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CENIONE. UWIELBIANE. 
NA CAŁE ŻYCIE.

Na początku była pionierska idea: sprawić, aby caravaning był łatwiejszy, wygodniejszy 
i bardziej relaksujący. W ten sposób firma Hobby stworzyła przed 50 laty podwaliny 
konstrukcji nowoczesnych przyczep i samochodów kempingowych. Ten cel stanowi dla 
nas motywację również dzisiaj.

W naszym zakładzie w pobliżu Rendsburga w Szlezwiku-Holsztynie zatrudniamy 
dzisiaj ponad 1250 pracowników. Tutaj, w jednym z największych w Europie zakładów 
produkcyjnych przyczep i samochodów kempingowych, przy użyciu najnowocześniej-
szych technologii powstaje rocznie ponad 15 000 pojazdów.
 
Tajemnica naszego sukcesu opiera się na czterech filarach: wynalazkach wytyczających 
nowe kierunki rozwoju, innowacyjnej technice, nowoczesnym stylu i olbrzymiej pasji. 
Dzięki nim staliśmy się wiodącym na świecie producentem przyczep kempingowych.

Każda nowa generacja pojazdów przekonuje najwyższej klasy wyposażeniem seryjnym, 
przestronnym wnętrzem, jakością i funkcjonalnością przy doskonałym stosunku jakości 
do ceny. Nic dziwnego, że Hobby to najpopularniejsza i najczęściej kupowana marka 
przyczep kempingowych w Europie. 

Hobby. Na całe życie.
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CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY
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8
460 DL

Z lekkością w drogę – w nowej przyczepie kempingowej ONTOUR firmy Hobby. Bez 
niepotrzebnego balastu. Ale ze wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Przyczepa kem-
pingowa ONTOUR jest zawsze gotowa do spontanicznych wypraw w szeroki świat. 
Mniej znaczy więcej: kompaktowa przyczepa kempingowa ONTOUR firmy Hobby o 
masie od 1200 kg i od 2,20 m szerokości to idealna przyczepa kempingowa również 
do mniejszych pojazdów. Dla maksymalnego komfortu możesz wybrać spośród czte-
rech różnych układów wnętrza ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

ONTOUR DLA POCZATKUJĄCYCH
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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: 1.200 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: 1.300 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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DLA RODZINY
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560 KMFe

Prawdziwa wolność to dla nas czas spędzony w przyczepie kempingowej Hobby.  
Co się za tym kryje? Jasny, przyjazdy dom w każdym zakątku świata – oddalony 
zaledwie o długość pojazdu. Tak elastyczny, że wszystko jest możliwe. Swoboda dla 
nowoczesnych ludzi: przyjazna rodzinie przyczepa kempingowa DE LUXE dostępna 
jest w 13 wariantach z pięcioma różnymi układami łóżek dziecięcych. Bo prawdziwa 
wolność nie zna kompromisów.

DE LUXE DLA RODZINY
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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: 1.300 kg

495 WFB

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.400 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: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

23
460 UFe

DE LUXE
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DE LUXE EDITION

25

SPORTOWY
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545 KMF

Sportowa stylistyka z wyrazistymi liniami. Nowoczesne wnętrze z jasnymi frontami 
mebli i subtelnymi czerwonymi akcentami. Efektowne oświetlenie gwarantujące 
funkcjonalność i odpowiedni nastrój. Przyczepa kempingowa DE LUXE EDITION 
zachwyca sportową, dynamiczną sylwetką. Przyczepa kempingowa z charakterem. 
Kompaktowe wymiary idealne dla samotnie podróżujących par. To także praktyczne 
rozwiązanie dla rodzin aktywnie spędzających wolny czas.

DE LUXE EDITION DLA FANÓW SPORTU
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545 KMF 650 KMFe

495 UL545 KMF 490 KMF
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440 SF

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.700 kg

490 KMF

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 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

ELEGANCKI
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495 UL

We dwójkę cieszyć się życiem. Odkrywać sielskie miejsca. I kierować się tylko 
własnym rytmem. Przyczepa kempingowa EXCELLENT firmy Hobby to ulubiony 
model wśród par. Prawdopodobnie to kwestia komfortowego wyposażenia, 
przestronnego wnętrza w 13 różnych układach, nowoczesnej stylistyki zewnętrznej, 
bądź nastrojowego oświetlenia zapewniającego romantyczne chwile we dwoje. Nic 
dziwnego, że EXCELLENT to nasza ulubiona seria.

EXCELLENT DLA CENIĄCYCH ELEGANCJĘ



35EXCELLENT



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: 1.500 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: 1.500 kg

495 UFe

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

540 FU

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 LU

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

41EXCELLENT
540 UL
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PRESTIGE
43

WSPANIAŁY
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720 KWFU

Teraz spełniają się marzenia. W przyczepach kempingowych PRESTIGE firmy Hobby 
również duże rodziny znajdą luksus prawdziwego domu. To stylowy, klasyczny model 
o wyjątkowym uroku. i szlachetnym wnętrzu dostosowanym do gustu klienta. 
Swobodę gwarantuje dwanaście różnych układów wnętrza, częściowo z wydzielonym 
siedziskiem dla najmłodszych. Ta przyczepa spełnia wszelkie życzenia. 

PRESTIGE DLA LUBIĄCYCH PRZESTRZEŃ
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720 KWFU

720 UKFe560 LU



47PRESTIGE
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560 WFU

560 WFU

495 UL
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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: 1.500 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: 1.500 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: 2.200 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: 2.200 kg

720 WLC

L: 9.042 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

620 CL

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

53PRESTIGE
620 CL
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PREMIUM
55

WYJĄTKOWY
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560 UL

Witamy w ekstraklasie. W przypadku naszych nagradzanych przyczep kempingowych 
PREMIUM tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre. Elegancka w każdym calu, 
od stylistyki zewnętrznej aż do najdrobniejszego szczegółu. Żadna inna przyczepa 
kempingowa nie zmieniła tak bardzo wzornictwa przyczep kempingowych, jak model 
PREMIUM. Sześć układów wnętrza oferuje przestrzeń dostosowaną do Twoich potrzeb. 
Model PREMIUM to pierwszy wybór dla tych, którzy pragną tylko tego, co najlepsze. 

PREMIUM DLA INDYWIDUALISTÓW
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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: 1.700 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

SONDERAUSSTATTUNG: ECHTLEDER

POLSTERALTERNATIVE: VERMONT
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Oświetlenie wnętrza LED

Wysokość wnętrza 1,95  m

Wszystkie lampy w technologii LED

Pojemne, wentylowane szafki wiszące

Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą

Pojemne schowki pod siedziskami

Wielofunkcyjna tylna ściana kuchni

Solidne zawiasy z systemem łagodnego domykania „soft close”

Siedziska z dużą ilością miejsca na nogi
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HOBBY KOMPLETT TWOJA  
PRZYCZEPA KEMPINGOWA  
HOBBY W PEŁNI WYPOSAŻONA

Masz wysokie wymagania? To właściwy adres: w przyczepach kempingowych 
firmy Hobby komfort jest na wyposażeniu seryjnym. Elementy, które w innych 
firmach dostępne są jako wyposażenie dodatkowe, w przyczepach kempingowych 
firmy Hobby należą do wyposażenia standardowego. Na kolejnych stronach 
odkryjesz szczegóły wyposażenia, dzięki którym urlop w przyczepie kempingowej 
firmy Hobby będzie jeszcze bardziej udany.

Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ

Komfortowa kuchenka ze zlewozmywakiem

Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości z system za-
mknięć „push lock” i łagodnego domykania „soft close”

Lodówka Super Slim Tower o pojemności 150 l

Wygodny materac sprężynowy

HOBBYKOMPLETT
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CZĘŚĆ MIESZKALNA
NOWOCZESNA I RELAKSUJĄCA ATMOSFERA
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SIEDZISKO ŚRODKOWE

SIEDZISKO Z SOFĄ
SIEDZISKO W KSZTAŁCIE 
LITERY „U”

SIEDZISKO W PRZEDNIEJ 
CZĘŚCI POJAZDU

SIEDZISKO ŚRODKOWE 
(ANEKS JADALNY)

SIEDZISKO BOCZNE
(ANEKS JADALNY)

SIEDZISKO DLA DZIECI

SIEDZISKO 
(ANEKS JADALNY)

PRZEGLĄD SIEDZISK

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA
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OGRZEWANA GARDEROBA
Wilgotne płaszcze i kurtki można 
powiesić i wysuszyć tuż przy wejściu, 
ponieważ przez garderobę przepływa 
od dołu ciepłe powietrze. (zależnie od 
modelu)

POJEMNE, WENTYLOWANE SZAFKI Z WIELOMA SCHOWKAMI 
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących umożliwiają optymalną cyrkulację 
unoszącego się ciepła. Duży odstęp między wymuszoną wentylacją i ścianą ze-
wnętrzną zapobiega powstawaniu wilgotnych plam i pleśni.

SZAFKA NA TELEWIZOR ZE 
SZKLANĄ WITRYNĄ
Szafka na telewizor tuż przy wejściu 
jest wyposażona w estetyczną witrynę 
z oświetleniem wnętrza LED. (zależnie 
od modelu)

DUŻA SZAFA NA UBRANIA
W łatwo dostępnym miejscu w prze-
stronnej szafie na ubrania znajduje się 
panel sterowania techniki pokładowej 
obejmującej ogrzewanie (zależnie 
od modelu), zasilanie elektryczne z 
przetwornicą i wyłącznikiem różnico-
woprądowym, a także dwa gniazdka i 
przyłącze antenowe.

SKŁADANE ZAWIASY Z SYSTEMEM 
ŁAGODNEGO DOMYKANIA 
„SOFT CLOSE”
Wyjątkowo solidne zawiasy gwarantują, że 
klapy mebli zamykają się powoli i łagodnie. 
Duża siła konieczna do otwarcia i  
zamknięcia chroni przed niezamierzonym 
otwarciem w trakcie jazdy. Otwierające się 
szeroko do góry pokrywy szafek zapewniają 
dużo wolnej przestrzeni nad głową. 

OŚWIETLENIE LED SZAFY NA 
UBRANIA
Wewnętrzne oświetlenie szafy na 
ubrania włącza się automatycznie przy 
otwieraniu drzwi, zapewniając dosko-
nały przegląd zawartości. Lampę można 
wyjąć i użyć jako latarki.
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 KASETA TYPU KOMBI Z ROLETĄ 
PRZECIWSŁONECZNĄ I MOSKITIERĄ
Wszystkie boczne okna wyposażone są w rolety z kasetami 
typu kombi do ochrony przed słońcem i owadami.  
(oprócz okna w łazience)

TRÓJKOLOROWE OŚWIETLENIE 
PUNKTOWE DO CZYTANIA
Ciepłe, nastrojowe oświetlenie, białe 
światło do czytania lub zmrok – 
trójkolorowa lampka punktowa do 
czytania umożliwia indywidualne 
ustawienie światła zależnie od nastroju. 
(zależnie od modelu)

GIĘTKIE LAMPKI 
Elastyczne, giętkie lampki w obszarze siedzisk i 
łóżek doskonale nadają się jako lampki do czytania. 
Ich światło można ustawić precyzyjnie punktowo. 
(zależnie od modelu)

PODŚWIETLANY REGAŁ NAROŻNY
Lustrzane, oświetlone osłony narożników siedzisk 
gwarantują wyjątkową atmosferę. (zależnie od 
modelu)

STÓŁ KOLUMNOWY Z PŁYNNĄ REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI
Stół z bezstopniową regulacją wysokości umożliwia swobodne 
zajęcie miejsca na siedzisku i oferuje więcej miejsca na nogi. 
(zależnie od modelu)

KOMFORT SIEDZENIA Z PRZESTRZENIĄ 
NA NOGI
Siedziska z lekko przesuniętymi schowkami oferują 
optymalną przestrzeń na nogi. Przebiegająca 
dookoła, miękka listwa łagodzi twarde krawędzie.

ELEGANCKI ZESTAW KIELISZKÓW
Ekskluzywny, elegancki zestaw kielisz-
ków należy do wyposażenia przyczepy.  
(zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA
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KUCHNIA
SENSACYJNA PRZESTRZEŃ
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KOMPAKTOWA 
KUCHNIA BOCZNA

KOMPAKTOWA 
KUCHNIA BOCZNA

BARDZO SZEROKA KUCHNIA 
BOCZNA Z WIELOMA PÓŁKAMI

PRZESTRONNA KUCHNIA W 
KSZTAŁCIE LITERY L

SZEROKA KUCHNIA 
BOCZNA

KUCHNIA W TYLNEJ 
CZĘŚCI POJAZDU

PRZEGLĄD KUCHNI

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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UCHWYT NA RĘCZNIK
W wielu kuchniach wysuwa-
ny uchwyt oferuje miejsce 
na ścierki do naczyń. (zależ-
nie od modelu)

REGAŁ NA PRZYPRAWY
Zależnie od modelu wiszące szafki 
kuchenne posiadają praktyczne regały na 
przyprawy. Dzięki temu sól, pieprz i inne 
przyprawy są zawsze pod ręką.

PRAKTYCZNE POŁĄCZENIE KUCHENKI ZE ZLEWOZMYWAKIEM 
ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ 
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej stali szlachet-
nej i tworzą jednolitą całość, która w znacznym stopniu ułatwia czysz-
czenie. Duży odstęp między trzema palnikami ułatwia przygotowywanie 
potraw – również w większych garnkach. Zapalenie płomienia następuje 
za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową powierzchnię robo-
czą zapewnia dwuczęściowa pokrywa ze szkła bezpiecznego.

KOMPAKTOWA LODÓWKA SUPER SLIM TOWER 
O POJEMNOŚCI 150 L
Zaprojektowana przez firmę Hobby chłodziarka absorpcyjna o 
szerokości 38 cm pracuje bezgłośnie, ma większą pojemność, 
jest bardziej wydajna i zajmuje mniej miejsca. Dzięki wąskiej 
budowie drzwi lodówki nie otwierają się tak daleko w głąb 
pomieszczenia, a produkty w lodówce Super Slim Tower stoją 
jeszcze stabilniej.

