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BOBILER

2017

Velkommen til frihetsfølelsen.
Velkommen til Pössl.
Da Peter Pössl bygde sin første bobil på slutten av 80-tallet, skapte
han en rekke nye muligheter. Pössl var da, og er fortsatt, som livet
selv: Hverdagsbil i dag, varebil i morgen, kontor på hjul i overmorgen
og feriebolig i helgen.
Denne nye formen for bevegelsesfrihet har gjort mange til Pösslentusiaster. I tillegg til bevegelsesfriheten overbeviser Pössl gjennom
mer enn 25 år med solid håndlaget tysk kvalitet og innovasjon. Men
det er ikke bare kundene som er blitt overbevist. Også velrenommerte
fagjuryer har regnet med Pössl regelmessig siden 2002.
Disse egenskapene og kvalitetene har gjort Pössl til den mest
populære bybobilprodusenten med det største modellutvalget
i sin klasse. Overbevis deg selv. Din Pössl-forhandler viser
deg med glede alt som ligger bak frihetsfølelsen i en Pössl.
Vi gleder oss til du kommer innom.
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“Reiser som begeistrer, trenger
teknologi som begeistrer.”
I mer enn 25 år har det vært vårt mål å skape gode bobilopplevelser for
folk flest. Oppskriften vår er smart design, komponenter av høy kvalitet
og ikke minst produktutviklere som har den erfaringen og kunnskapen
som skal til.
For Martin Heinen, salgssjef i Pössl, er det ikke bare produksjonen av
biler som er spennende: ”Minst like inspirerende, er det å oppleve
entusiasmen hos distributørene – blant annet i Norge.”
PÖSSL: Begeistrende teknologi for begeistrende reiser.

Pössl-høydepunkter
25 år med gode ideer –
for deg og din Pössl

GFK taklukeramme
En kvalitetsløsning som gir en tett forsegling.

Elektrisk trappetrinn
Langt ned? Trykk på en knapp,
og trinnet ditt dukker opp.

Softlock
Du kan trygt lukke døra om natten
uten å vekke campingnaboen.
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Insektbeskyttende plissé
Få frisk luft og unngå ubudne “gjester“!

Løftbart tak
Med to ekstra soveplasser.

Pössl-høydepunkter
25 år med gode ideer –
for deg og din Pössl

Takisolering
30 mm isolasjon, 20 mm styroform og 3 mm hardboard.

Oppvarming bak
Varmluftuttak på baksiden sørger for at
det alltid er varme, også i soveseksjonen.

Romslige senger
Våre dobbeltsenger er de største på markedet – utstyrt
med spaltegulvrammer og komfortable rammemadrasser.

Sveive-takvindu
Enkelt, praktisk, med insektbeskyttelse og plissé-blending.

Praktiske klaffer i sittegruppen
Enket å lagre, enkelt å ha det ryddig.

Persienner med enhånds-håndtak
ISO-vindu i topp kvalitet, med effektiv og lettbetjent solskjerming.
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“Made in Germany”
Tysk kvalitet gjennom 27 år. Trygghet, rett og slett.
Takknemlighet
Du har gjort oss til markedsleder. Vi takker deg ved
å videreutvikle tilbudet vårt – nye ideer, nye biler.

”Pop-up”-tak
Stigen til det valgfrie pop-up-taket sørger for bekvem og sikker innog utgang til “soverom 2”.

Plenty av...
soveplass også under pop-up-taket! 1,250/1130 x 2000 mm
er perfekt for smårollingene!

Trendsetter
De fleste nye ideer innen bobil kommer fra oss.
Siste nytt er automatisk skyvedørlukking!
Nyeste produksjonsteknikk
Vi er teknisk i forkant, noe som preger produksjonen vår av
bobiler. Legg til erfaringen vår, og resultatet er topp kvalitet!
Førsteklasses design
Interiøret i en Pössl er preget av utsøkt materialvalg
og gjennomført design. Stilfullt og slitesterkt!
Håndplukkede leverandører
Vi velger kun de beste samarbeidspartnerne,
som vi har lange og gode forhold til.

God lagringsplass
De bakre sengene kan demonteres, klappes opp,
og vips – det optimale lagringsrommet er der.

