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DE LUXE EDITION
26 DE LUXE EDITION

Indelingen: 6
Slaapplaatsen: max. 5
Tweepersoonsbed: 5
Eénpersoons bedden: 1
Kinderbedden: 4
Stofferingscombinaties: Avus
Meubeldecor: Hamilton Maple licht / anthraciet

Sportief design, met heldere lijnen. Jeugdige uitstraling, 
en een modern meubeldesign. Bijzondere lichtaccenten die 
een mix zijn tussen functioneel en sfeervol. U kiest uit zes 
verschillende indelingen. Compact, als u er met zijn tweeën 
op uittrekt en zeer praktisch en doordacht voor reislustige 
gezinnen.

DE LUXE EDITION 
DE SPORTIEVE CARAVAN
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545 KMF

545 KMF

EIGEN KINDERAFDELING
Elk kind klimt graag naar boven in het twee verdiepingen hoge 
kinderbed. De uitvalbescherming geeft de nodige veiligheid.
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460 UFe

545 KMF

545 KMF

495 UL

PERFECT COOKING
Comfort zoals thuis: met een breed werkblad, een koelkast 
van 150 liter en grote brede lades is deze zijkeuken een echt 
ruimte- en opbergwonder.



460 UFe 4 150

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

490 KMF 3 2 150

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

495 UL 4 150

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

545 KMF 3 2 150

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.750 kg

650 KMFe 3 2 150

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

3332 DE LUXE EDITION
490 KMF

INDELINGEN 
DE LUXE EDITION

Ontdek onze modellen erg 
comfortabel van thuis uit:
360.hobby-caravan.de/nl
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HOBBY ALL-INCLUSIVE
UW HOBBY COMPLEET 
UITGERUST

U wilt optimaal genieten? Dan kiest u natuurlijk voor een Hobby. Dan weet u zeker 
dat het comfort van het allerhoogste niveau is. Want bij Hobby is vanzelfsprekend 
alles All-Inclusive. Bij Hobby dus nooit een optelsom van dure accessoires.

Op de volgende pagina’s kunt u ontdekken dat vakantie in een Hobby altijd een 
plezier is en door het hoge uitrustingsniveau een optimaal comfort biedt. 
De hierna getoonde uitrustingsdetails zijn afhankelijk van het model. 
De exacte uitrustingsdetails vindt u in de actuele prijslijst.

HOBBY ALL-INCLUSIVE UITRUSTING

Geventileerde hangkasten 
met veel bergruimte

DOMETIC-SEITZ-dakluik 
Midi-heki

Keukenladen in comfortgrootte 
met Soft-Close en Push-Lock

Sfeerverlichting
Geventileerde hangkasten 
met veel bergruimte

Keukenladen in comfortgrootte 
met Soft-Close en Push-Lock

Sfeerverlichting DOMETIC-SEITZ-dakluik 
Midi-heki

Veel bergruimte 
in de banken

Robuuste scharnieren met 
Soft-Close mechanisme

LED ver-
lichting

Combicassette met 
verduisterings- en insectenrollo

Praktische 
kook-spoelcombinatie

Multifunctionele 
keuken achterwand

Veel beenruimte 
in de zitgroepen

Comfortabele 
binnenveringmatrassen

150 liter Super-Slim-
Tower koelkast
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WONEN
MODERNE UITSTRALING OM TE ONTSPANNEN

OVERZICHT ZITGROEPEN

COUCHZITGROEP

MIDDENZITGROEP
(DINETTE) MIDDENZITGROEP

RONDZITGROEP 
ACHTER

VOORSTE ZITGROEP 
(DINETTE)

ZIJZITGROEP
(DINETTE)

RONDZITGROEP 
VOOR

KINDERZITGROEP
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VERWARMDE GARDEROBE
Er stroomt warme lucht door de 
garderobekast. Vochtige kleding droogt 
in een handomdraai.

GROTE BOVENKASTEN MET SOFT-CLOSE
De ver naar boven toe opengaande kleppen, met Soft-Close mechaniek, bieden 
veel hoofdruimte. Robuuste scharnieren houden de kleppen goed omhoog en 
stevig gesloten. Tijdens de rit houden zij de lading op zijn plek.

COMBICASSETTE MET 
VERDUISTERINGSROLGORDIJN 
EN INSECTENHOR
Alle zijramen hebben een systeem met combi-
cassette als bescherming tegen zon en insecten 
(behalve het raam van de wasruimte).

TWEEKLEURIGE LEESSPOT
Warme sfeerverlichting, of een blauwe 
nachtstemming. U kunt dus zelf de gewenste 
sfeer instellen.

ZWANENHALSVERLICHTING 
Flexibele zwanenhalsverlichting bij de zitgroepen 
en bedden. Deze leesspots richt u precies op de 
plek die u wilt.