SZUFLADY KUCHENNE O WYGODNEJ WIELKOŚCI Z SYSTEM 
ZAMKNIĘĆ „PUSH LOCK” I ŁAGODNEGO DOMYKANIA 
„SOFT CLOSE”
Wyjątkowo duże szuflady oferują miejsce na wszelkiego rodzaju wypo-
sażenie kuchenne. Pełny wysuw umożliwia dobry wgląd i łatwy dostęp. 
System domykania zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad. Mecha-
nizm „push lock” gwarantuje bezpieczne blokowanie szuflad. Wzmocnio-
ne podpórki oraz przedłużone zaczepy zamków zapewniają bezpieczne 
zamknięcie załadowanych szuflad nawet podczas jazdy.

PRAKTYCZNY WKŁAD NA SZTUĆCE
Przemyślane szuflady na sztućce gwarantują, że nawet podczas jazdy 
sztućce i akcesoria kuchenne pozostaną na swoim miejscu. 

Na siedmiu półkach z regulacją wysokości w drzwiach lodówki 
można przechowywać nie tylko butelki o pojemności 1 litra i 
opakowania tetra pak, ale także wyższe butelki o pojemności 
1,5 litra. Duży zamrażalnik o pojemności 15 litrów można 
wysunąć.
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ROLETA KUCHENNA ZE ZINTEGROWANYMI 
GNIAZDKAMI
Kaseta typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą jest 
wyposażona ponadto w jasną lampę kuchenną LED i dwa 
praktycznie rozmieszczone gniazda. (zależnie od modelu)

SZAFKA WYSUWANA Z KOSZYKAMI
Szafki wysuwane z koszykami można całkowicie wysunąć, dzięki temu wykorzystany 
jest każdy centymetr powierzchni. (zależnie od modelu)

WIELOFUNKCYJNA TYLNA ŚCIANA KUCHNI
Tylna ściana kuchni prezentuje się jako harmonijna całość z 
dużym oknem i kasetą typu kombi z w pełni zintegrowaną 
roletą przeciwsłoneczną i moskitierą. Poza tym gniazdo 
ładowania USB i gniazda 230 V są idealnie wpasowane w 
tylną ścianę kuchni. (zależnie od modelu)

POJEMNA DOLNA SZAFKA NAROŻNA
Dolna szafka kuchenna wyposażona w system dużych, obrotowych półek 
umożliwia przechowywanie naczyń i garnków, co powoduje optymalne 
wykorzystanie miejsca w kuchni. (zależnie od modelu)

ELEGANCKA LADA KUCHENNA
Nowoczesna lada nadaje kuchni bardzo elegancki charakter. Na szczególne wyróżnienie  
zasługuje przepuszczająca światło szyba z wyraźnym logo Hobby. Lada z praktyczną półką służy 
również jako elegancka przegroda między siedziskiem a kuchnią.

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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CZĘŚĆ SYPIALNA
KOMFORTOWA I PRZYJEMNA NOC
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ŁÓŻKO Z MATERACEM 140X200 CM

ŁÓŻKO 160X200 CM Z ŁATWYM DOSTĘPEM
STABILNE  
ŁÓŻKA DZIECIĘCE

ZMIANA SIEDZISKA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU 
W DUŻE MIEJSCE DO SPANIA

ŁÓŻKO Z MATERACEM 
140X200 CM, POPRZECZNE

WYGODNE ŁÓŻKA POJEDYNCZE

PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ SYPIALNYCH

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ SYPIALNA
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SIEDEM WYGODNYCH MIEJSC DO SPANIA
Model De Luxe 515 UHK oferuje łącznie siedem miejsc do spania. Dwa wygodne łóżka podwójne w tylnej 
części pojazdu są do dyspozycji po przebudowaniu siedziska i opuszczeniu łóżka. Trzy dalsze miejsca do 
spania znajdują się w części dziecięcej. 

OPUSZCZANE ŁÓŻKO
Jeżeli używane jest tylko opuszczane łóżko, siedzisko pod nim 
nie wymaga modyfikacji. Dzięki solidnemu mechanizmowi lin 
możliwe jest bezstopniowe ustawienie łóżka opuszczanego 
razem z pościelą bezpośrednio pod sufitem.

PRZYJAZNA DLA DZIECI 
LAMPA-MIŚ 
Obrócenie nosa misia powoduje 
ściemnienie światła i maluch może 
odpłynąć w krainę snu. (zależnie od 
modelu)

OBSZERNY POKÓJ DLA DZIECI
Obok zainstalowanego na stałe łóżka piętrowego z dwoma 
miejscami do spania po przebudowaniu siedziska w modelu 
De Luxe 515 UHK powstaje dodatkowe miejsce do spania.

WYGODNY MATERAC 
SPRĘŻYNOWY
Wszystkie stałe łóżka są seryjnie 
wyposażone w materace sprężynowe i 
stabilną ramę z lignofolu.
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WYGODNE WEZGŁOWIE
Przesłona z tapicerki wykonanej z łatwej w pielęgnacji sztucz-
nej skóry w wezgłowiu łóżek zapewnia czyste zakończenie, 
lampy LED na wysięgnikach precyzyjnie dostarczają światło 
do czytania, a na szerokich regałach mieszczą się książki, 
okulary, zegarki i inne rzeczy osobiste.

ŁÓŻKA DZIECIĘCE Z TABLICĄ DO RYSOWANIA
W ciągu dnia można złożyć dolne łóżko. Pod nim powstaje miejsce do zabawy, a 
dolna część łóżka służy jako łatwa do wycierania tablica. (zależnie od modelu)

ELEGANCKIE, PRZEDNIE OKNO Z 
PRAKTYCZNYMI ELEMENTAMI
Więcej światła, więcej powietrza, więcej praktycznych korzy-
ści. Stabilne okno w przedniej części przyczepy jest wyposa-
żone w zintegrowaną kasetę typu kombi z roletą przeciwsło-
neczną i moskitierą oraz półkę na książki i inne przedmioty. 
(zależnie od modelu)

Górne łóżko wyposażone w stabilne zabezpieczenie przed wypadnięciem  
gwarantuje bezpieczny sen.

ŁATWY W OBSŁUDZE MECHANIZM 
USTAWIANIA ŁÓŻKA
W wielu ramach łóżek znajdują się otwory pomocnicze.  
Łóżka z materacem 160x200 cm i 140x200 cm są wyposa-
żone w sprężynę gazową (lift-o-mat), łóżka pojedyncze – w 
mechanizm sprężynowy. 

