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GEWAARDEERD. GELIEFD. 
GEBOUWD OM TE GENIETEN.

Het begon met het baanbrekende idee om mobiel reizen makkelijker, comfortabeler 
en ontspannen te maken. Daarmee werd meer dan 50 jaar geleden door Hobby de 
basis gelegd voor moderne caravans en kampeerauto‘s. Deze filosofie is nog steeds 
van waaruit Hobby werkt.

Vanuit Rendsburg in Schleswig-Holstein worden door meer dan 1.250 medewerkers 
in één van Europa‘s grootste en modernste caravan- en kampeerautofabriek jaarlijks 
meer dan 15.000 voertuigen geproduceerd.
 
Het geheim van ons succes berust op vier pijlers: vooruitstrevende vernieuwingen, 
innovatieve techniek, modern design en heel veel passie. 

Elke nieuwe generatie vrijetijdsvoertuigen overtuigt door het grote aantal standaard 
accessoires, de perfecte ruimte-indeling, kwaliteit, functionaliteit en niet in de laatste 
plaats een uitstekende prijs- / kwaliteitsverhouding. Logisch dat Hobby al heel lang 
het meest gewilde en meest verkochte caravanmerk in Europa is. 

Hobby. Built for life.
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8
460 DL

Lichter dan licht – de nieuwe ONTOUR. Geen onnodige ballast, maar wel alles  
wat belangrijk is. De ONTOUR is uw ideale reisgenoot die altijd voor u klaar staat.  
Uitgerust met een uitgekiend lichtgewicht chassis. De compacte ONTOUR is  
daarom geschikt voor kleinere auto's. Kies uit de vier modellen, de ONTOUR die 
precies bij u past.

ONTOUR HET BASISMODEL
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470 UL 460 DL

390 SF390 SF
10
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390 SF

ONTOUR
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390 SF

L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 KMF

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL

L: 6.602 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 UL

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

13
470 KMF 470 KMF

460 DL

ONTOUR
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DE LUXE
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DE GEZINSCARAVAN
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560 KMFe

Echte vrijheid is er op uitgaan in een Hobby caravan. Wat daarvoor de reden is?  
Een comfortabel thuis waar u maar gaat – en maar een wagenlengte verwijderd.  
Zo flexibel dat alles mogelijk is. Vrijheid voor moderne mensen. De gezinsvriendelijke 
DE LUXE is er in 13 verschillende indelingen, waaronder vijf met kinderbedden.  
Echte vrijheid kent geen compromissen.

DE LUXE DE GEZINSCARAVAN



17DE LUXE
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515 UHK

560 KMFe 515 UHK

560 KMFe
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515 UHK

DE LUXE
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400 SFe 515 UHL



21DE LUXE
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400 SFe

L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 WFB

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

455 UF

L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

515 UHK

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHL

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

490 KMF

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

545 KMF

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

495 UL

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

560 KMFe

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

23
460 UFe

DE LUXE
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DE LUXE EDITION

25

DE SPORTIEVE CARAVAN
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545 KMF

Sportief design, met heldere lijnen. Jeugdige uitstraling, met licht meubilair en subtiele 
rode accenten. Bijzondere verlichting die een mix is tussen functioneel en sfeervol. 
De DE LUXE EDITION valt op door zijn sportieve dynamische lijnen. Een bijzondere 
caravan met karakter. Met compacte indelingen voor mensen die er met zijn tweeën 
op uit trekken, of praktisch en doordacht voor reislustige gezinnen.

DE LUXE EDITION  
DE SPORTIEVE CARAVAN
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545 KMF 650 KMFe

495 UL545 KMF 490 KMF



29DE LUXE EDITION
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440 SF

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL

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

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

545 KMF

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

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 KMFe

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

490 KMF

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

650 KMFe

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

31DE LUXE EDITION
460 LU
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EXCELLENT
33

DE ELEGANTE CARAVAN
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495 UL

Met zijn tweeën volop genieten, idyllische plekjes ontdekken en je eigen ritme volgen. 
De Hobby EXCELLENT is de lieveling van velen. Dat komt vast en zeker door zijn 
comfortabele inrichting en uitrustingsniveau. Kies voor één van de dertien comforta-
bele indelingen. Geniet van het moderne design, de gezellige en sfeervolle verlichting 
voor de romantische uurtjes. Geen wonder dat de Hobby EXCELLENT zo populair is.

EXCELLENT DE ELEGANTE CARAVAN
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540 UL

540 UL

540 FU
36



37EXCELLENT
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460 SFf

460 SFf 495 UFe



39EXCELLENT



40



460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 WLU

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

560 WFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 SFf

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

495 UFe

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

540 UFf

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

495 UL

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

560 CFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

495 WFB

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

560 KMFe

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

540 FU

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

560 LU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

41EXCELLENT
540 UL
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PRESTIGE
43

DE GEAVANCEERDE CARAVAN
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720 KWFU

Uw droom kan waarheid worden. In de Hobby PRESTIGE genieten ook grotere  
gezinnen van de vrijheid en de luxe, zoals een thuis moet zijn. In basis is hij een  
stijlvolle klassieker, met heel veel bijzondere charmes. U wordt omringd door  
schitterende details. Twaalf verschillende indelingen zijn er voor het uitkiezen.  
Sommige met een aparte kinderhoek. Geen wens blijft onbeantwoord. 

