÄL UTSÖVD
 
Vrid på nosen på nallelampan, ta ut favoritboken 
ur hyllan och läs tills ögonlocken faller igen: Små 
äventyrare älskar de mysiga barnbäddarna. På dagen 
förvandlas utrymmet till ett rum för att måla, leka och 
bygga kojor.

Upptäck de många olika sovdelsmöjligheterna från och 
med sidan 60.



460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

4140 EXCELLENT EDITION
650 KMFe

PLANLÖSNINGAR
EXCELLENT EDITION

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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PRESTIGE
PRESTIGE

Rymd, plats och rörelsefrihet: I Hobby PRESTIGE njuter du av 
lyxen i ett riktigt hem även på resan.

Generösa bo- och sovdelar finns i 13 olika planlösningar. 
Beroende på modell finns bekväma sängplatser för upp till sju 
personer i detta under av utrymme. I några modeller finns det 
till och med egna sittgrupper för mindre barn. Så att målar- och 
pysselgrejer inte alltid behöver plockas undan.

PRESTIGE
DEN MAGNIFIKA

Planlösningar: 13
Sovplatser: upp till 7
Dubbelsängar: 6
Queensbäddar: 2
Enkelsängar: 5
Barnsängar: 3
Klädselkombination: Taiga
Inredning: Moyet ek / Vitt läder



4544 PRESTIGE
620 CL



4746 PRESTIGE
560 FC 620 CL

560 FC

BYGGD FÖR 
HOBBYKOCKAR.  
OCH MATKONSTNÄRER.

EN FÖR ALLT

Endast i Prestige: fullstor spis. Tre gasollågor, en 
elektrisk platta, separat grill och rymlig ugn ger även  
den mest ambitiösa Hobby-kocken allt man kan önska.

Fler möjligheter till personlig anpassning från och med 
sidan 80.



540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 FC 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

 
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UFf 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

 
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WLC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4948 PRESTIGE
720 KWFU

PLANLÖSNINGAR
PRESTIGE

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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FULLUTRUSTNINGEN 
HOBBYKOMPLETT:  
ETT PRIS – INKLUSIVE ALLT

I din nya Hobby möts du av komfort som standard. På följande sidor kommer du 
upptäcka de många olika utrustningsdetaljerna som helt enkelt gör semestern i en 
Hobby husvagn ännu bättre. 

Tillbehören i utrustningspaketet HobbyKomplett som visas här är tillgängliga 
beroende på modell. Exakt information gällande utrustningsdetaljerna i respektive 
modell finns i den aktuella prislistan. 

HOBBY-KOMPLETTPAKET

Kombikassett med mörkläggning 
och insektsskyddsplissé

Extra robusta gångjärn 
med Soft-close funktion

Mycket förvaringsutrymme 
under sittgrupperna

150 Liters Super 
Slim Tower kylskåp

Bekväm 
resårmadrass

Stämningsbelysning

Belysning med 
LED-teknik

DOMETIC-SEITZ-
taklucka Midi-Heki

Komfortabel 
spishäll/diskho

Multifunktionell 
köksvägg

Ventilerade överskåp med 
goda förvaringsutrymmen

Sittgrupper med 
bra benutrymme

Kökslådor i komfortabel storlek 
med Soft-Close och Push-Lock



5352 HOBBYKOMPLETT VARDAGSRUM

BODEL
MODERN OCH AVKOPPLANDE MILJÖ

ÖVERSIKT SITTGRUPPER

SOFFSITTGRUPP

BAK SITTGRUPP
(DINETTE) MITTSITTGRUPP

RUNDSITTGRUPPFRÄMRE SITTGRUPP
(DINETTE)

SIDOSITTGRUPP
(DINETTE)BARNSITTGRUPP



5554 HOBBYKOMPLETT VARDAGSRUM

KOMBIKASSETT MED MÖRKLÄGGNINGSGARDIN OCH 
INSEKTSSKYDDSSYSTEM
Alla sidofönster har ett kombikassettsystem som skyddar mot 
sol och insekter. (ej badrumsfönster)

BELYST HÖRNHYLLA
Den runda sittgruppens hörnpaneler med speglar och belysning ger en trevlig 
atmosfär.

SITTGRUPP MED GOTT OM BENUTRYMME
Bekvämt och praktiskt: Under sittgruppen finns gott om 
förvaringsutrymme. Förvaringsfacken är lätt förskjutna och 
på så sätt finns det gott om benutrymme. Tygpanelerna som 
löper runt om ger mjuka övergångar. Det höj- och sänkbara 
metallbordet med två ben kan sänkas ner lätt för ombyggnad 
till bädd.

PELARBORD
Pelarbordet kan justeras sekundsnabbt och med bara  
ett enkelt handgrepp. Det gör att man lätt kan sätta sig  
i sittgruppen och ger mycket plats för benen.

UPPVÄRMD INSTEGSGARDEROB
I garderoben vid entrén strömmar varm 
luft uppåt. Fuktiga jackor och kappor 
blir snabbt torra igen.