Ferskvannstank
med fylling fra utsiden. To inspeksjonsåpninger gjør det enkelt
å rengjøre tanken.

Suverene kjøreegenskaper
Pössls sterke karosseri gir både dynamiske
kjøreegenskaper og et svært lavt støynivå.
Det største produktspekteret
Er du alene, er dere et par eller en kanskje en hel familie?
Pössl har uansett drømmebilen, utvalget vårt er stort og mangfoldig.
Høy verdi ved videresalg
Etterspørselen etter brukte Pössl-bobiler er stor, og videresalgsprisen
er god. Å kjøpe en Pössl er en trygg investering.

Skott
Et smart skott – praktisk til lagring av diverse småting, og med ekstra
“trappetrinn“ til foten når du skal krype i seng.

Praktisk og romslig kjøkkenskap
Glem “campingkjøkkenet” – med en Pössl har du det du trenger.

Vi er med deg
Kjøper du en Pössl, skal du vite at vi er her for deg på veien videre.
Vi har et stort nettverk over hele Europa, klar til å hjelpe når du
trenger det.
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Vi har bygget friheten din.
Bruksbil, bobil, venn og familiemedlem. Enestående kjøreegenskaper, god
komfort. Velkommen til D-line – bygget for deg og den friheten du fortjener!
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D-line – en oversikt

Velg overnattingen din her!

6.36 m
5.99 m
5.41 m
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ROADCAMP
Alt du trenger for å erobre verden!
Kompakt, lettkjørt og samtidig alt du trenger for å kunne erobre
verden. Roadcamp er kun 5,41 meter lang, og den minste bilen
i Pössl-familien. Likevel er det ikke snakk om kompromisser
når det gjelder komfort og lagringsplass.

Basic utførelse – Interiør Monastir

Mål 5,413 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2690 kg. 4 sitteplasser, 2 sengeplasser (+ 1 SA).
Bakre seng ca 1960 L x 1320/1,170 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Stor dobbeltseng
God lagringsplass
Kompakt sittegruppe
for sosiale sammenkomster
Romslig kjøkken
med god skuff- og skapplass
Praktisk bad
Kompakt, men med godt alburom

ROADCAMP R
Romslighet og dynamikk – nyt det!
Med Roadcamp R får du dynamikk – og et romslig bad. Med sine
5,41 meter er bilen lettkjørt og kompakt. Badet skiller oppholdsog soveavdelingene (praktisk for syvsovere!), Løsningen gir også
større frihet for beina i sittegruppen.

Tredekor i elegant utførelse – Goldulme, interiør Spirit.

Mål 5,413 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2690 kg. 4 sitteplasser, 2 sengeplasser (+ 1 SA).
Bakre seng ca 1960 L x 1320/1,170 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Ekstra soverom
Komfortabel dobbeltseng med garderobeskap
Stor sittegruppe
God benplass til fire personer
Romslig kjøkken
med smarte skap- og skuffeløsninger
Praktisk baderom
med god komfort og plass

2WIN
Bestselgeren med ekstra lagringsplass
5,91 meter lang er 2WIN i særklasse når det gjelder å forene det beste
fra alle verdener. Reise- og kjørekomfort danner en perfekt symbiose.
Lagringsplass eller soverom, kjøredynamikk eller parkeringssmidighet...
Det du vil, når du trenger det. 2Win er det perfekte reisefølget!

Basic utførelse – interiør Maroc

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2775 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1960 L x 1400/1300 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Komfortabel søvn
Stor dobbeltseng bak i bilen
Ekstra stor sittegruppe
Trivelig og behagelig for fire personer
Romslig kjøkken
med smarte skap- og skuffeløsninger
Stort bade-/dusjrom
Komfort nesten som hjemme!

2WIN R
Populær allrounder
2WIn R er en populær allrounder med romslig bad. Ved hjelp
av en rullegardin skiller du badet fra soverom og stue, og vips –
badekomforten er nesten som hjemme! R-versjonen kommer
i tillegg med et “must“ for syvsovere: En stor, komfortabel seng.

