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WSZYSTKO UŁOŻYŁO  
SIĘ DOBRZE,  
ALE BĘDZIE JESZCZE 
LEPIEJ

Na początku była pionierska idea. Dzisiaj natomiast firma 

Hobby uważana jest za prekursora w branży nowoczesnych 

przyczep i samochodów kempingowych. Od 50 lat dbamy 

o to, aby caravaning był coraz łatwiejszy, wygodniejszy i 

bardziej relaksujący.

Każda generacja przyczep kempingowych firmy Hobby  

przekonuje najwyższej klasy wyposażeniem seryjnym,  

przestronnym wnętrzem, jakością i funkcjonalnością.

Tajemnica naszego sukcesu opiera się na czterech filarach: 

wynalazkach wytyczających nowe kierunki rozwoju, inno-

wacyjnej technice, nowoczesnym stylu i olbrzymiej pasji. 

Nic dziwnego, że Hobby to najpopularniejsza i najczęściej 

kupowana marka przyczep kempingowych w Europie.

1967
W wieku 30 lat, Harald Striewski, 
wykwalifikowany inżynier budowy 
statków, zakłada swoją firmę. Pier-
wsze przyczepy kempingowe Harald 
Striewski konstruuje na 2 lata przed 
założeniem przedsiębiorstwa o nazwie 
Hobby-Wohnwagenwerk w Fockbek. 

Dwie z nich od razu sprze-
daje, a trzecią udaje się ze 
swoją rodziną w podróż.

1968
Młoda firma rośnie i zmienia swoją 
lokalizację. Na nowym terenie 
zakładowym o powierzchni 10 855 
metrów kwadratowych przy ulicy 
Schafredder w Fockbek zatrudnionych 
jest już czterech pracowników. 

1970
Początkowy cel, wyprodukowanie  
jednej przyczepy kempingowej  
dziennie, firma Hobby osiągnęła już  
w 1969 roku. Rok później 42  
pracowników produkuje sześć  
przyczep kempingowych dziennie.

2009  
Połowa miliona osiągnięta: Zakład w 
Fockbek opuszcza 500 000. przyczepa 
kempingowa firmy Hobby, Excellent 
495 UL.

2006
Firma Hobby ma nowy adres: Harald-
Striewski-Straße. Fockbek oddaje hołd 
odnoszącemu sukces przedsiębiorcy 
za jego zasługi dla gminy.

2007
Kanclerz Angela Merkel i premier kraju 
związkowego Szlezwik-Holsztyn Peter 
Harry Carstensen odwiedzają firmę 
Hobby w Fockbek.



350 LAT HOBBY

1972
Z rosnącą paletą modeli rośnie 
również liczba: 5.000 przyczep 
kempingowych zjechało już z taśmy 
produkcyjnej w Fockbek, wyproduko-
wanych przez 132 pracowników. 

1983
Firma Hobby jest wiodącym produ-
centem przyczep kempingowych w 
Niemczech, a rok później również w 
całej Europie. Co dziewięć minut z 
taśmy produkcyjnej w Fockbek zjeżdża 
jedna przyczepa kempingowa.

1984
Hobby 600 to pierwszy samochód 
kempingowy marki Hobby i jedno-
cześnie początek historii pełnej 
sukcesu: Ten częściowo zintegrowany 
samochód kempingowy wygrywa 
piętnaście razy tytuł „Samochód  
kempingowy roku”!

1996
Firma Hobby wprowadza dla wszy-
stkich serii przyczep kempingowych 
wyposażenie „All inclusive” i stawia 
tym samym akcenty w całej branży: 
wszystkie modele są fabrycznie  
wyposażone w wysokiej jakości 
dodatki. 

1998
Firma Hobby przejmuje dział  
przyczep i samochodów kem-
pingowych firmy Xaver Fendt GmbH 
&; Co. w Asbach-Bäumenheim w 
Bawarii. Ten dział staje się w pełni 
firmą-córką Hobby pod nazwą  
Fendt Caravan GmbH.

2011
Firma Hobby definiuje na nowo  
przyczepy kempingowe ekstraklasy: 
Eleganckie modele z serii Premium 
stają się wzorcem w segmencie lu-
ksusowym i jak żadne inne przyczepy 
kempingowe wpływają na styl  
projektowania w całej branży  
caravaningowej.

2014
Furgon Vantana obchodzi premierę 
i trzy lata później swoją wyjątkową 
lodówką SlimLine zdobywa Europejską 
Nagrodę Innowacyjności.