STORA ÖVERSKÅP MED SOFTSTÄNGNING
Luckorna med softstängning kan öppnas högt uppåt som ger gott om utrymme för 
smidig och enkel åtkomst. Extra kraftiga gångjärn ser till att luckorna hålls på plats 
både i uppfällt och stängt läge. Under färd hålls lasten i tryggt förvar.

TV-MÖBEL MED GLASVITRIN
TV-möbeln vid entrén har en vackert 
formgiven vitrin med stämningsfull 
LED-belysning. Naturligtvis ingår en 
uppsättning Hobby-glas. (beroende  
på modell) 

RYMLIG GARDEROB
Perfekt organiserat. Den rymliga 
garderoben har plats för både långa 
och korta plagg på galge, så väl som 
ihopvikta. 

STILLFULLT GLAS-SET
Ett exklusivt set med stilfulla glas ingår 
i standardutrustningen i många av 
Hobbys vitrinskåp. 

KLÄDSKÅPSBELYSNING
Belysningen i garderoben startas/
stängs av automatisk när man öppnar 
dörren och ser till att du får belysning 
för en bra överblick.

FÖRVARINGSUTRYMME UNDER SITTGRUPPERNA
Sittgrupperna har ett lättillgängligt förvaringsutrymme för allt som man gärna vill ha 
nära till hands på resan.

SPOTLIGHTS
Läslampor som kan regleras individuellt 
för stämningsfull belysning.

SVANHALSLAMPOR
De flexibla svanhalslamporna vid 
sittgrupperna och sängarna är mycket 
väl lämpade som läslampor. Ljuset från 
lamporna kan riktas exakt dit man vill 
ha det.



5756 HOBBYKOMPLETT KÖK

KÖK
NJUTNING IN I MINSTA DETALJ

KOMPAKT 
SIDOKÖK SIDOKÖK KÖK BAKBRETT SIDOKÖK

EXTRA BRETT 
SIDOKÖK

RYMLIGT 
VINKELKÖK

ÖVERSIKT KÖK
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RULLGARDIN FÖR KÖKSFÖNSTER, MED INTEGRERADE 
UTTAG
Kombikassetten med mörkläggnings- och insektsrullgardin har en 
stark kökslampa med LED-teknik och två praktiskt placerade uttag.

MULTIFUNKTIONELL KÖKSVÄGG
Köksväggen med det stora fönstret och kombikassetten med 
helintegrerad mörkläggnings- och insektsrullgardin ger ett harmoniskt 
helhetsintryck. Dessutom har väggen ett USB-laddningsuttag samt 
ett 230 V-uttag, båda elegant integrerade. (Modellberoende)

EXTRA DJUPT BÄNKKYLSKÅP MED FRYSFACK
Det bekväma 96-liters kompressorkylskåpet 
med uttagbart frysfack på 9 liter är den perfekta 
lösningen för kompakta sidokök. Här förvaras 
färskvaror, dryck och konserver välkylda.

KOMPAKT SUPER-SLIM-TOWER-KYLSKÅP 
MED FRYSFACK
Det 150 liter stora kylskåpet med absorptionsteknik 
arbetar ljudlöst och erbjuder både gott om plats  
och kyleffekt. Den upphöjda monteringen gör att  
du slipper böja dig. Upp till sju flyttbara fack i 
dörren gör att du enkelt får plats med både  
1-litersflaskor, tetraförpackningar och 
1,5-litersflaskor.  

KOMBINATION MED SPIS OCH DISKHO MED MER ARBETSYTA
Gasolspis och diskho är tillverkade i robust rostfritt stål och bildar en 
enhet som märkbart förenklar rengöringen. Det generösa avståndet 
mellan lågorna förenklar tillagningen av mat i större grytor. Tändningen 
av gasflamman är elektrisk. Extra arbetsyta kan skapas genom att fälla 
ner en del av det tvådelade locket.

I facket under kylskåpet finns ett lättåtkomligt 
förvaringsutrymme för burkar och konserver. 
Kylskåpet kan drivas med 230 V, och under färd 
med gasol eller 12 V.

RYMLIGT HÖRNUNDERSKÅP
Den stora svängbara utdragsdelen  
i köksunderskåpet har plats för porslin  
och kastruller och utnyttjar kökets 
förvaringsutrymme optimalt.

HOBBYKOMPLETT KÖK

KÖKSLÅDOR I KOMFORTABEL STORLEK MED SOFT-CLOSE 
OCH PUSH-LOCK
De extra rymliga lådorna har utrymmen för alla sorters köksredskap. 
De kan dras ut helt och hållet, vilket ger en bra överblick och lätt 
åtkomst. Alla skåp och lådor stängs mjukt och tyst. För den säkra 
låsningen ansvarar Push-Lock låset. Förstärkta låsmekanismer och 
låsbleck säkerställer stabilitet även under färd.

ELEGANT VINKELKÖK
Den moderna bardisken skiljer stilfullt bodelen från köket och 
fungerar samtidigt som praktisk avställningsyta.

FÖRVARINGSSKÅP MED UTDRAGSDEL
Utrymmet utnyttjas maximalt: I de utdragbara 
skåpen finns plats för livsmedel på flera nivåer.

