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FØLELSEN AV FRIHET

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, like allsidig
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
Pössl-entusiaster. 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 største
og mest populære bybobilprodusenten i Europa 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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«Kontor på hjul. Perfekt
kombinasjon av business
og pleasure.»
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«På tur, men likevel hjemme.»
Pakk og ta av gårde når det passer deg. Stikk av og nyt friheten. Det er
virkelig å reise, nyte turen med alle sanser. Uten for mye luksus,
men med alt du trenger av komfort.
Det er frihet. Det er Pössl.
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Ferie slik ferie burde være.
Bruksbil, bobil, venn og familiemedlem. Enestående kjøreegenskaper.
Trygge og behagelige reiseopplevelser. Velkommen til D line –
bygget for å gi deg den gode frihetsfølelsen. D line bygger
på Fiat Ducato og Citroën Jumper.

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

INSEKTBESKYTTENDE PLISSÉ
Få frisk luft og unngå ubudne «gjester»!

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.

KOMPLETT LYSSKJERMING
Hindrer innsikt og gir uforstyrret søvn.

Pössl-høydepunkter
25 år med gode ideerfor deg og din Pössl

GULVLUKER
Svaret på hvor småplukk og
dingser skal oppbevares.

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.

BASISCHASSIS
Pössl lar deg velge
mellom Fiat og Citroën.

SVEIVE-TAKVIINDU (GJELDER IKKE REVOLUTION)
Enkelt, praktisk, med insektbeskyttelse
og plissé-blending

TRUMA COMBI 4
Varmeanlegg under sittegruppen
sikrer optimal varmefordeling.

PERSIENNER MED ENHÅNDS-HÅNDTAK
ISO-vindu i topp kvalitet, med effektiv
og lettbetjent solskjerming.

VALGFRIE BADEROMSLØSNINGER
Pössl tilbyr ulike baderomsløsninger så
du kan velge det som passer deg best.

ROMSLIGE TAKSKAP
God skapplass gjør det enkelt
å ha like god orden som hjemme.

FERSKVANNSTANK
med fylling fra utsiden. To inspeksjonsåpninger
gjør det enkelt å rengjøre tanken.
EKSTRA, EKSTRA STORT OPPBEVARINGSROM
Senger som kan demonteres, legges sammen og stables
frigjør massevis av plass. Snakk om romslighet!

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.

OMFATTENDE FORHANDLERNETT I EUROPA
Samme hvor du er, er vi der for deg.
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D line – en oversikt
Velg overnattingen din her!

6.36 m
5.99 m
5.41 m

Side

ROADCAMP

ROADCAMP R

2 WIN

2 WIN R

2 WIN LIMITED

ROADSTAR 600 W

P2 RELAX

Alt du trenger for
å erobre verden

Romslighet og
dynamikk – nyt det

Bestselgeren med
ekstra lagringsplass

Populær allrounder

Bobilen for deg som
er individualist

Du føler deg
som hjemme

Skreddersydd
for to

18

20

24

26

28
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ROADSTAR 600 L
Rommirakel med
enkeltsenger

30

ROADSTAR 600 L
Revolution

ROADSTAR 640 DK

ROADCRUISER

Hendig størrelse

Romslig luksus gir
ekstra reiseglede!

Sportslig og fleksibel

32

34

36

ROADCRUISER B

ROADCRUISER Revolution

IN- & EKSTERIEØR

Størrelse som synes

Enorm stueplass med
elektrisk hevbar seng

Hotellrom på hjul

38

40

44
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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 Innredning Timeless

Stor dobbeltseng God lagringsplass

Kompakt sittegruppe For sosiale sammenkomster

+ Ekstra kort – perfekt også til hverdagsbruk
+ Atskilt bad
+ Behagelig sittegruppe for inntil fire personer
Romslig kjøkken
Med god skuff- og skapplass

Praktisk bad
Kompakt, men med godt alburom
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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.

Eleganse Innredning Spirit (tilvalg) Alternativ bordplate (tilvalg)

Ekstra soverom Komfortabel dobbeltseng med garderobeskap over

Stor sittegruppe God benplass til fire personer

+ Ekstra kort – perfekt også til hverdagsbruk
+ Separat hengeskap i kjøkkeninnredningen
+ Nedfellbar vask gir romsligere bad

Romslig kjøkken
Med smarte skap- og skuffeseksjoner

Praktisk baderom
Med god komfort og plass
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2WIN
Bestselgeren med ekstra lagringsplass
5,99 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 Innredning Timeless Alternativ bordplate (tilvalg)

Komfortabel søvn Stor dobbeltseng bak i bilen

Ekstra stor sittegruppe Trivelig og behagelig for fire personer

+ Atskilt bad
+ Romslige skaphyller i taket over sengen

Romslig kjøkken
Med smarte skap- og skuffeløsninger

Stort bade-/dusjrom
Komfort nesten som hjemme!
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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.