PRESTIGE DE GEAVANCEERDE CARAVAN



45PRESTIGE
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720 KWFU

720 UKFe560 LU



47PRESTIGE
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560 WFU

560 WFU

495 UL



49PRESTIGE
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720 WLC

720 WLC

560 WLU



51PRESTIGE
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495 UL

L: 7.127 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

650 UMFe

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

540 FU

L: 7.274 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

650 KFU

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

560 LU

L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFC

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

560 WLU

L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 UKFe

L: 9.030 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

560 WFU

L: 7.561 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 KWFU

L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

720 WLC

L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

620 CL

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

53PRESTIGE
620 CL
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PREMIUM
55

DE STIJLVOLLE CARAVAN
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560 UL

Welkom bij de topklasse. Voor de vele malen bekroonde Hobby PREMIUM  
is alleen het beste goed genoeg. Elegant, stijlvol en tot in het kleinste detail  
overtuigend gestileerd. Geen enkele caravan heeft het design in de caravanbranche 
zo sterk beïnvloed als de PREMIUM. Eén van de zes indelingen zal precies aan uw 
wensen voldoen. Als u voor het beste gaat, kiest u uiteraard voor een PREMIUM.

PREMIUM DE STIJLVOLLE CARAVAN
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560 CFe560 CFe

560 UL



59PREMIUM
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650 UFF



495 UL

L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.750 kg

650 UFf

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UKFe

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFU

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

61PREMIUM

OPTIONEEL: ECHT LEER

BEKLEDINGSVARIANT VERMONT
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LED-sfeerverlichting

Stahoogte 1,95 m

LED verlichting

Geventileerde hangkasten met veel bergruimte

Combicassette met verduisterings- en insectenrollo

Veel bergruimte in de banken

Multifunctionele keuken achterwand

Robuuste scharnieren met Soft-Close mechanisme

Veel beenruimte in de zitgroepen
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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 kun u ervaren dat vakantie in een Hobby 
altijd en plezier is door het hoge uitrustingsniveau en het optimale comfort.

DOMETIC-SEITZ-dakluik Midi-heki

Praktische kook- spoelcombinatie

Keukenladen in comfortgrootte met Soft-Close en Push-Lock

150 liter Super-Slim-Tower koelkast

Comfortabele binnenveringmatrassen

HOBBY ALL-INCLUSIVE
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WONEN
MODERNE UITSTRALING OM TE ONTSPANNEN
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MIDDENZITGROEP

COUCHZITGROEP RONDZITGROEP VOORSTE ZITGROEP

MIDDENZITGROEP 
(DINETTE)

ZIJZITGROEP
(DINETTE)

KINDERZITGROEP

VOORSTE ZITGROEP 
(DINETTE)

OVERZICHT ZITGROEPEN

HOBBY ALL-INCLUSIVE WONEN
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VERWARMDE GARDEROBE
Natte jacks en jassen zijn al snel weer 
droog in de garderobe, waar warme 
lucht door dtroomt. (model afhankelijk)

GEVENTILEERDE BOVENKASTEN 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.

TV-KAST MET GLAZEN VITRINE
Boven de TV-kast is een fraai vorm-
gegeven glazen vitrine met LED  
sfeerverlichting. (model afhankelijk)

GROTE KLEDINGKAST.
In de ruime kledingkast is de  
boordtechniek en de verwarming 
ondergebracht (model afhankelijk), 
samen met de stroomvoorziening met 
omvormer en aardlekschakelaar, twee 
wandcontactdozen en een antenne- 
aansluiting.

SCHARNIEREN MET SOFT-CLOSE
De robuuste scharnieren houden de 
kleppen goed omhoog en stevig geslo-
ten. Ze sluiten langzaam en gedempt. 

LED-KLEDINGKASTVERLICHTING
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.
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 COMBICASSETTE MET VERDUISTERINGS  
EN INSECTENROLLO
Met de combicassette voor alle ramen kunt u de zon weren 
en insecten buiten houden. (niet bij badkamerraam)

DRIEKLEURIGE SPOT
Warme sfeerverlichting, helder wit 
leeslicht of een blauwe nachtstemming 
- met de driekleurige spot kiest u zelf 
de juiste sfeer. (model afhankelijk)

ZWANENHALS VERLICHTING 
Flexibele zwanenhalsverlichting bij de zitgroepen 
en bedden. Deze leesspots richt u precies op de 
plek die u wilt. (model afhankelijk)

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

TRAPLOOS VERSTELBARE ÉÉNZUILS HEFTAFEL
De traploos verstelbare éénzuils heftafel biedt optimale  
beenruimte. (model afhankelijk)

ZITGROEP MET VEEL BEENRUIMTE EN  
BEWEGINGSVRIJHEID
Het front van de bankkasten is iets naar achteren 
geplaatst voor meer beenruimte. Een afgeronde 
lijst dus geen scherpe randen.