2016
Wprowadzenie kompletnego  
wyposażenia HobbyKomplett w  
modelach Optima i Siesta: Hobby 
oferuje samochody kempingowe 
kompletnie wyposażone fabrycznie 
bez dodatkowych pakietów i  
ukrytych kosztów.

2017
Spotkanie na szczycie w samochodzie 
kempingowym: Podczas drugiej wizyty 
w zakładzie produkcyjnym przyczep 
kempingowych firmy Hobby kanclerz 
Angela Merkel gratuluje szefowi  
Hobby Haraldowi Striewskiemu z 
okazji 50-letniego jubileuszu.

2017
Firma Hobby obchodzi 50-lecie i 
organizuje festyn uliczny i spektakular-
ne pokazy laserowe. To wydarzenie z 
udziałem 40 000 gości to prezent od 
właściciela firmy Haralda Striewskiego 
dla jego pracowników i ich rodzin.
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CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY
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PRESTIGE

EXCELLENT

DE LUXE 
EDITION

DE LUXE

ONTOUR

LANDHAUS

PREMIUM
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50 lat Hobby
Serie
Kompletne wyposażenie HobbyKomplett
Część mieszkalna
Kuchnia
Część sypialna
Łazienka
Budowa
Technika pokładowa
Wyposażenie specjalne
Tapicerki
Przegląd modeli

SPIS TREŚCI

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZYCZEP KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY SPIS TREŚCI
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ONTOUR
POCZĄTKUJĄCY
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8
460 DL

Z lekkością w drogę – w nowej przyczepie kempingowej ONTOUR firmy Hobby. Bez niepotrze-

bnego balastu. Ale ze wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Przyczepa kempingowa ONTOUR jest 

zawsze gotowa do spontanicznych wypraw w szeroki świat. Mniej znaczy więcej: kompaktowa 

przyczepa kempingowa ONTOUR firmy Hobby od 1200 kg i od 2,20 m szerokości to idealna 

przyczepa kempingowa również do mniejszych pojazdów. Dla maksymalnego komfortu możesz 

wybrać spośród czterech różnych układów wnętrza ten, który najbardziej odpowiada Twoim 

potrzebom.

ONTOUR POCZĄTKUJĄCY
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460 DL

460 DL



11ONTOUR
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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: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL

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

13ONTOUR
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DE LUXE
RODZINNY
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460 UFe

Prawdziwa wolność to dla nas czas spędzony w przyczepie kempingowej Hobby. Co się za tym 

kryje? Jasny, przyjazny 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 12 wariantach z pięcioma różnymi układami 

łóżek dziecięcych. Bo prawdziwa wolność nie zna kompromisów.

DE LUXE RODZINNY
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515 UHK

400 SFe 515 UHK

515 UHK
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515 UHK DE LUXE
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560 KMFe



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

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

21

560 KMFe

560 KMFe

DE LUXE
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DE LUXE EDITION
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 od-

powiedni 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 SPORTOWY
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545 KMF

545 KMF 495 UL

490 KMF

460 LU



27DE LUXE EDITION
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650 KMFe



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

29DE LUXE EDITION
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EXCELLENT
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. Prawdopodo-

bnie 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 ELEGANCKI
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495 UFe

540 UL



35EXCELLENT
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460 SFf

460 SFf

460 SFf

495 WFB

495 WFB



37EXCELLENT
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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 UFe

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

39EXCELLENT
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PRESTIGE
WSPANIAŁY
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560 WLU

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 jedenaście 

różnych układów wnętrza, częściowo z wydzielonym kącikiem dla najmłodszych. Ta przyczepa 

spełnia wszystkie życzenia. 

PRESTIGE WSPANIAŁY
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720 KWFU

720 KWFU

720 KWFU

560 LU

560 LU



45PRESTIGE
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660 WFC



495 UL

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

650 UMFe

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

540 UFe

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

650 KFU

L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 LU

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

660 WFC

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

560 WLU

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

720 UKFe

L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

560 WFU

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

720 KWFU

L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

620 CL

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

47

660 WFC

660 WFC

PRESTIGE
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PREMIUM
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 WYJĄTKOWY
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560 UL

560 CFe

560 CFe



53PREMIUM



54
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

55PREMIUM

Wyposażenie specjalne: skóra naturalna

Alternatywna tapicerka: Vermont
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LANDHAUS
KLASYCZNY
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770 CL

LANDHAUS. Wyrusz na kwitnące łąki, do zielonych lasów, nad błękitne jeziora. Nareszcie 

możesz odpocząć – w swoim własnym, ruchomym domku wiejskim. Przyczepa kempingowa 

LANDHAUS firmy Hobby ma pod każdym względem wiejski urok. Wszystkim miłośnikom przyro-

dy zapewnia komfort dostosowany do ich potrzeb.