Eleganse Innredning Marais Alternativ bordplate (tilvalg)

Ekstra stor dobbeltseng Hele 196 x 157 cm og svært behagelig

Ekstra stor sittegruppe Trivelig og behagelig for fire personer

+ Høyt plassert kjøleskap – enkelt og behagelig
å bruke. Kan også leveres med fullhøydekjøleskap med frys
+ Fleksibelt baderom med foldevegg som også
kan brukes som romdeler
Romslig kjøkken
Med smarte skap- og skuffeløsninger

Praktisk baderom
Med god komfort og plass
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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.

Eleganse (Serie) Innredning Limette (tilvalg) Alternativ bordplate (tilvalg)

Atskillbart soverom Med stor, komfortabel dobbeltseng

Elegant sittegruppe Romslighet og design i skjønn forening

+ Spesialmodell i begrenset antall med «All inclusive»-innredning
+ Fleksibelt baderom med foldevegg som også kan brukes
som romdeler
+ Eksklusiv belysning med indirekte lys
+ Moderne, særpreget design
Designkjøkken
Smakfullt og med smarte løsninger

Praktisk bad
Med god komfort og god plass

+ 140/23 l kjøleskap kan leveres som ekstrautstyr
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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 Innredning Silver Alternativ bordplate (tilvalg)

Ekstra stor dobbeltseng Sov romslig, sov godt!

Komfortabel sittegruppe Trivsel for fire personer

+ Romslige skaphyller i taket over sengen
+ Baderomsinnredning med ekstra mange hyller som
gir god orden
+ Høyt plassert kjøleskap – enkelt og behagelig å bruke.
Kan også leveres som «Slimtower»
Romslig kjøkken
Skuffer og skap gir god plass til alt kjøkkenutstyret

XXL kjøleskap
Absorpsjonskjøleskap på 138 liter

Praktisk bad
Romslig og komfortabelt
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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.

Eleganse (Serie) Innredning Limette (tilvalg)

Skuff og stigbrett
En romslig lagringsskuff - og et
genialt stigbrett når du skal i seng!

God skapplass
Soverom med romslige langsgående skap

Praktisk klappbord Ideelt for to personer

+ Generøs og åpen romløsning
+ Spesielt tilpasset par som reiser alene
+ Atskilt bad
+ Ekstra god oppbevaringsplass
i soverommets skapseksjon
+ Vitrineskap med innlagt belysning
Smart kjøkken
Optimalisert og funksjonelt

+ Smarte skuffeløsninger
Atskilt bad Utført i kvalitetsmaterialer

28 29

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?

Basic utførelse Innredning Timeless Alternativ bordplate (tilvalg)

Oppbevaringsrom
Smart hengeskap under sengen

Atskillbart soverom Stort, bekvemt og perfekt for syvsovere

Høy trivsel Komfortabel og romslig sittegruppe

+ Romslige, separate senger gir skikkelig søvnkvalitet
+ Romslig hengeskap under sengene
+ Praktisk nedfellbar vask gir romsligere bad
+ Stor innvendig takhøyde
+ Høykvalitetsinnredning med stort antall skuffer
Funksjonell kjøkkenkrok
Med smarte lagringsløsninger

Romslig bad
Fungerer også som romdeler
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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!

Eleganse Innredning Silver (tilvalg) Alternativ bordplate (tilvalg)

Seng med elektrisk høydejustering
Skreddersy lagringsplassen! Valgfri ekstra seng bak

Komfortabel reise- og sitteplass for fire
Romslig sittegruppe for hyggelige kvelder og trygg transport

+ Softlock på skyvedøren gir støysvak og behagelig
dørlukking. Det setter naboen pris på!
+ Praktisk nedfellbar vask gir romsligere bad
+ Elektrisk høydejusterbar seng gir unik fleksibilitet
og plassutnyttelse
Lag mat som om du var hjemme
Ergonomisk og smart kjøkken

Praktisk og romslig bad
Fungerer også som romdeler
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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.

Eleganse Innredning Marais Alternativ bordplate (tilvalg)

Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger

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

+ Romslig bad som også fungerer som utmerket romdeler
+ Romslige skaphyller i taket over sengen
+ Stor, tverrstilt og komfortabel dobbeltseng

Kjøkkenløsning
Funksjonell og med optimal plassutnyttelse

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

Kles- og kjøleskap
Både klær og mat
holder seg godt
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ROADCRUISER
Romslig luksus gir ekstra reiseglede!
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.