STIJLVOLLE GLAZENSET
Natuurlijk is een set Hobby glazen 
inclusief. (model afhankelijk)

HOBBY ALL-INCLUSIVE WONEN



68

KEUKEN
RUIMTEWONDER TOT IN HET KLEINSTE DETAIL
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COMPACTE 
ZIJKEUKEN

COMPACTE 
ZIJKEUKEN

EXTRA BREDE ZIJKEUKEN MET 
VEEL RUIMTE

RUIME KEUKEN
EXTRA BREDE 
ZIJKEUKEN

EINDKEUKEN

OVERZICHT KEUKENS

HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN
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HANDDOEKHOUDER
Een uittrekbare handdoek-
houder. (model afhankelijk)

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

DE PRAKTISCHE KOOK- SPOELCOMBINATIE BIEDT MEER  
WERKRUIMTE. 
De RVS kook- spoelcombinatie is uit één stuk, waardoor schoonmaken 
kinderspel is. De kookpitten zijn ruim verdeeld, waardoor u ook met gro-
tere pannen kunt werken. De kookpitten worden elektrisch ontstoken. 
De gedeelde glazen afdekking biedt eventueel extra werkruimte.

COMPACTE SUPER-SLIM-TOWER KOELKAST
Deze door Hobby ontwikkelde koelkast heeft een inhoud 
van maar liefst 150 liter, is krachtig en neemt maar weinig 
vloeroppervlak in. Doordat hij maar 38 cm breed is komt de 
deur minder ver in het interieur. Bovendien staat de inhoud 
stabieler.

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. 

In de zeven in hoogte verstelbare vakken in de deur passen 
naast 1,0 liter verpakkingen ook 1,5 liter verpakkingen.  
Het vriesvak is uitneembaar.
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KEUKENRAAM MET GEÏNTEGREERDE  
WANDCONTACTDOZEN
Meer dan een gewoon keukenrollo: geïntegreerde stop-
contacten voor uw elektrische apparaten en plezierig werken 
in de keuken in een zee van LED licht. Compleet met  
verduisterings en insectenrollo. (model afhankelijk)

UITSCHUIFBARE APOTHEKERSKAST
De apothekerskast met draadmanden komt in zijn geheel naar buiten. Zodat geen 
centimeter onbenut blijft. (model afhankelijk)

MULTIFUNCTIONELE KEUKEN ACHTERWAND
De keuken achterwand rond het grote raam en de geïnte-
greerde combicassette met verduisteringsrollo en insecten-
plissé is een sieraad in de keuken. Er is een USB laadcontact 
en een 230 V stopcontact in de achterwand opgenomen. 
(model afhankelijk)

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

ELEGANT BARBLAD
Het barblad zorgt voor een moderne uitstraling. Een bijzonder detail is de lichtdoorlatende 
acryl glasplaat met het Hobby logo. Het barblad dient tegelijk als ruimteverdeler tussen de 
zitgroep en de keuken. (model afhankelijk)

HOBBY ALL-INCLUSIVE KEUKEN
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SLAPEN
VOOR EEN COMFORTABELE EN AANGENAME NACHTRUST
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TWEEPERSOONSBED

GOED TOEGANKELIJK QUEENSBED KINDERBEDDEN DE ZITGROEP VERANDERT IN EEN GROOT BED

TWEEPERSOONSBED DWARS COMFORTABELE ÉÉNPERSOONS BEDDEN

OVERZICHT SLAAPRUIMTES

HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN



KINDERBETT 
UMBAU SITZGRUPPE

DE LUXE 545 UHK
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ZEVEN COMFORTABELE SLAAPPLAATSEN
De DE LUXE 515 UHK beschikt over maar liefst zeven slaapplaatsen. Twee comfortabele tweepersoons-
bedden 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.
Gebruikt u alleen het hefbed, dan blijft de zithoek intact. 
Dankzij een solide mechaniek kan het hefbed traploos op  
elke hoogte worden gepositioneerd.

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

GROTE KINDERKAMER
Naast het vaste stapelbed met twee ligplaatsen kan door  
het ombouwen van de zijzitgroep een extra bed worden 
geformeerd in de DE LUXE 515 UHK.

COMFORTABELE  
KOUDSCHUIMATRASSEN
Alle vaste bedden hebben standaard 
een binnenveringmatras en een van 
gelamineerd beukenhout gemaakte 
lattenbodem.
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COMFORTABEL HOOFDEINDE
Het hoofdeinde, bekleed met onderhoudsvriendelijk  
kunstleer, zorgt voor een elegante afsluiting. De LED zwanen-
halsspots 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.

