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ST R

eller heller romslig?

NYTT!

Bobiler både for eventyr
og hverdagen.

N FOR
BOBILE GEN
HVERDA

DEXTER
Bobiler både for korte
turer og lange reiser.

Campingbusser er synonymt med frihet, hverdagskjøretøy og et sted
der du kan trekke deg tilbake – alt i ett kjøretøy – desto viktigere er
det å finne akkurat det riktige. Her har du utvalget.
Finn ut hvilken bobil du ønsker å oppdage verden i – og i hvilken seng du har
lyst til å drømme om nettopp dette. Da er det perfekte kjøretøyet til reisen
din like rundt hjørnet, og alt er klart for en fantastisk ferietur. Vi hjelper deg
mer enn gjerne med avgjørelsen og viser deg de praktisk talt uendelige
utstyrsmulighetene.

DAVIS

NYTT!

Bobiler fra komfortabel
til luksuriøs.

E ST Y L E MED LIF KE
PAK

DEXTER-MODELLER
MED KLAPPSENG
Bobiler med mye plass
og mye seng.
Fra side 38/39
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MODELLER MED ENKELTSENGER

KJØRETØYSLENGDE INNTIL 5,50 M

4x4

560

560

595 590 580

DEXTER-MODELLER
MED FIREHJULSTREKK

KJØRETØYSLENGDE INNTIL 6,00 M

Din egen seng har du alltid med deg.

Fra side 30/31

620 625

Fra side 10/11

555

530

550 540 540

490

Fantastisk sovekomfort for to.

600 600

MODELLER MED DOBBELTSENGER

KJØRETØYSLENGDE
INNTIL 6,50 M

INNLEDNING
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Hvilke reisemal
har du?
Planen for turen din? Ikke ha noen plan i det hele tatt.
Bare ganske enkelt legge i vei, la deg styre av din egen
nysgjerrighet og samle nye inntrykk.
Hvorfor skal man bestemme seg for bare ett sted når det er så
fint på så mange steder? Hvorfor skal man bestemme seg for hvor
man ønsker å reise flere måneder i forveien? Og hvorfor skal man
la seg lede av reisebrosjyrer når den egne lengselen helt klart
er den beste rådgiveren? Tja – hvorfor egentlig? Verden har så
mye å by på – det er på tide å dra på oppdagelsesreise.

INNLEDNING

Ren,
Den gra
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Bare for et øyeblikk siden visste vi ikke om dette stedet. Nå vil vi aldri bort herfra mer. Eller
kanskje det er enda finere et annet sted?
Kan en plass være mer idyllisk eller virke mer
beroligende eller være lengre vekk fra den grå
hverdagen? Her, mellom berg og daler, mellom
fjord og fjell, går pulsen raskere ned enn man
kan si «yoga». På plasser som dette ligger ren

 vslapning i luften, og man føler med hvert
a
åndedrag at man befinner seg på et helt spesielt
sted. Det finnes mange flotte steder som dette.
Og det finnes ingen bedre måte å oppdage dem
på enn med en bobil fra Karmann-Mobil.

DESIGN
LAKKERINGER DEXTER, DAVIS & DANNY

DARK RED

ICE BLUE

BLUE IMPACT

BROWN BRISBANE

HVIT

CHAMPAGNER

IRON GREY

SORT

SØLV

ATLANTIC BLUE

RACING GREEN

B bedre …

og kj r bedre
Det er bare du som bestemmer hvor reisen skal gå.
Selvfølgelig gjelder dette også utstyret.
En bobil som tilfredsstiller din smak, helt ned til minste detalj?
Det ordner vi. Ta deg tid et øyeblikk og la dine individuelle ønsker
bestemme retningen videre. Til dette har du mange muligheter
og utallige kombinasjoner til rådighet. Resultatet er tilsvarende
individuelt og fremfor alt: helt etter din smak og behag.
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EKSKLUSIV
LAKKERINGER
DANNY

DESIGN  08/09

Vakker eller

DANNY

heller stilig?

Smaken er så forskjellig – akkurat som
våre bobiler og deres utstyr. Og hvilken
variant liker du best?

Liggeflate eller sovegemakk?
Sov akkurat som du ønsker
Et enkelt bord eller et festlig
dekket taffel?
Det er din personlige smak
som avgjør

DAVIS

Romslig eller kompakt?
Alt etter ditt individuelle plassbehov

2

Elegant eller robust?
Din bobil, din stil

1

Hvor lang skal ferien din være?
4,90 m? 6,25 m? Eller heller noe
midt imellom? Valget er ditt!