VERLICHT HOEKREGAAL
De verlichte hoekregalen met spiegel bij de 
rondzitgroep zorgen voor een bijzondere sfeer.

TV-KAST MET GLAZEN VITRINE
Boven de TV-kast is een fraai 
vormgegeven glazen vitrine met LED 
sfeerverlichting. 

GROTE KLEDINGKAST
Perfect georganiseerd. De ruime 
kledingkast heeft genoeg plaats voor 
uw korte- en lange garderobe, alsmede 
opgevouwen linnengoed. 

ÉÉNZUILS HEFTAFEL
De traploos verstelbare éénzuils heftafel biedt 
optimale beenruimte.

ZITGROEP MET VEEL BEENRUIMTE EN 
BEWEGINGSVRIJHEID
Praktisch en comfortabel: onder de zitgroep 
heeft u veel bergruimte. De voorkant is iets naar 
achteren geplaatst voor meer beenruimte. Door de 
omlopende stofplint ontstaat een zachte overgang.

STIJLVOLLE GLAZENSET
Een exclusieve set met stijlvolle glazen behoort tot 
de standaarduitrusting.

KLEDINGKAST VERLICHTING
De heldere LED verlichting in de 
kledingkast gaat automatisch aan bij 
het openen van de deur. Zo heeft u 
direct goed zicht op de inhoud. 
De lamp is uitneembaar en kan 
als zaklamp gebruikt worden.

BERGRUIMTE IN DE BANKEN
De zitgroepen beschikken over gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor alles 
wat u op reis snel bij de hand wil hebben.
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KEUKEN
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

COMPACTE 
ZIJKEUKEN ZIJKEUKEN EINDKEUKEN

BREDE ZIJKEUKEN EXTRA BREDE 
ZIJKEUKEN

RUIME KEUKEN

OVERZICHT KEUKENS
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KEUKENROLLO MET GEÏNTEGREERDE 
CONTACTDOZEN
Meer dan een gewoon keukenrollo: geïntegreerde
contactdozen voor uw elektrische apparaten. 
Het is plezierig werken in de keuken in een zee 
van LED licht. Compleet met verduisterings- en 
insectenrollo.

APOTHEKERSKAST
Ruim plaats voor al uw levensmiddelen in de uittrekbare kasten.

MULTIFUNCTIONELE KEUKEN 
ACHTERWAND
De keuken achterwand rond het grote raam 
en de geïntegreerde combicassette met 
verduisterings- en insectenrollo is een sieraad 
in de keuken. Er is een USB- en een 230 V 
contactdoos in de achterwand opgenomen.

HANDDOEKHOUDER
Een uittrekbare 
handdoekhouder.

KRUIDENREK
Zout, peper en andere kruiden onder handbereik 
in het kruidenrek. (model afhankelijk)

COMBINATIE VAN FORNUIS EN GOOTSTEEN 
MET MEER WERKRUIMTE 
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, waardoor 
schoonmaken kinderspel is. De kookpitten zijn ruim verdeeld, 
waardoor u ook met grotere pannen kunt werken. De kookpitten 
worden elektrisch ontstoken. De gedeelde glazen afdekking biedt 
eventueel extra werkruimte.

COMPACTE SUPER-SLIM-TOWER 
KOELKAST MET VRIESVAK
De absorptiekoelkast van 150 liter werkt 
geruisloos en biedt veel ruimte: tot zeven in 
hoogte verstelbare vakken in de deur zorgen 
ervoor dat, naast 1 liter flessen en Tetra Paks, 
ook hogere flessen van 1.5 liter passen.

RUIME HOEKKAST
Veel plaats voor al uw potten en pannen in de grote draaibare hoekkast. 
Dat is pas optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte.

BREDE KEUKENLADEN MET PUSH-LOCK EN SOFT-CLOSE
Alles kunt u kwijt in de brede laden. Ook is alles makkelijk terug te 
vinden, omdat ze volledig uitschuifbaar zijn. Ze sluiten zacht en stil 
dankzij de Soft-Close techniek. Ze worden veilig vergrendeld met de 
Push-Lock sloten. Versterkte montagerails en langere sluitplaten 
houden de laden ook onderweg veilig op zijn plek.

PRAKTISCHE BESTEKINDELING
De handige bestekindeling zorgt er onderweg voor dat al uw keukenspullen op 
zijn plaats blijven. 

ELEGANT BARBLAD
Een moderne afscheiding met een verlichte glasplaat tussen wonen en koken en 
tegelijk een plek voor uw boeken, telefoon en sleutels.

In de lade onder de koelkast is ruim plek voor 
uw voorraad. De koelkast werkt op 230 V en 
onderweg kunt u kiezen voor gas of 12 V.

HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN
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TWEEPERSOONSBED ÉÉNPERSOONS BEDDENTWEEPERSOONS BED IN DE BREEDTE

QUEENSBED HEFBEDKINDERBEDDEN

OVERZICHT SLAAPRUIMTES

HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN

SLAPEN
VOOR EEN COMFORTABELE EN AANGENAME NACHTRUST
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ZEVEN COMFORTABELE SLAAPPLAATSEN
De De Luxe 515 UHK beschikt over maar liefst zeven slaapplaatsen. Twee comfortabele 
tweepersoonsbedden achterin die ontstaan door het ombouwen van de zitgroep en het neerlaten 
van het hefbed. Nog drie slaaplaatsen bevinden zich in de kinderkamer. 

VARIABEL HEFBED
Als u weer bent opgestaan kunt u het bed, met alles wat er 
op ligt, superlicht omhoog brengen. Een automatische 
vergrendeling houdt hem stevig op zijn plek.

COMFORTABEL HOOFDEINDE
Het hoofdeinde, bekleed met onderhoudsvriendelijk 
kunstleer, zorgt voor een elegante afsluiting. De 
zwanenhalsspots brengen het licht precies waar u dat wilt. 
Het brede regaal is de perfecte plek voor boeken, uw bril, 
horloges en meer van dat soort persoonlijke zaken.

KINDVRIENDELIJKE 
TEDDYBEERLAMP 
Het licht wordt gedimd door aan de 
neus te draaien. En de dag gaat over 
in dromenland.

KINDERBEDDEN MET SCHOOLBORD
Overdag ontstaat een ruime speelhoek door het onderste bed omhoog te 
klappen. Naar hartelust kan er getekend worden op het schoolbord. Een veilige 
uitvalbescherming bij het bovenbed is vanzelfsprekend standaard.

VOORRAAM MET PRAKTISCHE DETAILS
Meer licht, meer lucht, meer praktische opbergvakken. 
Het degelijke voorraam heeft een volledig geïntegreerd 
verduisterings- en insectenplissé. Het wordt ingesloten 
door vakken voor boeken en andere spulletjes. Ook een 
230 V wandcontactdoos voor het opladen van uw mobieltje 
of tablet ontbreekt niet.

RUIME KINDERHOEK
Naast het vaste stapelbed met twee ligplaaatsen maakt u 
van de zitgroep een extra bed in de De Luxe 515 UHK.

COMFORTABELE
BINNENVERINGMATRASSEN
Alle vaste bedden (exclusief 
kinderbedden) hebben standaard 
een binnenveringmatras en een van 
gelamineerd beukenhout gemaakte 
lattenbodem.

PRAKTISCHE BEDUITSTELLER
Het omhoogklappen van de bedden, om bij de bergruimte te 
komen, wordt vergemakkelijkt door de uitstelmechanismen. 
Bij tweepersoonsbedden zijn Lift-O-Mat gasdrukveren 
gemonteerd, bij enkele bedden een veermechanisme.

LICHTSCHAKELAAR MET WANDCONTACTDOOS 
IN HET SLAAPGEDEELTE
Een praktische extra lichtschakelaar direct bij het bed. 
Een extra wandcontactdoos voor meer comfort.

HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN
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BADKAMER
COMPLEET OM HET U AANGENAAM TE MAKEN

COMPACTE BADKAMER 
MET WASBAK EN TOILET

OVERZICHT BADKAMERS

COMPACTE BADKAMER 
MET WASBAK EN TOILET

BADKAMER ACHTERIN 
MET APARTE DOUCHE
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VEEL BERGRUIMTE
In de onderkast en de spiegelkast kunt u al uw 
toiletspullen kwijt.

DAKLUIK
Licht er in, vocht er uit. Alle badkamers zijn 
uitgerust met de DOMETIC-SEITZ Mini-Heki.

ROBUUST DEURBESLAG
Een ergonomisch gevormde 
metalen greep op de badkamerdeur 
is zo gevormd dat u er niet met uw 
kleding achter blijft haken.

PRAKTISCH DRAAIBAAR 
THETFORD TOILET 
Door het draaibare cassettetoilet 
is de ruimte optimaal benut. 

EXCLUSIEF THETFORD 
CASSETTETOILET
Het exclusief voor Hobby 
ontwikkelde cassettetoilet sluit 
naadloos aan op de badkamer. 
Door de gladde oppervlakken is 
het toilet onderhoudsvriendelijk.

INCLUSIEF BEKER 
VOOR HET 
TANDENPOETSEN
Twee tandenpoetsbekers 
horen tot de standaarduit-
rusting van de badkamer. 

