VANTANA 2020

ONTOUR │ DE LUXE │ PREMIUM

GEBAUT FÜRS LEBEN

HOBBY.
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.
Tajemnica naszego sukcesu opiera się na czterech
filarach: wynalazkach wytyczających nowe kierunki
rozwoju, innowacyjnej technice, nowoczesnym stylu i
olbrzymiej pasji.
Każda nowa generacja pojazdów przekonuje ponadto
najwyższej klasy wyposażeniem seryjnym, przestronnym
wnętrzem, jakością i funkcjonalnością przy wyjątkowym
stosunku jakości do ceny. Nic dziwnego, że Hobby to
najpopularniejsza i najczęściej kupowana marka
samochodów kempingowych w Europie.
Hobby. Na całe życie.
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HOBBY VANTANA –
POTRÓJNA JAKOŚĆ.
Furgon VANTANA dostępny jest w trzech wersjach: VANTANA
ONTOUR, VANTANA DE LUXE i VANTANA PREMIUM.
Ich wspólna mocna strona: kompaktowa konstrukcja. To ona
sprawia, że trójka naszych pojazdów nadaje się doskonale do
podróży i codziennej eksploatacji. W inteligentnie zaaranżowanej kompaktowej łazience również na niewielkiej powierzchni
zapewniony jest wysoki komfort. Wszystkie trzy serie mają taki
sam układ wnętrza. Do wyboru dostępna jest wersja K60 FT
z łóżkiem podwójnym oraz wersja K65 ET z dwoma łóżkami
pojedynczymi z tyłu.
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VANTANA ONTOUR DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Już najbardziej ekonomiczny model dla początkujących oferuje wszystko to,
co jest niezbędne do komfortowego podróżowania. Kuchnia z aneksem kuchennym,
zlewozmywakiem ze stali szlachetnej, kuchenką z dwoma palnikami oraz lodówką
sprężarkową o pojemności 70 l doskonale spełnia potrzeby podróżujących kucharzy.
Wygodne materace z zimnej pianki oferują przyjemny wypoczynek w nocy. Specjalna
pełna izolacja B6 i pianka XPS gwarantują również doskonałe ocieplenie zabudowy.
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K60 FT, TAPICERKA „ARRAS“

VANTANA ONTOUR
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K60 FT

PRAKTYCZNA LODÓWKA 70 L
Kompaktowa lodówka jest wyposażona w wewnętrzne oświetlenie
LED, a jej wnętrze można dostosowywać do aktualnych potrzeb.
Dodatkowy schowek umieszczony pod lodówką zapewnia miejsce
na przechowywanie różnych przedmiotów i jest łatwo dostępny od
zewnątrz.

K60 FT

VANTANA ONTOUR
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K60 FT

VANTANA ONTOUR
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HOBBY

KOMPLETT

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

VANTANA DE LUXE WSZECHSTRONNY
A może by tak chcieć czegoś więcej? Silnik o mocy 140 KM, 16-calowe felgi z metali lekkich
oraz kompletne wyposażenie HobbyKomplett to tylko kilka z dodatkowych plusów modelu
VANTANA DE LUXE. Wartość dodaną w jego wnętrzu stanowi również montowana seryjnie
lodówka sprężarkowa o pojemności 90 l. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, można wybierać
pomiędzy klasyczną bielą i kolorem specjalnym srebrny metalik. Również zderzaki są
polakierowane w wybranym kolorze nadwozia.
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K60 FT, TAPICERKA „PATCH“

VANTANA DE LUXE
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DUŻA LODÓWKA 90 L
Wyjątkowy komfort: dzięki przekładanym zawiasom duża
lodówka może być otwierana na dwie strony. Siedząc na zewnątrz,
nie trzeba już wchodzić do pojazdu, aby wyjąć coś z lodówki.