LANDHAUS KLASYCZNY



5959LANDHAUS
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770 CFf

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

61

770 CFf

LANDHAUS
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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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HOBBYKOMPLETT 
TWÓJA PRZYCZEPA
KEMPINGOWA
HOBBY W PEŁNI
WYPOSAŻONA.

Masz wysokie wymagania? W Hobby jesteś pod właściwym adresem, 

ponieważ 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 zamknięć  
„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
(Dinette)

Siedzisko dla dzieci

Siedzisko w przedniej części  
pojazdu (Dinette)

PRZEGLĄD SIEDZISK

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA
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Ogrzewana garderoba
Wilgotne płaszcze i kurtki można 
powiesić i wysuszyć w pobliżu wejścia, 
ponieważ przez garderobę przepływa 
od dołu ciepłe powietrze.  
(zależnie od modelu)

Pojemne, wentylowane szafki z systemem łagodnego domykania „soft close”
Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących umożliwiają optymalną cyrkulację  
ogrza nego powietrza. Duży odstęp między wymuszoną wentylacją i ścianą 
zewnętrzną zapobiega powstawaniu wilgotnych plam i pleśni. Otwierające się  
wysoko do góry klapy szafek z systemem łagodnego domykania „soft close”  
zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. Bardzo solidne zawiasy  
gwarantują stabilność i pewne zamykanie. 

Szafka na telewizor ze  
szklaną witryną
Szafka na telewizor przy wejściu jest 
wyposażona w estetyczną witrynę z 
oświetleniem wnętrza LED.

Praktyczny regał 
Regał nad drzwiami wejściowymi jest 
jednocześnie ozdobny i praktyczny. 
Idealne miejsce na różne codzienne 
przybory, zawsze pod ręką.

Elegancki zestaw szkła
Ekskluzywny, elegancki zestaw szkła 
należy do wyposażenia przyczepy. 
(zależnie od modelu)
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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.

Trójkolorowe oświetlenie punktowe
Ciepłe, nastrojowe oświetlenie, białe 
światło do czytania lub zmrok – trójko-
lorowa lampka punktowa do czytania 
pozwala na indywidualne ustawienie 
światła zależnie od nastroju.

Komfort siedzenia z przestrzenią na nogi
Siedziska z lekko przesuniętymi schowkami oferują 
optymalną przestrzeń na nogi. Biegnąca dookoła, 
miękka listwa łagodzi twarde krawędzie.

Podświetlany regał narożny
Lustrzane, oświetlone osłony narożników siedzisk 
gwarantują wyjątkową atmosferę. Praktyczny  
szczegół stanowi trójstopniowa lampka do  
czytania. (zależnie od modelu)

Stół z bezstopniową regulacją 
wysokości
Stół z bezstopniową regulacją  
wysokości umożliwia swobodne 
zajęcie miejsca na siedzisku i oferuje 
więcej miejsca na nogi.  
(zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ MIESZKALNA
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KUCHNIA
NIESAMOWITA PRZESTRZEŃ
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Kompaktowa 
kuchnia boczna

Kompaktowa ku-
chnia boczna z SST

Duża kuchnia z lodówką Super Slim Tower i dużą ilością 
schowków

Przestronna kuchnia w kształcie litery L

Szeroka kuchnia 
boczna

Kuchnia w tylnej 
części pojazdu

PRZEGLĄD KUCHNI

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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Praktyczny wkład na sztućce
Przemyślane szuflady na sztućce gwarantują, że nawet pod-
czas jazdy sztućce i akcesoria kuchenne pozostaną na swoim
miejscu. 