GROTE BADKAMER 
MET APARTE DOUCHE

COMPACTE BADKAMER 
MET APARTE DOUCHE

HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER

COMPACTE BADKAMER 
MET APARTE DOUCHE

COMPACTE BADKAMER MET GEÏNTEGREERDE DOUCHE 
EN EXTERNE WASTAFEL
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TECHNIEK OPBOUW
VOORSPRONG IN INNOVATIE

UITSTEKEND VERLICHT
Talrijke verlichtingselementen, voornamelijk met LED-techniek, zorgen er voor 
dat uw caravan van verre zichtbaar is. Ze zijn harmonisch opgenomen in de 
contouren en onderstrepen het automotive design. Het derde remlicht zorgt 
voor extra veiligheid.

NEUSWIEL MET GEÏNTEGREERDE 
KOGELDRUKMETER
Het neuswiel met geïntegreerde 
kogeldrukmeter helpt u bij het 
correct laden van uw caravan. 
Een juiste kogeldruk verbeterd de 
stabiliteit tijdens het rijden en zorgt 
daardoor voor meer veiligheid.

HANDIG ÉÉNSLEUTEL 
SLOTSYSTEEM
Eén sleutel voor alles; deur, watertank, 
disselbakklep, serviceluik en klep van 
het cassettetoilet.

STIJLVOLLE GREEP
U wordt gastvrij onthaald door de 
ergonomisch gevormde handgreep bij 
de ingang.

STABILISATORKOPPELING
Makkelijk aankoppelen. Veilig aankomen.
De stabilisatorkoppeling van Knott 
met een uniek éénhendelsysteem is 
hij Hobby inclusief.

De heldere LED voortentlamp biedt net dat beetje extra comfort bij het in- en 
uitstappen in het donker. Het geeft ook een aangename uitstraling in de voortent.

OPLOOPREM MET AUTOMATISCH 
NASTELSYSTEEM
Het automatisch nastellen van de 
KNOTT-ANS oplooprem zorgt altijd 
voor een optimale remkracht op 
ieder wiel. Een onderscheidend 
veiligheidsaspect in kritische 
omstandigheden.

DISSELAFDEKKING
Mooi en praktisch is de beloopbare 
afdekking van de dissel. Het 
vergemakkelijkt het laden van de 
disselkast en het schoonmaken van 
het voorfront.

MODERNE TECHNIEK
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GEÏSOLEERD DAKLUIK
Elke Hobby is uitgerust met een DOMETIC-SEITZ Midi-Heki. Samen met één of twee MINI-Heki dakluiken 
is een optimaal binnenklimaat gegarandeerd. Geopend stroomt frisse lucht naar binnen. Gesloten zorgt de 
isolatie voor een stabiele binnentemperatuur. Twee plissés houden licht of insecten tegen.

VENSTERS VAN OPTIMALE KWALITEIT
De getinte ramen met veiligheidssluitingen zijn gemaakt van gegoten acrylaat. 
Dit in combinatie met de materiaaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen 
en vervormingen. Nog een positief effect is de hogere geluidsdemping. Daarnaast 
zorgt een optimale afdichting er voor dat vocht duurzaam wordt geweerd.

DEUR MET DRIEPUNTSVERGRENDELING
De extra brede deur met driepuntsvergrendeling valt op door zijn robuustheid, de doordachte details en het design. 
Door het grote raam valt veel licht naar binnen.

WIELDOPPEN EN AANDUIDING BANDENSPANNING
De witte standaard wieldoppen zijn perfect afgestemd op het design van uw 
Hobby caravan. De aanduiding van de bandenspanning is een praktisch detail. 
De geïntegreerde lijst in de wielkastafdekking is een optisch elegante oplossing 
voor de wielafdekking. (wielafdekking niet standaard meegeleverd)

TECHNIEK OPBOUW FRONT
Het voorfront is opgebouwd uit een massieve hoekconstructie van gevormd PU-schuim. De optimale 
isolatie wordt bereikt door de sandwich bouwwijze met EPS-kern en de stevige vensterbank van 
PE-schuim. PU-schuim hoeklijsten zorgen voor een sterke verbinding met de zijwanden. Ze zijn 
waterresistent en hebben goede isolatie-eigenschappen. Een stevige verbinding tussen de ABS vormdelen 
is gegarandeerd. Dit alles vormt de basis voor het bijzondere buitendesign van Hobby caravans met mooie 
rondingen. (ONTOUR, DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE)

GROOT THETFORD SERVICELUIK MET CENTRALE VERGRENDELING
Het serviceluik is in de meeste modellen standaard. Het vereenvoudigt het laden van grote voorwerpen. 
Met een opening van ca. 100 x 30 cm is het beladen ven uw caravan kinderspel.

De deur heeft praktische opbergvakken, een verduisteringsrollo en een afvalemmer met in het deksel een geïntegreerde stoffer 
en blik. De zeer brede deur (40 mm breder dan standaard deuren) heeft een effectieve afdichting tegen vocht. De volledige 
hordeur maakt het geheel compleet. Het ledlampje boven de deur verspreidt een aangenaam licht en zorgt dat u in de voortent 
niet in het donker zit.