K60 FT

VANTANA DE LUXE
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K60 FT

K60 FT

K60 FT

VANTANA DE LUXE
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HOBBY

KOMPLETT

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

VANTANA PREMIUM EKSTRAKLASA
Spełnia wszelkie oczekiwania, podobnie jak VANTANA DE LUXE: silnik o mocy 140 KM,
16-calowe felgi z metali lekkich oraz kompletne wyposażenie HobbyKomplett. Wyjątkowe
rozwiązanie stanowi innowacyjna lodówka SlimLine, harmonijnie zintegrowana z górnymi
szafkami. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, można wybierać między standardowym białym
lakierem lub szarym łupkiem, srebrnym metalicznym i czarnym. Zderzaki są również
polakierowane w wybranym kolorze nadwozia. Bogatego wyposażenia dopełniają
doskonale dopasowane okna ramowe.
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K65 ET, TAPICERKA „SARI“

VANTANA PREMIUM

17

OPATENTOWANA

LODÓWKA

SLIMLINE
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K65 ET

LODÓWKA SLIMLINE
Wszystko od razu widoczne – dzięki lodówce SlimLine o
pojemności 90 l, umieszczonej w szafce wiszącej.

K65 ET

K65 ET

K65 ET

VANTANA PREMIUM
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K65 ET

K65 ET

VANTANA PREMIUM
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KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
HOBBYKOMPLETT
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CZĘŚĆ MIESZKALNA
Prezentowane poniżej elementy kompletnego wyposażenia HobbyKomplett są dostępne
zależnie od modelu i po części jako wyposażenie opcjonalne. Szczegóły wyposażenia
poszczególnych modeli patrz nasz aktualny cennik.

KOMFORTOWE SIEDZISKO
W czasie długich podróży ergonomiczne, regulowane fotele kierowcy zadbają o Twoje plecy. Zrelaksowaną
jazdę zapewnią umieszczone po obu stronach podłokietniki i wyprofilowane obicia. Po dotarciu do celu
fotele można w kilka sekund obrócić o 180°. W ten sposób kabina kierowcy zmienia się w przytulny salon
z miejscem dla maks. 4 osób. Duży stół można jednym ruchem powiększyć o wysuwany obrotowo
dodatkowy blat. Pod stołem znajduje się wystarczająco dużo miejsca na nogi.

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.

TAPICERKA VIGO
Wyposażenie specjalne dla wszystkich modeli.

WYKŁADZINA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ
Wyjmowany i łatwy w pielęgnacji dywan z długim
włosiem tworzy przytulną atmosferę w modelu
Vantana. Jest on doskonale dopasowany do
danego układu wnętrza.

 IĘTKA LAMPKA LED
G
Ekskluzywna lampka do czytania zapewnia jasne
światło przy minimalnym zużyciu prądu. Można ją
precyzyjnie ustawić do czytania książki lub
studiowania trasy na następny dzień.

HOBBYKOMPLETT − CZĘŚĆ MIESZKALNA
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SCHOWEK
I NTELIGENTNY PODZIAŁ TYLNEJ CZĘŚCI POJAZDU
Schowek w tylnej części pojazdu może zostać dopasowany odpowiednio do potrzeb,
znajdzie się w nim sporo miejsca na wakacyjny sprzęt i wyposażenie sportowe.
Wyposażenie do kitesurfingu? Rower górski? Żaden problem: dzięki praktycznym
uchwytom wszystko pozostanie na swoim miejscu.

ELASTYCZNY STELAŻ POD MATERAC
Gdy łóżko zostanie złożone na bok, w pojeździe Vantana zmieści się też większy
sprzęt sportowy. Pasy mocujące przytrzymują podczas jazdy wszystko na miejscu.
(ilustracja przedstawia model K60 FT)
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HOBBYKOMPLETT SCHOWKI

 OJEMNE, WENTYLOWANE SZAFKI WISZĄCE
P
Wszystko dobrze widoczne: drzwiczki wiszących szafek otwierają się pod dużym
kątem. Dzięki temu łatwo można sprawdzić ich zawartość. Solidne zawiasy utrzymują
drzwiczki we właściwej pozycji. W trakcie jazdy ładunek zabezpiecza wytrzymały
zamek. Wyjątkowy efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach wiszących (De Luxe
i Premium). Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących w połączeniu z izolacją
zabudowy zapobiegają plamom powstającym w wyniku wilgoci i pleśni.

