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A65 GM

Aikuisille ja lapsille ei voisi olla parempaa valintaa. SIESTA DE LUXE tarjoaa kaikkea, 
mitä perhe voi toivoa: Paljon tilaa, suuret tavaratilat ja modernin sekä käytännöllisen 
sisustuksen. Vakiovarusteisen täysvarustuksen ansiosta SIESTA DE LUXE on jo  
tehtaalta lähtiessään starttivalmis. Lomakassassa säästyy rahaa, koska kallista extra- 
varustusta ei tarvitse hankkia. 

SIESTA DE LUXE 
PERHEYSTÄVÄLLINEN
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A60 GF

A60 GF A60 GFSLIM-TOWER -JÄÄKAAPPI
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A65 GM

A60 GF



A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM 4 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 4 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

7SIESTA DE LUXE 
KOMPAKTI-PESUHUONE INTEGROIDULLA SUIHKULLA
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Lämminil-
maputkitus

XPS- 
lämmöneristys

Lasikuitu

Täyttö- ja tyhjennysputket
ovat pakkassuojatut

Lattialämmitys

LÄMPÖERISTETTY JA LÄMMITETTÄVÄ  
HARMAAVESISÄILIÖ
Jätevesisäiliö on kaikissa Hobby-matkailuautoissa 
asennettu lattian alle iskunkestävään ja  
lämmitettävään eristekoteloon. Käyttöveden  
tyhjennysventtiili on sijoitettu jätevesisäiliön  
lämmitettävään osaan; siten pakkasella ei ole  
mitään mahdollisuuksia.

TRUMA COMBI 6 ILMAKESKUSLÄMMITYS 
LÄMMINVESIBOILERILLA
TRUMA Combi 6 ilmakeskuslämmityksen ilma-
putket jakavat lämmintä ilmaa optimaalisesti 
ympäri autoa - tuloksena on miellyttävää 
huoneilmaa.

HOBBYTHERM® -LÄMPÖLATTIA
65 mm paksu puuton sandwich-rakenne patentoidussa HOBBYTherm®- lämpölattiassa perustuu erittäin 
jäykkään XPS-lämmöneristeeseen. Materiaali on erityisen tehokkaasti kosteutta ja mädäntymistä estävää. 
Lämpimän ilman kierto putkistossa toimii myös epäsuorana lattialämmityksenä. 

Kaikki, mikä tekee lomasta miellyttävää ja nautinnollista, on Hobby- 
täysvarustuksen ansiosta jo valmiina autossa. SIESTA DE LUXE on  
moderneimpien materiaalien ja rakennetekniikan ansiosta parhaalla 
tavalla lämpöeristetty. Lasikuitukatto vaimentaa sateen ropinaa ja  
tarjoaa alumiinikattoon verrattuna oleellisesti paremman suojan  
raekuuroja vastaan; se säästää rahaa vahinkotapauksissa.  
Kaikissa malleissa on sen lisäksi vakiona lasikuitualapohja. Voit iloita 
autossasi monista all-inclusive -kohokohdista ilman lisäkustannuksia. 

HETI  
STARTTIVALMIINA

Harmaavesisäiliö

Murronkestävä, 
iskunkestävä eristekotelo

Lämmin ilma
Käyttökytkin

sulkuventtiilille

Tyhjennysventtiili

 HobbyConnect ready
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REMIS-LASKOSVERHOJÄRJESTELMÄ OHJAAMON 
ETU- JA SIVUIKKUNOISSA
Luotettava REMIS-laskosverhojärjestelmä suojaa epätoivotuil-
ta katseilta ja auringon paahteelta.

TAVARATILA VUOTEEN ALLA
Vuoteen alla on helposti päästävä kaappi, jossa on paljon tilaa kaikelle  
matkalla tarpeelliselle. 

YLÄKAAPEISSA PALJON SÄILYTYSTILAA
Aivan ylös asti aukeavien yläkaappien luukkujen ansiosta  
kaappeihin on helppo pääsy ja hyvä näkyvyys. Jykevien  
saranoiden ansiosta luukut pysyvät varmasti auki ja laadukkai-
den lukkojen ansiosta ajon aikana turvallisesti kiinni.

YKSILÖLLISTÄ NUKKUMISMUKAVUUTTA
Kuin Sinulle tehty; laadukkaat kylmävaahtopatjat yhdessä 
GOODSIDE® -sälepohjien kanssa sopivat vartalollesi  
optimaalisesti. Lasikuitusäleinen järjestelmä toimitetaan 
kolmena eri jäykkyytenä; ne voi näppärästi vaihtaa kunkin 
toiveiden mukaisesti.

VARUSTEKOHOKOHDAT SISÄLTYVÄT HINTAAN

ERISTETYT, TILAVAT TAKATALLIT
Tilavat takatallit ovat lämmitettävät ja kauttaaltaan eristetyt, 
myös tallin luukut on täydellisesti eristetty. Suuren avautu-
miskulman ansiosta esimerkiksi polkupyörät ja muut suuret 
esineet voi lastata helposti. Lisäluukku kuljettajan puoleisella 
seinällä tekee lastaamisesta ja purkamisesta vieläkin  
mukavampaa. 12/230V -pistorasiat mahdollistavat  
sähkölaitteiden käytön suoraan takatallista.
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HOBBYCONNECT
Kun kävelet takaisin rannalta, mieli tekisi lämmittää tai jäähdyttää auto valmiiksi? Ei mikään ongelma,  
HobbyConnect -hallintajärjestelmällä se hoituu! Lataat vain ilmaisen MyHobby-sovelluksen älypuhelimellesi 
tai tabletillesi. Myös valaistusta, vesisäiliöiden täyttöastetta ja akkujen varaustilannetta voi seurata ja ohjata 
sovelluksella.