KINDERBEDDEN MET SCHOOLBORD
Overdag ontstaat een ruime speelhoek door het onderste bed omhoog te klappen. 
Naar hartelust kan er getekend worden op het schoolbord. (model afhankelijk)

ELEGANT 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. (model afhankelijk)

Voor de veiligheid heeft het bovenste bed een stevig rek. PRAKTISCHE BEDUITSTELLER
Het omhoog klappen wordt vergemakkelijkt door de  
uitstelmechanismen. Bij tweepersoonsbedden zijn gasdruk-
veren gemonteerd (Lift-O-mat), bij enkele bedden een  
veermechanisme. 

CENTRALE LICHTSCHAKELAAR MET  
WANDCONTACTDOOS IN HET SLAAPGEDEELTE
Een praktische extra lichtschakelaar direct bij het bed.  
Een extra wandcontactdoos voor meer comfort. 
(model afhankelijk)

HOBBY ALL-INCLUSIVE SLAPEN
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BADKAMER
COMPLEET OM HET U AANGENAAM TE MAKEN
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COMPACTE BADKAMER 
MET WASBAK EN TOILET 

BADKAMER OVER DE VOLLE BREEDTE 
ACHTERIN MET APARTE DOUCHE EN VEEL 
BERGRUIMTE

BADKAMER MET 
APARTE DOUCHE

COMPACTE BADKAMER MET 
EXTERNE WASTAFEL

OVERZICHT BADKAMERS

HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER
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460 SFf540 FU720 KWFU

CONCEPT GROTE BADKAMER MET APARTE DOUCHE
Deze nieuwe douchecabine is een paradijs om in te badderen. U heeft 
veel bewegingsvrijheid en comfort op hoog niveau. Optisch is hij ook 
uniek door de design douchezuil, en de grote spot in het plafond. 
(model afhankelijk)

VEEL BERGRUIMTE
In de onderkast en in de spiegelkast kunt u al uw toiletspullen kwijt. (uitvoerings voorbeeld)
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GROTE TOILETRUIME AAN DE VOORZIJDE
De toiletruime biedt genoeg bewegingsvrijheid.  
Het gematteerde raam zorgt voor een optimale ventilatie. 
(model afhankelijk)

DAKLUIK
Licht er in, vocht er uit. Veel badkamers zijn met de DOMETIC-SEITZ Mini-Heki  
uitgerust. (Mini-Heki model afhankelijk)

ELEGANTE WASTAFELKRAAN
De wastafelkraan past perfect bij het totaaldesign.

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

ROBUUST DEURBESLAG
Een ergonomisch gevormde greep op de  
badkamerdeur met een verbeterde vormgeving, 
waardoor u minder snel met uw kleding er achter 
blijft haken.

PRAKTISCH DRAAIBAAR THETFORD TOILET 
Het cassettetoilet is naar beide zijden 90° draai-
baar. De ruimte wordt daardoor optimaal benut. 
(model afhankelijk)

INCLUSIEF BEKER VOOR HET  
TANDENPOETSEN
Twee tandenpoetsbekers horen tot de 
standaarduitrusting van de badkamer. 
(model afhankelijk)

HOBBY ALL-INCLUSIVE BADKAMER
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TECHNIEK OPBOUW
VOORSPRONG IN INNOVATIE
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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 elegante design. Het derde remlicht zorgt voor extra veiligheid.

NEUSWIEL MET GEÏNTEGREERDE 
KOGELDRUKMETER
Het neuswiel met geïntegreerde kogel-
drukmeter is bij de meeste modellen 
All-Inclusive. (model afhankelijk)

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

STIJLVOLLE GREEP
U wordt gastvrij onthaald door de er-
gonomisch gevormde handgreep bij de 
ingang, die dankzij de chroomoptiek en 
het Hobby logo een echte blikvanger is. 
(model afhankelijk)

WINTERHOFF  
STABILISATORKOPPELING
Makkelijk aankoppelen. Veilig aankomen. 
De WS 3000 stabilisatorkoppeling van  
WINTERHOFF met het unieke éénhen-
delsysteem is bij 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 VAN KNOTT 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
De lengte van de dissel is perfect  
afgestemd op het onderstel van de  
caravan. Het verbetert de rijeigen-
schappen. De disselafdekking vormt 
een optische eenheid met de caravan.

MODERNE TECHNIEK

HOBBY ALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW
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VENSTERS VAN OPTIMALE KWALITEIT
De getinte ramen met veiligheidssluitingen zijn gemaakt van gegoten acrylaat.  
Samen met de materiaaldikte zijn ze optimaal bestand tegen spanningen en  
vervormingen, vooral bij extreme koude en hitte. Nog een positief effect is de  
hogere geluidsdemping. Daarnaast zorgt een optimale afdichting er voor dat  
vocht duurzaam wordt geweerd.