Praktyczne połączenie kuchenki ze zlewozmywakiem zapewniające większą 
powierzchnię roboczą 
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej stali szlachetnej i tworzą 
jednolitą całość, która w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między 
trzema palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również w większych garnkach. 
Zapalenie płomienia następuje za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową 
powierzchnię roboczą 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 zam-
knięć „push lock” i łagodnego domykania „soft close”
Wyjątkowo duże szuflady oferują miejsce na wszelkiego  
rodzaju wyposażenie kuchenne. Pełny wysuw umożliwia 
dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania zapewnia 
łagodne i ciche zamykanie szuflad. Mechanizm „push lock” 
gwarantuje bezpieczne blokowanie szuflad. Wzmocnione pod-
pórki oraz przedłużone zaczepy zamków zapewniają bezpiecz-
ne zamknięcie załadowanych szuflad nawet podczas jazdy.

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 w jasną lampę kuchenną LED i dwa praktycznie 
rozmieszczone gniazda. (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 łado-
wania USB i gniazda 230 V są idealnie wpasowane w tylną 
ścianę kuchni. (zależnie od modelu)

Elegancka lada kuchenna
Nowoczesna lada nadaje kuchni bardzo eleganckiego charakteru. O szczególne 
akcenty dba przepuszczająca światło szyba z wyraźnym logo Hobby. Lada z prak-
tyczną półką służy również jako elegancka przegroda między siedziskiem a kuchnią.

Pojemna dolna szafka narożna
Dolna szafka kuchenna wyposażona w system dużych, obro-
towych półek umożliwia przechowywanie naczyń i garnków, 
co pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w kuchni. 
(zależnie od modelu)

Szafka wysuwana z koszykami
Szafki wysuwane z koszykami można całkowicie wysunąć, 
dzięki temu wykorzystany jest każdy centymetr powierzchni. 
(zależnie 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.

Uchwyt na ręcznik
W wielu kuchniach wysuwany uchwyt 
na ręcznik oferuje miejsce na ścierki 
do naczyń. (zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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CZĘŚĆ SYPIALNA
DLA KOMFORTOWEJ I PRZYJEMNEJ NOCY
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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 SYPIALNIA
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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 spuszczeniu opuszczanego łóżka. Trzy dalsze miejsca do spania znajdują się w części 
dziecięcej. 

Zmienne opuszczane łóżko
Jeżeli używane jest tylko opuszczane łóżko, siedzisko pod nim
pozostaje nieprzebudowane. Dzięki solidnemu mechanizmowi 
lin możliwe jest bezstopniowe ustawienie łóżka razem z  
pościelą bezpośrednio pod dachem.

Przyjazna dla dzieci lampa-miś 
Przez obrócenie nosa misia światło zostaje ściemnione 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  
sztucznej skóry w wezgłowiu łóżek dba o czyste wykończenie, 
lampy LED na wysięgnikach precyzyjnie dostarczają światła 
do czytania, a na szerokich regałach mieszczą się książki, 
okulary, zegarki i inne osobiste rzeczy.

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  
korzyści. Stabilne okno w przedniej części przyczepy jest 
wyposażone w zintegrowaną kasetę typu kombi z roletą 
przeciwsłoneczną i moskitierą oraz półkę na książki i inne 
przedmioty. (zależnie od modelu)

Górne łóżko wyposażone w stabilne zabezpieczenie przed wypadnięciem z łóżka
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 wyposażone 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  
sypialnej zapewnia dodatkowy komfort. (zależnie od modelu)

HOBBYKOMPLETT SYPIALNIA



76

ŁAZIENKA
WSZYSTKO DO OSOBISTEJ HIGIENY
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Jasna łazienka w środkowej części pojazdu, z 
wieloma praktycznymi półkami

Duża łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną 
prysznicową i dużą ilością miejsca do przechowywania

Łazienka z osobą kabiną prysznicową

Podłużna łazienka z osobnym  
prysznicem

Zewnętrzna łazienka z bardzo dużymi 
lustrami

PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ ŁAZIENKOWYCH

HOBBYKOMPLETT ŁAZIENKA
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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 przekonuje ona 
również pod względem optycznym i praktycznym. (zależnie od modelu)

Przestronna toaleta w przedniej części pojazdu
Toaleta ma wyjątkowo dużą powierzchnię. Nieprzezroczyste, 
boczne okna gwarantują optymalną wentylację.  
(zależnie od modelu)

Dużo miejsca do przechowywania rzeczy
W szafce pod umywalką i w szafkach z lustrami można bez problemu 
schować wszystkie kosmetyki. (zależnie od modelu)

Ekskluzywna toaleta kasetowa THETFORD
Specjalnie dla firmy Hobby zaprojektowana toaleta  
z podkładem uszczelniającym i gładką powierzchnią 
ułatwiającą czyszczenie. (zależnie od modelu)

Praktyczna toaleta obrotowa THETFORD 
Toaletę kasetową można obrócić dwukrotnie o 90 stopni. Umożliwia  
to optymalne wykorzystanie przestrzeni. (zależnie od modelu)
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Oddzielna kabina prysznicowa
Oddzielna kabina prysznicowa zapewnia komfort 
kąpieli jak w domu. (zależnie od modelu)

Okno dachowe
Światło do środka, wilgotność 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.