3

DEXTER

1

4

MODELLER MED DOBBELTSENGER
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MODELLER MED DOBBELTSENGER  

D bbelseng
med sj utsikt
Det er det som er det fine med camping:
Du har fritt valg.

Du kan sove der du ønsker, og du kan også avgjøre hvordan du vil sove. Hva
foretrekker du? Hvordan skal nattleiet ditt se ut? Ønsker du å ha god plass og
samtidig nyte nærhet? Da anbefaler vi deg en romslig dobbeltseng. Slik kan du
så å si ta med deg soveværelset ditt på reisen.
Den sammenleggbare dobbeltsengen med enormt oppbevaringsrom hører
med til standard utstyr i mange av våre bobiler. Vi vil gjerne presentere de
enkelte modellene for deg og gi deg råd – vi ønsker jo ikke at utvalget gir deg
søvnløse netter.

En dobbeltseng i en blomstereng?
Eller heller på en sandstrand? Det
er helt opptil deg.

10/11

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Sa flott at dagene
er sa lange
Shoppe om morgenen, ved lunsjtid opp i fjellene og om
kvelden et helt annet sted igjen.
Ja sånn kan det gå hvis man har en camper som man virkelig kan oppleve
alt med. Og akkurat slik er den nye Danny. Et fantastisk reisefølge, en
overdimensjonal innkjøpsvogn, et kjørbart strandlysthus, strandhytte med
friluftsdusj, et mobilt sportsenter, en rullende skihytte – og ved slutten av
dagen også et behagelig sted å få seg en god natts søvn på. Det blir
riktignok liten tid til søvn. Men når du kommer så langt, så mangler det
ingenting.

NY!

OR
BILEN F G
A
HVER D

Ikke en gang frisk luft og glitrende stjerner, takket være det herlige pop-top
taket. Men også ellers er alt gjort raskt klart for natten. For i den nye Danny
kan man omvandle baksetet til en behagelig sammenleggbar sofa, bare med
ett håndgrep. Du kjører altså praktisk talt rundt med en ekstra dobbeltseng,
som på dagtid ikke krever en millimeter plass. Noe som er helt supert, for
på denne måten blir det igjen mer plass til den rikholdige utrustningen i den
nye Danny. Og for alt som du ønsker å ha med deg: Først og fremst barna
naturligvis, så mountainbike og kiteboard osv.
Så hva kan være bedre enn en ny Danny? To nye Dannys
selvfølgelig. Så det er bra at camperen finnes i variantene
kompakt og ultrakompakt.
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Megamye moro eller shopping på supermarkedet –
den nye Danny kan begge deler.

DANNY 490 · DANNY 530  12/13

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Livet

der ute

venter pa meg

Hverdag, ferie, hverdag, ferie. Det er på tide å bryte ut av dette
mønsteret. Fluktbilen står allerede klar til deg i så tilfelle.

2

Alle gleder seg til feriedagene. Og likevel – på alle andre dager kan
du ha det like moro. Iallfall er den nye Danny 490 som skapt til enhver
plan, uansett hvor dristig den måtte være. Og du kan gjerne smi planen
underveis, for du har uansett alt med deg. Kjøkken, klimaanlegg,
kjøleskap, sammenleggbar sofa, utvendig dusj, godt humør – er det noe
som mangler? Å ja – tilvalget elektrisk betjent pop-top tak. Bare ved å
trykke på en knapp vokser Danny så å si over seg selv og sørger for et
behagelig romklima. Og som en bieffekt skaffes det pass for to ekstra
soveplasser under stjernehimmelen. Ikke helt like luftig, men til gjengjeld
utrolig komfortabelt sover man en etasje lengre ned. For i Danny er det
virkelig mer enn nok plass. Og likevel er camperen bare 1,93 m bred
og svært lettmanøvrert, takket være den korte hjulavstanden. I det hele
tatt er det en sann fryd å sitte bak rattet her. Den sterke 1,6 l motoren
sørger for ordentlig trykk, og ekstrautstyr som tempomat, klimaanlegg
og høydejusterbare seter sørger for ønsket komfort. Usedvanlig for en
camper, men slik er den, vår nye Danny: usedvanlig.
Spesielle highlights:
Økonomiske og kraftige Euro 6-motorer
Svært gode kjøreegenskaper
Enormt fleksibel i bruk
Praktisk og komfortabelt utstyr
Elektrisk pop-top tak (tilvalg)