KRYDDHYLLA
Några av överskåpen 
i köket har praktiska 
kryddhyllor. På så vis 
finns salt, peppar och 
örtkryddor alltid nära 
till hands.

HANDDUKSHÅLLARE
I många av köken 
finns en utdragbar 
handdukshängare 
med plats för 
diskhanddukar.

PRAKTISK BESTICKLÅDA
Besticklådor med genomtänkt indelning ser till att bestick och 
köksredskap även under färd ligger på plats och inte faller till oreda. 
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FRANSKBÄDD ENKELSÄNGARTVÄRBÄDD

QUEENSBÄDD NEDFÄLLBAR TAKSÄNGBARNSÄNGAR

ÖVERSIKT SOVRUM

HOBBYKOMPLETT SOVRUM

SOVRUM
FÖR EN KOMFORTABEL OCH BEKVÄM NATT
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SJU KOMFORTABLA SOVPLATSER
Modellen De Luxe 515 UHK har totalt sju sovplatser. Bak finns två bekväma 
dubbelbäddar efter att man har konverterat sittgruppen och sänkt ner 
takbädden. Ytterligare tre sovplatser finns i barnutrymmet. 

NEDFÄLLBAR TAKSÄNG
När man sovit klart skjuter man enkelt och smidigt upp takbädden med alla dynor mot taket. Den automatiska låsningen håller den 
tryggt på plats.

KOMFORTABEL HUVUDÄNDA
Den klädda huvudändan i lättskött konstläder ger en stilren 
inramning, svanhalslamporna riktar ljuset exakt rätt vid läsning och 
de breda hyllorna erbjuder många förvaringsmöjligheter för böcker, 
glasögon, klockor och andra personliga tillhörigheter.

BARNSÄNG MED SKRIVTAVLA
Dagtid kan den undre delen av våningssängen fällas upp. Under blir 
det plats för glada lekar och sängens undersida har en avtorkbar 
skrivtavla. För att både stora och små ska kunna sova tryggt har 
överbädden ett robust fallskydd.

FRAMRUTA MED PRAKTISKA DETALJER
Mer ljus, mer luft, mer praktiska fördelar. Det stabila frontfönstret 
har en helintegrerad kombikassett med mörkläggningsgardin och 
insektsnät, och flankeras av hyllor för böcker och andra attiraljer.

RYMLIGT BARNUTRYMME
Brevid den fasta våningssängen med två sovplatser uppstår genom bäddning 
av sittgruppen ytterligare en sovplats.

BEKVÄM FJÄDERMADRASS
Alla fasta bädda för vuxna har madrasser med 
fjäderkärna och stabila sängramar av limmat bokträ 
som standard.

LÄTTANVÄNDA SÄNGUPPSTÄLLARE
För att göra förvaringsutrymmet lättåtkomligt har många bäddar 
utrustats med lyftmekanisml. På queensbäddar och franska 
bäddar finns en gastryckfjäder (Lift-O-Mat), på enkelbäddar en 
fjädermekanism. Mekanismen ser till att bädden hålls ordentligt 
fastlåst i uppfällt läge.

LJUSKNAPP OCH UTTAG I SOVDELEN
En extra ljusknapp, lättåtkomligt placerad nära liggytan. Ett uttag i 
sovdelen ökar komforten.

HOBBYKOMPLETT SOVRUM
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BADRUM
ALLT FÖR PERSONVÅRD

KOMPAKTBADRUM 
MED HANDFAT 
OCH TOALETT

ÖVERSIKT BADRUM

KOMPAKTBADRUM 
MED HANDFAT OCH 
TOALETT

BADRUM BAK 
MED SEPARAT 
DUSCHKABIN

BADRUM MED 
SEPARAT DUSCH
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GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
I skåpet under handfatet och i badrummens 
spegelskåp finns gott om plats för alla 
hygienprodukter.

TAKLUCKAN
Alltid välventilerat: Alla badrum har högkvalitativa 
takluckor från DOMETIC-SEITZ eller insynsskyddade 
sidofönster.

PRAKTISK VRIDBAR TOALETT  
FRÅN THETFORD
Den vridbara kassettoaletten gör att utrymmet 
utnyttjas optimalt. 

EXKLUSIV KASSETT-TOALETT 
FRÅN THETFORD
Toaletten specialutvecklad för Hobby 
med rundgående tätningslist och 
glatt yta för enkel rengöring.

SALONGSBADRUM MED SEPARAT DUSCHKABINBADRUM MED SEPARAT DUSCH

HOBBYKOMPLETT BADRUM

KOMPAKTBADRUM MED INTEGRERAT DUSCHGOLV  
OCH SEPARAT HANDFAT

FÖNSTER, MJÖLKVITT GLAS, ÖPPNINGSBART
Fönstren med gångjärn och mjölkvitt glas ger behagligt 
dagsljusinsläpp och kan enkelt öppnas för ventilation.
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KONSTRUKTION
STARK INNOVATION OCH TEKNISKA FINESSER

TRAFIKBELYSNING
Ett stort antal lampenheter, övervägande med LED-teknik, ser tillförlitligt till att 
ingen missar din husvagn. Lamporna är harmoniskt integrerade i karossen och 
förstärker formspråket. Det snyggt integrerade tredje bromsljuset samlar pluspoäng!

