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32 MAXIA

Miłośnicy skandynawskiego stylu życia, przemyślanej funkcjonalności i  

minimalistycznego wzornictwa znajdą w Hobby MAXIA klimat nordyckiego  

Hygge z jego wewnętrzną równowagą i sentymentalnym charakterem. 

Otwarty układ wnętrza, naturalne materiały i idealnie dobrana kolorystyka -  

oto nowoczesna, wyjątkowo atrakcyjna przyczepa kempingowa, otwierająca  

nowy rozdział caravaningu.

Wszystko co potrzebujesz aby spędzić w niej niezapomniany urlop masz na pokładzie -  

dzięki bogatemu wyposażeniu HobbyKomplett Twoja przyczepa kempingowa MAXIA 

dysponuje wszechstronnym wyposażeniem, bez nieprzewidzianych kosztów i drogich 

dodatkowych zakupów.

Dokładne informacje o wyposażeniu znajdziesz w podstawowym katalogu,  

aktualnym cenniku lub na stronie internetowej.

MAXIA
NOWA KLASA PREMIUM 



495 UL 4 133

 
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

54 MAXIA 495 UL

Hygge to bezpieczeństwo, wygoda i przytulność dzielone z przyjaciółmi i rodziną. 

Duże, okrągłe siedzisko w tylnej części pojazdu jest do tego w sam raz stworzone.  

Nowy stół kolumnowy z regulacją wysokości, w nowoczesnym antracytowym 

kolorze, jest bardzo prosty w obsłudze. Model 495 UL to kompaktowa wersja 

przyczepy z łóżkami pojedynczymi, umiejscowionymi wzdłuż ścian, z przestronną 

kuchnią i pomysłowo zaprojektowaną łazienką.

MAXIA 495 UL
BESTSELLER 



76 MAXIA 495 UL

TWÓRCZA INSPIRACJA, 
ŚWIEŻE POMYSŁY  
I GENIALNE  
ROZWIĄZANIA.

W TWOIM STYLU

W kuchniach Hobby strefa kulinarna jest wyjątkowo 
obszerna - z łatwością znajdziesz tam wystarczająco 
dużo miejsca na przygotowywanie posiłków i  
przechowywanie potrzebnych produktów spożywczych. 
Czy będzie to kompaktowa kuchnia boczna czy też 
aneks kuchenny w przedniej części pojazdu - zdziwisz 
się jak wszechstronnie wykorzystano dostępną przestrzeń.



660 WQM 4 157

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

98 MAXIA 660 WQM

Witaj w wakacyjnym apartamencie na kołach: niemal 20 m² powierzchni  

zapewnia niezwykłą przestrzeń. Od obszernego aneksu kuchennego w 

przedniej części, przez przytulne miejsce do oglądania telewizji, aż po  

rozsuwane łóżko 160x200 cm i luksusową łazienkę w tylnej części pojazdu – 

wszystkie te elementy mają zapewnić wyjątkowy klimat i przytulną  

atmosferę. Proste, drewniane wykończenia mebli idealnie wpisują się  

w klimat skandynawskiego stylu życia Hygge.

MAXIA 660 WQM
POCZUCIE OGROMNEJ PRZESTRZENI 

TYMCZASOWA WIZUALIZACJA 3D



1110 MAXIA 660 WQM

IDEALNE MIEJSCE  
DLA CHWIL PEŁNYCH 
MARZEŃ I  
BEZTROSKICH SNÓW.

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE  
HOBBYKOMPLETT

Maxia to bogate, wszechstronne wyposażenie i  
nowoczesny design. Nowy rozdział caravaningu  
rozpoczyna się właśnie teraz. Szczegółowe informacje 
o wyposażeniu znajdziesz w podstawowym katalogu, 
aktualnym cenniku lub na stronie internetowej.

TYMCZASOWA WIZUALIZACJA 3D

TYMCZASOWA WIZUALIZACJA 3D

TYMCZASOWA WIZUALIZACJA 3D
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Modele przedstawione w katalogu zawierają również 
wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie 
należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w 
strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów 
wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane 
naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są 
zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady 
dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem  
zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości  
materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one  
negatywnego wpływu na cel zastosowania.

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

Różne obrazy pojazdów Hobby w  

widoku 360° dostępne są pod adresem:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/PL

WYSZUKIWARKA MODELI

WIRTUALNY SPACER

Który model Hobby odpowiada  

Ci najbardziej ? Korzystając z  

wyszukiwarki modeli łatwo  

odnajdziesz poszukiwany pojazd 

Hobby wg. liczby miejsc do spania, 

długości i szerokości całkowitej.  

360.HOBBY-CARAVAN.DE/PL

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi,  
jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki  
jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw  
handlowych.

PL