CENTRALNY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA I GNIAZDKO 
W CZĘŚCI SYPIALNEJ
Dodatkowy wyłącznik oświetlenia bezpośrednio obok miejsca 
do spania gwarantuje łatwy dostęp. Gniazdko w części sypial-
nej zapewnia dodatkowy komfort. (zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ SYPIALNA
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ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO OSOBISTEJ HIGIENY
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JASNA ŁAZIENKA W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI PO-
JAZDU, Z WIELOMA PRAKTYCZNYMI PÓŁKAMI

DUŻA ŁAZIENKA W TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU Z OSOBNĄ KABINĄ 
PRYSZNICOWĄ I DUŻĄ ILOŚCIĄ MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA

PODŁUŻNA ŁAZIENKA Z OSOBNĄ  
KABINĄ PRYSZNICOWĄ

ZEWNĘTRZNA ŁAZIENKA Z 
BARDZO DUŻYMI LUSTRAMI

PRZEGLĄD ŁAZIENEK

HOBBYKOMPLETT ŁAZIENKA
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460 SFf540 FU720 KWFU

ELEGANCKA KABINA PRYSZNICOWA
Nowa kabina prysznicowa zapewnia najwyższą przyjemność kąpieli. 
Oferuje ona dużą swobodę ruchu i komfort. Z elegancką kolumną 
prysznicową i jasnym oświetleniem punktowym w suficie zachwyca ona 
również pod względem wizualnym i praktycznym. (zależnie od modelu)

DUŻO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY
W szafce pod umywalką oraz w szafkach z lustrami można bez problemu schować wszystkie kosmetyki. (zdjęcia przykładowe)
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PRZESTRONNA TOALETA W PRZEDNIEJ CZĘŚCI 
POJAZDU
Toaleta ma wyjątkowo dużą powierzchnię. Nieprzezroczyste, 
boczne okna gwarantują optymalną wentylację.
(zależnie od modelu)

OKNO DACHOWE
Światło do środka, wilgoć na zewnątrz. Wiele łazienek posiada wysokiej jakości 
okna dachowe np. uchylne okno dachowe małe firmy DOMETIC-SEITZ. (uchylne 
okno dachowe małe zależnie od modelu)

SZLACHETNA ARMATURA UMYWALKI
Kran jest idealnie dostosowany do nowoczesnego 
stylu łazienki.

EKSKLUZYWNA TOALETA KASETOWA THETFORD
Specjalnie dla firmy Hobby zaprojektowana toaleta z listwą 
uszczelniającą i gładką powierzchnią ułatwiającą czyszczenie. 
(zależnie od modelu)

WYSOKIEJ JAKOŚCI, STYLOWA KLAMKA
Drzwi łazienki są wyposażone w metalową klamkę 
o ergonomicznym kształcie. Poprawiony kształt 
redukuje niebezpieczeństwo zahaczenia o klamkę 
luźną odzieżą.

PRAKTYCZNA TOALETA OBROTOWA 
THETFORD 
Toaletę kasetową można obrócić dwukrotnie o 
90 stopni. Umożliwia to optymalne wykorzystanie 
przestrzeni. (zależnie od modelu)

KUBKI DO PŁUKANIA UST 
ZAWARTE W WYPOSAŻENIU
Dwa kubki do płukania ust 
uzupełniają komfortowe wyposażenie 
łazienki. (zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT ŁAZIENKA
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BUDOWA
DUŻA INNOWACJA I TECHNICZNA FINEZJA
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MOCNE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
Niezawodne lampy halogenowe i lampy LED sprawiają, że przyczepa kempingowa 
jest doskonale widoczna. Lampy są harmonijnie zespolone z sylwetką pojazdu  
i podkreślają jego stylistykę. Trzecie światło stop to kolejny element decydujący o 
bezpieczeństwie.

KOŁO PODPOROWE Z WAGĄ 
DO MIERZENIA NACISKU 
DYSZLA NA HAK
Bezpieczne koło podporowe ze zinte-
growaną wagą do mierzenia nacisku 
dyszla na hak jest w wielu modelach 
dostępne seryjnie. (zależnie od modelu)

WYGODNY SYSTEM ZAMYKANIA
Jeden klucz do wszystkiego: drzwi 
wejściowych, zbiornika świeżej wody, 
skrzyni z butlami gazowymi, pokrywy 
luku bagażowego, pokrywy bagażnika i 
pokrywy kasety WC.

ESTETYCZNY UCHWYT DRZWI 
WEJŚCIOWYCH
Prawie wszystkie przyczepy kempin-
gowe Hobby witają właścicieli i gości 
ergonomicznym uchwytem drzwi 
wejściowych, który przyciąga wzrok 
błyszczącą, chromowaną powierzchnią 
z ekskluzywnym logo firmy Hobby. 
(zależnie od modelu)

ZACZEP Z SYSTEMEM TŁUMIENIA 
WĘŻYKOWANIA WINTERHOFF
Bezpieczna jazda dzięki łatwemu po-
łączeniu. Zaczep bezpieczeństwa WS 
3000 firmy WINTERHOFF ze stabiliza-
torem toru jazdy i bezkonkurencyjnym 
układem jednodźwigniowym należy do 
wyposażenia pojazdów firmy Hobby.

Jasna lampa przedsionkowa LED oświetla obszar wejścia i dba o przyjemne światło 
w przedsionku.

HAMULEC NAJAZDOWY FIRMY 
KNOTT Z AUTOMATYCZNĄ 
REGULACJĄ SZCZĘK
Hamulec najazdowy ANS firmy KNOTT 
z automatyczną regulacją szczęk 
gwarantuje zawsze pewne hamowanie. 
To decydujący element wpływający na 
bezpieczeństwo, zwłaszcza w krytycz-
nych sytuacjach podczas jazdy.

DYSZEL Z OSŁONĄ, PO 
KTÓREJ MOŻNA CHODZIĆ
Dyszel jest idealnie dostosowany do 
danego podwozia, co poprawia 
właściwości jezdne. Osłona dyszla i 
urządzenie cięgłowe tworzą jednolitą 
całość.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNIKA ZABUDOWY

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA ZABUDOWY
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WYSOKIEJ JAKOŚCI OKNA UCHYLNE
Przyciemnione okna zewnętrzne z podwójnym szkleniem – wyposażone w 
zamknięcie bezpieczeństwa – produkowane są metodą odlewania. Powyższe 
cechy w połączeniu z większą grubością materiału sprawiają, że okna są bardziej 
odporne na naprężenia i odkształcanie (zwłaszcza pod wpływem niskiej lub 
wysokiej temperatury). Dodatkowym, pozytywnym efektem jest polepszona izolacja 
akustyczna. Ponadto nowy system uszczelniający gwarantuje trwałe zabezpieczenie 
przed wnikaniem wody.

BARDZO SZEROKIE DRZWI WEJŚCIOWE Z OKNEM, POTRÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, ZAKRYTYMI ZAWIASAMI, 
SCHOWKAMI I KOSZEM NA ŚMIECI
Nowe, jednoczęściowe, wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z wewnętrznymi, zakrytymi zawiasami przekonują nie tylko dużymi 
wymiarami, lecz również przyjemnym stylem i przemyślanymi szczegółami. Duże okno w drzwiach wpuszcza do wnętrza przycze-
py kempingowej dużo światła i tworzy wraz z ramą estetyczną całość.