STÖDHJUL MED KULTRYCKSVÅG
Full kontroll: kultrycksvågen hjälper 
till så att husvagnen lastas korrekt. 
Ett korrekt kultryck förbättrar 
körstabiliteten och ökar därmed 
körsäkerheten.

STABILISATORKOPPLING
Säkerheten framför allt: 
Säkerhetskopplingen från KNOTT 
med spårstabilisering och bekväm 
enhandsfattning ingår hos Hobby.

PRAKTISKT INSTEGSHANDTAG
Beroende på modell har Hobby 
husvagnar ett ergonomiskt handtag 
direkt vid entrén så att man enkelt  
tar sig in.

Belysningen är harmoniskt integrerad i vagnens konturer och betonar därmed en 
helhetsgivande design.

PÅSKJUTSBROMS MED 
AUTOMATISK JUSTERING
KNOTT-ANS automatiska 
bromsjustering säkerställer en optimal 
bromskraftsfördelning på alla hjulen. 
En avgörande säkerhetsaspekt i väldigt 
kritiska trafiksituationer.

DRAGSTÅNGSKÅPA
Snygg och praktisk: Kåpan håller att stå på och gör det lättare att lasta i och ur 
gasolkofferten. Dessutom underlättar den när man tvättar husvagnens front.

MODERNASTE TEKNIKEN
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ISOLERADE TAKLUCKOR
Alla Hobbys husvagnar har takluckan Midi-Heki 
DOMETIC-SEITZ. Upp till två extra Mini-Heki-
takfönster håller klimatet i vagnen optimalt. 
I öppet läge släpper takluckan in friskluft i 
husvagnen, i stängt läge isolerar den och håller 
innertemperaturen stabil. Två olika plisséer finns, 
för mörkläggning eller insektsskydd.

NAVKAPSLAR OCH DÄCKTRYCK
Navkapslarna i vitt, som är standard, är perfekt 
anpassade till utformningen av din husvagn. 
Däckens rekommenderade lufttryck är angivet 
på skärmkanten. En integrerad kederlist ger ett 
elegant hjulhusskydd. (Hjulhuskappa tillval)

HÖGKLASSIGA FÖNSTER MED GÅNGJÄRN
De tonade, dubbla ytterrutorna med säkerhetslås är tillverkade av gjutet glas. Detta i kombination med 
en grövre materialtjocklek gör rutorna avsevärt starkare mot spänningar och deformationer (särskilt vid 
kyla och hetta). En annan positiv bieffekt är ökad ljudisolering. Dessutom garanterar ett nytt, tillförlitligt 
tätningssystem permanent skydd mot inträngande fukt.

UPPBYGGNAD FRONT
Den genomtänkta frontdelen har en massiv hörnkonstruktion med designanpassade  
PUR-ramar. Sandwichkonstruktionen med EPS-kärna samt den stabila fönsterbänken av  
PE-skum över gasollådan ger högsta värmeisolering. Hörnstolpar fyllda med PUR-skum 
fungerar som stabila förbindelseelement mellan front- och sidoväggar, är vattenresistenta och 
har dessutom goda dämpningsegenskaper. De är stabila nog för infästning av formdelarna av 
ABS, och är därmed en förutsättning för den unika, utvändiga designen på Hobby husvagnar 
med smakfullt rundade linjer.

INGÅNGSDÖRR MED TREDUBBEL LÅSNING
En dörr, flera funktioner: Den extra breda ingångsdörren skyddar 
effektivt mot inbrott tack vare sin tredubbla låsning. Den stora 
rutan släpper in mycket ljus.
På insidan av dörren finns praktiska förvaringsfack, en 
avfallsbehållare och ett insektsnät. Den praktiska avfallskorgen 
med ett integrerat sopborst kit hjälper dig att hålla rent och 
snyggt.  

STOR LUCKA TILL FÖRVARINGSUTRYMME MED CENTRALLÅS
THETFORD-serviceluckan som finns till flera modeller gör det enklare att lasta skrymmande 
föremål. Med en öppning på cirka 100 x 30 cm får man all packning på plats utan omständligt 
trixande.

BEKVÄMT LÅSSYSTEM
En nyckel till allt. Ingångsdörr, gasolkoffert, 
serviceluckor, bagagelucka och lucka för 
toalettanken.

Utöver detta har Hobbys dörr, som är 40 mm bredare än 
standarddörrarna, dubbla tätningslister som ger ett effektivt 
skydd mot vatten. LED-instegsbelysningen sprider ett behagligt 
ljus i förtältet.

VINTERVENTILATION FÖR PERFEKT 
INOMHUSKLIMAT
Ventilationsspalterna i överskåpen och 
vinterventilationen i sittgrupperna ger bästa  
möjliga luftcirkulation för värmesystemet.