 CHOWEK W OBSZARZE PODŁOGI
S
Tutaj żadne miejsce nie pozostaje
niewykorzystane. W schowku w
podeście podłogowym wszystko ma
swoje stałe miejsce.

 IESZEŃ Z SIATKĄ W OBSZARZE
K
WEJŚCIOWYM
Praktyczne i łatwo osiągalne: w kieszeni
koło kuchni można szybko i łatwo
schować nie tylko wakacyjną lekturę.

SCHOWEK W DACHU KABINY
Praktyczny i bezpieczny: duży schowek
oferuje dodatkowe miejsce do
przechowywania rzeczy.
(na zdjęciu wersja Vantana Premium)

MOŻLIWOŚĆ SOLIDNEGO
MOCOWANIA
Stabilne przesuwne uchwyty, do
których można przymocować pasy
mocujące, niezawodnie zabezpieczają
ładunek.

KUCHNIA
 ŚWIETLENIE LED I GNIAZDA W KUCHNI
O
Listwa oświetleniowa LED nad kuchenką i
zlewozmywakiem optymalnie oświetla kuchnię.
Dodatkowy szczegół: dwa gniazda 230 V w kuchni.

 RAKTYCZNE POŁĄCZENIE KUCHENKI
P
ZE ZLEWOZMYWAKIEM ZAPEWNIAJĄCE
WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ
Kuchenka gazowa i zlewozmywak wykonane są z
wytrzymałej nierdzewnej stali i tworzą jednolitą całość,
co w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp
między dwoma 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.

 ODÓWKA SLIMLINE*
L
Nowa, zaprojektowana przez firmę Hobby i opatentowana lodówka SlimLine, ukryta za dyskretnym frontem
meblowym, stwarza zupełnie nowe poczucie przestrzeni. Wewnątrz lodówka jest z lewej i prawej strony podzielona
w przemyślany sposób na pojemne schowki, a na środku pomiędzy obydwiema klapami posiada wysuwaną półkę
na napoje. Tu bez problemu zmieszczą się zwykłe butelki o pojemności 1,0 litra. Ta cicha lodówka posiada funkcję
obniżania temperatury w nocy i funkcję „boost”; można nią sterować za pomocą panelu sterowania TFT i aplikacji
„MyHobby”. (Premium)
*D ane techniczne lodówki SlimLine Hobby zgodnie z rozporządzeniem (UE) 517/2017: tC02 eq=0,058t / GWP = 1430 / zawiera gazy cieplarniane /
chłodziwo R 134a

 UŻA POWIERZCHNIA ROBOCZA
D
Kompaktowa kuchnia to przykład inteligentnego
wykorzystania powierzchni w pojazdach Vantana.
Oferuje ona sporo miejsca na przygotowywanie
smacznych potraw.

 ZUFLADY KUCHENNE O WYGODNEJ WIELKOŚCI
S
Duże szuflady z pełnym wysuwem umożliwiają dobry wgląd i
łatwy dostęp. Stabilne zamknięcia zapobiegają niezamierzonemu
otwarciu szuflad podczas jazdy.

 RZESUWANE DRZWI Z OKNEM I
P
PÓŁKAMI
Swobodny widok na zewnątrz,
dużo światła we wnętrzu pojazdu i
zintegrowana roleta przeciwsłoneczna:
duże okno i schowki w drzwiach
przesuwnych są niezwykle praktyczne.

 OSKITIERA DO DRZWI
M
PRZESUWNYCH
Wystarczy otworzyć drzwi i zaciągnąć
moskitierę: świeże powietrze przepływa
do wnętrza, a owady pozostają na
zewnątrz.

HOBBYKOMPLETT KUCHNIA
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CZĘŚĆ SYPIALNA

K65 ET: ŁÓŻKA POJEDYNCZE Z POSZERZENIEM

K60 FT: ŁÓŻKO Z MATERACEM 140X200 CM,
POPRZECZNE
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HOBBYKOMPLETT CZĘŚĆ SYPIALNA

MIEJSCE DO SPANIA NA SIEDZISKU
Dodatkowy materac błyskawicznie zamienia siedzisko w łóżko dla małych gości.

