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Møt den originale bybobilen 
Velkommen til Pössl.
 
Verden er i endring – også på reisefronten. Kontinuitet  
og stabilitet er den nye standarden bobilreiser måles i. 
Det er selve grunnsteinen i Pössls bybobiler: Kvalitet, 
komfort og innovasjon – verdier vi bygger på og som  
du kan nyte på turen.

Kom inn og reis med Pössl – den originale bybobilen.

3



SIDE

6-17

STUP INN I PÖSSLS VERDEN.

Pössl D-Line byr på det største modellutvalget – fra kompakt  
og smidig, til storslagent med masser av plass. D-Line har  
sannsynligvis akkurat den Pössl-modellen du vil ha.

D FOR DEILIG
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5.99 m
6.36 m

SIDE

D-Line oversikt.
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2 WIN R  
FAMILY EDITION

10

2 WIN R PLUS
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ROADCRUISER XL
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ROADCRUISER
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ROADSTAR 600 L 
FAMILY EDITION
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ROADSTAR 600 L



D FOR DEILIG
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D FOR DEILIG
Velger du Pössl D-Line får du også mest å velge i. Her finner du bybobilen for enhver smak og 
lommebok. Pössl D-Line er serien med flest modeller. Fra kompakt og smidig, til storslagent med 
masser av plass. Det er også en rekke ulike innredningsløsninger og dekorvalg. D-Line er Din Pössl.



Høydepunkter

ISOFIX BARNESETEFESTE 
(MODELLAVHENGIG ELLER SOM TILVALG)
Trygg og trivelig tur for store og små.

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

HEVETAK
Hevetak som gir mulighet for ekstra soveplasser,  
kan bestilles som tilvalg på flere av modellene. 
Liggeflate: 200 x 130 cm

SOFTLOCK
Du kan trygt lukke døra om natten 
uten å vekke campingnaboen.

KOMPLETT LYSSKJERMING
Hindrer innsikt og gir uforstyrret søvn.

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

ELEKTRISK STIGTRINN
Trykk på knappen og det ekstra brede stigtrinnet 
kommer fram.
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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.

0302

01

Sittegruppen blir ekstra soveplass ved  
hjelp av vår ekstra bordplate (tilvalg).

LASTEROM XXL
Sengene bak kan enkelt demonteres, legges sammen og stables. 
På et blunk har du enormt med lasteplass.
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5.99 m

2WIN R PLUS
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Praktisk baderom
Med god komfort og plass.

King size seng    
196x157/145 cm. Kjempekoselig og ekstra romslig.

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

   se merse mer



2WIN R PLUS  
FAMILY EDITION
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2 WIN R Plus Family Edition er utstyrt med ekstra seng for inntil to 
personer. Det smarte hevetaket gjør at ekstrasengen ikke opptar unødig 
plass under transport og når bobilen ellers er i bruk. Det gjør det mulig  
å dra på lange og trivelige turer med hele familien.

2 WIN R Plus har også fått et ekstra vindu som gir mer lys og enda  
triveligere innemiljø. Er du klar til å ta med familien på tur? 

TA MED HELE  
FAMILIEN PÅ TUR



ROADSTAR 600 L
Lag mat som hjemme
Funksjonelt kjøkken med  
optimal plassutnyttelse.

Atskillbart soverom
Stort, bekvemt og perfekt  
for syvsovere.

Elegance utførelse 
Interiør Limette (tilvalg), alternativ bordplate (tilvalg).

5.99 m
EKSTRA OVERNATTINGSGJESTER? NULL PROBLEM
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Romslige, separate senger gir skikkelig søvnkvalitet

Romslig hengeskap under sengene

Praktisk nedfellbar vask gir romsligere bad

Stor innvendig takhøyde

Høykvalitetsinnredning med stort antall skuffer

Toveis-svingende kjøleskapdør kan åpnes både  
fra innsiden og utsiden av bilen

   se merse mer



ROADSTAR 600 L  
FAMILY EDITION

Roadstar 600 L Family Edition har alt som den romslige og praktiske  
Roadstar 600 L har. I tillegg er den utstyrt med hevetak med ekstra  
seng for inntil to personer. Det gir rom for å ta med venner, barn eller  
barnebarn på neste tur. 

EKSTRA OVERNATTINGSGJESTER? NULL PROBLEM
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ROADCRUISER

Classic utførelse
Marais innredning (tilvalg), alternativ bordplate (tilvalg, denne bordformen er ikke  
lenger tilgjengelig), bord, arbeidsbenkeplate og gulv har fått ny farge fra høsten 2021.

Romslig bad
Fungerer også som romdeler.

