
USB-uttag, en jubileumskudde och vattenburen golvvärme. Tre exempel 
på nyheter när Hobby presenterar sitt modellprogram för 2018.

Läs mer om Hobbys smarta, mysiga och praktiska nyheter som  
kommer till nästa modellår.

Hett samarbete med Alde
Från modellåret 2018 finns vattenburen golvvärme som tillval i Hobby- 
vagnarna. Hobby har valt teknik och samarbete med Alde som anses vara 
världsledande på vattenburen golvvärme för husvagnar.

On Tour med nya tyger
De mindre vagnarna i On Tour-serien har blivit storsäljare och förväntas fort-
satt framgång. Till 2018 blir det nya tyger i klädsel och gardiner. On Tour får 
2018 samma utvändiga design som övriga modellprogrammet, vilket bland 
annat innebär den bredare ytterdörren.

Varma och torra ytterkläder
Instegsgarderoben är placerad i anslutning till dörren och här hänger man 
lämpligen av sig ytterkläderna. Efter som den är uppvärmd väntar en varm 
och torr jacka när du ska ut igen.

Laddad mobil i köket
Antalet mobiltelefoner brukar ofta var fler än laddare. I Hobbys ´18-modeller 
finns USB-uttag vid arbetsbänken i köket. Bara att plugga in och ladda!

Flytta vagnen själv
Med Mover som tillval blir det enkelt att flytta vagnarna på egen hand.  
Movern fabriksmonteras och är standard på jubileumsmodellerna 2018.

Somna gott på jubileumskudde
Den särskilda jubileumslogotypen är snyggt invävd i kuddar och filtar som 
följer med när du köper någon av jubileumsmodellerna. Jubileumskuddar/
-filtar kommer även att finnas till försäljning.
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Hobbys smarta, mysiga 
och praktiska nyheter

Instegsgarderob.

Mover.

USB-uttag vid köksbänken.
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Dra ut – en handduk
I köket är det alltid bra med en handduk när man arbetar. I Hobby-köken finns 
numera en utdragbar handdukshängare vid spisen. Smart!

Eftermontering av HobbyConnect
Köper man en ny Hobby-vagn väljer de flesta HobbyConnect, som gör det möjligt 
att kommunicera med vagnen genom en smarttelefon. Exempelvis kan man reglera 
temperaturen i vagnen på distans. Sval vagn på sommaren och varm på vintern. 
Nu ökar också intresset för att eftermontera tekniken. Enligt Hobby Sverige är det 
möjligt att göra det på vagnar som är tillverkade 2015 eller senare.

För mer information, kontakta:
Mats Svensson, VD Hobby Fritid • 0708-17 48 20 • mats.svensson@hobbyfritid.se

Håkan Jägmar, Koordinator Hobby Fritid • 036-916 41 • hakan.jagmar@hobbycaravan.se

Håkan Jägmar och Mats Svensson.