HOBBYKOMPLETT UPPBYGGNADSTEKNIK

EPS-Skum Träskiva Tätning ABS-plast

Fönsterbänk (PE-Skum)

Golv

PU-Skum

Aluminium plåt
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EXTRA RYMLIG GASOLKOFFERT
Gasolkofferten rymmer inte bara två 11-litersflaskor, den har även fästen för stödbensveven, stoppklossarna och 
spillvattentanken. Luckan som öppnas rakt uppåt gör det extra enkelt att komma åt insidan. Plastgolvet är väderbeständigt  
och lätt att göra rent. 

MARKISLISTER MED AVRINNING
Markislisterna fram och bak med specialutformade ändstopp låter regnvattnet rinna 
av ännu bättre.

GENOMFÖRING FÖR VEV I STÖTFÅNGAREN
Genom öppningarna i stötfångaren når man enkelt stödbenen.

STADIGA STÖDBEN FÖR TUNG LAST
Stödbenen ser till att husvagnen står stadigt. Så att allt inuti 
den är i balans.

INTEGRERAD FÖRTÄLTSLIST
Tack vare den integrerade kederlisten kan man enkelt och 
smidigt fästa förtältet längs med hela vagnen, utan skarvar.

BAKPARTIETS DESIGN
Bakpartiet har moderna former för en sportig exteriör.

EXTREMT STABILA RANGERINGSHANDTAG
Rangerhandtagen på din husvagn har ergonomisk design och är fast förankrade i karossen. De smälter 
harmoniskt in i vagnens exteriör. I modellserierna Excellent, Excellent Edition och Prestige framhäver 
kromdetaljerna vagnens design på bästa möjliga sätt.

PERFEKTA ÖVERGÅNGAR
Kännetecknet för Hobby husvagnar är de aerodynamiska linjerna utan hörn och kanter. Alla 
karosseridetaljer är sammanbundna i en fast ramprofil. Det ger en  stilren design utan  skarvar  
som förhindrar fuktgenomträngning.
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TEKNISK UTRUSTNING
PERFEKT RUSTAD FÖR SEMESTERN

CENTRAL MANÖVERPANEL
Belysning, färskvattennivå, varmvattenberedare och mer: Manöverpanelen i ingångsområdet ger dig full 
kontroll över många funktioner. Ännu enklare är det att styra funktionerna via smartphone eller surfplatta 
med HobbyConnect-appen. Den smarta appstyrningen är standard i alla fordon.

INDIVIDUELL STÄMNINGSBELYSNING
Full belysning för matlagning – eller stämningsfull belysning på kvällen! Via manöverpanelen kan man 
spara sin personliga ljuskonfiguration. Ljuslister över överskåpen ger det där lilla extra (beroende på 
modell). All 12 V-armatur har energibesparande LED:er.

TEKNISK UTRUSTNING

BARNLJUSSTRÖMSTÄLLARE
Lätt att nå för små campare: Ljusströmställare i 
barnvänlig höjd.

LAMPOR FÖR BARNBÄDDAR
Läsa lite till innan det är dags att sova? Lamporna 
för barnbäddarna ger behagligt ljus eller mild 
nattbelysning tack vare dimmerfunktionen.
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LUFTVÄRMESYSTEM TRUMA-COMBI
Systemets varmluftsledningar i TRUMA Combi 
sprider den varma luften optimalt i husbilen och 
håller temperaturen på en trivsam nivå. Den 
inbyggda varmvattenberedaren rymmer över  
tio liter.

TRUMA-THERME
Den beprövade TRUMA-Therme med 5 liter 
kapacitet värmer upp varmvattnet. En elpatron 
värmer upp vattnet.

GASREGULATOR
Den flexibla anslutningsslangen med gasregulator 
och integrerad överstryckssäkring passar till alla 
vanliga gasolflaskor.

VATTEN- OCH ELANSLUTNINGAR
För att ansluta husvagnen till elnätet finns ett utvändigt standarduttag till hands. Förtältsuttaget med 
SAT-/tv-anslutning möjliggör anslutning av 230 V-utrustning. Vattenanslutningen gör det enkelt att fylla 
på vattentanken med en slang. Alla utvändiga uttag har tydliga symboler.

ENKEL TÖMNING
Enkel tömning: I flertalet modeller med franska bäddar sitter 
serviceluckorna till WC-kassetten på vagnens vänstra sida. På  
så vis behöver tömningen inte ske via förtältet.

13-POLIG ANSLUTNING TILL DRAGBIL
Den standardiserade 13-poliga kontakten försörjer 
inte bara broms- och positionsljusen med ström. 
Det möjliggör också driften av alla 12 volts 
funktioner i husvagnen från bilens batteri. Den 
13-poliga kontakten möjliggör också laddning  
av husvagnens batteri samt drift av kylskåp  
under färd. 

HAPTISK LJUSKNAPP
De separata ljusknapparna är lätta att hitta även i mörker med hjälp 
av känseln, tack vare den tydliga designen.