 ENTRALNY WYŁĄCZNIK OŚWIEC
TLENIA W CZĘŚCI SYPIALNEJ
Każdy samochód Vantana wyposażony
jest seryjnie w praktyczny wyłącznik
oświetlenia wewnętrznego.

INDYWIDUALNY KOMFORT SPANIA
Stworzony specjalnie dla Ciebie: wysokiej jakości materac z zimnej pianki
w połączeniu ze stelażem GOODSIDE® dostosowuje się optymalnie
do kształtu ciała. System dostępny jest z listewkami z włókna szklanego
o trzech różnych stopniach twardości. Ponadto można je w łatwy sposób
wymieniać – w zależności od indywidualnych upodobań.

ŁAZIENKA
KOMPAKTOWA ŁAZIENKA
W nowej, kompaktowej łazience miejsce zostało wykorzystane wyjątkowo
efektywnie. Toaletę można obrócić, co stwarza dużo miejsca na korzystanie z
prysznica. Uchylne okno zapewnia dopływ naturalnego światła i optymalne
wietrzenie łazienek. Mleczna szyba chroni prywatność. A nieużywaną zasłonę
prysznicową można schować za przesłoną.

DUŻO MIEJSCA DO PRZECHOWYWANIA RZECZY
Piękne i jednocześnie praktyczne: W szafkach z lustrami
można schować wszystkie kosmetyki, które jednocześnie są
zawsze pod ręką.

WYCIĄGANY, RĘCZNY PRYSZNIC
Uniwersalna armatura służy równocześnie jako kran i
głowica prysznicowa. Wąż można schować w kranie w
sposób niezajmujący cennego miejsca.

 BIORNIK ŚWIEŻEJ WODY CHRONIONY PRZED MROZEM
Z
Łatwo dostępny zbiornik świeżej wody jest chroniony przed
mrozem i bezpiecznie zainstalowany w tylnej części pojazdu.

TOALETA OBROTOWA THETFORD
Obrotowa toaleta kasetowa umożliwia optymalne
wykorzystanie przestrzeni. Toaleta wyposażona jest w
wydajny, cichy system spłukiwania. Inteligentny wskaźnik
informuje o tym, kiedy konieczne jest opróżnienie zbiornika.

HOBBYKOMPLETT ŁAZIENKA
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ZABUDOWA
 YSOKO SKUTECZNA IZOLACJA TERMICZNA
W
Zabudowa furgonu Vantana jest izolowana wysoko wydajną izolacją
B6 i pianką XPS. Nie tylko usztywniają one nadwozie i tłumią szum
podczas jazdy, lecz również zapobiegają przenikaniu do wnętrza ciepła i
zimna, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat wewnątrz pojazdu.

ODPŁYW WODY NAD DRZWIAMI
PRZESUWNYMI
Zintegrowana rynienka umożliwia odpływ wody.
Lampa LED przy drzwiach wejściowych gwarantuje doskonałą widoczność podczas wchodzenia i
wychodzenia z pojazdu. (De Luxe i Premium)
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OKNA Z RAMAMI
Wysokiej jakości przyciemnione okna ramowe z podwójnym
szkleniem nie wystają poza obrys ściany zewnętrznej – wszystko
sprawia wrażenie jednej całości.

BAGAŻNIK ROWEROWY THULE NA 2 ROWERY
Bagażnik THULE o ciężarze własnym zaledwie
9,5 kg i ładowności 35 kg optymalnie nadaje się
do transportu dwóch rowerów. Dodatkową zaletą
jest montaż niewymagający wiercenia otworów i
możliwość otwarcia tylnych drzwi również przy
przymocowanych do bagażnika rowerach.
(dostępne w przypadku układów wnętrza ET)

HOBBYKOMPLETT ZABUDOWA

 YSOKIEJ JAKOŚCI OKNA BEZ RAMY
W
Przyciemnione okna zewnętrzne produkowane są metodą odlewania.
Większa grubość materiału sprawia, że okna są bardziej odporne
na naprężenia i odkształcanie oraz gwarantują lepszą izolację
dźwiękową. Nowy system uszczelniający zapewnia trwałe
zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

DYWANIK W KABINIE KIEROWCY
Łatwy w pielęgnacji dywanik do kabiny kierowcy
ułatwia zachowanie czystości w samochodzie
kempingowym. Trwałe wykonanie ze wzmocnieniem
w obszarze pięt i logo Hobby sprawiają, że dywanik
jest doskonale dopasowany do pojazdu.