1

3

4
Et lite plassunder –
Vår Danny skaper plass der hvor
det egentlig ikke er noen.

5

KATALOG 2018|2019
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Stor dobbeltseng.
Her ligger du riktig
Sete og plass.
En mengde oppbevaringsplass
uten å miste plass
Fantastisk utvendig dusj.
Forfriskende hvor som helst
Dobbeltseng i pop-top taket.
Himmelsk utsikt er inkludert
Kompakt kjøkkenenhet.
For varmt og kaldt
Campe på en smart måte.
Av førersetene blir det sitteplasser
6

MODELLER MED DOBBELTSENGER
Interiør.
Kan ganske enkelt utvides
oppover
Moderne kjøkkenbenk.
Det å reise kan være riktig lekkert
Kompakt bad.
Et rom bare til deg
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Ganske enkelt
f rlenge ferien
Uansett hvor lang ferien er, den er alltid for kort.
Så gjør mer ut av hver dag du har fri. Og av alle
andre også.

Den nye Danny 530 er akkurat like allsidig som Danny 490, men
den er et godt stykke lengre. Rent matematisk er det riktignok
bare 40 cm, men de føler du overalt. Den ekstra lengden betyr
en mengde ekstra komfort i Danny 530. Og praktisk talt et helt
ekstra rom. Om morgenen kan du dusje under åpen himmel, til
lunsj kan du koke sammen noe godt i det romslige kjøkkenet,
og om kvelden kanskje en deilig, kald øl fra kjøleskapet? Ikke
noe problem i Danny 530. Akkurat som at du kan sove godt,
gå i badet om morgenen, oppbevare en mengde ting, kjøre
problemløst gjennom de svingete veiene i byen og nyte hvert
eneste minutt mens du er på tur. Og det ikke bare når du har ferie.
Spesielle highlights:
Komfortbad med dusj
Praktisk kassettoalett
Stor kjøkkensone
Elektrisk pop-top tak (tilvalg)
Inntil 5 sitteplasser
Praktisk både for ferie og hverdag
Ekstraseng for 2 personer mulig

1

3
Kjøkken, bad, soveværelse –
her er alt man trenger i verden.

2

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Vi drar dit som andre
bare dr mmer om NYTT

Hard utvendig, myk kjerne –
vår offroad-Dexter innenfra.

I
!
AMMET
PROGR

Der hvor veien slutter, begynner det sanne eventyret.
Det er ofte de mest kronglete veiene som fører til de mest
vidunderlige stedene. I de fleste tilfeller er de ikke en gang
asfaltert, og ikke sjelden er det umulig å kjøre på dem med
en normal bobil. Og det er jo egentlig litt synd da, men bare
for de andre. For med din Dexter 560 4x4 og dens uslitelige
firehjulstrekk kan du bare ganske enkelt kjøre videre. Over
stokk og stein, på grus, på snø og hva som ellers møter deg på
din vei. Vår Dexter 560 4x4 fører deg utrolig sikkert gjennom
vanskelig terreng og åpner samtidig mange nye muligheter for
deg når det gjelder å nyte ferien.

1

Noe å glede seg over er også den generøst dimensjonerte
dobbeltsengen. Den fantastiske soveplassen befinner seg på
tvers bak i kjøretøyet. Om natten sover du altså på en måte
«cross-country». Og når du er godt utsovet, kan du flytte fjell.
Og selvfølgelig også klatre i dem. Akkurat som du ønsker.

3
2
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DEXTER 560 4x4  

Den er like suveren inni som utenpå.
Her holdes alt på plass
Bad 4x4.
Et sted for mange behov
Praktisk løst.
Mer plass bare ved å snu på setet

18/19

MODELLER MED DOBBELTSENGER

1

Interiøret.
Både vakkert og praktisk
Sjenerøs dobbeltseng.
Perfekt for trette eventyrere
Her er det plass til en hel mengde.
Skap både til klær og annet
Vel bekomme!
Her mangler bare ingrediensene
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Alt gar,
 ingenting
mangler

DEXTER 560 4x4  20/21

Lys våken på grusvei, snø og is, oppvakt på veien, treffsikker
når det gjelder utstyr – i Dexter 560 4x4 slumrer det mange
talenter.
Firehjulstrekk, glattis, grusvei. Når du hører disse ordene – tenker du da
på komfort og sofistikert utstyr? Antageligvis ikke, men det kan du. For i
Dexter 560 4x4 har vi samlet det beste fra to verdener.
På knapt 6 meters lengde venter det deg en hyggelig sofagruppe med
plass til 5, et 80 liters kjøleskap, et toalett med dusj og ellers et berg av
komfort. Og det til enhver årstid. For t akket være en effektiv isolering
og en ytelsessterk gassoppvarming, er Dexter 560 4x4 en ideell basisleir,
selv om vinteren. Før turen går videre, langt borte fra allfarveien.