VÄRMESYSTEM TRUMA S 3004
Den effektstarka fläkten med boosterfunktion i värmesystemet från 
TRUMA ser effektivt och miljövänligt till att det snabbt blir varmt i 
husvagnen.

STOR FÄRSKVATTENTANK
Färskvattentanken som kan fyllas på utifrån är lättåtkomligt placerad 
i en av sittbänkarna eller sänglådan. Ett stort skruvlock underlättar 
rengöring. (Bilden visar en 47-liters färskvattentank)

HOBBYKOMPLETT TEKNISK UTRUSTNING

CENTRAL GASFÖRDELARE I KÖKET
Gasolkranar sitter lättåtkomlig i köket.

RULLBAR SPILLVATTENTANK
Tack vare hjulen på gråvattentanken går det lätt och snabbt att göra 
sig av med disk- och duschvatten för hand.

ELUTTAG MED TV-ANSLUTNING
Minst fem 230 V-uttag finns som standard 
i alla Hobbys husvagnar – liksom förberett 
koaxialkablage inklusive uttag för tv-anslutning.
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HOBBYCONNECT
SMART HOME

HOBBYCONNECT 
STYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MANÖVERPANEL OCH BLUETOOTH MED APP
Med HOBBYCONNECT har du åtkomst till alla de viktigaste elektroniska enheterna och funktionerna i och i närheten runt omkring ditt 
mobila hem. Manövrering sker via manöverpanelen i fordonet och via Bluetooth i kombination med den moderna HobbyConnect-appen. 
Styr den interna tekniken enkelt från din smartphone eller surfplatta. Spara till exempel ljusinställningar, kontrollera batteristatusen eller 
tanknivåerna, starta klimatanläggningen eller värmesystemet – enkelt och bekvämt med hjälp av lättbegripliga symboler på din mobila 
enhet.

HÖJDPUNKTER
•  HOBBYCONNECT ingår som standard i alla modeller
•  Bluetooth-styrningen ingår som standard i HOBBYCONNECT
•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns hos 

Google Play Butik och App Store

HOBBYCONNECT+,  
FJÄRRSTYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MOBILNÄTET MED APP
Vill du även fjärrstarta klimatanläggningen eller värmesystemet? Hobby gör det möjligt. Med HOBBYCONNECT+ har du åtkomst till många 
elektroniska enheter i ditt fordon via mobilnätet var du än är. Med den moderna appen HobbyConnect styr du enkelt funktioner i ditt 
fordon via smartphone eller surfplatta oavsett var du befinner dig. 

HÖJDPUNKTER
•  Fjärrstyrning överallt i hela världen via HOBBYCONNECT+ och 

mobilnätet. (HOBBYCONNECT+,  är tillval)
•  Få full kontroll med smarta meddelanden såsom fordonets position, 

temperatur och vattennivå
•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns hos 

Google Play Butik och App StoreEN SMART ANSLUTNING TILL DITT FORDON

HOBBY 
CONNECT 

STANDARD  
I ALLA  

MODELLER

MULTIMEDIAVATTENFÖRSÖRJNING 
OCH AVLOPP

GOLVVÄRME POSITIONBELYSNINGKLIMATANLÄGGNINGVÄRME BATTERISTATUS
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Har du en speciell hobby eller särskilda önskemål om utrustningen? Då finns 
passande extrautrustning och många individuella lösningar, så att du kan 
anpassa din husvagn efter dina egna behov och önskningar. Tillgången till 
och utförandet på följande extrautrustning beror på modell och är redan 
standardutrustning i vissa modellserier. Detaljerad information gällande 
utrustningen för respektive modell finns i den separata prislistan. 

TILLVAL 
EFTER DINA ÖNSKEMÅL

TILLVAL

TILLVAL
EFTER DINA ÖNSKEMÅL

12V - paket

Golvvärme

Ledat TV-Fäste

Reservhjulshållare

Eleganta lättmetallfälgar

HOBBYCONNECT+

Vattenburen värme inklusive golvvärme 
(tillgängligt på vissa modeller)

Takmonterad luftkonditionering
Takmarkis THULE OMNISTOR

KONFIGURATOR

Bygg ditt drömfordon! Med konfiguratorn anpassar du din Hobby helt utifrån din 
egen personliga smak och dina individuella behov. Enkelt och intuitivt – på dator, 
surfplatta eller smartphone.

360.hobby-caravan.de/sv
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12 V - PAKET INKL. LADDNINGSREGULATOR MED BOOSTER, BATTERI, 
BATTERISENSOR OCH BATTERILÅDA
Den intelligenta batterisensorn (IBS) sänder alla viktiga data som laddtid, laddström och 
laddspänning samt vid stand alone-drift återstående drifttid och gel- eller AGM-batteriets 
urladdningsström. Alla värden kan läsas av via HobbyConnect-appen. Batterisensorerna  
anger det exakta behovet av laddström och spänning till den intelligenta laddaren och gör 
det på så vis möjligt att ladda batteriet skonsamt enligt dess laddningskurvor upp till en 
100-procentig laddning. Tack vare detta system så förkortas laddtiden med ca 30 % jämfört  
med traditionella laddare.