Wysokiej jakości, stylowa klamka
Drzwi łazienki są wyposażone w metalową klamkę o ergonomicznym 
kształcie. Poprawiony kształt redukuje niebezpieczeństwo zahaczenia o 
klamkę luźną odzieżą.

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  
zintegrowaną 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, pokryw 
luku bagażowego, pokryw bagażnika i 
pokrywy kasety WC.

Estetyczny uchwyt drzwi  
wejściowych
Prawie wszystkie przyczepy kempingo-
we 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  
zarzucania na boki WINTERHOFF
Bezpieczna jazda dzięki łatwemu 
połączeniu. Zaczep bezpieczeństwa 
WS 3000 firmy WINTERHOFF ze  
stabilizatorem 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 krytycznych 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 BUDOWA
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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 pojazdu 
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. Wskaźnik ciśnienia powietrza w osłonie wnęki koła informuje o  
wymaganym ciśnieniu opon. Zintegrowana listwa kedrowa 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 zintegrowaną 
zmiotką i szufelką pomaga zachować czystość. Ponadto nowe, szersze o 40 mm drzwi posiadają bardzo skuteczne uszczelnienie, 
chroniące przed zalaniem wodą.
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Błyszcząca klamra z tyłu pojazdu 
Wzrok przyciąga umieszczona nad tablicą rejestracyjną klamra w kolorze chromu w modelach  
De Luxe Edition, Excellent i Prestige. 

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  
skrzynią 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 nadanie przyczepom firmy Hobby wyjątkowego wyglądu z 
eleganckimi zaokrągleniami. (Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige)

Ekstraklasa 
Szlachetne wrażenie sprawia naklejka żywiczna z  
chromowanym logo firmy Hobby, która podkreśla  
elegancję i wysoką jakość serii Excellent i Prestige.

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.

Pianka EPS
Drewno

Taśma uszczelniającaBlacha aluminiowa

Tworzywo sztuczne ABS

Podokiennik (pianka PU)

Podłoga

Pianka PU

HOBBYKOMPLETT BUDOWA
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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.  
(niedostępne w modelu Landhaus)

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 warga uszczelniająca chronią przed wodą
rozpryskową. (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. W seriach Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, 
Excellent, Prestige i Premium solidne, pionowo otwierające się 
okucia o kształcie równoległoboku umożliwiają szczególnie 
wygodny dostęp. Podłoga z tworzywa sztucznego jest  
odporna na rozkład i łatwa do czyszczenia. 

Listwy markiz z odprowadzeniem wody
Listwy markiz z przodu i z tyłu mają specjalnie ukształtowane 
zakończenia pozwalające na jeszcze skuteczniejsze  
odprowadzanie wody deszczowej.

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

Przepusty na korbę w osłonie przedniej
Przepusty w listwie do osłony zapewniają wygodny dostęp  
do podpór składanych i podpór do dużych ciężarów.  
(osłona przednia nie jest dostępna w modelach Landhaus)

HOBBYKOMPLETT BUDOWA
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TECHNIKA POKŁADOWA
URLOP BEZ KOMPROMISÓW 
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Oświetlenie LED szafy na ubrania
Wewnętrzne oświetlenie szafy na ubrania włącza 
się automatycznie przy otwieraniu drzwi,  
zapewniając doskonały przegląd zawartości.  
Lampę można wyjąć i użyć jako latarki.

System sterowania oświetleniem z  
podstawowym panelem sterowania
Przy wejściu do wszystkich przyczep kem-
pingowych firmy Hobby znajduje się system stero-
wania oświetleniem w technologii CI-BUS. Steruje 
on prawie wszystkimi jednostkami oświe- 
tleniowymi, pokazuje poziom świeżej wody i steruje
bojlerem ciepłej wody oraz dostępnym opcjonalnie
ogrzewaniem podłogowym. (przykład modelu)

Oświetlenie wnętrza LED
Liczne elementy oświetleniowe w energooszczędnej technologii LED zapewniają wyjątkową atmosferę. 
Wyjątkowy efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach wiszących (niedostępne w serii Ontour i De Luxe). 
Wszystkie lampy 12 V wykonane są wyłącznie w energooszczędnej technologii LED.