Ekstra stort kjøkken
Med ekstra stort kjøleskap.
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6.36 m

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

   se merse mer



Kjøkkenløsning
Med høyt plassert kjøleskap og romslig klesskap.

Classic utførelse 
Interiør Timeless. Alternativ bordplate som tilvalg. Bordflate, kjøkkenbenk og skap har fått ny farge (høsten 2021).

ROADCRUISER XL
Stort bad med dusj
Komfort nesten som hjemme.

6.36 m
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Separat atskilt bad

Utrolig oppbevaringskapasitet  
med skuffer og skap

Spesielt velegnet for høye personer  
– seng på 208 cm

Herlig romfølelse med innvendig takhøyde på 213 cm

   se merse mer
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ELEGANCE (TILVALG)
Dakota Eik tredekor med  Marais innredning.

STANDARDUTRUSTNING
Calva Apfel treinnredning inngår  
i innredningskonseptet Timeless.

Dekor
Interiør

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 TIMELESS (STANDARD)

Brunfargene skaper en lun atmosfære 
og harmonerer flott med tredekoren.

INNREDNING MARAIS (ELEGANCE)

Harmonisk stoffkombinasjon  
understreker Elegance-kvaltieten.

INNREDNING SILVER (TILVALG)

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

INNREDNING LIMETTE (TILVALG)

Ungt, friskt og freidig. Limette frisker opp 
interiøret i din Pössl og spiller perfekt på  
lag med Elegance-konseptet.

Innredninger

INTERIØR PARADISO (TILVALG)

Tofarget, slitesterk stoffkombinasjon  
i velourutførelse med Pössl-merke.
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TOPPEN AV  
MOBIL FRIHET
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TOPPEN AV  
MOBIL FRIHET

Med Summit introduserte Pössl i 2016 en av de første bybobilene med 
svingbad og en enestående romløsning. De gjennomførte detaljene, 
ekstrautstyret og den gode plassen gjør at Summit byr på en fullverdig 
bobilopplevelse, men med de gode og praktiske kjøreegenskapene til et 
mye mindre kjøretøy. Og for den som vil ha enda mer, er Summit Prime 
uomtvistelig best i klassen.



Høydepunkt

UTVIDBAR SITTEBENK GIR TRE SETER
Gjør to til tre. Sittebenken gjøres 
om til en sitteplass for tre i en 
håndvending (tilvalg).

Summen av mange gode idéer 
 
Summit kombinerer alle fordelene til 
en urban bobil med en rekke smarte 
Pössl-detaljer. Det gjør det lett å reise 
komfortabelt og avslappet, med massevis 
av plass, enten du vil ut på en spontan 
helgetur eller en skikkelig langtur.

SKUFFER MED MYK LUKKEFUNKSJON
Lite, men likevel ganske stort kjøkken.  
Med komfort som hjemme. 

RAMMEVINDUER (IKKE BAKVINDU)
Faste vindusfester er en nyhet i denne  
bilklassen. Det vitner om kvalitet.

EASY MOVE BORD (BARE 540)
Det praktiske sammenleggbare  
Easy Move-bordet gir bedre benplass  
og større sikkerhet underveis.

SVINGBAD
Svingbar vegg og dreibart toalett med  
skrapefast keramisk innlegg, gir godt  
med plass på badet.

BARNESETEFESTE
Alle sittebenker kan utstyres  
med Isofix (tilvalg).
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KJØLESKAPSDØR
Toveissvingende kjøleskapsdør gjør det enklere  
å komme til både fra innsiden og utsiden.

Prime-fordeler i tillegg til  
Summit-fordelene 
 
Advarsel! Spoilerfare! Kommer du inn i 
en Summit Prime, overgår opplevelsen 
alle andre bobiler. Den nye Summit Prime 
er den absolutte drømmeversjonen av 
en kompakt bobil, SkyRoof® og en rekke 
andre ekslusive detaljer er standard.

SKYROOF®

Ekslusivt takvindu med sotet  
glass og åpne/-lukke funksjon.

BLENDING NEDENFRA OG OPP I FRONTRUTEN
Bedre sikt og mer privat. Halvt lukket kan  
alle se ut, men ingen inn.

EGEN PRIME-BELYSNING  
Belysningssystemet, som er utviklet spesielt  
for Prime-modellene, skaper en trivelig og 
behagelig atmosfære.

SKYROOF® FRA INNSIDEN
Gir stor romfølelse og skaper en lys,  
trivelig atmosfære.