GEVENTILEERDE HANGKASTEN MET VEEL BERGRUIMTE 
Optimale luchtcirculatie gebaseerd op opstijgende warmte. Ventilatiesleuven in de bovenkasten en veel 
afstand tussen rugschot en buitenwand ter voorkoming van condens en schimmel.

HOBBY ALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW

EPS schuim Multiplex AfdichtingsbandAluminium beplating ABS kunststof

Vensterbank (PE schuim)

Vloer

PU schuim
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PRAKTISCHE KOFFERRUIMTE PREMIUM
De kofferruimte achter is ideaal om bijvoorbeeld campingstoelen en een tafel 
mee te nemen. Een dubbele sluiting en een een rondom doorlopend 
afdichtingsprofiel houden water buiten.

RUIME GASFLESSENKAST
In de disselbak met onderhoudsvriendelijke en rotvrije 
kunststof vloer is ruim plaats voor twee 11 kilogram 
gasflessen, twee wielkeggen, uitdraaislinger en een 
afvalwatertank. De klep gaat recht omhoog. De disselkast 
is daardoor ruim toegankelijk. 

MARKIESLIJSTEN MET WATERAFLOOP
De markieslijsten voor en achter hebben eindstukken die het 
regenwater perfect afvoeren.

DISSELBAK PREMIUM
In de disselbak met lage dorpel en stevige aluminium 
ribbelvloer is plaats voor wielkeggen, uitdraaislinger en 
afvalwatertank. De gasdrukregelaar met overdrukbeveiliging 
is goed te bereiken. Twee 11 kilogram gasflessen passen in 
de stevige houders.

OPENINGEN UITDRAAISTEUNEN IN DE SPOILER
Via de openingen in de spoiler zijn de uitdraaisteunen 
makkelijk te bedienen.

DESIGN ACHTERKANT
Het design van de achterkant is eigentijds en sportief.

PERFECTE AANSLUITING OPBOUW
Kenmerkend voor Hobby zijn de aerodynamsiche lijnen, zonder hoeken of kanten. Waterdichtheid wordt 
gegarandeerd door verlijmde profielen. Deze dragen tevens bij tot een een harmonisch design.

UITERST STEVIGE RANGEERGREPEN
De rangeergrepen van uw Hobby Caravan zijn ergonomisch gevormd en stevig verbonden met de 
opbouw. Ze zijn harmonisch in het buitendesign geïntegreerd. De chroomoptiek onderstreept bij de 
series DE LUXE EDITION, EXCELLENT EN PRESTIGE het design.
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BOORDTECHNIEK
PERFECT UITGERUST OP VAKANTIE

CENTRAAL BEDIENINGSPANEEL
Bij de ingang is het centrale lichtbedieningspaneel aangebracht. 
Daarmee regelt u bijna alle lichtunits, leest u het niveau van de 
schoonwatertank af en schakelt u de boiler in. 

SFEERVERLICHTING
Volop licht bij het koken. Romantisch licht ‘s avonds; via het bedieningspaneel kunt u uw favoriete lichtconfiguratie opslaan. 
Dimbare lichtbanden boven de bovenkasten zorgen voor extra sfeer. De verlichting is uitgevoerd in zuinige LED-techniek.

BOORDTECHNIEK
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TRUMA-COMBI 
WARMELUCHT VERWARMING 
De verschillende uitblaasopeningen van de 
TRUMA-Combi-verwarming verdelen de warme 
lucht optimaal door de ruimte en zorgen voor 
een aangename temperatuur. De boiler heeft 
een inhoud van 10 liter.

CONTACTDOZEN MET TV AANSLUITING
Tenminste vijf 230 V wandcontactdozen vindt 
u standaard in elke Hobby caravan. Ook een 
coaxiaalkabel is aangebracht, inclusief een 
contactdoos met TV aansluiting.

13-POLIGE JAEGER STEKKER
De 13-polige Jaeger steker zorgt niet alleen voor 
de verbinding met de rem- en achterlichten, maar 
geeft ook de mogelijkheid om alle 12-Volt 
verbruikers aan te sluiten via de accu van uw auto. 

TRUMA-THERME
De TRUMA-Therme met 5 liter inhoud verwarmt 
het water met de warmte van de kachel. Een aan-
vullend verwarmingselement verwarmt het water 
als de kachel niet aanstaat.

VEILIGHEIDS GASDRUKREGELAAR
De flexibele slang met gasdrukregelaar en 
geïntegreerde overdrukbeveiliging is geschikt 
voor alle gangbare gasflessen.

CENTRALE INSTALLATIE VAN DE 
BOORDTECHNIEK
In de ruime kledingkast is de goed te 
bereiken boordtechniek gemonteerd.