KOŁPAKI KÓŁ I WSKAŹNIK CIŚNIENIA POWIETRZA
Seryjne kołpaki kół w białym kolorze są optymalnie dostosowane do stylistyki 
przyczepy kempingowej. Wskaźnik ciśnienia powietrza w osłonie wnęki koła 
informuje o wymaganym ciśnieniu opon. Zintegrowana gumowa osłona umożliwia 
eleganckie osłonięcie koła. (osłona przeciwwiatrowa nie wchodzi w zakres dostawy)

Od wewnątrz na drzwiach znajdują się praktyczne półki, kosz na śmieci oraz moskitiera. Praktyczny kosz na śmieci ze 
zmiotką i szufelką pomaga zachować czystość. Ponadto nowe, szersze o 40 mm w stosunku do drzwi standardowych drzwi  
Hobby posiadają bardzo skuteczne uszczelnienie, chroniące przed zalaniem wodą.
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IZOLOWANE OKNA DACHOWE DOMETIC SEITZ
Każda przyczepa kempingowa firmy Hobby wyposażona jest w uchylne okno dachowe średnie firmy 
DOMETIC SEITZ. Dwa dodatkowe uchylne okna dachowe małe zapewniają ponadto optymalną 
wentylację.

BUDOWA PRZEDNIEJ CZĘŚCI POJAZDU
Przemyślana budowa przedniej części pojazdu opiera się na solidnej konstrukcji narożnej z ramy wykonanej 
z formowanej pianki poliuretanowej. Doskonałą izolację cieplną gwarantuje struktura wielowarstwowa z 
rdzeniem styropianowym EPS oraz stabilny podokiennik z pianki polietylenowej, zamontowany nad skrzy-
nią na butle gazowe. Słupki narożne z pianki poliuretanowej służą jako stabilne połączenie przedniej części 
przyczepy ze ścianami bocznymi, są wodoodporne i mają dobre właściwości izolujące. Umożliwiają trwałe 
połączenie części formowanych z ABS i nadają przyczepom kempingowym firmy Hobby wyjątkowy wygląd 
z eleganckimi zaokrągleniami. (Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige)

BŁYSZCZĄCA KLAMRA Z TYŁU POJAZDU 
Wzrok przyciąga umieszczona nad tablicą rejestracyjną klamra w kolorze chromu w modelach De Luxe 
Edition, Excellent i Prestige. 

Pianka EPS
Drewno

Taśma uszczelniająca
Blacha aluminiowa

Tworzywo sztuczne ABS

Podokiennik (pianka PE)

Podłoga

Tworzywo sztuczne
 ABS

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA ZABUDOWY
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BARDZO STABILNE UCHWYTY MANEWROWE
Uchwyty manewrowe przyczep kempingowych firmy Hobby mają ergonomiczny kształt i są na stałe 
połączone z zabudową. Harmonijnie wkomponowane są one w stylistykę pojazdu. W seriach De Luxe 
Edition, Excellent i Prestige elementy chromowane idealnie podkreślają elegancki wygląd pojazdu.

PRECYZYJNE POŁĄCZENIA ZABUDOWY
Typowy dla przyczep kempingowych firmy Hobby jest opływowy kształt bez narożników i ostrych 
krawędzi. Wszystkie połączenia zabudowy są zabezpieczone klejonymi na stałe profilami ramowymi. 
Gwarantuje to harmonijny wygląd i zapobiega wnikaniu wody.

ELEGANCKI UCHWYT DO MANEWROWANIA 
Zintegrowany w tylnym świetle uchwyt do manewrowania w modelu Premium dopasowuje się idealnie  
do zaokrąglonej tylnej części pojazdu. Dzięki płynnym przejściom wszystko sprawia wrażenie jednej 
całości.
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PRAKTYCZNY BAGAŻNIK
Bagażnik w tylnej części pojazdu idealnie nadaje się do przechowywania np. 
stolików i krzeseł kempingowych. Podwójna blokada i gumowa listwa uszczelniająca 
chronią przed wodą. (Premium)

PRZESTRONNA SKRZYNIA NA BUTLE GAZOWE
W skrzyniach na butle gazowe jest miejsce nie tylko na dwie 
butle o pojemności 11 kg. Skrzynie są również przystosowane 
do przechowywania korby, klinów pod koła oraz zbiornika 
na brudną wodę. Solidne, otwierające się pionowo okucia 
o kształcie równoległoboku umożliwiają bardzo wygodny 
dostęp. Podłoga z tworzywa sztucznego jest odporna na 
zniszczenie i łatwa do czyszczenia. 

LISTWY MARKIZ Z ODPROWADZENIEM WODY
Listwy markiz z przodu i z tyłu mają specjalnie ukształtowane 
zakończenia umożliwiające jeszcze skuteczniejsze odprowa-
dzanie wody deszczowej.

SKRZYNIA NA BUTLE GAZOWE PREMIUM
Skrzynia na butle gazowe z niską krawędzią załadunkową i 
stabilną podłogą z aluminiowej blachy żeberkowej zapewnia 
również miejsce na kliny pod koła, uchwyt na korbę i zbiornik 
na brudną wodę. Zapewniony jest wygodny dostęp do regu-
latora przepływu gazu z zabezpieczeniem nadciśnieniowym. 
Stabilne uchwyty zabezpieczają dwie 11-kilogramowe butle 
gazowe. (Premium)

PRZEPUSTY NA KORBĘ W OSŁONIE PRZEDNIEJ
Przepusty w listwie zapewniają wygodny dostęp do podpór 
składanych i podpór do dużych obciążeń.

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA ZABUDOWY
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TECHNIKA 
POKŁADOWA
URLOP BEZ KOMPROMISÓW 
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SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM Z 
PODSTAWOWYM PANELEM STEROWANIA
Przy wejściu wejścia do wszystkich przyczep kem-
pingowych firmy Hobby znajduje się system stero-
wania oświetleniem w technologii CI-BUS. Steruje 
on prawie wszystkimi jednostkami oświetlenio-
wymi, wskazuje poziom świeżej wody i steruje 
bojlerem ciepłej wody oraz dostępnym opcjonalnie 
ogrzewaniem podłogowym. (zdjęcie przykładowe)

DOTYKOWY WYŁĄCZNIK 
ŚWIATŁA
Oddzielne wyłączniki światła wykona-
ne są w technologii dotykowej. Dzięki 
temu ich obsługa jest bardzo ułatwiona.

OŚWIETLENIE WNĘTRZA LED
Liczne elementy oświetleniowe w energooszczędnej technologii LED zapewniają wyjątkową atmosferę. Wyjątkowy 
efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach wiszących (opcjonalnie w Ontour i De Luxe). Wszystkie lampy 12 V wyko-
nane są wyłącznie w energooszczędnej technologii LED.

WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY DLA DZIECI
Łatwo dostępny dla najmłodszych pasjonatów campingu – wyłącznik oświetleniowy na 
wysokości przyjaznej dla dzieci.

TECHNIKA POKŁADOWA

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA POKŁADOWA
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OGRZEWANIE CIEPŁYM POWIETRZEM Z 
BOJLEREM CIEPŁEJ WODY TRUMA
Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu 
typu kombi firmy TRUMA optymalnie rozdzielają 
gorące powietrze w pojeździe, zapewniając w nim 
przyjemną temperaturę. Obsługa odbywa się za 
pomocą panelu sterowania TFT firmy Hobby i 
dodatkowo cyfrowego panelu sterowania CP PLUS 
firmy TRUMA w części sypialnej.

BOJLER TRUMA
Sprawdzony bojler firmy TRUMA o pojemności 
pięciu litrów wykorzystuje ciepło ogrzewania do 
podgrzewania wody. Elektryczny element grzejny 
podgrzewa wodę również wtedy, gdy ogrzewanie 
nie jest włączone.