VATTENBUREN GOLVVÄRME
Maximal komfort erbjuder kombinationen av vattenburen värme 
samt vattenburen golvvärme. Golvet värms upp utav ett system av 
rörledningar i golvet som genomströmmas utav vatten. I kombination 
med spridningsplattor fördelas värmen över golvytan. Exempelbild 
nedan, för detaljerad beskrivning ger din återförsäljare dej mer 
information.

GOLVVÄRME
Alla husvagnar från Hobby kan levereras med elektrisk golvvärme. 
Värmeslingorna i golvet förhindrar köldbryggor och kalla fötter. 
Exempelbild nedan, för detaljerad beskrivning ger din återförsäljare 
dej vidare information.

VATTENBUREN VÄRME INKLUSIVE GOLVVÄRME 
(TILLGÄNGLIGT PÅ VISSA MODELLER)
Varmvattenberedning ALDE 3020 HE med en totaleffekt på 8 500 W 
och en integrerad 8,4 liters beredare finns som tillval från och med 
modell 545. Värmesystem och varmvattenberedning kan arbeta 
samtidigt, men även oberoende av varandra.

UTVÄNDIGT GASOLUTTAG
Utvändig anslutning för 
gasdrivna apparater. 

CITYVATTEN ANSLUTNING
Standardanslutning för vatten med trädgårdsslangkoppling för 
bekväm automatisk påfyllning av vattentanken via den offentliga 
vattenförsörjningen.

TRUMA-BOILER FÖR 14 LITER, ELEKTRISK
Det effektstarka värmeelementet från TRUMA som 
finns som tillval värmer upp vattnet från 15 °C till 
70 °C. Den långa värmelagringen ger extremt korta 
eftervärmningstider och sparar på så sätt energi 
och pengar.

TRUMA COMBI 6 E
Gasol eller ström – värmesystemet ser med hjälp av 
båda energikällorna till att det finns varmvatten och att 
temperaturen är behaglig. Vid blandad drift reduceras 
uppvärmningstiden med upp till 25 %. Dessutom utmärker  
sig systemet genom en mycket låg strömförbrukning.

TRUMA DUOCONTROL
Truma DuoControl gastrycksregulator inkl. gasolfilter kopplas 
automatiskt om till den andra gasolflaskan när driftflaskan är tom. 
Den integrerade krocksensorn bryter automatiskt gasolförsörjningen 
vid en olycka.

TILLVAL

TAKKLIMATANLÄGGNING MED 
VÄRMEFUNKTION
Takklimatanläggningen DOMETIC Freshjet har 
fyra reglerbara luftströmmar. Den bekväma 
lättviktsanläggningen arbetar ekonomiskt och 
behagligt tyst.

DUBBEL USB-
LADDNINGSPORT
Ladda smartphone och 
surfplatta samtidigt utan extern 
nätdel: enkelt och smidigt med 
dubbel USB-laddningsport som 
standard.

SMART-TRAILER-SYSTEM VIA APPEN E-TRAILER
Systemet E-Trailer ger dig information om fordonsnivellering 
och gasolnivå direkt i din smartphone eller surfplatta. Fler 
funktioner kan mycket enkelt läggas till. Din återförsäljare ger 
dig gärna råd om de möjligheter som finns.
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3-VÅNINGSSÄNG FÖR BARN
Sovdelen för barn kan om så önskas även fås med tre bäddar 
och upp till tre fönster.

LAMPOR FÖR BARNBÄDDAR INKL. 
USB-LADDNINGSPORT
En ljudbok till innan det är dags att 
sova? Lamporna för barnbäddar ger 
förutom trivsam belysning även ström 
till mobiltelefonen, surfplattan eller den 
trådlösa högtalaren.

DYNAMISKA BAKLJUS
Riktiga blickfångare: bakljusen med flytande blinkers ger 
husvagn en sportig look.

STÖLDSKYDD
Det integrerade stöldskyddet låser 
draghandsken och skyddar effektivt 
mot oönskad på- eller losskoppling.

KALLSKUMMADRASS
Kallskummadrassen erbjuder med sina 
7 olika hårdhetszoner sovkomfort i 
lyxklass.

UTDRAGBAR SÄNGBREDDARE
För husvagnar med enkelbäddar finns utdragbar 
bäddbreddning som tillval. Med extradynan får man  
en stor liggyta.

ELEGANT MARKIS
Skyddar mot sol och regn: Markiserna från  
THULE OMNISTOR är perfekt anpassade till 
Hobby-husvagnen.

CYKELHÅLLARE PÅ DRAGSTÅNG FÖR TVÅ 
CYKLAR, MAX. 60 KG
Cyklar kan enkelt transporteras i cykelhållaren på 
dragstångsbalken för en balanserad viktfördelning. 
Hållaren kan vikas framåt med bara en hand så 
man enkelt kommer åt gasolkofferten.

RYMLIGT GARAGE
Garaget har plats för skrymmande bagage.