2

Spesielle highlights:
EcoBlue motorer inntil 170 HK
Sterkt firehjulstrekk
Ytelsessterk oppvarming
En mengde muligheter til oppbevaring
Attraktivt forhold mellom pris og ytelse
5 års garanti

3
Utvendig firehjulstrekk, innvendig
all-inclusive. Slik er det med Dexter.

4

MODELLER MED DOBBELTSENGER
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Et landskap
bare for oss
Den som alltid drar dit hvor andre drar, vil også alltid være der hvor også
andre er. Dette er ikke noe for deg, for du drar også gjerne annetsteds
hen, og det blir du også rikelig belønnet for.
Med vidunderlige naturopplevelser, nesten uberørte landskaper og idylliske
vandringsveier. Her ute kan du slippe tankene løs eller bare ganske enkelt ikke
tenke på noe i det hele tatt, og bare høre fuglene kvitre og kvistene knekke.
Helt til du er tilbake igjen til din fantastisk utstyrte bobil.

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Pa stevnem te
med eventyret
Det finnes bobiler. Og så finnes det bobiler som
forandrer hele livet. Som Dexter.
Med den vil ferien aldri mer bli det samme, fordi den lar deg oppleve
naturen på en helt ny måte. Og det til og med før du kjører avgårde. For
i Dexter sørger betonet lyse møbler med autentisk trestruktur for en herlig
naturlig atmosfære. Men til tross for denne sjarmerende robustheten
er det overmåte trivelig i Dexter. Det sørger allerede den herlige
dobbeltsengen for. Også i denne modellen av Dexter ligger den på
tvers av kjøreretningen og sørger på denne måten for ekstra god plass:
Allerede i den kompakte, men komfortable Dexter 540, og fremfor alt i
de større modellene som Dexter 560 og Dexter 580, som gir massevis
av plass til utfoldelse. Du kan forresten nyte denne friheten hele året –
med dens effektive isolering og den ytelsessterke gassoppvarmingen
er den robuste Dexter virkelig forberedt på alle værtyper. Gå på ski i
Jotunheimen? Ikke noe problem for oss.
Spesielle highlights:
Høykvalitets møbler med naturlig struktur
Sammenleggbar dobbeltseng
Bad med sjenerøs planløsning
Stort kjøleskap og komfyr med to kokebluss
Sofagruppe med inntil 5 plasser med sikkerhetsbelte
Etasjesenger mulig for Dexter 560 og 580
Diverse oppbevaringsplasser
Helårs utrustning med ytelsessterk 6 kW oppvarming
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1

2

4
Praktisk og robust er alltid
en trend.

3

DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580  24/25

Soverom ute på tur.
Vidunderlig, denne hekksengen
God plass i badet.
Her er det ikke snakk om noe knøttbad
Komfyr med to kokebluss med
sprutbeskyttelse.
Kjøkkenet tar du med deg
Oppbevaringsplasser for bagasje,
ting og tang.
Smart gjemt under sengen

MODELLER MED DOBBELTSENGER

1

Sett innenfra.
Design så langt øyet rekker
Klaffer utmerket.
Arbeidsplate med praktisk
forlengelse
Større vindu.
Betydelig mer lys
Komfortbad.
Herlig å være alene og stelle seg
Moderne lesespots.
Gjør ferien enda lysere
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Dette blir
en flott ferie

DAVIS 540 · DAVIS 590  26/27

Et lite plassunder – Vår Davis skaper plass
der hvor det egentlig ikke er noen.

Selvfølgelig bør en bobil fremfor alt være pålitelig, sikker
og praktisk. Men er det noen grunn til at den ikke også skal
være en fryd for øyet?
Tar man en titt på den nye Davis, så kan ferien ganske enkelt
bare bli fantastisk. Denne bobilen med dens betont lyse interiør,
overflatene i høyglans, en veggbekledning i skinnlook og den
stilfulle atmosfærebelysningen er den rett og slett et kunstverk.
Riktignok et ytterst praktisk kunstverk. For i den kompakte Davis
er det ikke bare plass til en imponerende design, men også til alt
annet. Et bad med dusj, en moderne kjøkkenkomfort, et bredt
dinettevindu, en sjenerøs dobbeltseng, høykvalitets møbler, en
mengde oppbevaringsplass og allikevel skikkelig med plass til
utfoldelse. Hvor mye bestemmer du selv. Svært mye har du i
Davis 540 og sågar litt mer i den lengre Davis 590.