Wyłącznik oświetleniowy dla dzieci
Dobrze osiągalny dla najmłodszych pasjonatów 
campingu – wyłącznik oświetleniowy na  
wysokości przyjaznej dla dzieci.

Dotykowy wyłącznik światła
Oddzielne wyłączniki światła wykonane są w 
technologii dotykowej. Dzięki temu ich  
obsługa jest bardzo ułatwiona.

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-  
eniem 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  
różnicowoprądowym, a także dwa gniazdka i 
przyłącze antenowe. (przykład montażu)

Przyłącza wody i prądu
Znormalizowane gniazdko 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. (zależnie od modelu)



89

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
Każde siedzisko jest wyposażone w łatwo dostępny schowek na przedmioty potrzebne w podróży.

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 hamo-
wania 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 baterią

Ogrzewanie podłogowe
Eleganckie felgi z metali lekkich

Koło zapasowe z uchwytem

Uchwyt do telewizora z ramieniem uchylnym

HobbyConnect

Aplikacja MyHobby

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

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
Posiadasz już przyczepę kempingową Hobby lub też masz kilka specjalnych życzeń co do wyposażenia?
Ich spełnienie umożliwia gama odpowiedniego wyposażenia oraz wiele rozwiązań indywidualnych, dzięki
którym będziemy mogli przystosować Twoją przyczepę kempingową odpowiednio do osobistych oczekiwań.
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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 
pozwala to na równomierne rozłożenie ciężaru. 
Bagażnik można jednym ruchem rozłożyć do 
przodu i w ten sposób uzyskać wolny dostęp do 
skrzyni na butle gazowe.  
(niedostępny w serii Landhaus)

Przestronny garaż 
Garaż oferuje miejsce na bagaż o większych  
gabarytach. (zależnie od modelu)

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 AL-KO
Dostępny dla wielu modeli: lekki uchwyt na koło 
zapasowe firmy AL-KO. Umieszczenie koła zapa-
sowego pod przyczepą kempingową pozwoliło na 
uzyskanie dodatkowej przestrzeni np. na skrzynię 
na butle gazowe.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 
przyczepy Knott ETS Plus
Czujnik o wysokim poziomie czułości rejestruje 
w sposób ciągły ruch przyczepy podczas jazdy. 
System ETS Plus zapobiega szybko i efektywnie 
utracie stabilności i hamuje automatycznie w razie 
niebezpieczeństwa.
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Składane łóżko dziecięce nad środkowym 
siedziskiem
Do wielu modeli ze środkowym siedziskiem 
dostępne jest rozkładane nad nim łóżko dziecięce. 
W ten sposób – w ciągu kilku minut – powstaje 
dodatkowe miejsce do spania.

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)

Dodatkowe dziecięce łóżko piętrowe  
(wersja UKF)
Więcej miejsca dla maluchów. W wybranych  
układach wnętrza z łóżkami pojedynczymi w  
przedniej części pojazdu (np. UL) istnieje 
możliwość ich zamiany na łóżko z materacem 
140x200 cm i dziecięce łóżko piętrowe. W ten 
sposób w średnio dużej przyczepie powstaje  
nawet sześć miejsc do spania. (zależnie od modelu)



93

Łóżko z materacem 160x200 cm, umieszczone poprzecznie z przodu
W wielu układach wnętrza (np. UL i CL) z pojedynczymi łóżkami w 
przedniej części pojazdu istnieje możliwość ich zamiany na poprzecznie 
ustawione łóżko z materacem 160x200 cm. (zależnie od modelu)

Piekarnik
Pieczenie chleba albo pizzy na obiad – również 
w podróży to żaden problem dzięki opcjonalne-
mu piekarnikowi do zabudowy o pojemności 36 
litrów, wyposażonemu w oświetlenie. (niedostęp-
ny w modelu 400 SFe, 460 SF; rodzaj zabudowy 
zależnie od modelu, może być inny od przedstawi-
onego na zdjęciu)

Wyciąg oparów DOMETIC
Wyciąg oparów uzupełnia wyposaże-
nie kuchni i zapewnia usuwanie 
zapachów powstających podczas 
gotowania. (niedostępny w modelu 
400 SFe, 460 SF)

Kuchenka mikrofalowa
Wygodnie jak w domu: kuchenka 
mikrofalowa firmy DOMETIC idealnie 
nadaje się do szybkiego podgrzewania 
potraw. (niedostępne w modelach 400 
SFe, 460 SFf)

Materac (zimna pianka)
Materac (zimna pianka) z siedmioma 
różnymi strefami twardości gwarantuje 
najwyższy komfort spania.