REGULATOR PRZEPŁYWU GAZU
Elastyczny wąż przyłączeniowy z regulatorem 
przepływu gazu i zintegrowanym zabezpiecze-
niem nadciśnieniowym zgodnym z normą DIN EN 
12864 pasuje do wszystkich standardowych butli 
gazowych.

CENTRALNY ROZDZIELACZ GAZU W KUCHNI
Zapewniony jest wygodny dostęp do umieszczonego 
w kuchni rozdzielacza gazu.

INSTALACJA CENTRALNA TECHNIKI 
POKŁADOWEJ
W łatwo dostępnym miejscu w przestronnej szafie 
na ubrania znajduje się panel sterowania techniki 
pokładowej obejmującej ogrzewanie, zasilanie 
elektryczne z przetwornicą i wyłącznikiem różni-
cowoprądowym, a także dwa gniazdka i przyłącze 
antenowe. (przykład montażu)

PRZYŁĄCZA WODY I PRĄDU
Znormalizowane gniazdo zewnętrzne umożliwia przyłączenie przyczepy kempingowej do sieci 
elektrycznej. Gniazdo SAT/TV w przedsionku umożliwia podłączenie urządzeń 230 V (w seriach Ontour, 
De Luxe i De Luxe Edition opcjonalnie). Przyłącze do sieci wodnej umożliwia łatwe napełnianie zbiornika 
na wodę za pomocą węża. Wszystkie zewnętrzne przyłącza są jednoznacznie oznaczone piktogramami.

OGRZEWANIE TRUMA S 3004 / S 5004
Mocna dmuchawa z funkcją „Booster” 
seryjnego ogrzewania firmy TRUMA dba o 
efektywne i ekologiczne ciepło w przyczepie 
kempingowej. (zależnie od modelu)
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GNIAZDA TV
W każdej przyczepie kempingowej 
firmy Hobby seryjnie zainstalowanych 
jest przynajmniej pięć gniazdek 230 V, 
a także jeden kabel koncentryczny z 
gniazdem TV. (przykład montażu)

SCHOWKI POD SIEDZISKAMI
Siedziska są wyposażone w łatwo dostępny schowek na przedmioty potrzebne w podróży. (zależnie od 
modelu)

DUŻY ZBIORNIK ŚWIEŻEJ WODY
Napełniany z zewnątrz zbiornik świeżej wody znajduje się 
w łatwo dostępnym miejscu pod jednym z siedzisk lub w 
schowku pod łóżkiem. Duża zakrętka ułatwia czyszczenie. 
(na zdjęciu 50-litrowy zbiornik świeżej wody)

WTYCZKA PRZYŁĄCZENIOWA 
PRZYCZEPY
Znormalizowana, 13-biegunowa wtyczka 
przyłączeniowa firmy Jaeger zapewnia 
zasilanie m.in. świateł hamowania i 
tylnych świateł. Umożliwia ona również 
zasilanie z akumulatora samochodu 
wszystkich urządzeń 12 V znajdujących 
się w przyczepie kempingowej. 

ŁATWE OPRÓŻNIANIE
W wielu modelach z łóżkami z materacem 140x200 cm klapy 
serwisowe kaset do WC znajdują się z lewej strony przyczepy 
kempingowej. Ułatwia to opróżnianie kasety do WC, nie jest 
już konieczne wykonywanie tej czynności przez przedsionek.

HOBBYKOMPLETT TECHNIKA POKŁADOWA
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System dźwiękowy Hobby

Zestaw Autark-Set 12 V i najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem

Ogrzewanie podłogowe
Eleganckie felgi z metali lekkich

Koło zapasowe z uchwytem

Uchwyt do telewizora z ramieniem uchylnym

HobbyConnect

MyHobby-App

System zarządzania urządzeniami 
pokładowymi CI-BUS firmy  
Hobby z panelem sterowania TFT

Posiadasz już przyczepę kempingową Hobby lub masz kilka życzeń w odniesieniu do wyposażenia? Ich 
spełnienie umożliwia gama odpowiedniego wyposażenia oraz wiele rozwiązań indywidualnych, dzięki którym 
będziemy mogli przystosować Twoją przyczepę kempingową odpowiednio do Twoich osobistych oczekiwań.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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ELEGANCKA MARKIZA THULE OMNISTOR 
Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy 
THULE OMNISTOR są perfekcyjnie dostosowane 
do przyczep kempingowych firmy Hobby.

BAGAŻNIK ROWEROWY THULE 
MONTOWANY NA DYSZLU
Rowery można wygodnie transportować na 
bagażniku montowanym na dyszlu, dodatkowo 
umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru. 
Bagażnik można jednym ruchem rozłożyć do 
przodu i w ten sposób uzyskać wolny dostęp do 
skrzyni na butle gazowe.

PRZESTRONNY GARAŻ 
Garaż oferuje miejsce na bagaż o większych  
gabarytach. (ilustracja przedstawia zdjęcie 
przykładowe)

STABILNY, TYLNY BAGAŻNIK ROWEROWY 
Bagażnik rowerowy firmy THULE jest idealnie 
dostosowany do przyczep kempingowych firmy 
Hobby. Mocowany ręcznie, blokowany kabłąk 
zapobiega przesuwaniu się rowerów podczas 
transportu. (zależnie od modelu)

ELEGANCKIE FELGI Z METALI LEKKICH
Eleganckie felgi z metali lekkich perfekcyjnie 
podkreślają stylistykę przyczepy kempingowej. (na 
zdjęciu wariant polerowany w czarnym kolorze, 
standardowo w serii Premium)

KLAPA SERWISOWA THETFORD Z 
CENTRALNYM ZAMKIEM
Do wielu modeli dostępne są dodatkowe klapy 
serwisowe.

UCHWYT NA KOŁO ZAPASOWE
Dostępny dla wielu modeli: lekki uchwyt na koło 
zapasowe. Umieszczenie koła zapasowego pod 
przyczepą kempingową umożliwiło uzyskanie 
dodatkowej przestrzeni np. na skrzynię na butle 
gazowe. (zależnie od modelu)

ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI 
TORU JAZDY PRZYCZEPY KNOTT ETS PLUS
Czujnik o wysokim poziomie czułości rejestruje 
w sposób ciągły ruch przyczepy kempingowej 
podczas jazdy. System ETS Plus zapobiega szybko 
i efektywnie utracie stabilności i hamuje automa-
tycznie w razie niebezpieczeństwa.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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ŁÓŻKO Z MATERACEM 160X200 CM, UMIESZCZONE 
POPRZECZNIE Z PRZODU
W modelu Prestige 620 CL istnieje możliwość zamiany łóżek 
pojedynczych w przedniej części pojazdu na poprzecznie 
ustawione łóżko z materacem 160x200 cm. 
(ilustracja przykładowa)

ŁÓŻKA TRZYPIĘTROWE DLA DZIECI
Sypialnia dla dzieci dostępna jest do wyboru również z trzema 
łóżkami. (zależnie od modelu)

WYCIĄGANE POSZERZENIE ŁÓŻKA 
Do przyczep kempingowych z pojedynczymi łóżkami dostępne jest opcjonalnie 
poszerzenie łóżka. Dzięki dodatkowej tapicerce jest więcej miejsca do spania.  
(zależnie od modelu)

ŁÓŻKO Z MATERACEM 140X200 CM Z DODATKOWYM DZIECIĘCYM 
ŁÓŻKIEM PIĘTROWYM
Zamiast łóżek pojedynczych w modelach 620 CL i 560 LU możliwe są na życzenie 
również duże łóżko z materacem 140x200 cm i naprzeciwległe dziecięce łóżko 
piętrowe. Doskonałe rozwiązanie dla rodzin, gdyż siedzisko nie musi już być 
przebudowywane do spania. A kto podróżuje w więcej niż cztery osoby, ten ma 
do dyspozycji sześć miejsc do spania.