2

Også verdt å merke seg: Begge Davis modellene kan du bruke
hele året rundt. Den avanserte isoleringen sørger for at kunden
holder seg ute, mens varmen holder seg inne.
Spesielle highlights:
Motorisering inntil 180 HK
Imponerende interiørdesign
Høykvalitets møbler
Stemningsfull LED-belysning
Bevegelige lesespots
Høy badekomfort
God plass, store rom til oppbevaring
Sammenslåbar hekkseng

4

5

3

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Dette blir jo
bedre og bedre
Hvis vår Davis faller i din smak, vil du like dette enda mer. For
man kan faktisk utstyre denne elegante bobilen så den blir enda
mer stilfull og komfortabel.
Hva kommer det av at alle tror man må gi avkall på en mengde
i en bobil. I vår Davis finner du alt du bare kan ønske deg. Og
dersom det virkelig skulle være ønsker åpne, så kan du falle
tilbake på Davis lifestyle-pakke. Den sørger for ikke mindre
enn en fullstendig ny plassfølelse. Denne oppstår for e
 ksempel
gjennom en kjøkkenblokk som er holdt i hvitt og en ekstra
atmosfærebelysning.

Glimrende utstyrt. Her lønner deg seg
å rette oppmerksomheten mot detaljene.

2

1

Bare dette får det innvendige rommet til å virke større, vennligere
og fremfor alt mer elegant. Og det fortsetter i samme stilen.
Med fine kromapplikasjoner på overskapet, en arbeidsplate på
kjøkkenet av mineralstoff, indirekte LED-belysning i kjøkken og
spisestue. Stil fyller hele rommet, og denne blir enda større takket
vær de ekstra, smart integrerte oppbevaringsrommene. Har du lyst
på å campe i helt stor stil?
Spesielle highlights:
Kjøkkenblokk med arbeidsplate i hvitt mineralstoff
Atmosfærebelysning på overskap og kjøkkenenhet
Hekkdører med monokrom innvendig forkledning
Pyntelister i kromoptikk på overskapet
Ekstra oppbevaringsrom over hekkdøren og førerhuset
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Ordentlig mye plass.
Alt trygt pakket bort
Stort bad.
Steng døren og nyt komforten
Innvendig design.
En mengde hvitt, masse
kjærlighet til detaljer
Edel kjøkkenblokk.
For mennesker med smak
Kjempestor dobbeltseng.
For XL-drømmer

5

MODELLER MED ENKELTSENGER
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Uansett hvor slitsom dagen har vært, den ender med en svært,
svært myk landing.
For her i din egen seng kan du sove himmelsk, hvor du enn måtte befinne deg.
Godt og uthvilt kan du da fortsette neste morgen. Det er absolutt å anbefale, for
det finnes så mange flere herlige steder i verden. Og så mange steder der man
våkner opp med et smil om munnen om morgenen.

30/31
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L ev din
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Mange steder ønsker man
seg at det aldri blir natt.

Også når det gjelder detaljene er
Davis modellene av de helt store.

I Davis 600 eller den nest større modellen Davis 620 gleder man
seg til nettopp dette hver dag. For begge modellene er utstyrt
med den nattlige luksusen av to komfortable enkeltsenger. Og
fordi nesten alt kan brukes variabelt i en Karmann bobil, har du
også her valget. Med et håndgrep lar de to sengene seg forbinde
til en deilig, myk dobbeltseng.