Basic utførelse, interiør Monastir (valgfritt)

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2775 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1960 L x 1570/1450 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Ekstra stor dobbeltseng
Hele 196 x 157 cm og svært behagelig
Ekstra stor sittegruppe
Trivelig og behagelig for fire personer
Romslig kjøkken
med smarte skap- og skuffeløsninger
Praktisk baderom
med god komfort og plass

2WIN LIMITED
Bobilen for deg som er individualist
Med sitt elegante design er 2Win Limited det ideelle kjøretøyet
for individuelle, selvstendige bobilturister. Bilen er laget med tanke
på dem som liker det ekstraordinære – fra stilen og dekoren til de
smarte løsningene med blant annet et romslig bad som også skiller
soveavdelingen fra oppholdsrommet.

Elegance utførelse i Goldulme

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2780 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1960 L x 1400/1300 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
Standardlakkering hvit, innredning i limonta
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Avtagbart soverom
med stor, komfortabel dobbeltseng
Elegant sittegruppe
Romslighet og design i skjønn forening
Designkjøkken
Smakfullt og med smarte løsninger
Praktisk bad
med god komfort og god plass

ROADSTAR 600 W
Du føler deg som hjemme!
Summen av våre 27 år med erfaring er samlet i denne modellen.
Kompakthet og komfort er forenet med tanke på hyggelige kvelder.
Praktiske lagrings- og arbeidsrom i kjøkkendelen, romslig bad og
ikke minst soverom med en stor seng og lagringsplass både over
og under. Kort fortalt er Roadstar 600 W ganske så stor til kun
å være 5,99 meter lang!

Basic utførelse, interiør Maroc

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2780 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1960 L x 1570/1370 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Ekstra stor dobbeltseng
Sov romslig, sov godt!
Komfortabel sittegruppe
Trivsel for fire personer
XXL kjøleskap
Absorpsjonskjøleskap på 138 liter
Praktisk bad
Romslig og komfortabelt

P2 RELAX
Skreddersydd for to
P2 Relax er den perfekte allrounderen dersom man er to som reiser
sammen. Ideen bak denne bobilen er at hver detalj er utviklet med
tanke på to personer. Derfor byr P2 Relax på mer komfort, mer rom
og mer brukervennlighet enn noen annen modell i sin klasse.

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2780 kg. 2 sitteplasser, 2 sengeplasser.
Seng på langs ca 1950 L x 1600 B, på tvers 1900L x 1400 B.
Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Soverom med stort skap
Langsgående og romslig
Skuff og stigbrett
En romslig lagringsskuff – og et genialt stigbrett når du skal i seng!
Praktisk klapp-bord
Ideelt for to personer
Smart kjøkken
Optimalisert og funksjonelt
Innovativ dusj/bad
Kompakt og romslig på én gang

ROADSTAR 600 L
Rommirakel med enkeltsenger
Roadstar 600 L gir deg mye: Trivelige aktiviteter og måltider
i spisekroken, bekvem matlaging i kjøkkenavdelingen og
forfriskende hygiene på badet. Pluss to enkeltsenger bak,
for komfortabel, makelig søvn. Totalt 5,99 meter full av
komfort og fleksibilitet. Trenger man mer?

Elegance utførelse – interiør Spirit

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2920 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Enkeltseng venstre/høyre 1950/1930 L x 829 B, med midtfylling
1800/1930 x 1963 L-sittehjørne ca 1900 L x 1070/900 B.
Gassboks 2 x 11 kg. Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Avtagbart soverom
Stort, bekvemt og perfekt for syvsovere
Høy trivsel
Komfortabel og romslig sittegruppe
Funksjonell kjøkkenkrok
med smarte lagringsløsninger
Romslig bad
Fungerer også som romdeler

ROADSTAR 600 L Revolution
Sportslig og fleksibel
Sportslig og fleksibel bobil med en spesiell og svært populær detalj:
En sammenleggbar seng som slås ut, inn, heves og senkes elektrisk!
Det betyr at du kan få ekstra god lagringsplass til all slags fritidsutstyr
under sengen. Det er også mulig å rigge til enda en dobbeltseng.
Og takhøyden i Roadstar Revolution er hele 2,13 m!