MATERAC (ZIMNA PIANKA)
Materac (zimna pianka) z siedmioma różnymi strefami 
twardości gwarantuje najwyższy komfort spania.
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POŁĄCZENIE KUCHENKI I 
PIEKARNIKA Z GRILLEM
Nowa, pełnowymiarowa kuchenka jest 
dostępna opcjonalnie w przypadku 
modelu Prestige. Z trzema palnikami 
gazowymi, elektryczną płytą grzejną, 
oddzielnym grillem oraz dużym piekar-
nikiem spełnia ona wszelkie oczekiwa-
nia nawet hobbystycznych kucharzy o 
wysokich ambicjach. (Prestige)

ZESTAW PRYSZNICOWY W 
TOALECIE
Opcjonalny zestaw prysznicowy 
w toalecie zmienia łazienkę w 
praktyczną kabinę prysznicową. 
(zależnie od modelu)

PIEKARNIK
Pieczenie chleba albo pizzy na obiad – 
również w podróży to żaden problem 
dzięki opcjonalnemu piekarnikowi do 
zabudowy o pojemności 36 litrów, wy-
posażonemu w oświetlenie. (rodzaj za-
budowy zależnie od modelu, może być 
inny od przedstawionego na zdjęciu)

WYCIĄG OPARÓW DOMETIC
Wyciąg oparów uzupełnia wyposażenie 
kuchni i zapewnia usuwanie zapachów 
powstających podczas gotowania.  
(niedostępny w modelach 400 SFe, 460 
SFf)

ROLETA PRZECIWSŁONECZNA 
W OKNIE ŁAZIENKI 
Praktyczna roleta typu kombi ze zinte-
growaną moskitierą chroni niezawodnie 
przed nadmiernym nagrzaniem łazienki 
w słoneczne dni. (zależnie od modelu)

WYJMOWANA WYKŁADZINA
Opcjonalna wykładzina sprawia, że w 
części mieszkalnej jest przytulnie jak 
w domu. Wykładzina składa się z kilku 
elementów, jest więc dopasowana do 
układu wnętrza przyczepy kempin-
gowej. Można ją łatwo wyjąć w celu 
wyczyszczenia.

ZEWNĘTRZNE GNIAZDO 
PRZYŁĄCZENIOWE GAZU
Przyłącze zewnętrzne dla urządzeń 
gazowych. 

PRZYŁĄCZE DO MIEJSKIEJ 
SIECI WODNEJ
Znormalizowane przyłącze do sieci 
wodnej ze złączem węża ogrodowego 
umożliwia wygodne, automatyczne 
napełnianie zbiornika na wodę z sieci 
publicznej.

KUCHENKA MIKROFALOWA
Wygodnie jak w domu: kuchenka 
mikrofalowa firmy DOMETIC idealnie 
nadaje się do szybkiego podgrzewania 
potraw. (rodzaj zabudowy zależnie od 
modelu, może być inny od przedstawio-
nego na zdjęciu)

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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 ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI POKŁADOWYM CI-BUS Z PANELEM STEROWANIA TFT FIRMY HOBBY
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami 
i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków programowalnych pod wyświetlaczem 
umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. TRUMA, ALDE lub DOMETIC: dzięki uniwersalnemu inter-
fejsowi nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby stanowią przekrój wszystkich symboli producentów. W 
ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, 
temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź 
bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi połączonymi z 
magistralą CAN, takimi jak ogrzewanie, klimatyzacja i elektryczne okno dachowe. System jest ujednolicony, przystosowany do 
aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować 
maksymalnie 15 urządzeniami. (należy przestrzegać wskazówek producentów; w serii Premium)

HOBBYCONNECT
Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M 
HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą 
urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie 
aplikacji „MyHobby”. Aplikacja umożliwia odczytywanie lub bezpośrednie 
aktywowanie godziny, temperatur, poziomów napełnienia i stanu akumulatora. 

ZESTAW AUTARK-SET 12 V I NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM
Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas ładowania, prąd ładowania i 
napięcie ładowania, a także – w trybie samowystarczalnym – pozostały czas i prąd wyładowania akumulatora GEL lub AGM. 
Wszystkie wartości można odczytać na panelu sterowania TFT. Czujniki akumulatora dostarczają do inteligentnego prostownika 
do akumulatorów informacje na temat niezbędnego prądu ładowania oraz napięcia, umożliwiając tym samym oszczędne
ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest krótszy o ok. 30% w porównaniu ze zwykłymi prostownikami.

Centralnie można sterować także innymi urządzeniami pokładowymi, 
połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect 
zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS 
przyczepy kempingowej z Internetem. Dzięki temu z prawie każdego miejsca na 
świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie z pojazdem. Wymiana danych 
odbywa się w obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer WWW. Dlatego też 
możliwe jest otrzymywanie powiadomień na mobilne urządzenie końcowe,  
na przykład gdy pojazd zostanie skradziony z miejsca postoju. 

HobbyConnect
ready

Instalacja satelitarna

Klimatyzacja

TFT-Bedienpanel

System oświetleniowy

Ogrzewanie

Zasilanie wodąSystem zarządzania akumulatorem
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
GORĄCĄ WODĄ
Maksymalny komfort oferuje połączenie ogrzewania 
elektrycznego i ogrzewania podłogowego gorącą 
wodą. Podłoga ogrzewana jest systemem przewodów 
rurowych, przez które przepływa ciepła woda. Płyty 
przenoszące ciepło powodują jego rozprowadzenie 
po całej podłodze. 

KLIMATYZATOR DACHOWY DOMETIC
FRESHJET Z FUNKCJĄ GRZANIA
Klimatyzator dachowy wytwarza cztery 
regulowane strumienie powietrza. To wygodne i 
lekkie urządzenie pracuje oszczędnie i przyjemnie 
cicho.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Wszystkie przyczepy kempingowe firmy Hobby 
mogą być dostarczane z elektrycznym 
ogrzewaniem podłogowym. Folie grzejne w 
ciągach komunikacyjnych podłogi zapobiegają 
powstawaniu mostków termicznych, zapewniają 
też przyjemne ciepło stopom.

OGRZEWANIE GORĄCĄ WODĄ ALDE 
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 3020 HE o łącznej 
mocy 8500 W ze zintegrowanym bojlerem o 
pojemności 8,4 l dostępne jest od typu 490. 
Ogrzewanie i podgrzewanie wody może być ze 
sobą połączone, ale może również działać 
niezależnie od siebie.