SYSTEM ROLET PRZYCIEMNIAJĄCYCH
REMIS DO PRZEDNICH I BOCZNYCH SZYB
KABINY KIEROWCY
Sprawdzony system rolet firmy REMIS w kabinie
kierowcy chroni przed niepożądanymi spojrzeniami
i słońcem. (De Luxe i Premium)

TECHNIKA POKŁADOWA
 ARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI POKŁADOWYM CI-BUS Z PANELEM STEROWANIA TFT FIRMY HOBBY
Z
Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi
urządzeniami elektronicznymi i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych
przycisków programowalnych pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami
menu. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu
napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora bądź bezpośrednio aktywować ustawienia.

SYSTEM STEROWANIA POKŁADOWEGO
W obszarze wejścia wszystkich modeli Ontour
i De Luxe znajduje się system sterowania
oświetleniem w technologii CI-BUS. Steruje on
prawie wszystkimi jednostkami oświetlenia i
wyświetla m.in. poziom wody świeżej i użytkowej
oraz stan naładowania akumulatora pokładowego
i rozruchowego.

GNIAZDO ZEWNĘTRZNE 230 V Z
WYJŚCIEM SAT/TV
Gniazdo zewnętrzne 230 V umożliwia przy
pięknej pogodzie podłączenie telewizora lub grilla
elektrycznego przed samochodem kempingowym
Vantana.

HobbyConnect
ready

System oświetleniowy

Instalacja satelitarna

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Panel sterowania TFT

Informacje

Panel sterowania TFT

Monitoring

Ładowanie

System zarządzania akumulatorem

Zasilanie wodą
Prostownik do akumulatorów

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.

HobbyConnect ready

Akumulator rozruchowy i
pokładowy z czujnikiem HELLA

 AJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM ZARZĄDZANIA AKUMULATOREM
N
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 rozruchowego i pokładowego (GEL/AGM). Wszystkie wartości można
odczytać na panelu sterowania TFT. Czujnik akumulatora dostarcza do inteligentnego prostownika do
ładowania dokładnych informacji o ilości wymaganego prądu i napięcia ładowania, umożliwiając tym
samym oszczędne ładowanie do 100%. Czas ładowania w tym systemie jest krótszy o ok. 30% w
porównaniu ze zwykłymi prostownikami. (seryjnie w wersji PREMIUM)

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA POKŁADOWA
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OGRZEWANIE COMBI 4 TRUMA
Z BOJLEREM CIEPŁEJ WODY O
POJEMNOŚCI 10 L I Z ZAWOREM
ZIMOTRWAŁYM
Przewody ciepłego powietrza w
ogrzewaniu typu kombi firmy TRUMA
optymalnie rozdzielają gorące
powietrze w pojeździe, zapewniając
w nim przyjemną temperaturę.

 RZYGOTOWANIE DO INSTALACJI
P
KLIMATYZATORA DACHOWEGO
Łatwy do zainstalowania. W dachu
znajdują się już przewody potrzebne do
zainstalowania klimatyzatora dachowego.
(Klimatyzator dachowy nieobjęty
dostawą fabryczną)

HOBBYCONNECT
Chcesz włączyć klimatyzację lub ogrzewanie już w drodze powrotnej z
plaży – nie ma problemu! System sterowania pokładowego HobbyConnect można obsługiwać przy pomocy smartfonu lub tabletu, korzystając z
bezpłatnej aplikacji MyHobby. Aplikacja umożliwia też odczytywanie lub
aktywowanie oświetlenia, poziomów napełnienia i stanu akumulatora.