EXTRA BREDE TOEGANGSDEUR MET RAAM, DRIEPUNTSVERGRENDELING, VERDEKTE SCHARNIEREN,  
OPBERGVAKKEN EN AFVALEMMER
De extra brede, ééndelige deur heeft verdekte scharnieren. Hij valt op door de robuustheid, het design en de doordachte details. 
Door het raam, in de elegante omranding, 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)

De deur heeft praktische opbergvakken, een verduisteringsrollo, en een afvalemmer met in de deksel een geïntegreerd stoffer 
en blik. De 40 mm bredere deur heeft een effectieve afdichting tegen vocht. De volledige hordeur maakt het geheel compleet.
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GEÏSOLEERD DAKLUIK VAN DOMETIC-SEITZ
Elke Hobby is uitgerust met een DOMETIC-SEITZ dakluik Midi-Heki, samen met één of twee extra  
Mini-Heki dakluiken is optimale ventilatie gegarandeerd.

TECHNIEK OPBOUW FRONT
De voorkant is opgebouwd uit een massieve hoekconstructie met een gevormd PU raamwerk.  
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 zijwand. Zij zijn water-
resistent 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)

GLANZEND DETAIL 
De chrome lijst boven de kentekenplaat maakt het design af bij de De Luxe Edition, Excellent, Prestige. 

EPS schuim
Multiplex

Afdichtingsband
Aluminium beplating

ABS kunststof

Vensterbank (PE schuim)

Vloer

PU schuim

HOBBY ALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW
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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.

PERFECTE AANSLUITING OPBOUW
Kenmerkend voor Hobby zijn de aerodynamische lijnen, zonder hoeken of kanten. Waterdichtheid wordt 
gegarandeerd door verlijmde profielen. Zij geven eveneens een harmonische oplossing voor het design.

ELEGANTE RANGEERGREEP 
De in het achterlicht van de Premium geïntegreerde rangeergreep gaat op in het totaal design van de 
achterzijde. De lijnen en vormen gaan als een golf in elkaar over.
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PRAKTISCHE KOFFERRUIMTE
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. (PREMIUM)

RUIME GASFLESSENKAST
In de disselbak met onderhoudsvriendelijke kunststof  
vloer is ruim plaats voor twee 11 kilogram gasflessen, twee  
wielkeggen, uitdraaislinger en een afvalwatertank. De klep 
heeft robuuste, recht naar boven te openen parallellogram 
scharnieren. 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 drempel en stevige aluminium ribbel-
vloer is plaats voor wielkeggen, uitdraaislinger en afvalwater-
tank. De gasdrukregelaar met overdrukbeveiliging is goed te 
bereiken. Twee 11 kilogram gasflessen passen in de stevige 
houders. (PREMIUM)

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

HOBBY ALL-INCLUSIVE TECHNIEK OPBOUW
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BOORDTECHNIEK
VOOR EEN VAKANTIE ZONDER COMPROMISSEN 
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STANDAARD BEDIENINGSPANEEL
Bij de ingang van alle Hobby caravans is het 
centrale lichtbedieningspaneel met CI-BUS tech-
nologie aangebracht. Daarmee regelt u bijna alle 
lichtunits, leest u het niveau van de schoonwater-
tank af en bedient u de optioneel verkrijgbare cv 
installatie en de optionele vloerverwarmingsmat. 
(plaatsing model afhankelijk)

SCHAKELAAR MET TIPTOETSEN
De aparte lichtschakelaar heeft  
tiptoetsen. Dus makkelijk te bedienen.

LED-SFEERVERLICHTING
De talrijke lichtelementen, die uitsluitend zijn uitgerust met energiezuinige LED techniek, zorgen samen voor een 
unieke atmosfeer. Voor net dat beetje extra uitstraling zijn er de LED lichtbanen bij de bovenkasten (optioneel bij 
Ontour en De Luxe).

KINDERSCHAKELAAR
Goed bereikbaar en op kinderhoogte gemonteerd.

BOORDTECHNIEK

HOBBY ALL-INCLUSIVE BOORDTECHNIEK
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TRUMA COMBI VERWARMING MET BOILER
De verschillende uitblaasopeningen van de 
TRUMA-Combi verwarming verdelen de warme 
lucht optimaal door de ruimte en zorgen voor een 
aangename temperatuur. U bedient de combiver-
warming met het CP PLUS bedieningspaneel van 
TRUMA.

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 geïn-
tegreerde overdrukbeveiliging volgens DIN EN 
12864 is geschikt voor alle gangbare gasflessen.

CENTRALE GASVERDELER IN DE KEUKEN
De gasverdeler is goed bereikbaar aangebracht in 
het keukenblok.

CENTRALE INSTALLATIE VAN DE  
BOORDTECHNIEK
In de ruime kledingkast is de goed te bereiken 
boordtechniek gemonteerd. U vindt er de  
verwarming, de stroomvoorziening met omvormer 
en aardlekschakelaar, twee wandcontactdozen en 
aansluiting voor een antenne. 
(Installatievoorbeeld)

WATER- EN STROOMAANSLUITING
Uw caravan wordt met het elektriciteitsnet verbonden via een genormeerde contactdoos. Via een voor-
tentaansluiting met SAT/TV-aansluiting kun u 230 Volt apparaten aansluiten. (optioneel ONTOUR, DE 
LUXE en DE LUXE EDITION) De watertank vult u via de vulopening in de zijwand. Alle buitenaansluitngen 
zijn voorzien van standaard pictogrammen.