2

Om dagen det samme bildet. En mengde plass og en mengde
muligheter til å utnytte den på en smart måte. Det beste eksemplet
er komfortbadet med variabel nytteflate i Davis 600. Hvis dette
svarer til det du forbinder med reisekomfort, så vil også det
moderne, behagelig lyse interiøret være helt i din smak. Forutsatt
at du liker en stilfull design og en eksklusiv atmosfære. Men det
går vi ganske enkelt ut ifra.
Spesielle highlights:
Komfortable enkeltsenger
Rombad med variabel grunnflate
Sammenleggbar vaskeservant
Kompakt kjøretøylengde
Modulære oppbevaringsbokser i hekken

1
3
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DAVIS 600 · DAVIS 620  32/33

Godt uttenkt.
Oppe lekker, nede plass
Overskap med indirekte
belysning.
En vakker atmosfære overalt
Ordentlig utrustet.
Komfortbad for den kresne
Interiør.
Med stil til målet

4

MODELLER MED ENKELTSENGER

1

Interiøret.
Luksus fyller rommet
Edel kokeplate med sprutbeskyttelse.
Nyte à la Car
Bad for den kresne med separat dusj.
Velvære på turen
Komfortable senger.
Sove hver for seg, nyte sammen
Helt utsovet.
Uttakbar dobbeltbunn og oppbevaringsboks (bare for Davis 620)
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DAVIS 600 · DAVIS 620  34/35

Oppleve noe,
men med stil
Midt ute i naturen, og allikevel omgitt av livsstil
og luksus – hvis det er slik ferien din skal være, så
ser bobilen din slik ut.
I XL-varianten 620 lar vår Davis ingen ønsker åpne. Og slett
ikke ved denne førsteklasses utrustningen. Du ønsker å tilbringe
en rolig natt etter en opprivende dag? Da virker de komfortable
enkeltsengene virkelig innbydende. Du ønsker å tilberede en
lekker middag? Da er den store kjøkkenblokken midt i blinken
for deg. Du ønsker aldri å gi avkall på en tiltalende atmosfære?
Takket være det elegante interiøret har du den alltid med deg.
Du liker deg spesielt stilfullt? Davis Lifestyle-pakke, som leveres
som tilvalg, tilbyr en mengde stil på toppen av det hele. Med
stilige, lyse møbeloverflater, veggbekledning i skinnoptikk, diskret
LED-belysning, pene taklamper, større vinduer og mye, mye mer.
Som du ser har de to Davis modellene en hel mengde å tilby
stilbevisste mennesker.
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Spesielle highlights:
Ekstremt romslig
Stort kjøkken med 140 l Slim-Tourer kjøleskap
Variabelt oppbevaringsrom i hekken
Bad med forskyvbar vaskeservant
Høyt klesskap (tilvalg)
5

Glamorøs
eller heller
funksjonell?
Vår Davis kan
begge deler.

MODELLER MED ENKELTSENGER

Interiøret.
En mengde plass til to
Ekstra oppbevaringsplass.
Stor bagasje ganske enkelt under
sengen
Komplett kjøkkenenhet.
Her kan det nytes uten grenser
Enkeltseng eller dobbeltseng?
Det kan du bestemme etter at du
har pusset tennene
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DEXTER 600 · DEXTER 625  36/37

mane
og det fjerne

S l,

De store Dexter har en
mengde å by på. Her er
bare et bittelite utdrag.

Telle sauer? Det behøver du ikke.
I Dexter modellene med enkeltsenger nyter du den individuelle sovekomforten.
Så den som liker å nyte en rolig natt er godt tatt vare på her. Den som deretter
vil oppleve en spennende dag også. Med sine knapt 6 meter har vår Dexter 600
alt med som du trenger til et eventyr etter frokost. Et herlig komfortbad, et smart
sammenleggbart bord, en bar med vitrineskap, en komfyr med to bluss, f orskjellige
oppbevaringsplasser, robuste møbler i naturlig trestruktur – egentlig er det bare
reiseruten som mangler. Og her er det du kommer inn.

3

2

Du ønsker å reise langt, du ønsker å ta med deg mye eller du vil ha særlig god plass?
Da er Dexter 625 bobilen din. Stort kjøkken? 109-liters kjøleskap? Et mer enn sjenerøst
bad? To enkeltsenger? Garderobeskap med god plass? Sitteplass til fire? Mer enn
tilstrekkelig oppbevaringsplass? Alt dette finner du i Dexter 625, og allikevel hersker
det hele tiden en luftig romfølelse. Perfekt for lange turer og store planer.
Spesielle highlights:
Motorisering inntil 180 HK
Mye plass
	Enkeltsenger som også kan brukes som dobbeltseng
Komfortbad
Utvendig belysning
	Vinterdugelig 6 kW oppvarming
	En mengde oppbevaringsplass
Bar med sitteplasser (bare i Dexter 600)

4

MODELLER MED KLAPPSENG
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og k mfort
bare med et slag