Basic utførelse – interiør Maroc

Mål 5,998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 2,130
Vekt 2905 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1935 L x 1900 B, sammenleggbar seng (valgfri)
ca 1965 L x 1100 B. Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Seng med elektrisk høydejustering
Skreddersy lagringsplassen! Valgfri ekstra bakre seng.
Komfortabel sittegruppe for fire
Sosiale kvelder og behagelig reise
Lag mat som om du var hjemme
Ergonomisk og smart kjøkken
Praktisk og romslig bad
Fungerer også som romdeler

ROADSTAR 640 DK
Hendig størrelse
Den nye Roadstar 640 DK overbeviser med en rekke detaljer. Det starter
med den kjempestore dobbeltsengen som sørger for at selv de største
globetrotterne havner i drømmeland. Det kompakte kjøkkenet og det
spesialtilpassede kjøleskapet gir maksimal komfort og krever minimal
plass. Det gir stor bevegelsesfrihet uten tap av komfort.

Elegance utførelse – Interiør Silver

Mål 6,358 L x 2,050 B x 2,690 H. Ståhøyde 1,905
Vekt 2945 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1960 L x 1510/1460 B, sammenleggbar seng (valgfri)
ca 1960 L x 700 B. Gasskapasitet 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger.

Kjøkkenløsning
Funksjonell og med optimal plassutnyttelse.

Kjempetrivelig Romslig og behagelig sittegruppe som kan gjøres om til en ekstra soveplass.

Nytt romslig bad
Mer plass på badet og samtidig innredningsløsning
som kan fungere både som dusj og klesskap.

ROADCRUISER
Romslig luksus gir ekstra reisegelde!
Maksimal plass og sovekomfort! Er du på jakt etter noe stort og
luksuriøst, er Roadcruiser bilen å se nærmere på. Med sine 6,36 meter
byr den på en romslig sittegruppe for fire, et stort kjøkken og et
spa-bad. Her snakker vi reiseglede i XL-format! Og når det er sengetid,
venter en stor, god seng som kan være dobbel eller enkel etter behov.

Elegance utførelse i Goldulme – interiør Monastir

Mål 6,358 L x 2,050 B x 2,650 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2920 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1980/1900 L x 800 B, med midtfylling
ca 1980 /1900 L x 1900 B.
Gassboks 2 x 11 kg. · Ferskvannstank 100 l. · Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Avtakbart soverom med enkeltsenger
Stort soveområde for store drømmer!
Trivelig sittegruppe
Rikelig plass til fire personer
Ekstra stort kjøkken
med ekstra stort kjøleskap
Romslig bad
Fungerer også som romdeler

ROADCRUISER Revolution
Grensesprengende!
Innovasjon, ja. Revolusjon – det også! Denne Roadcruiseren sprenger
grenser. Du trenger ikke demontere sengen for å få mer lagringsplass –
et trykk på knappen er nok, så er sengen oppe under taket og du får
massevis av ekstra plass. Og det dyre sportsutstyret ditt vil ligge trygt
om natten – under sengen!

Elegance utførelse i Goldulme – interiør Spirit.

Mål 6,358 L x 2,050 B x 2,830 H. Ståhøyde 2,130.
Vekt 3095 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1935 L x 1900 B x 1790.
Gassboks 2 x 11 kg.
Ferskvannstank 100 l. Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Avtakbart soverom
Elektrisk justerbar seng – for ekstra god lagringsplass
Ekstra seng for to
- totalt fire soveplasser
Trivelig sittegruppe
Rikelig plass til fire personer
Ekstra stort kjøkken
Funksjonelt og med smarte lagringsløsninger
Romslig bad
Fungerer også som romdeler

ROADCRUISER B
Størrelse som synes
ROADCRUISER B har alle egenskapene til ROADCRUISER-serien,
og imponerer med et moderne og romslig baderom i tre. Enda mer
plass og bevegelsesfrihet for den som vet å sette pris på komfort
og maksimalt med plass til oppbevaring.

Basic utførelse – Interiør Maroc.

Mål 6,358 L x 2,050 B x 2,650 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2920 kg. 4 sitteplasser, 2+1 sengeplasser.
Bakre seng ca 1903/1769 L x 1900 B
Seng i dinette 1960 L x 700 B
Gassboks 2 x 11 kg. · Ferskvannstank 100 l. · Septiktank 92 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger.

Kjøkkenløsning
Funksjonell og med optimal plassutnyttelse.

Stort bad
Her er komforten nesten som hjemme.

Kjempetrivelig Romslig og behagelig sittegruppe som kan gjøres om til en ekstra soveplass.