BOJLER ELEKTRYCZNY TRUMA, 14 LITRÓW
Dostępny opcjonalnie, wydajny element grzejny podgrzewa wodę z 
15°C do 70°C w ciągu zaledwie 70 minut. Magazynowanie ciepła przez 
długi okres gwarantuje bardzo krótkie czasy dogrzewania i zapewnia 
oszczędność energii i kosztów.

DODATKOWE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne 230 V firmy TRUMA 
uzupełnia ogrzewanie gazowe firmy TRUMA, wykorzystując 
istniejące przewody ciepłego powietrza. Służy ono do 
szybszego ogrzewania w zimne dni.

SZYBKO DOSTĘPNE CIEPŁO DZIĘKI TRUMA VARIOHEAT
W ogrzewanie VarioHeat „Comfort“ firmy TRUMA można wyposażyć 
wszystkie przyczepy kempingowe do typu 495 (seryjnie w 460 SFf). 
Ogrzewanie posiada trzy stopnie grzejne, w najkrótszym czasie ogrzewa 
przyczepę kempingową i automatycznie dopasowuje moc grzewczą do 
żądanej temperatury pomieszczenia. Jako cyfrowe ogrzewanie gazowe 
można je doskonale zintegrować w system zarządzania urządzeniami 
pokładowym CI-BUS.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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INSTALACJA SATELITARNA
W pełni automatyczna instalacja satelitarna CAP 
650 firmy Kathrein obejmuje obrotową ante-
nę płaską o dobrym zasięgu. Ma ona wysokość 
zaledwie 21 cm i odznacza się wyjątkowo dobrą 
aerodynamiką. Antena posiada konwerter Twin 
LNB umożliwiający zintegrowanie dwóch urządzeń 
odbiorczych z systemem. Ustawienie następuje 
automatycznie.

CZUJNIK DYMU
Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa 
na trasie. Kompaktowy czujnik dymu 
ostrzega szybko i niezawodnie przed 
dymem w pojeździe.

UCHWYT DO TELEWIZORA Z RAMIENIEM UCHYLNYM
Dostępny opcjonalnie do wielu modeli: uchylny uchwyt do telewizora umożliwia oglądanie telewizji z siedzisk lub 
łóżka – zwycięzca testu w niemieckim magazynie „Camping, Cars & Caravans”. Wyciągane ramię do telewizora 
wykorzystywane jest w pojazdach, w których montaż uchwytu przegubowego nie jest możliwy ze względu na 
niewystarczającą ilość miejsca.

GNIAZDO USB
Za pomocą tego opcjonalnego 
podwójnego gniazda można ładować 
jednocześnie dwa urządzenia mobilne. 
Poza tym do łóżek dziecięcych 
dostępne są lampki do czytania w 
technologii LED ze zintegrowanymi 
gniazdami USB.

SYSTEM DŹWIĘKOWY BLAUPUNKT 4.1 
Z MOCNYM SUBWOOFEREM
Uniwersalny system rozrywkowy z radiem i od-
twarzaczem muzyki (CD, USB, SD) z wygodnym 
sterowaniem wszystkimi funkcjami za pomocą pi-
lota. Doskonałą przyjemność słuchania gwarantują 
cztery głośniki, umieszczone w czterech optymal-
nych miejscach w części mieszkalnej.
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PRZEGLĄD TAPICEREK 
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SPEŁNIENIE INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ

TAJGA
seryjnie w modelach ONTOUR

PATCH
seryjnie w modelach DE LUXE

AVUS
seryjnie w modelach DE LUXE EDITION

TORINO
seryjnie w modelach EXCELLENT

VERMONT
do wyboru seryjnie w modelach 
PREMIUM 

JAWA
seryjnie w modelach PRESTIGE

KENTUCKY
do wyboru seryjnie w modelach 
PREMIUM 

WYPOSAŻENIE SKÓRZANE
opcjonalnie w modelach PREMIUM

CAPRI
Wyposażenie specjalne dla wszystkich 
modeli

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Oraz wszystkie tapicerki seryjne dostępne opcjonalnie



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 · *L: 7.561 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 · *L: 7.274 mm  
B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf 4 150

Excellent
L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe 4 150

Excellent
L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.300 kg

495 WFB 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.300 kg

390 SF 4 96

Ontour
L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

98
Excellent 460 SFf (wyposażenie specjalne)

Prestige 620 CL 
(wyposażenie specjalne)

Prestige 620 CL (wyposażenie specjalne)

Excellent, Prestige 560 LU 
(wyposażenie specjalne)

ŁÓŻKA Z MATERACEM 
160X200 CM

ŁÓŻKA Z MATERACEM 140X200 CM

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW WERSJA DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

2 Miejsca do spania

2 Miejsca do spania dla dzieci

Opuszczane łóżko

Przyczepa kempingowa 
dwuosiowa

96 Lodówka (pojemność)

F Łóżko z materacem 
140x200 cm

Fe Łóżko z materacem 140x200 
cm, zewnętrzna łazienka

Ff
Łóżko z materacem 160x200 cm 
(łóżko z materacem 140x200 cm 
wolnostojące)

H Opuszczane łóżko

K Łóżka dziecięce

L Łóżka pojedyncze

B Siedzisko w przedniej 
części pojazdu

C Siedzisko z sofą

D Aneks jadalny

M Siedzisko środkowe

S Siedzisko boczne

U Siedzisko w kształcie 
litery „U”

W Łazienka w tylnej części 
pojazdu

L Długość całkowita

B Szerokość całkowita

G Dopuszczalna masa  
całkowita

Część sypialna

Siedzisko

Kuchnia

Łazienka

Schowek

Poprzeczne łóżko z materacem 160x200 cm zamiast podłużnie 
ustawionych łóżek pojedynczych

Przedłużenie siedziska

Łóżko z materacem 140x200 cm zamiast łóżek pojedynczych 
z dodatkowym dziecięcym łóżkiem piętrowym (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: 2.200 kg

720 UKFe 5 2 150

Prestige
L: 9.030 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 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: 2.200 kg

560 LU 4 150

Excellent, Prestige*
L: 7.510 mm · *L: 7.513 mm 
B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4 150

Excellent
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 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: 1.700 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: 1.500 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 · *L: 7.127 mm 
B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

490 KMF 3 2 150

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 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: 1.300 kg
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Modele przedstawione w prospekcie zawierają 

częściowo również wyposażenie specjalne lub 

elementy dekoracyjne nienależące do seryjnego 

zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i 

kolorach od przedstawionych przedmiotów 

wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one 

uwarunkowane naturą użytych materiałów i 

zgodne ze standardami handlowymi. To samo 

dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod 

warunkiem zachowania tej samej lub lepszej 

łącznej jakości produktu i pod warunkiem, 

że nie mają one negatywnego wpływu na cel 

zastosowania.

NA ŚWIECIE

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny 

Czechy · Dania · Estonia · Finlandia · Francja

Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia

Islandia · Izrael · Japonia · Korea Południowa

 Mongolia · Niemcy · Norwegia · Nowa Zelandia

Polska · Portugalia · Rumunia · Słowenia · Sri Lanka

Szwajcaria · Szwecja · Tajlandia · Wielka Brytania

Włochy · Węgry

NIEMCY

PL