Basic utførelse Innredning Marais Alternativ bordplate (tilvalg)

Atskillbart soverom med enkeltsenger Stort soveområde for store drømmer!

Trivelig sittegruppe Rikelig plass til fire personer

+ Høyt plassert kjøleskap – enkelt å behagelig å bruke.
Kan også leveres som «Slimtower».
+ Behagelig sittegruppe for inntil fire personer
+ Fleksibelt baderom med foldevegg som også kan
brukes som romdeler
+ Romslige, separate senger gir skikkelig søvnkvalitet
Ekstra stort kjøkken
Med ekstra stort kjøleskap

Romslig bad
Fungerer også som romdeler
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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 Innredning Silver (tilvalg) Alternativ bordplate (tilvalg)

Oppbevaringsrom
Romslig hengeskap under sengen

Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger

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

+ Atskilt bad
+ Romslig hengeskap under sengene
+ Romslige, separate senger gir skikkelig søvnkvalitet
+ Uvanlig stor romfølelse
Kjøkkenløsning
Funksjonell og med optimal plassutnyttelse

Stort bad
Her er komforten nesten som hjemme
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ROADCRUISER Revolution
Enorm stueplass med elektrisk hevbar seng
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!

Eleganse Innredning Silver (tilvalg) Alternativ bordplate (tilvalg)

God oppbevaringsplass Elektrisk hev og senkbar seng

Romslig sittegruppe God plass til fire personer underveis og i mål

+ Høyt plassert kjøleskap – enkelt å behagelig å bruke.
Kan også leveres som «Slimtower».
+ Elektrisk høydejusterbar seng gir unik fleksibilitet
og plassutnyttelse
+ Eksklusiv og ekstra god belysning
+ Stor innvendig takhøyde
Ekstra stor kjøkkenseksjon
Funksjonell og med god plassutnyttelse

Fleksibelt bad
Med rullevegg som også er en ypperlig romdeler

+ Høykvalitetsinnredning med stort antall skuffer
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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.

INNREDNING SILVER (TILVALG)
Moderne og samtidig tidløst
bomiljø for modellene i D line.

INNREDNING TIMELESS (STANDARD)
Brunfargene skaper en lun atmosfære
og harmonerer flott med tredekoren.

STANDARDUTRUSTNING
Calva Apfel treinnredning inngår
i innredningskonseptet Timeless.

INNREDNING SPIRIT (TILVALG)
Moderne og tidløst på én gang
– pluss svært slitesterkt.

ELEGANSE (TILVALG)
Dakota Eik tredekor med
Marais innredning.

INNREDNING MARAIS (ELEGANSE)
Harmonisk stoffkombinasjon
understreker Eleganse-kvaltieten.

INNREDNING LIMETTE (TILVALG)
Ungt, friskt og freidig. Limette
frisker opp interiøret i din Pössl
og spiller perfekt på lag med
Eleganse-konseptet.

GJESTEROM I EN HÅNDVENDING
Om du reiser med barn, barnebarn eller får besøk av gode venner, er det alltid
plass i en Pössl. Med noen enkle grep forvandles sittegruppen til et trivelig
gjesterom. Ha en riktig god natt og drøm søtt.

GOD NATT
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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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H Line høydepunkter
1

Høykvalitetsoverflater
Benker og arbeidsflater i H line bilene er
av ekstra slitesterk og eksklusiv kvalitet.

2

Diskret belysning
Belysningen fra taket og den innebygde spotbelysningen gir godt
og behagelig lys, og kan selvsagt justeres slik du vil ha det.

3

Vindusrammer (untatt bakvindu)
Fastinnstallerte vindusrammer er en nyhet i denne
bobilkategorien. De setter en ny standard for byggekvalitet.

4

Kvalitetsvask
Vaskeservanten i Vario-serien er utført i eksklusive og slitesterke
materialer. NB! Vario inngår ikke i Sola Bobils utvalg.

5

Eksklusiv veggkledning
Innerveggene i H line er kledd med
slitesterk og beskyttende velour.

6

Null innsyn
Våre premium solgardiner beskytter mot
forstyrrende lys og fremmede blikkk.

7

Ypperlig møbelkvalitet
Alle møblene i H line ferdigstilles for hånd.

8

Ser flott ut
Støtfangerne er lakkert i samme farge som
bilen og bidrar til et elegant utseende.

