MAXIA 2022

MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC

BUILT FOR LIFE

MAXIA
DE NIEUWE PREMIUM KLASSE
Voor liefhebbers van Scandinavische gezelligheid, slimme functionaliteit en
minimalistisch design: de Hobby MAXIA is het antwoord, met open ruimtedesign,
natuurlijke materialen, perfect op elkaar afgestemde kleuren en Scandinavische
gemoedelijkheid. Een moderne blikvanger voor een nieuw soort caravanervaring.
Alles erop en eraan. Bij de MAXIA is alles All-Inclusive, dus alles aan boord om
uw vakantie onvergetelijk te maken. Zonder extra kosten of dure extra pakketten.
Voor de exacte uitrustingsdetails verwijzen wij u naar de actuele hoofdcatalogus,
de prijslijst of onze website.
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MAXIA
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MAXIA 495 UL
DE BESTSELLER
Hygge is het Scandinavische woord voor gezelligheid met vrienden en familie.
De ronde zitgroep aan de achterzijde is hiervoor de perfecte plek. De nieuwe
éénkoloms heftafel in modern antraciet is eenvoudig met de hand te bedienen.
Daarnaast scoort hij met een ruime keuken en slim ontworpen badkamer
zeer hoog.

495 UL
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133

L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
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MAXIA 495 UL
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GEBOUWD VOOR
FIJNPROEVERS.

DAT WORDT LEKKER
Veel plaats om te snijden, te bakken en op te bergen:
De Hobby keukens zijn echte ruimtewonderen. Of
het nu de compacte zijkeuken, of de in licht badende
keuken voorin is, iedere centimeter is slim benut.
Zo komt er altijd wat lekkers op tafel.
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MAXIA 495 UL
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MAXIA 660 WQM
GROOTS RUIMTEGEVOEL
Welkom in uw vakantieappartement op wielen: op bijna 20 m² kunt u genieten
van een nog nooit eerder ervaren gevoel van ruimte. Welzijn is hier het motto;
van de ruime keuken aan de voorkant tot het tv-landschap en het verschuifbare
queensize bed en de luxe badkamer achter. Warme houtaccenten maken de
hygge-droom compleet.

660 WQM

4

157

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
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VOORLOPIGE 3D VISUALISATIE

MAXIA 660 WQM
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GEMAAKT VOOR
DROMERIGE
MOMENTEN, OOK
TERWIJL U SLAAPT.

VOORLOPIGE 3D VISUALISATIE

HOBBY ALL-INCLUSIVE
UITRUSTING
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De MAXIA met een allround complete uitrusting in een
moderne uitstraling. De nieuwe vorm van caravaning
begint nu. Voor de exacte uitrustingsdetails verwijzen
wij u naar de actuele hoofdcatalogus, de prijslijst of
onze website.
VOORLOPIGE 3D VISUALISATIE

VOORLOPIGE 3D VISUALISATIE

MAXIA 660 WQM
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MADE IN GERMANY
DUITSLAND
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

NEDERLAND
Hobby Benelux Caravans BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 651 18 44
www.hobby-dealers.nl

ALGEMENE OPMERKINGEN

De modellen die in de prospectus staan afgebeeld,
bevatten deels extra accessoires, resp. decoraties
die niet tot de standaard leveringsomvang behoren.
Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de
afgebeelde inrichtingsobjecten blijven voorbehouden,
voor zover dit in de aard van de gebruikte materialen
ligt en dit in de handel gebruikelijk is. Hetzelfde geldt
voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover
de productkwaliteit in zijn geheel gelijkwaardig blijft of
verbeterd wordt en de toepassing niet wordt beïnvloed.
Sommige details zijn niet in alle indelingen mogelijk. De
uitrusting van elk model vindt u in de actuele prijslijst.
Veranderingen in de constructie of de uitvoering,
alsmede fouten zijn voorbehouden. Meer afbeeldingen
vindt u op www.hobby-caravaning.de/nl

Met ca. 500 dealers en servicepartners in Europa staan
wij altijd voor u klaar. Ook als u op vakantie bent.

NL

Welk Hobby-type bent u? Met de

MAXIA Catlogus, Seizoen 2022
Stand augustus 2021

ALTIJD IN UW BUURT

UW DEALER

MODELVINDER

modelvinder filtert u de Hobbyvoertuigen op aantal slaapplaatsen,
totale lengte en breedte. Zo wordt
de keuze eenvoudiger.
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NL
VIRTUELE RONDGANG

Bekijk onze modellen in 360°
op:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/NL