ROMLØSNINGER MED MASSER AV PLASS
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Erfaringer er ikke noe man
kan forutse. De må oppleves.
Mer enn to tiår med velutstyrte bobiler har satt oss i en posisjon hvor
vi virkelig kan utvikle romløsninger som gir maksimal oppbevaringsplass uten å gå på kompromiss med bevegelsesfriheten. Dette får vi
til stadighet tilbakemelding om, fra fornøyde kunder.
Det er også en grunn for at vi ikke hviler på laurbærene, men fortsetter
å utvikle sofistikerte planløsninger og intelligente sove-, oppholds- og
oppbevaringsrom. Alt for den gode turopplevelsen.

INTERIØR

Frie valg for en fri tilværelse
Friheten begynner med valgene du har. D-line har ikke bare
en rekke ulike modeller, men også et vell av varianter når det
gjelder interiør. Slik at du føler deg hjemme, samme hvor i verden
du befinner deg.
Ta kontakt med din Pössl-forhandler og spør om mulighetene som
venter. NB: Noen alternativer er standard, andre er tilleggsvarianter
som vil koste noe ekstra.

STANDARDUTSTYR

ELEGANSE-VARIANTEN (TILVALG)

Treinnredning med Calva Apfel og Maroc serieinnredning.

Høykvalitets Goldulme tredekor pluss Spirit-innledning med
smarte, “klappskap” under taket – som på et fly!

INNREDNING SILVER (TILVALG)

INNREDNING MAROKKO (Standard)

INNREDNING SPIRIT (standard på Elegance) INNREDNING MONASTIR (TILVALG) INNREDNING LIMONTA

Moderne og samtidig tidløst bomiljø
for modellene i D-line.

Beige, lyse kontraster gir en varm
atmosfære og spiller perfekt på lag
med trematerialene.

Moderne og tidløst på én gang –
pluss svært slitesterkt.

Midtdelen kan trekkes om i andre farger – Ungt, friskt, og freidig. Limonta er
du velger stoff selv!
en frisk vind som harmonerer perfekt
med Elegance.
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EKSTERIØR
En verden full av fargevalg

Enten du velger Fiat Ducato eller Citroën Jumper –
her er fargealternativene dine for det ferdige kjøretøyet.

Hvit 2010 (Fiat)

Imperial blå

Tizian rød

Lago Azurro grå metallic

Profondo rød metallic

Aluminium grå metallic

Isgrå metallic

Gullhvit metallic

Svart metallic Fiat /
Grafitt grå metallic Citroën

Den som føler seg hjemme
overalt, har funnet hjemmet sitt.
Lyst å oppdage verden – på en komfortabel måte? Med en bobil som er uslåelig
både i romløsning, kvalitet, og pris er det fritt fram. Velkommen til Pössl H-line,
bygget for alle og med takhøyde så det holder.
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Hva gjør en H-Line
til en H-Line?

Pössl-eiere vet hva de setter pris på ved sine bybobiler. Men hva er likevel
forskjellen på topputstyrte D-Line og den enda mer omfattende H-Line?
Her er noen av svarene:
Med mottoet ”Det kan alltid bli litt bedre”, byr H-Line på ekstra takhøyde og
enda mer luksus og komfort. For eksempel gir CPL-belagte overflater mye
større motstand mot riper, støt og skader. CPL (Continuous Pressure Laminate)
er også et varmebestandig, lettstelt og lysbestandig materiale. Forseggjorte
møbler og interiør av ypperlig kvalitet, som belysningskonseptet med individuelt
styrbare spotlys, hever standarden i H-Line enda noen hakk.
I tillegg får du førsteklasses plissegardiner og ripebestandige benkeplater
av mineralgranitt. Vakker velur underbygger den innvendige atmosfæren,
men også utvendig skiller H-Line seg tydelig fra resten av Pössls modeller.
Hellakkerte støtfangere foredler uttrykket og bidrar til den komplette og
vakre bobilen kvalitetsbevisste kunder forventer når de velger en H-Line.
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Oversikt over H-line

Rikelig plass på de vakreste
stedene i verden

6.36 m
5.99 m

Side

SUMMIT 600

SUMMIT 640

IN- & EKSTERIEØR

Mange smarte detaljer

Romslig perfeksjon og eleganse

Hotellrom på hjul
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SUMMIT 600
Mange
Vielesmarte
cleveredetaljer
Details
Den nye SUMMIT 600 har alle fordelene du også finner i SUMMIT 640,
men har flere raffinerte og smarte detaljer. For eksempel den
gjennomgående siktaksen, eller den smarte rom-i-rom-løsningen
på det praktiske badet. Den doble sittebenken er ekstra komfortabel,
og elegant belysning er prikken over i’en for alle som vil reise kompakt
men stilig.