 HobbyConnect ready

HobbyConnect-Box:in voi tilata jo tehtaalta uuteen autoon tai sen voi myös jälkiasentaa.  
Auton langattomassa käyttöympäristössä kaikkia toimintoja voi ohjata WLAN- tai Bluetooth-tekniikalla. 
Pidemmillä välimatkoilla yhteys toimii SIM-kortilla. 

Onko Sinulla erityinen Hobby tai aivan erityisiä varustetoivomuksia?  
Siksi tarjolla on sopivia erikoisvarusteita ja yksilöllisiä ratkaisuja,  
joilla saat Hobby-matkailuautostasi omien mieltymystesi ja  
lomavaatimustesi mukaisen. 

ERIKOISVARUSTUS  
TOIVEIDESI MUKAISESTI.
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 POLKUPYÖRÄTELINEET
Hobby tarjoaa lisävarusteena pyörätelineitä jopa 
neljälle pyörälle tai sähköpyörälle.

KATTOILMASTOINTILAITE  
LÄMMITYSOMINAISUUDELLA
DOMETIC-kattoilmastointilaite toimii neljällä 
ilmapuhalluksella. Mukava kevyttoiminto on sekä 
säästäväinen että hiljaisesti toimiva.

SATELLIITTIANTENNIJÄRJESTELMÄ
Täysautomaattinen KATHREIN-satelliittilautanen 
on käännettävä ja tehokas. Se on vain 21 cm 
korkea ja erittäin aerodynaaminen. Koska se toimii 
Twin-LNB -tekniikalla, järjestelmään voi liittää 
kaksi vastaanotinta. Suuntaus valitun ohjelman 
välittävään satelliittiin tapahtuu automaattisesti.

ELEGANTTI THULE OMNISTOR-MARKIISI
Suojaa auringolta ja sateelta: THULE OMNISTOR - 
markiisit ovat täsmälleen auton mittoihin sopivat.

KEVYTMETALLIVANTEET 
Kaikille sporttisuudesta pitäville tarjolla on  
aluvanteet, jotka täydentävät auton ulkomuotoilua 
entisestään.

VIGO-KANKAAT
Lisävarusteena kaikkiin malleihin.

NAVIGAATIOJÄRJESTELMÄ DAB+ LLA,  
LEIRIPAIKKADATAPANKILLA JA  
PERUUTUSKAMERALLA 
CD-/DVD-soittimena, navigaattorina ja peruu-
tuskameran näyttönä toimimisen lisäksi se toimii 
AV-virittimenä ja keskus-mediasoittimena sisältäen 
leiripaikka-sovelluksen.

LED-TAULU-TV 22"
Viihteestä jännittävän lomapäivän päätteeksi  
huolehtii 22" taulu-tv. 

ERIKOISVARUSTUS
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de
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ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

VALMISTETTU SAKSASSA

FI

MAAILMANLAAJUINEN

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja 

Etelä Korea · Irlanti · Islanti · Iso-Britannia  

Italia Itävalta · Japani · Kiina · Kreikka · Norja 

Portugali · Puola · Ranska · Romania · Ruotsi 

Saksa · Slovenia · Sri Lanka · Suomi · Sveitsi 

Tanska · Thaimaa · Tšekki · Unkari · Uusi-Seelanti 

Viro

HUOMIOITAVAA

Siesta De Luxe -esite, mallikausi 2020

tilanne elokuussa 2019

Kuvastossa kuvatuissa ajoneuvoissa saattaa olla 

erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu 

vakiotoimitukseen. Erot ajoneuvojen rakenteissa 

ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuottei-

den välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä 

vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden 

teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen 

ilmoittamatta.

Jotkut lisävarusteet eivät ole mahdollisia kaikkiin 

malleihin; varustus on luettavissa ajankohtaisesta 

hinnastosta. Esitteen sisältö vastaa painoajan-

kohdan tilannetta. Muutokset ja poikkeavuudet 

ovat mahdollisia. Muutoksista rakenteissa ja 

varustuksissa emme ota vastuuta. Lisää kuvia on 

nähtävissä: www.hobby-caravaning.de

SAKSAMERKKIEN SELITYKSET
Nukkuminen

Istuinryhmä

Keittiö

Pesutila

Säilytystila

Istuinpaikkojen lukumäärä ajon aikana
Makuupaikkojen lukumäärä / Makuu-
paikkojen lukumäärä lisävaruste
Vuodepaikkoja

Jääkaappi (l)

Jääkaapin tilavuus (L) (lisävaruste)

Takatalli

Alaslaskettu perä

SELITYS
Alkovi

Takatalli

Parivuode

Keski-istuinryhmä

TEKNISET TIEDOT
Kokonaispituus

Kokonaisleveys

Kokonaiskorkeus

Suurin sallittu kokonaismassa

HOBBY-KAUPPIAASI