Zestaw prysznicowy w toalecie
Opcjonalny zestaw prysznicowy w toalecie  
zmienia łazienkę w praktyczną kabinę  
prysznicową. (zależnie od modelu)

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.

Wyjmowana wykładzina
Opcjonalna wykładzina sprawia, że w 
części mieszkalnej jest przytulnie jak 
w domu. Wykładzina składa się z kilku 
elementów, które są idealnie dopaso-
wane do układu wnętrza przyczepy 
kempingowej. Można ją łatwo wyjąć w 
celu wyczyszczenia.

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 urzą-
dzeniami 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 interfejsowi 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 wyświe-
tlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na
wodę oraz stanu naładowania baterii, 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 seriach Premium i Landhaus)

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. 

Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE 3020 
HE o łącznej mocy 8500 W ze zinte-
growanym bojlerem o pojemności 8,4 
l dostępne jest od typu 490. Ogrze-
wanie i podgrzewanie wody może być 
ze sobą połączone, ale może również 
następować niezależnie od siebie.

Zestaw Autark-Set 12 V i najnowocześniejszy system zarządzania baterią
Inteligentny czujnik baterii (IBS) dostarcza wszystkich ważnych danych, takich jak czas ładowania, prąd  
ładowania i napięcie ładowania, a także – w trybie Autark – czas i prąd pozostały do wyładowania baterii
GEL i AGM. Wszystkie wartości można odczytać na panelu sterowania TFT. Czujniki baterii dostarczają do 
inteligentnej ładowarki dokładną ilość potrzebnego prądu ładowania i napięcie, umożliwiając tym samym 
oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest krótszy o ok. 30% w porównaniu ze 
zwykłymi ładowarkami.

Centralnie można sterować także innymi komponentami 
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 push na mobilne 
urządzenie końcowe, na przykład gdy pojazd zostanie  
skradziony z miejsca postoju. 

Szybko dostępne ciepło dzięki TRUMA 
VarioHeat
W ogrzewanie VarioHeat „Comfort“ firmy 
TRUMA można wyposażyć wszystkie przycze-
py 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 pomieszcze-
nia. Jako cyfrowe ogrzewanie gazowe można je 
doskonale zintegrować w system zarządzania 
urządzeniami pokładowym CI-BUS.

HobbyConnect
ready

Instalacja satelitarna

Klimatyzacja

Panel sterowania TFT

System oświetleniowy

Ogrzewanie

Zasilanie wodą

System zarządzania 

akumulatorem



95

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.

Ogrzewanie podłogowe gorącą 
wodą
Maksymalny komfort oferuje  
połączenie ogrzewania gorącą wodą 
i ogrzewania podłogowego gorącą 
wodą. Podłoga ogrzewana jest  
systemem przewodów rurowych, 
przez które przepływa ciepła woda. 
Płyty przenoszące ciepło powodują 
jego rozłożenie na całą podłogę. 

Klimatyzator dachowy DOMETIC
FreshJet z funkcją grzania
Klimatyzator dachowy wytwarza  
cztery regulowane prądy powietrza.  
To wygodne i lekkie urządzenie  
pracuje oszczędnie i przyjemnie cicho.

Instalacja satelitarna
W pełni automatyczna instalacja 
satelitarna CAP 650 firmy Kathrein 
obejmuje obrotową antenę płaską 
o dobrym zasięgu. Ma ona wyso-
kość zaledwie 21 cm i odznacza się 
wyjątkowo dobrą aerodynamiką. 
Antena posiada konwerter Twin LNB 
umożliwiający zintegrowanie dwóch 
urządzeń odbiorczych z systemem. 
Ustawienie następuje automatycznie.

Ogrzewanie podłogowe
Wszystkie przyczepy kempingowe 
firmy Hobby mogą być dostarczo-
ne z elektrycznym ogrzewaniem 
podłogowym. Folie grzejne w ciągach 
komunikacyjnych podłogi zapobiegają 
powstawaniu mostków termicznych, 
zapewniają też przyjemne ciepło 
stopom.