WYSUWANY UCHWYT TV NA PŁASKI
EKRAN Z PRZYŁĄCZAMI 12/230 V
Odchylany o 180 stopni uchwyt TV umożliwia
dobry widok na telewizor z każdej strony.
(telewizor nie jest objęty zakresem dostawy)

Przewody zasilające i odprowadzające
chronione przed mrozem
Przewód ciepłego powietrza
Ciepłe powietrze

Izolacja cieplna XPS

TWS

I NSTALACJA CHRONIONA PRZED MROZEM
Przewody zasilające i odprowadzające znajdują się w ogrzewanej, podwójnej
podłodze w obszarze siedziska. Kompletna podłoga wewnętrzna składa się z izolacji
termicznej XPS z powłoką TWS.
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Urządzenie HobbyConnect-Box można zamówić jako wyposażenie
fabryczne lub zamontować w już używanym samochodzie.
W bezpośrednim sąsiedztwie pojazdu można wówczas sterować
wszystkimi funkcjami, wykorzystując połączenie wi-fi lub Bluetooth.
W razie większego oddalenia połączenie zapewnia karta SIM.

HOBBYKOMPLETT − TECHNIKA POKŁADOWA

HobbyConnect ready

SYSTEM NAWIGACYJNY Z DAB+, BAZĄ
MIEJSC PARKINGOWYCH I KAMERĄ COFANIA
Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz CD/DVD,
system nawigacyjny i wyświetlacz kamery cofania
tuner AV umożliwia bezprzewodowe telefonowanie
za pośrednictwem złącza Bluetooth i służy jako
centralny odtwarzacz multimedialny z aplikacją
bazy miejsc parkingowych.

PRZEGLĄD MODELI

VANTANA ONTOUR
K60 FT

4

2 /1

70

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET

VANTANA DE LUXE
4

2 /1

70

90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

● biały

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW
Część sypialna
Siedzisko
Kuchnia
Łazienka

4
2 /1

70

K60 FT

4

2 /1

K65 ET

90

VANTANA PREMIUM
4

2 /1

90

K60 FT

4

K65 ET

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

● biały

○ srebrny

● biały

○ srebrny

○ szary łupek

○ czarny

WERSJA

DANE TECHNICZNE

E

Łóżka pojedyncze

L

Długość całkowita

●

Wyposażenie seryjne

F

Łóżko z materacem
140x200 cm, poprzeczne

B

Szerokość całkowita

○

Wyposażenie specjalne

Pojemność lodówki (L)

T

Kompaktowa łazienka

H

Wysokość całkowita

G

Dopuszczalna masa całkowita

Pojemność lodówki opcjonalnie
(litraż)

90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

Miejsca do spania /
miejsce do spania dla dziecka

Liczba osób podczas jazdy

2 /1

4

2 /1

90

Schowek

PRZEGLĄD MODELI
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MADE IN GERMANY
NIEMCY

INFORMACJE OGÓLNE

Hobby-Wohnwagenwerk

Katalog Vantana, sezon 2020,

Ing. Harald Striewski GmbH

stan – sierpień 2019

Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

Modele przedstawione w prospekcie zawierają

www.hobby-caravaning.de

częściowo również wyposażenie specjalne lub

www.facebook.com/hobby.de

elementy dekoracyjne nie należące do seryjnego
zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i
kolorach od przedstawionych przedmiotów

NA ŚWIECIE

wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one
uwarunkowane naturą użytych materiałów i
zgodne ze standardami handlowymi. To samo

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy

dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod

Dania · Estonia · Finlandia · Francja · Grecja

warunkiem zachowania tej samej lub lepszej

Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia · Japonia

łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że

Korea Południowa · Niemcy · Norwegia

nie mają one negatywnego wpływu na cel

Nowa Zelandia · Polska · Portugalia · Rumunia

zastosowania.

Słowenia · Sri Lanka · Szwajcaria · Szwecja
Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy · Węgry

Niektóre elementy nie są dostępne we wszystkich
modelach ze względu na plan układu wnętrza.
Wyposażenie jest przedstawione w obowiązującym
aktualnie cenniku. Treść odpowiada stanowi w
momencie oddania do druku. Zastrzega się
możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia,
a także błędów. Dodatkowe zdjęcia dostępne
są na stronie www.hobby-caravaning.de.

PARTNER UMOWNY

PL

GEBAUT FÜRS LEBEN