9

Sentralrørsystem
Vannrørene i Summit-serien er sentralt plassert
og lett tilgjengelige i gulvet under bordet.

Pössl-eiere vet hva de setter pris på i sin bybobil. Men hva skiller
storebror H line fra velutstyrte D line? Her er noen av svarene.

1
2

3

6
9

4

7

5

8
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Oversikt over H line
Rikelig plass på de vakreste stedene i verden

6.36 m
5.99 m

SUMMIT 600

SUMMIT 640

Mange smarte detaljer

Romslig perfeksjon og eleganse

50

52
48 49

SUMMIT 600
Mange smarte detaljer
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

Interiør Mindoro

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.

Atskillbart soverom Stort, behagelig og ideelt når en vil sove litt lenger

Behagelig sittegruppe Trivelig, komfortabelt og romslig for fire personer

+ Bad med smart rom-i-rom-løsning
med svingbar romdeler
+ Eksklusivt lyssystem med indirekte belysning
+ Ergonomisk og komfortabel sittebenk
Kjøkkenløsning
Funksjonelt med god oppbevaringsplass
og optimal plassutnyttelse

+ Stor og åpen romløsning
Stort bad
Med svingbar romdeler

Raffinert og utrolig praktisk
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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

Alternativ tredekor Eiche Kupfer Bora Innredning Mindoro

og nytelser, et bad som kan være både vaskerom og sanitæranlegg.
To generøse enkeltsenger sikrer nattesøvnen. Summit 640 er
et høydepunkt i Pössls produktserie!

Sov som en konge To store enkeltsenger for søvn i hotellkvalitet

Herlig mobil reiseluksus
Behagelig når du kjører, sosialt når kvelden kommer

+ Eksklusivt lyssystem med indirekte belysning
+ Ergonomisk og komfortabel sittebenk
+ Faste vindusrammer understreker
den utvendige kvaliteten
Lekkert og praktisk design
Den store kjøkkendelen har et
90 liters kjøleskap

Ekstra stort bad
God plass og maks velvære
under hele reisen!

+ Bad med smart rom-i-rom –
løsning med svingbar romdeler
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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 fire lekre
og ulike varianter. Du finner din favoritt og med ett har du
«Home, sweet home» på hjul!
Ta kontakt med din Pössl-forhandler og spør om mulighetene
som venter. Tilvalgsmulighetene koster gjerne litt mer,
men gjør bobilen din personlig.

INNREDNING MINDORO (BASIC)
Standardløsninger for H line modeller.

ROSENHOLZ ER STANDARDDEKOR

INNREDNING NIZZA (TILVALG)
Den litt sprekere løsningen for H line.

INNREDNING SOLERO (TILVALG)
Den litt mer klassiske og fargerike løsningen.

EICHE KUPFER BORA ER ALTERNATIV TREDEKOR

INNREDNING ORIGINAL CAPTAIN CHAIR (TILVALG)
Vår mest eksklusive og særpregede løsning.

Eksteriør
En verden full
av fargevalg
Enten du velger Fiat Ducato
eller Citroën Jumper –
her er fargealternativene
for det ferdige kjøretøyet.

Hvit

Imperial blå

Tizian rød

Lago Azurro metallic

Profondo rød metallic

Aluminium grå metallic

Isgrå metallic

Gullhvit metallic

Svart metallic Fiat /
Grafitt grå metallic Citroën
kun på D line
54 55

GLØDEFISK

Pøssl Norge er på facebook.

Du finner Pössl-forhandlere i 17 land, og selvsagt også på www.possl.no

Stopper der vi må, men velger
komfort der vi kan
Ingeborg Dirdal er glødende bobilentusiast. Hun driver bobilbloggen.no og
har skrevet kokeboka «To bluss og en grill – kokebok for folk på farten.
Hun elsker friheten, men vil gjerne ha god komfort på reisene.
– Når vi er på tur vil vi helst stoppe på campingplasser. Der er det strøm til
kaffemaskinen, og kaffe må vi ha. Skulle det være ekstra varmt, trengs det
også strøm til airconditioningen. Skal vi ha en kveld på byen går eller sykler
vi, eller bruker buss og tog, sier hun.
– Men har vi kjørt til langt på kveld og skal videre tidlig neste morgen, hender
vi stopper på en parkeringsplass. Nyere bobiler er innbruddssikre og vi har
dessuten alarm, så vi sover trygt og godt i egen seng.

NB: Pössl Norge tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene, samt om mulige endringer i produkter etter at katalogen
ble ferdiggjort (september 2017)