TRUMA-VERWARMING S 3004 / S 5004
De sterke ventilator met boostereffect zorgt  
samen met de standaard TRUMA-verwarming  
voor een effectieve en milieuvriendelijke, snelle  
verwarming van uw caravan. (model afhankelijk)
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CONTACTDOZEN MET TV 
 AANSLUITING
Tenminste vijf 230 V  
wandcontact dozen vindt u standaard  
in elke Hobby caravan. Ook een  
coaxiaalkabel is aangebracht, inclusief 
een contactdoos met TV aansluiting.  
(Installatievoorbeeld)

BERGRUIMTE IN DE BANKEN
Elke zitgroep heeft ruim toegankelijke bergruimtes, voor alles wat u graag wilt meenemen. 
(model afhankelijk)

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. (afbeelding toont 50 liter schoon-
watertank)

13-POLIGE JAEGER STEKKER
De 13-polige Jaeger stekker 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. 

PRAKTISCH DETAIL
Bij de meeste modellen met aan 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.

HOBBY ALL-INCLUSIVE BOORDTECHNIEK



90

Hobby soundsystem

12-Volt autarkpakket met het modernste accumanagement

Vloerverwarming
Elegante lichtmetalen velgen

Reservewiel met houder

TV -beugel

HobbyConnect

HobbyConnect systeem

Hobby CI-BUS boordmanage-
ment met TFT bedieningspaneel

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.

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

THULE FIETSENREK OP DISSEL
Fietsen neemt u eenvoudig mee op de dissel-
drager. 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 model voorbeeld)

STABIELE FIETSENDRAGER OP  
ACHTERKANT 
Deze THULE fietsendrager is speciaal ontwor-
pen voor uw Hobby caravan. De vergrendelbare 
railbeugels voorkomen dat fietsen bewegen tijdens 
het transport en worden handmatig gefixeerd. 
(model afhankelijk)

ELEGANTE LICHTMETALEN VELGEN
De elegante lichtmetalen velgen versterken het 
design van de caravan. (afbeelding toont kleur-
variant zwart gepolijst, Standaard bij PREMIUM)

THETFORD SERVICELUIK MET CENTRALE 
VERGRENDELING
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. 
(model afhankelijk)

KNOTT ETS PLUS ELEKTRONISCH  
STABILISATIESYSTEEM
De gevoelige sensor controleert tijdens het 
rijden continu de beweging van de auto/caravan 
combinatie. ETS Plus treedt direct in werking bij 
slingerbewegingen en zet de rem automatisch in 
werking.

OPTIONELE UITRUSTING
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QUEENSBED
In de prestige 620 CL bestaat de mogelijkheid om in plaats 
van de éénpersoonsbedden te kiezen voor een dwarsge-
plaatst queensbed. (voorbeeld)

KINDERBED MET DRIE ETAGES
De kinderslaapruimte is ook leverbaar met een stapelbed met 
drie etages. (model afhankelijk)

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

EXTRA KINDERBED
In plaats van de éénpersoonsbedden is in de modellen 620 CL en 560 LU een ruim 
tweepersoonsbed met een stapelbed daartegenover mogelijk. Hierdoor ontstaat in 
een middelgrote indeling plaats voor zes personen.

KOUDSCHUIMMATRASSEN
Het koudschuimmatras met zeven verschillende  
hardheidzones biedt slaapcomfort van de hoogste klasse.
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KOOK- BAKOVENCOMBINATIE 
MET GRILL.
De nieuwe Full-Cooker is optioneel 
verkrijgbaar in de PRESTIGE. Met drie 
kookpitten, een elektrische verwar-
mingsplaat, een separate grill en de 
ruime oven is elke gepassioneerde 
hobby-kok in zijn nopjes. 
(Prestige)

DOUCHE IN TOILETRUIMTE
Een optionele douche in de zij- 
toiletruimte. (model afhankelijk)

OVEN
Even een brood bakken of een pizza. 
Ook op reis kan dat in de optioneel 
verkrijgbare 36 liter inbouwoven. 
(model afhankelijk, afbeelding kan 
afwijken)

DOMETIC AFZUIGKAP
Een afzuigkap maakt de keukenuitrus-
ting compleet. Natuurlijk scheelt het 
onaangename geurtjes. 
(Niet in 400 SFe, 460 SFf)

VERDUISTERINGSROLLO  
BADKAMERRAAM 
De praktische combirollo met geïnte-
greerd insectenhor houdt de badkamer 
lekker koel als de zon naar binnen wil 
schijnen. (model afhankelijk)

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

BUITENAANSLUITING VOOR GAS
Buitenaansluiting voor gasapparaten 

CITY WATERAANSLUITING
Wateraansluiting met universele tuin-
slangkoppeling voor het automatsich 
vullen van de watertank.