WATER- EN STROOMAANSLUITING
Uw caravan wordt met het elektriciteitsnet verbonden via een genormeerde contactdoos. Via een 
voortentaansluiting met SAT/TV-aansluiting kun u 230 Volt apparaten aansluiten. De watertank vult u 
via de vulopening in de zijwand. Alle buitenaansluitngen zijn voorzien van standaard pictogrammen.

PRAKTISCH DETAIL
Dat is hygiënisch: bij de meeste modellen met een 
tweepersoonsbed zit het serviceluik voor het toilet aan 
de linkerkant. Dat maakt dat u voor het legen van de 
toilettank niet door de voortent hoeft.

GROTE SCHOONWATERTANK
De goed toegankelijke watertank in één van de 
bankkasten of onder het bed is van buiten te vullen. 
Makkelijk te reinigen via een groot schroefdeksel. (Afb. toont 
de 47 liter schoonwatertank)

TRUMA VERWARMING S 3004 / S 5004
De sterke ventilator met boostereffect zorgt 
samen met de TRUMA-verwarming voor een 
effectieve en milieuvriendelijke snelle 
verwarming van uw caravan.

ROOKMELDER
Ook brandpreventie onderweg. De compacte 
melder waarschuwt direct als er rook in de 
caravan ontstaat.

SCHAKELAAR MET TIPTOETSEN
De separate lichtschakelaars zijn in het donker 
makkelijk te vinden.

KINDERSCHAKELAAR
Goed bereikbaar en op kinderhoogte gemonteerd.

HOBBY ALL-INCLUSIVE BOORDTECHNIEK

CENTRALE GASVERDELER
De gasverdeler is goed bereikbaar aangebracht 
in het keukenblok.
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HOBBYCONNECT
SMART HOME

VLOER-
VERWARMING

VERS- EN
AFVALWATER

MULTIMEDIAAIRCOVERWARMING VERLICHTING POSITIE

HOBBYCONNECT, BEDIENING VAN BOORDTECHNIEK VIA TFT-BEDIENINGSPANEEL EN BLUETOOTH VIA APP
Met HOBBYCONNECT heeft u in het voertuig en in de onmiddellijke buurt ervan toegang tot de belangrijkste elektronische apparatuur 
en functies van uw mobiele thuis. De bediening gebeurt via het TFT-bedieningspaneel in het voertuig en via Bluetooth in combinatie met 
de moderne HOBBYCONNECT-app – zo regelt u uw boordtechniek gewoon vanaf uw smartphone of tablet. U kunt bijv. lichtinstellingen 
opslaan, de accustatus en tankniveaus controleren of de airco of verwarming activeren – eenvoudig en intuïtief via symbolen op uw 
mobiele toestel.

HIGHLIGHTS
• HOBBYCONNECT is standaard in diverse modellen
• HOBBYCONNECT omvat gratis de Bluetooth aansturing
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis 

verkrijgbaar in Google Play en App Store

HOBBYCONNECT+ AFSTANDSBESTURING VOOR BOORDTECHNIEK VIA APP OP UW MOBIELE TELEFOON
Wilt u ook op afstand comfortabel de airco of de verwarming aanzetten? Dat kan! Met de HOBBYCONNECT-app bedient u via uw 
smartphone of tablet het HOBBYCONNECT+ besturingssysteem. Ook verlichting, de inhoud van de tanks, alsmede de conditie van 
de accu kunt u overal vandaan aflezen of activeren.

HIGHLIGHTS
•  Wereldwijd afstandsbesturingssysteem via HOBBYCONNECT+ 

en mobiel netwerk
• Positieweergave van het voertuig via pushbericht
•  De HOBBYCONNECT-app is voor alle Hobby-klanten gratis 

verkrijgbaar in Google Play en App Store

ACCUSTATUS
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U heeft een bijzondere vrijetijdsbesteding of hele speciale wensen voor 
wat betreft de uitrusting. Daarvoor biedt Hobby individuele oplossingen. 
Zo maakt u uw eigen Hobby helemaal uniek. De op de volgende pagina's 
getoonde opties zijn afhankelijk van het model en in sommige modelseries 
standaard ingebouwd. In de actuele prijslijst is de standaard uitrusting van 
elk model terug te vinden. 