CYKELHÅLLARE BAK FÖR TVÅ CYKLAR, 
MAX. 40 KG
THULE's cykelställ passar perfekt på Hobbys 
husvagnar. De låsbara armarna förhindrar att 
cyklarna rör sig under färd och är manuellt 
justerbara. 

ELEGANTA LÄTTMETALLFÄLGAR
De eleganta lättmetallfälgarna framhäver 
husvagnens design optimalt och ökar bärkraften.

LUCKA TILL FÖRVARINGSUTRYMME 
THETFORD MED CENTRALLÅS
Till många modeller kan man välja en extra 
servicelucka.

RESERVHJULSHÅLLARE
Finns till många modeller: den lätta 
reservhjulshållaren. Tack vare att reservhjulet 
placeras under husvagnen får man mer  
utrymme i exempelvis gasolkofferten.

ELEKTRONISKT STABILISERINGSSYSTEM
Den högeffektiva sensorn övervakar kontinuerligt 
rörelsen hos husvagnsekipaget under färd. 
Systemet ETS-Plus från KNOTT hjälper blixtsnabbt 
och effektivt mot krängande rörelser och bromsar 
automatiskt i händelse av fara.

ÖVERKAST
Trivsamt snabbt: Bred bara ut det 
specialanpassade överkastet så är 
bäddningen klar!
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KOMBINATION MED GASSPIS OCH UGN 
MED GRILL
Tre gasollågor, en elektrisk platta, separat grill och 
rymlig ugn ger även den mest ambitiösa Hobby-
kocken allt man kan önska. Den generösa fullstora 
spisen finns som tillval exklusivt för Prestige.

GASOLUGN
Baka bröd eller kanske hemmagjord pizza till 
middag – inga problem alls, tack vare en 36 liter 
stor inbyggnadsugn med belysning.

MÖRKLÄGGNINGSGARDIN FÖR 
BADRUMSFÖNSTER
Den praktiska kombirullgardinen med inbyggt 
insektsgaller ser till att badrummet inte blir för 
varmt när solen skiner.

MIKROVÅGSUGN
Lika bekvämt som hemma: Mikrovågsugn 
DOMETIC är perfekt för att snabbt värma mat. 

DEKORSET STORMY GREY
Två vändbara kuddar och en filt ger sittdelen en ombonad 
vardagsrumskänsla. Dekorsetet finns som tillval för Ontour, 
Excellent, Excellent Edition och Prestige.

DUSCH I WC
Duscharmaturen och ett duschdraperi förvandlar 
toalettdelen i badrummet med externt handfat till 
en praktisk dusch.

KLÄDSELKOMBINATION SARI
Tillval för Ontour, De Luxe, Excellent, Excellent Edition och Prestige.

DEKORSET SIMPLY BLUE
Två vändbara kuddar och en filt ger sittdelen en ombonad 
vardagsrumskänsla. Dekorsetet finns som tillval för De Luxe.

KÖKSFLÄKT
Fläktkåpan från DOMETIC kompletterar köksutrustningen och håller matoset i schack. 

TILLVAL

LEDAT TV-FÄSTE
Finns som tillval för många modeller, 
det svängbara tv-fästet låter dig se på 
tv från sittgruppen eller sängen.

UTTAGBAR FORMSYDD 
GOLVMATTA
Med heltäckningsmattan får bodelen 
en inbjudande och hemtrevlig atmosfär. 
Mattan består av flera element, som 
måttanpassas exakt till planlösningen i 
din husvagn. Mattan kan enkelt tas ut 
för rengöring.
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RESSUGEN?  
VI HJÄLPER DIG!

Ser du redan nu en Hobby framför dig? Gör den till DIN Hobby. Med 
360°-visningen kommer du ännu närmare ditt drömfordon. Våra resetips 
och resevideor ökar din reslust.

Mer inspiration finns på 360.hobby-caravan.de/sv

Startklar och alltid i goda händer!
Med din nya Hobby är du hemma var du än är. Europas största 
återförsäljarnätverk finns där för dig med råd, hjälp och snabb service  
på alla dina resor.

Låt resan börja!
Få råd på plats. Med bara några få klick hittar du din närmaste personliga 
Hobby-återförsäljare.

Vi ser fram emot att snart få hälsa dig hjärtligt välkommen till vår stora 
Hobby-familj.
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odeller som avbildats i denna broschyren kan vara 
utrustade med tillval. Vi reserverar oss för struktur- 
och färgavvikelser på grund av svårigheter att återge 
avbildade föremål i tryck. Det samma gäller för tekniska 
ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda 
produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre och 
användningsändamålet inte hämmas.

Vissa tillval är inte möjliga i alla modeller. Samtliga tillval 
finns att se i den separata prislistan. Reservation för 
tryckfel, ändringar i konstruktion och utseende på de 
modeller som presenterats i denna skrift. Fler bilder 
finns på www.hobby-caravaning.de

MADE IN GERMANY

SE

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

ALLTID NÄRA DIG

Med cirka 500 återförsäljare och servicepartners är vi alltid 
redo att ge dig personlig service. Även på semestern – tack 
vare ett av de största återförsäljarnätverken i Europa.