Intereiør Mindora

Mål 5998 L x 2,050 B x 2,580 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2835 kg. 4 sitteplasser, 2 sengeplasser (+ 1 valgfri)
Seng ca 1960 L x 1560/1430 B; Seng dinette 1960 L x 700 B.
Gasskapasitet 2 x 11 kg. Ferskvannstank 100 l. Septiktank 80 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger

Kjøkkenløsning
Funksjonelt med god oppbevaringsplass
og optimal plassutnyttelse.

Stort bad
Med svingbar romdeler.

Behagelig sittegruppe Trivelig, komfortabelt og romslig for fire personer.

Raffinert og utrolig praktisk.

SUMMIT 640
Romslig perfeksjon og eleganse
Den nye Summit 640 forener alle elegante og utprøvde funksjoner
som utgjør en komfortabel og verdifull Pössl: Romslig spisekrok for
fire, Pössl-seriens romsligste kjøkken for kulinariske krumspring
og nytelser, et bad som kan være både vaskerom og sanitæranlegg.
To generøse enkeltsenger sikrer nattesøvnen. Summit 640 er et
høydepunkt i Pössls produktserie!

Mål 6,358 L x 2,050 B x 2,650 H. Ståhøyde 1,905.
Vekt 2940 kg. 4 sitteplasser, 2 sengeplasser (+ 1 valgfri)
Seng ca 1950 L x 1400/1200 B; enkeltseng venstre/høyre ca 2000/1900 L
x 800 B; med mellomfylling til sammen 2000/1900 L x 1900 B.
Gassboks 2 x 11 kg. Ferskvannstank 100 l. Septiktank 80 l.
Chassis Citroen 2,0 l - 110/130/163 HK
Chassis Fiat 2,0 l - 110HK; 2,3 l - 130/150/180 HK
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Sov som en konge
To store enkeltsenger for søvn i hotellkvalitet
Herlig mobil reiseluksus
Behagelig når du kjører, sosialt når kvelden kommer
Lekkert og praktisk design
Den store kjøkkendelen har et 90 liters kjøleskap
Ekstra stort bad
God plass og maks velvære under hele reisen!

INTERIØR

Frie valg for en fri tilværelse

Med riktig valg av bobil føler du deg hjemme overalt i verden. H-line byr
på individuelle oppholdsrom og interiør i tre forskjellige utstyrsnivå. Du
finner din favorittløsning – og har fått “Home, sweet home“ på hjul!

Ta kontakt med din Pössl-forhandler og spør om mulighetene som
venter. NB: Noen alternativer er standard, andre er tilleggsvarianter
som vil koste noe ekstra.

INNREDNINGER

Innredning Mindoro
Standardløsninger for H-Line-modeller.

Innredning Nizza
Den alternative løsningen for H-line.

Innredning Solero
Et eget alternativ for møbeltrekk.
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EKSTERIØR
En verden full av fargevalg

Enten du velger Fiat Ducato eller Citroën Jumper
– her er fargealternativene dine for det ferdige
kjøretøyet.

Hvit 210 (Fiat) / Hvit 549 (Citroën)

Imperial blå

Tizian rød

Lago Azurro metallic

Profondo rød metallic

Aluminium grå metallic

Isgrå metallic

Gullhvit metallic

FRIHET SIDEN 1989
Pössl sin bobilfabfrikk ligger i Ainring i Tyskand, like ved grensen
til Østerrike. Pössl startet opp i 1989, året da muren falt og Europa
tok et stort skritt mot grenseløs frihet. I dag er vi til stede i 18 land,
deriblant Norge – for deg og dine bobilopplevelser!
www.poessl.no

NB: Pössl Norge tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene,
samt om mulige endringer i produkter etter at katalogen ble
ferdiggjort (oktober 2016).