Plass

Noen ganger er det ikke mye som trengs for å være lykkelig.
En oval week-end og en koselig liten flekk på jorden for eksempel.
OK – litt sol er heller ikke å forakte. Og en frisk bris, hvis det lar seg ordne.
Å ja,også noe veldig viktig – stillhet. Men ellers tar vi det som det er, alt
annet ville jo bare distrahere fra det som er vesentlig. Fra den salte sjøluften,
brenningene som skvulper inn mot stranden og skipene som seiler langsomt
forbi, langt der ute i horisonten. Her er det perfekte stedet til å nyte
øyeblikkets harmoni. Og å fundere på hvor man skal nyte livet i morgen.
Men nå er det bare å glede seg til natten – den perfekte soveplassen venter.
En klappseng med en fantastisk bobil rundt.

Ut i villmarken, inn
i bølgene – eller
hva foresvever deg?
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MODELLER MED KLAPPSENG

Ganske enkelt

koble helt av
En sånn klappseng er himmelsk. Den krever
bare plass når man virkelig trenger den.

I den øvrige tiden har du mer oppbevaringsplass eller ledig plass – akkurat
som du ønsker. Og slik er våre Dexter utrustet også ellers: etter ønske.
Allerede den kompakte Dexter 550 sørger for å tilfredsstille alle ønsker.
Den overrasker med naturlig vakkert møblement i trestruktur og tilbyr
ufattelig mye romkomfort. Er den større innvendig enn utvendig? Hvis man
ser den komfortable sofagruppen for fire med sammenleggbar sofa, det
store vinkelkjøkkenet og komfortbadet, så skulle man nesten tro det. Særlig
ettersom også resten av utstyret er svært omfattende. Vår Dexter 550 er
virkelig et lite plassmirakel, og dette skyldes fremfor alt den nedsenkbare
klappsengen, som nærmest gjør din Dexter til en to etasjers bobil. Og slik
kan du slappe av oppe, mens noen andre leser en god bok nede i den
komfortable sofagruppen. Eller kanskje blas det i et reiseatlas?
Spesielle highlights:
Bare 5,42 m lang
Elektronisk styrbar klappseng
Fullisolert GFK-pop-top tak
Sjenerøst vinkelkjøkken
Stort vaskerom i hekken
Praktisk sammenleggbar sofa
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Ønsker du å nyte ditt albuerom
underveis? Her har du utvalget.

DEXTER 550  40/41

5 sitteplasser med belte.
Perfekt når venner blir med
Komfortbad med dusj.
Plass til dine behov
Stort vinkelkjøkken.
En sånn ferie smaker godt
Herlig stor klappseng.
For avansert sovekomfort

4

MODELLER MED KLAPPSENG

Bad med svingbar vaskeservant.
En mengde plass, smart utnyttet
Romslig kjøkken.
Bare skuffene er en nytelse
Oppbevaringsplass overalt.
Skap på de riktige stedene
Ekstra sete.
Sett på sikkerhetsbeltene,
så drar vi videre
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H yere,
lengre,

DEXTER 555 · DEXTER 595  42/43

coo l

Å være stor er ikke alt, å
være storartet er også viktig.
Denne Dexter er begge
deler. Bra for deg.

Foran en klappseng med elektronisk styring som gir en mengde plass
om natten, og som ikke trenger noen plass i det hele tatt om dagen.
Bak et bad for nytere med separat dusj, som strekker seg over hele det innvendige
rommets bredde. Og innimellom en optimal bokomfort. Vår Dexter 595
overbeviser hele veien – og det til enhver årstid. For takket vær den e
 ffektive
isoleringen og den effektsterke gassoppvarmingen er den sågar velegnet til
din neste skiferie. Dine venner kan også gjerne bli med, for det er god plass for
ekstra medpassasjerer. Frokostbuffeten til alle leveres da av det 140 liter AES
skuffkjøleskapet og det store pantryet. En slik individuell ferie er helt fantastisk.
1

Fantastisk er da også stikkordet for vår Dexter 555. For denne familiebobilen
er neppe mindre omfangsrikt utstyrt. Med inntil 5 sitteplasser, 6 soveplasser,
komfortabelt utstyrt med stor klappseng, et romslig bad, stor plass – vår
Dexter 555 har alt man trenger når man er underveis med hele kostebinderiet.
Slik er det gøy å reise. Kanskje mest gøy for den som kjører. For med klimaanlegg
i førerhuset, tempomat, captain-chair-seter og motorvarianter inntil 180 HK
begynner ferien allerede på motorveien.
Spesielle highlights:
Elektronisk styrt klappseng
Sammenleggbar sofa i sofagruppen
2 dobbeltsenger (bare Dexter 555)
Stort kjøkken- og klesskap (bare Dexter 595)
Inntil 5 plasser med belter (bare Dexter 555)
Bad med separat dusj i hekken (bare Dexter 595)

3

2

4

OVERSIKT OVER FORDELENE
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Akkurat her har du helt unntaksvis ikke valget. For uansett hvilken modell
og hvilket utstyr du bestemmer deg for: Allsidighet og hverdagsdugelighet
i en komfortabel og høykvalitets utrustning teller alltid til Karmann-Mobils
sterke sider.