MAGNETRON
Comfort zoals thuis; De DOMETIC 
magnetron is ideaal om snel even iets 
op te warmen. (model afhankelijk, 
afbeelding kan afwijken)

OPTIONELE UITRUSTING
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 HOBBY CI-BUS BOORDMANAGEMENT MET TFT BEDIENINGSPANEEL
Het door Hobby ontwikkelde CI-BUS boordsysteem stuurt alle apparaten en functies in het netwerk aan. De keuzeknop,  
samen met zes softkeys onder het display zorgen voor een duidelijke navigatie tussen de menu's. Of het nu TRUMA, ALDE  
of DOMETIC is, de symbolen en pictogrammen van de betreffende fabrikanten worden op het TFT bedieningspaneel  
weergegeven. Aanduidingen als datum / tijd, binnen- / buitentemperatuur, niveau van de watertanks en lading / stroomafname 
kunnen op het display worden afgelezen. De instellingen kunnen direct worden geactiveerd. Ook andere via BUS technologie 
gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, airco en elektrische dakluiken kunnen centraal bediend worden. Het systeem 
is gestandaardiseerd, kan geüpdate worden en is daardoor compatibel met toekomstige generaties. Nu al kan het met 15  
apparaten communiceren. (Afhankelijk van fabrikaat. In Premium standaard)

HOBBYCONNECT
Het exclusief voor Hobby ontwikkelde HobbyConnect M2M-systeem maakt het 
mogelijk om de totale boordtechniek via een smartphone of tablet te bedienen.  
Via de MyHobby-app kunnen tijd, temperatuur, vulstanden en de accutoestand 
worden afgelezen en direct worden geactiveerd. 

12-VOLT AUTARKPAKKET MET HET MODERNSTE ACCUMANAGEMENT
De intelligente (IBS) accusensor geeft alle belangrijke data zoals laadtijd, laadstroom en laadspanning, zowel als de ontlaadspan-
ning 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.

Ook andere via BUS technologie gestuurde boordcomponenten, zoals verwarming, 
airco en elektrische dakluiken kunnen centraal bediend worden. HobbyConnect 
is het verbindende element tussen het CI-BUS boordmanagementsysteem van de 
caravan en het internet. Daardoor kan vanuit bijna de gehele wereld een directe 
verbinding worden gemaakt. De data-uitwisseling gaat in twee richtingen via een 
speciale webserver. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een bericht te krijgen zodra 
bijvoorbeeld uw caravan van zijn standplaats wordt verwijderd door diefstal. 

HobbyConnect
gereed

SAT ontvangstsysteem

Airco

TFT bedieningspaneel

Lichtsysteem

Verwarming

WatervoorzieningAccumanagement
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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. 

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

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

ALDE CV INSTALLATIE 
De ALDE 3020 HE cv installatie, met een totaal-
vermogen van 8500 Watt en een geïntegreerde 
8,4 liter boiler is mogeljk vanaf type 490.  
Verwarming en warmtebereiding kan tegelijk of 
apart plaats vinden.

TRUMA ELEKTROBOILER VOOR 14 LITER
Deze optioneel verkrijgbare unit verwarmt het water van 15° naar 70° in 
slechts 70 minuten. De goede isolatie van het opslagvat zorgt voor korte 
naverwarming en zorgt daardoor voor een grote besparing.

ELEKTRISCHE BIJVERWARMING
De extra 230 V TRUMA Ultraheat elektrische bijverwarming 
ondersteunt de TRUMA gasverwarming. Op koude dagen 
wordt een snellere opwarming verkregen.

SNELLE WARMTE DOOR TRUMA-VARIOHEAT
Tot het type 495 (standaard in de 460 SFf) kan de TRUMA VarioHeat 
Comfort worden ingebouwd. Deze heeft drie verwarmingsniveaus.  
Hij verwarmt de caravan zeer snel en past het verwarmingsvermogen 
automatisch aan de ruimtetemperatuur aan. Het apparaat kan in het  
CI-BUS boordmanagementsysteem worden opgenomen.

OPTIONELE UITRUSTING
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SAT ONTVANGSTSYSTEEM
De vlakke antenne CAP 650 is uitgerust met een 
twin-LNB. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en 
maakt de aansluiting van een tweede receiver 
of een tv- toestel met Sat-receiver mogelijk. Hij 
is slechts 21 cm hoog. Met de volautomatische 
draai-unit wordt de vlakke antenne snel op de 
gewenste satelliet gericht.

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

TV -BEUGEL
Voor vele modellen optioneel verkrijgbaar: de draaibare TV-beugel voor kijkplezier vanuit de zitgroep of vanaf het 
bed. Testwinnaar van het Duitse vakblad “Camping, Cars & Caravans”. Een TV-uittreksteun wordt gemonteerd als een 
draaibare beugel niet mogelijk is.

USB LAADCONTACTDOOS
Via deze optionele contactdoos kunt 
u twee mobiele apparaten teglijkertijd 
opladen. Bovendien kunt u kiezen voor 
LED leeslampjes voor de kinderbedden 
met een geïntegreerd USB contact.