OPTIONELE
UITRUSTING

OPTIES

OPTIONELE UITRUSTING
IEDER ZIJN WENSEN

Autark pakket

Vloerverwarming

TV-houder

Reservewiel met houder

Elegante lichtmetalen velgen

HOBBYCONNECT+

CV-installatie

Dakairco
Luifel THULE OMNISTOR
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   HOBBYCONNECT ready

AUTARKPAKKET INCL. LAADREGELAAR MET BOOSTER, ACCU, ACCUSENSOR EN ACCUBAK
De intelligente (IBS) accusensor geeft alle belangrijke data zoals laadtijd, laadstroom en laadspanning, zowel als de ontlaadspanning van de GEL of AGM accu. 
Alle waarden kunnen via het TFT bedieningspaneel worden afgelezen. De accusensoren zorgen er tevens voor dat het intelligente laadapparaat de juiste 
laadstroom en spanning afgeeft. De laadtijd wordt hierdoor met 30 procent verminderd ten opzichte van gangbare laadapparaten.

WARMWATER VLOERVERWARMING
Maximaal comfort ontstaat als de ALDE cv installatie wordt 
uitgebreid met warmwater vloerverwarming. De vloer wordt 
verwarmd via rondlopende leidingen. In combinatie met warmte 
overdragende platen verdeeld de warmte zich gelijkmatig over 
de vloer. 

VLOERVERWARMING
Alle Hobby caravans zijn leverbaar met een elektrische 
vloerverwarmingsmat. De mat in het loopgedeelte voorkomt 
koude voeten.

TRUMA ELEKTROBOILER VOOR 14 LITER
Het krachtige TRUMA verwarmingselement 
verwarmt het water van 15°C tot 70°C. De 
goede isolatie van het opslagvat zorgt voor 
korte naverwarming en zorgt daardoor voor 
een grote besparing van energie en dus geld.

CV-INSTALLATIE 
De ALDE 3020 HE cv installatie, met een totaalvermogen van 8500 
Watt en een geïntegreerde 8,4 liter boiler is mogelijk vanaf type 545. 
Verwarming en warmtebereiding kan tegelijk of apart plaats vinden.

GASAANSLUITING BUITEN
Buitenaansluiting voor gasapparaten. 

CITY WATERAANSLUITING
Wateraansluiting met universele tuinslangkoppeling voor 
het automatsich vullen van de watertank via de openbare 
watervoorziening.

DAKAIRCO MET VERWARMINGSFUNCTIE
De DOMETIC Freshjet dakairco heeft vier regelbare 
uitblaasopeningen. De comfortabele lichtgewicht werkt zuinig 
en aangenaam stil.

USB CONTACTDOOS
Via deze optionele contactdoos kunt u twee 
mobiele apparaten tegelijkertijd opladen. 

OPTIES
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KINDERBED MET DRIE ETAGES
De kinderslaapruimte is ook leverbaar met een stapelbed met 
drie etages en drie vensters.

UITTREKBARE BEDVERBREDING 
Voor de meeste éénpersoonsbedden is een uittrekbare bedverbreding leverbaar. 
Door een extra matras ontstaat een groot ligvlak.

KOUDSCHUIMMATRASSEN
Het koudschuimmatras met zeven 
verschillende hardheidzones biedt 
slaapcomfort van het allerhoogste 
hoogste niveau.

UITNEEMBAAR TAPIJT
Het optionele tapijt geeft u het 
thuisgevoel. Het bestaat uit 
verschillende losse delen die zijn
afgestemd op uw caravan. Het 
tapijt kan eenvoudig worden 
uitgenomen om het te kunnen reinigen.

DYNAMISCHE ACHTERLICHTEN
Echte blikvangers. De achterlichten met dynamische 
knipperlichten geven een sportief karakter.

ELEGANTE LUIFEL 
Houdt zon en regen tegen. De luifels van 
THULE OMNISTOR sluiten perfect aan op 
uw Hobby caravan.

FIETSENDRAGER OP DE DISSEL VOOR TWEE 
(ELEKTRISCHE) FIETSEN, TOT 60 KG
Fietsen neemt u eenvoudig mee op de 
disseldrager. De gewichtsverdeling van de 
caravan komt niet in gevaar. Met slechts één 
handgreep klapt u het rek naar voren, waardoor 
u simpel bij de disselbak komt.

RUIME GARAGE 
De garage biedt ruimte voor heel veel bagage. 
(afbeelding is modelvoorbeeld)

FIETSENDRAGER OP ACHTERZIJDE 
VOOR TWEE FIETSEN, TOT 40 KG 
Deze THULE fietsendrager is speciaal 
ontworpen voor uw Hobby caravan. 
De vergrendelbare railbeugels voorkomen 
dat fietsen bewegen tijdens het transport 
en worden handmatig gefixeerd. 

ELEGANTE LICHTMETALEN VELGEN
De elegante lichtmetalen velgen versterken 
het design van de caravan en zorgen voor 
een hogere draaglast.

SERVICELUIK THETFORD, 
MET CENTRAALSLOT
In veel modellen kunnen extra serviceluiken 
worden ingebouwd.

RESERVEWIELHOUDER
Leverbaar voor de meeste modellen; de praktische 
ALKO reservewielhouder. In de disselkast wordt 
ruimte gewonnen door het ophangen van het 
reservewiel onder de caravan.