MODULARITET OG VARIABILITET.

Enkeltseng, dobbeltseng, eller heller
oppbevaringsrom? Det er helt opptil deg.
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Hos Karmann-Mobil venter de det et utvalg som
tilfredsstiller selv den mest kresne. For enhver type
camping tilbyr vi den riktige bobilen og utallige
muligheter til å utruste og innrede den fullstendig
individuelt.

Utstyr som den svingbare
vaskeservanten viser hvordan man
utnytter plassen best mulig. Dobbelt!
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INDIVIDUALITET.
Med forskjellige kjøretøyer, de forskjelligste størrelser og
lengder samt kjøkken og bad i forskjellige varianter tilbyr vi
det riktige for enhver smak og ethvert behov. Ja, selv sengene
tilpasser seg de individuelle ønskene. I noen Davis og Dexter
modeller blir enkeltsengene til dobbeltseng eller til liggeflate
på et blunk. Andre steder kan vaskeservanten slås bort, slik at
plass spares.

ALLSIDIGHET.
Kjøkkenenhet, kjøleskap, pantry, klesskap –
noen ganger mannshøy, noen ganger kompakt,
men alltid med stor plass. Opplev allsidigheten.

Det er ikke bare å reise man kan med våre
bobiler. De er også perfekte når det skal
gjøres storinnkjøp eller flyttes – og for alt
annet som hverdagen bringer med seg.

OVERSIKT OVER FORDELENE

KOMFORT.
Vi ønsker deg en behagelig reise og sørger for det også.
Med et interiør som allerede som standard byr på en hel
del komfort. Mer enn man skulle tro når man er ute på
tur. Bare se på det ekstremt romslige badet. Eller de store
dobbeltsengene.

DESIGN.

Når du er ute på campingtur, er det veien
som er målet. Nyt hver eneste kilometer.
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Våre bobiler er gjennomført stilige og med
moderne interiør – vårt bidrag til en ferie som
er vellykket fra ende til annen. Glimrende er
dette kravet også satt ut i praksis ned til minste
detalj – noe du eksempelvis kan se på klaffene i
overskapet med indirekte LED-belysning.
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HELÅRSDUGELIGHET.
Alle våre kjøretøyer er vinterdugelige, Davis modellene ifølge
EN 1646-1 sågar vinterfaste ifølge EN 1646-1. F
 remragende
isolering og optimalt isolerte tanker samt en grundig og
komplett tetning sørger for at våre bobiler gir glede hele året
rundt. Også om vinteren.

Vinteren kan
komme –
våre bobiler er
optimalt isolert.

KVALITET.

5

ÅRS

TETTHETSGARANTI

Karmann-Mobil står for pålitelige bobiler
med en lang brukstid. Dette sørger
den utsøkte kvaliteten ved material og
bearbeiding for. Dette er vi overbevist
om og tilbyr derfor eksempelvis en 5 års
tetthetsgaranti.
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ÅRS

TETTHETSGARANTI

Karmann-Mobil-App

Alle spesifikasjoner i denne brosjyren refererer til produktene som er oppført her og gjelder ikke for andre produkter fra Eura Mobil GmbH. Modellene som
er avbildet i denne brosjyren viser utrustningen for Tyskland. De inneholder delvis også spesialutrustninger og tilbehør som ikke hører med til standard
leveringsomfang. Alle vektspesifikasjoner er verdier med en svingningsbredde på +/– 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de modellvariantene og
utrustningene som beskrives her mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Vennligst informer deg om det nøyaktige omfanget og programmet for
det modellspesifikke samt modelluavhengige utstyret som kan leveres hos din Karmann-Mobil forhandler. Det tas forbehold om feil og endringer mht.
konstruksjon, utstyr og spesialutstyr. Med utgaven av denne brosjyren taper alle tidligere kataloger sin gyldighet.
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