Høydepunkt

UNIK STEMNINGSBELYSNING
Baldakin med indirekte belysning og mulighet for ekstra LED-lys, sørger for optimal belysning 
over sittegruppen.
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Den som tror at bedre enn Summit kan det ikke bli, kjenner ikke til den nye  
Summit Prime. Her er den velkjente romslige Summit-følelsen og et unikt  
materialutvalg. I tillegg til et uovertruffent belysningssytem med enda mer lys. 
Og den bybobilrevolusjonen SkyRoof® som kan åpnes og lukkes. Det har ingen 
andre. Summit Prime – vår perfeksjonerte Summit.

SUMMIT PRIME 600 SUMMIT PRIME 640SUMMIT PRIME 540

47 48 49SIDE

5.99 m
6.36 m 

5.41 m

REISELYST

22



  

Moderne innemiljø
Tredekor Palisander og interiør Samba (tilvalg).

Bekvemmelighet i høysetet
Easy Move bord kan  
felles ned under kjøring.

Kjøkken med kompressorkjøleskap
Dobbelhengslet kjøleskapsdør kan åpnes  
fra begge sider.

SUMMIT PRIME 540

5.41 m
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Smart rom-i-rom-løsning med svingbad

Easy Move bord med reisefuksjon

Lamper med nattlysfunksjon under takskap

Romslig og åpen romløsning med SkyRoof® takvindu

   se merse mer



  

SUMMIT PRIME 600

Storslagent svingbad
Vår premium baderomsløsning  
i luksusklassen.

Ekstra stor sittegruppe
Med ergonomisk utforming og  

bord med svingdel (tilvalg).

Stilig innemiljø 
Tredekor Palisander og interiør Samba (tilvalg).

Sov som hjemme
I klassens største dobbeltseng 
(1.960 mm x 1.600 /1.470 mm).

5.99 m
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Romfølelse som i de store bobilene

Smart rom-i-rom løsning med svingbad

Ergonomisk utformet sittebenk

Romslig og åpen romløsning

   se merse mer



  

SUMMIT PRIME 640
Sov kongelig
To store enkeltsenger bak  
gir netter med hotellkvalitet.

Kjøkken med kompressorkjøleskap
Toveissvingende kjøleskapsdør gjør det  
enklere å komme til fra innsiden og utsiden.

Moderne innemiljø
Innredning Mindoro og  interiør Samba (tilvalg).

6,36 m
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Romfølelse som de helt store bobilene

Ergonomiske seter med formpolstiring

Rammevinduer med høy kvalitet  
skaper et unikt utseende

Smart rom-i-rom-løsning med svingbad

   se merse mer



DEKOR SUMMIT ROSENTRE

DEKOR

ALTERNATIV TREDEKOR SUMMIT 
EIK/KOBBER BORA

DEKOR SUMMIT PRIME  
PALISANDER

INNREDNING MINDORO
 

INNREDNING SAMBA
 

INNREDNING ORIGINAL CAPTAIN CHAIR
 

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 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 mulig-
hetene som venter. Tilvalgsmulighetene koster gjerne litt 
mer, men gjør bobilen din personlig.

INNREDNINGER
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ALUFELGER Maxi /Heavy 16“16“

Fiat

Citroën  / Peugeot

15“

LAKKERING

Fiat

Campovolo gråThunder grå

Artense grå MetallicIsgrå metallic

Imperial blå 

Hvit

Graphito grå metallic

Citroën  / Peugeot

Artense grå Metallic

Isgrå metallic

Lanzarote gråExpedition grå

Svart metallic

Hvit 27

Eksteriør
Noe for enhver smak

Gi din Pössl mer personlighet. Ganske enkelt med forskjellige 
farger og flotte originale alufelger med moderne utseende.



Frihet til å gjøre  
det jeg liker best.
For idrettsutøver Kari Schibevaag er bobil mer enn ferie.  
Hun bor i bilen på fulltid. 

– Pössl er som skapt for meg og min livsstil. Som idrettsutøver reiser 
jeg hele året. Mye i Nord Norge, der jeg har mitt eget vannsportsenter i 
Lofoten, men også på kryss og tvers over hele Norge. Jeg kommer meg 
fram over alt, og har med alt jeg behøver. Det er godt med plass, både til 
utstyr, hvile, arbeid og kos. God oppvarming, solcellepanel som gir strøm 
til lading, toalett og dusj i bilen gjør tilværelsen komplett. Både jeg og 
hunden min elsker livet i bilen.
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Foto: Kari Schibevaag

NB: Pössl Norge tar forbehold om eventuelle feil i spesifikasjonene, samt om mulige endringer i produkter etter at katalogen
ble ferdiggjort (november 2021).

Du finner Pössl-forhandlere i 14 land, og selvsagt også på www.possl.no

Pøssl Norge er på facebook. 

Foto:Kari Schibevaag
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