Bojler elektryczny TRUMA, 14 litrów
Dostępny opcjonalnie, wydajny 
element grzejny podgrzewa wodę od 
15°C do 70°C w ciągu zaledwie 70 
minut. Magazynowanie ciepła przez
długi okres gwarantuje bardzo krótkie
czasy dogrzewania i pozwala na  
oszczędność energii i kosztów.

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
Wielostronny system rozrywkowy z radiem i odtwarzaczem 
muzyki (CD, USB, SD) z wygodnym sterowaniem wszystkich 
funkcji za pomocą pilota. Doskonałą przyjemność słuchania 
gwarantują cztery głośniki, umieszczone w czterech optymal-
nych miejscach w części mieszkalnej.

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.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE
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Taiga
seryjnie w modelach ONTOUR

Patch
seryjnie w modelach DE LUXE

Avus
seryjnie w modelach  
DE LUXE EDITION

Torino
seryjnie w modelach EXCELLENT

Jawa
seryjnie w modelach PRESTIGE

PRZEGLĄD TAPICEREK 
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SPEŁNIENIE INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ
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Vermont
do wyboru seryjnie w modelach 
PREMIUM 

Kentucky
do wyboru seryjnie w modelach 
PREMIUM 

Villa
seryjnie w modelach LANDHAUS

Wyposażenie skórzane
opcjonalnie w modelach PREMIUM i 
LANDHAUS

Capri
Wyposażenie specjalne dla wszystkich 
modeli

TAPICERKI



770 CFf 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

660 WFU 4

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

650 UFf 4

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

560 CFe 4

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

660 WFC 4

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

650 UMFe 4 1

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

540 UFe 4

Excellent, Prestige
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU 4

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

560 CFe 4

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

540 UFf 4

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

495 UFe 4

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

460 SFf 2 1

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

440 SF 4

De Luxe Edition 
L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB 4

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

460 UFe 4

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

455 UF 4

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

400 SFe 3

De Luxe 
L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

390 SF 4

Ontour
L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg
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ŁÓŻKA Z MATERACEM  
160X200 CMŁÓŻKA Z MATERACEM 140X200 CM

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW WERSJA DANE TECHNICZNE

2
Miejsca do spania

2
Miejsca do spania dla dzieci

Opuszczane łóżko

Przyczepa kempingowa dwuosiowa

Lodówka, 96 l

Lodówka Slim Tower, 140 l 

Lodówka Super Slim Tower, 150 l 

F Łóżko z materacem 140x200 cm

Fe Łóżko z materacem 140x200 cm 
Osobna 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 Dinette

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



770 CL 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

650 UKFe 4 2

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

560 UL 4

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

495 UL 4

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

720 KWFU 4 2

Prestige
L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 UKFe 5 2

Prestige
L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

650 KFU 4 2

Prestige
L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

620 CL 4

Prestige
L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 WLU 4

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

560 LU 4

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

540 WLU 4

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

650 KMFe 4 2

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

560 KMFe 4 2

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

545 KMF 3 2

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

540 KMFe 3 2

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

540 UL 4

De Luxe, Excellent
L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 4 3

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

495 UL 4

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

490 KMF 3 2

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

460 LU 4

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

470 UL 3

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

470 KMF 3 2

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

460 DL 3

Ontour
L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg
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ŁÓŻKA POJEDYNCZE

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

ŁÓŻKA DZIECIĘCE

PRZEGLĄD MODELI 
Łóżko francuskie zamiast łóżek 
pojedynczych, z dodatkowym 
łóżkiem dziecięcym (w zależnoś-

ci od modelu dostępne w ukła-

dach wnętrz jako CKF, KFU, UKF 
dla CL, LU i UL) - od typu 560

Łóżko typu Queen poprzecz-

ne, zamiast łóżek pojedync-

zych (w zależności od modelu 
dostępne dla układów CL, 
LU i UL)



QUALITY MADE IN GERMANY

NA ŚWIECIEWSKAZÓWKA NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia
Finlandia · Francja · Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia
Holandia · Izrael · Japonia · Mongolia · Norwegia · Nowa Zelandia · Włochy
Norwegia · Polska · Portugalia · Rumunia · Słowenia · Szwajcaria · Szwecja 
Czechy · Hiszpania · Korea Południowa · Słowenia · Sri Lanka 
Tajlandia · Węgry

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również 
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne nie należące 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.
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