ELEKTRONISCH STABILISATIESYSTEEM
Een gevoelige sensor controleert tijdens de rit 
continu de beweging van voertuig en caravan. 
KNOTT ETS-PLUS helpt razendsnel en doeltref-
fend bij slingerbewegingen en remt automatisch 
bij gevaar.

TV-HOUDER
Voor vele modellen optioneel verkrijgbaar: de draaibare 
TV-beugel voor kijkplezier vanuit de zitgroep of vanaf het 
bed. Een TV-uittreksteun wordt gemonteerd als een 
draaibare beugel niet mogelijk is.
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KOOK- BAKOVENCOMBINATIE MET GRILL
De nieuwe Full-Cooker is optioneel verkrijgbaar in de PRESTIGE. Met 
drie kookpitten, een elektrische verwarmingsplaat, een separate grill en 
de ruime oven is elke gepassioneerde hobby-kok in zijn nopjes. 

MAGNETRON
Comfort zoals thuis; De DOMETIC magnetron is 
ideaal om snel even iets op te warmen. 

OVEN
Even een brood bakken of een pizza. Ook op reis kan dat in de 
optioneel verkrijgbare 36 liter inbouwoven met verlichting.

VERDUISTERINGSROLLO BADKAMERRAAM 
De praktische combirollo met geïntegreerd insectenhor houdt 
de badkamer lekker koel als de zon naar binnen wil schijnen.

DECORATIESET ROZE / GRIJS
Twee kussens en een plaid zorgen voor een huiselijke sfeer. De set 
is optioneel verkrijgbaar voor de DELUXE EDITION en EXCELLENT.

DOUCHE IN TOILETRUIMTE
De douche en het douchegordijn 
maken van de wasruimte met wc en 
externe wastafel een handige douche.

STOFFERINGSCOMBINATIE SARI
Optioneel voor De Luxe, Excellent en Prestige.

DECORATIESET ROZE / GEEL
De decoratieset met twee kussens en een plaid creëren net dat beetje 
extra gezelligheid. Optioneel voor ONTOUR, DE LUXE en PRESTIGE.

AFZUIGKAP
Een DOMETIC afzuigkap maakt de 
keukenuitrusting compleet. Natuurlijk 
scheelt het onaangename geurtjes. 

OPTIES



101100 MEER ONTDEKKEN

U WILT OP REIS?
WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

U weet al welke Hobby bij u past? Kijk dan op 360.hobby-caravan.de/nl en u kunt 
een 360° rondgang maken en u al helemaal thuis voelen in uw eigen caravan.

Altijd in goede handen!
U voelt u in uw nieuwe Hobby overal en altijd thuis. Dankzij het grootste dealernet-
werk in Europa staan wij u op al uw reizen bij met raad en daad en snelle service.

Een gedegen advies!
Kijk op www.hobby-dealers.nl en vindt de dealer bij u in de buurt. Hij geeft u gede-
gen advies over welke caravan uw auto mag trekken, wat de caravan is die bij u past. 
En nog heel veel meer kan hij u vertellen.

Wij verheugen ons er op u in onze grote Hobby familie te mogen begroeten.

BUILT FOR LIFE



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

DUITSLAND ALGEMENE OPMERKINGEN

Caravan catalogus, Seizoen 2021
Stand augustus 2020

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld, 
bevatten deels extra accessoires, resp. decoraties 
die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. 
Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de 
afgebeelde inrichtingsobjecten blijven voorbehouden, 
voor zover dit in de aard van de gebruikte materialen 
ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt 
voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover 
de productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of 
verbeterd wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.

Sommige details zijn niet in alle indelingen mogelijk. 
De uitrusting van elk model vindt u in de actuele 
prijslijst. Veranderingen in de constructie of de 
uitvoering, alsmede fouten zijn voorbehouden. 
Meer afbeeldingen vindt u op. 
www.hobby-caravaning.de/nl

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · China · Denemarken · Duitsland · Estland
Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot-Brittannië · Ierland 
IJsland · Israël · Italië · Japan · Kroatië · Mongolië · Nieuw-Zeeland
Nederland · Noorwegen · Oostenrijk · Polen · Portugal · Zweden
Zwitserland · Slowakije · Spanje · Sri Lanka · Zuid-Korea · Taiwan 
Thailand · Tsjechische Republiek · Turkije · Hongarije

MADE IN GERMANY

NL

UW DEALER

BUILT FOR LIFE

ALTIJD IN UW BUURT

Met ca. 500 dealers en servicepartners in Europa staan wij altijd 
voor u klaar. Ook als u op vakantie bent.

Hobby Benelux Caravans BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 651 18 44
www.hobby-dealers.nl

NEDERLAND