BLAUPUNKT 4-1 SOUNDSYSTEM MET 
KRACHTIGE SUBWOOFER
Veelzijdig entertainmentsysteem waarmee u niet 
alleen naar de radio kunt luisteren, maar ook 
muziek kunt weergaven via CD, USB stick of 
SD Kaart. Alle functies zijn te bedienen via een 
afstandsbediening. Voor een optimaal luistergenot 
zijn de vier luidsprekers op de meest optimale 
plekken in de woonruimte gepositioneerd.
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OVERZICHT STOFFERING 
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN VOOR IEDERE SMAAK

TAIGA
Standaard in Ontour

PATCH
Standaard in DE LUXE

AVUS
Standaard in DE LUXE EDITION

TORINO
Standaard in EXCELLENT

VERMONT
Standaard in PREMIUM  
(keuzemogelijkheid) 

JAWA
Standaard in PRESTIGE

KENTUCKY
Standaard in PREMIUM  
(keuzemogelijkheid) 

LEDEREN BEKLEDING
Optioneel in PREMIUM

CAPRI
Optioneel bij alle modellen

OPTIONELE UITRUSTING



660 WFU 4 150

Premium
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UFf 4 150

Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe 4 140

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFC 4 150

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

650 UMFe 4 1 150

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

560 WFU 4 150

Excellent, Prestige*
L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe 4 150

Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 FU 4 150

Excellent, Prestige*
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

540 UFf 4 150

Excellent
L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

495 UFe 4 150

Excellent
L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

460 SFf 2 1 150

Excellent
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

440 SF 4 96

De Luxe Edition 
L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 WFB 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

460 UFe 4 150

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

455 UF 4 96

De Luxe 
L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

400 SFe 3 150

De Luxe 
L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

390 SF 4 96

Ontour
L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

98
Excellent 460 SFf

Prestige 620 CL (CKF)

Prestige 620 CL

Excellent, Prestige 560 LU (KFU)

QUEENSBEDTWEEPERSOONSBED

VERKLARING TEKENS UITVOERING TECHNISCHE GEGEVENS OPTIONELE UITRUSTING

2 Slaapplaasten

2 Kinderslaaplaatsen

Hefbed

Tandemasser

96 Koelkast (liter)

F Tweepersoonsbed

Fe Tweepersoonsbed,  
externe wasruimte

Ff Queensbed (tweepersoons-
bed vrijstaand)

H Hefbed

K Kinderbedden

L Eénpersoons bedden

B Voorste zitgroep

C Couchzitgroep

D Dinette

M Middenzitgroep

S Zijzitgroep

U Rondzitgroep

W Badkamer over de  
volle breedte

L Totale lengte

B Totale breedte

G Technisch toelaatbare  
totaalmassa

Slapen

Zitgroep

Keuken

Badkamer

Bergruimte
Queensbed in plaats van éénpersoonsbedden.

Zitgroepverlenging

Tweepersoonsbed in plaats van éénpersoons-
bedden met extra kinder stapelbed. (CKF/KFU)



650 UKFe 4 2 150

Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL 4 150

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

495 UL 4 150

Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

720 KWFU 4 2 150

Prestige
L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

720 UKFe 5 2 150

Prestige
L: 9.030 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

650 KFU 4 2 150

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

620 CL 4 150

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

560 WLU 4 150

Prestige
L: 7.513 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 WLC 4 150

Prestige
L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

560 LU 4 150

Excellent, Prestige*
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4 150

Excellent
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

650 KMFe 4 2 150

De Luxe Edition
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 KMFe 4 2 150

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.750 kg

545 KMF 3 2 150

De Luxe, De Luxe Edition
L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2 150

De Luxe
L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL 6 150

De Luxe
L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

515 UHK 4 3 150

De Luxe
L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UL 4 150

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent, Prestige*
L: 7.124 mm B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

490 KMF 3 2 150

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

460 LU 4 96

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

470 UL 3 96

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 KMF 3 2 96

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL 3 96

Ontour
L: 6.602 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

NEDERLAND

Hobby Benelux Caravans bv

Pieter Zeemanweg 170 

3316 GZ Dordrecht 

Telefoon 078 651 18 44 

www.hobby-dealers.nl

BUILT FOR LIFE

MADE IN GERMANY

UW DEALER

OPMERKING

Catalogus caravans seizoen 2019, 

Stand augustus 2018

De modellen die in de prospectus staan 

afgebeeld, bevatten deels ook speciale 

uitrustingen 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.

WERELDWIJD

België · Bulgarije · Chili · Denemarken · Estland 

Finland · Frankrijk · Griekenland · Groot Brittannië 

Hongarije · Ierland · IJsland · Israël · Italië · Japan 

Mongolië · Nieuw Zeeland · Nederland  

Noorwegen · Oostenrijk · Polen · Portugal  

Roemenië · Zweden · Slovenië · Spanje · Sri Lanka 

Thailand · Tsjechische republiek · Zuid Korea 

Zwitserland

DUITSLAND

NL


