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HUSBILAR.
 ALKOV OCH DELINTEGRERADE



FREEDOM 
IS 
MY 
LIFE.

Aline Bock

” Jag är uppvuxen i en cam-
pingfamilj.  
Att kunna packa in allt och 
bara åka är livet för mig.”

–  Proffssurfare och snowboard-
åkare –



Din Sunlight. 

Sportig. Funktionell. Pålitlig. Med Sunlight kör du rakt ut ur vardagen  
och in i det verkliga livet. Sunlights husbilar är gjorda för dig och för mig,  
för att fånga dagen och för att upptäcka världen på sitt eget sätt.  
För oss som vill ha utmaningar, letar efter äventyret och den oväntade upp-
levelsen, som längtar efter resor i naturen och spännande storstadsturer. 
Alltid på plats. Min Sunlight. 

Hårt men hjärtligt: Sunlight Factory Team. Internationellt framgångsrika-
re som reser världen över, alltid på väg mot nya mål: högre, längre snabb-
are. Med Sunlight mot gränsen. Och sedan vidare.

Tryggt och stabilt. Sunlight är en del av Erwin Hymer Group. Det innebär 
lokala partners och service världen över. Din investering är säker. 

Quality made in Germany. Oslagbara priser. 
Vem tjänar på det? Du och jag.



NÄR DIN  
INRE KOMPASS FÅR 
BESTÄMMA VART  
RESAN BÄR.
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Äventyret börjar här. I stort som smått.

Sunlight delintegrerade husbilar.
Livet är fullt av äventyr, men man måste ge sig ut i världen för att hitta dem. 
Följ kringelikrokvägarna upp i bergen eller kör raka vägen till stranden – hu-
vudsaken är att du ger dig ut. Sunlights delintegrerade husbilar. Gör äventyret 
möjligt. 

Tekniska detaljer för en säker semester: Fiat Ducato-chassi med bredspårs-
underrede, framhjulsdrift, krockkudde på förarsidan, ABS och bromskrafts-
fördelning EBD. Allt ingår som standard. Och under huven sitter en energi- 

snål Euro 5+motor med upp till 148 hk. Vind, snö och hagel – du är rustad för 
allt. Sunlight är standardutrustad med tak och baksida av GFK med fem års 
täthetsförsäkring.

Stanna till och lägg upp fötterna. Vänd på förar- och passagerarsätena så att 
de blir en del av den stora vardagsrumsytan och koppla av. Här finns allt du 
behöver för att må bra: funktionellt kök, välutrustat badrum och sköna sän- 
gar. Vilken blir din modell? Välj mellan tio planlösningar på 5,98 till 7,43 meter.  



Michael Gebert

” Min favorit? Den kompakta T 60-modellen. Med den 

kommer man in både i trånga gränder och smala  

dalgångar. Den har till och med tagit mig upp för berg 

utan asfalterade vägar. Lättmanövrerad och smart. En 

kamrat på vägen som anpassar sig efter mina äventyr. 

Min tillflyktsort. Mitt hem.”

– Skärmflygare, flyglärare, äventyrare –



T 60



HEMMA  
I VÄRLDEN, 
ETT HEM 
I SUNLIGHT.



Lev din dröm. En dröm med utsikt. 

Sunlight alkovhusbilar.
Förverkliga dina drömmar och ta hemmet med dig på resan. Snorkla på Sardinien, 
bestig berg i Dolomiterna och upptäck nya städer – Sunlights alkovhusbilar tar dig 
och de dina till platserna ni alltid drömt om. Med Fiat Ducato-chassi, bredspårsun-
derrede, framhjulsdrift, krockkudde på förarsidan, ABS och bromskraftsfördelning 
EBD kan du känna dig säker hela resan. Allt ingår som standard. Och under huven sit-
ter en energisnål Euro 5+motor. Vind, snö och hagel – du är rustad för allt. Sunlight 
är standardutrustad med tak och baksida av GFK med fem års täthetsförsäkring. 

Ta med hela familjens bagage plus skrymmande sportprylar? De tre Sunlight- 
alkovmodellerna har gott om plats för allt ni behöver. Kök, badrum och förvaring 
för upp till sex personer. 
Sunlight är dessutom varm ända upp till alkovtaket även när vinternätterna blir 
kalla. Den uppfällbara sängen direkt över förarhytten är 2,10 meter lång och 1,60 
meter bred – som gjord för sköna nätter under stjärnklara himlar. Kan man tänka 
sig något bättre basläger för drömexpeditioner?

HEMMA  
I VÄRLDEN, 
ETT HEM 
I SUNLIGHT.



Freeski Crew

” Man öppnar dörren och är mitt i naturen. Vi älskar 

det oväntade, frihet och A70-modellen. Oavsett vart 

vi ska, hur länge vi ska vara borta och hur långt vi ska 

åka. Alkovhusbilen är ett compact living-underverk 

på fyra hjul. Mycket plats och modern design. Det 

passar oss perfekt.”

– Professionella friskidåkare –



A 70



LIVET I SUNLIGHT. 
AVKOPPLING MED  
UTSIKT.



T 68

Tonad taklucka ovanför 
förarhytten 
(tillval, T-modellerna)

L-sittgrupp med fristående, 
vrid- och svängbart 
fällbord (T 68 och T 69 L)

LIVET I SUNLIGHT. 
AVKOPPLING MED  
UTSIKT.

Förar- och passagerarsäte  
(T-modellerna) som kan  
vridas och integreras i  
vardagsrumsdelen 



T 60

LED-koncept med inbyggda spots, 
justerbara lässpots och indirekt 
belysning under takskåpen

Standard: hängare

Taklucka med myggskydd –  
sov gott under stjärnhimlen



T 65

T 60

Varför krångla till det? Med vår planlösning utnyttjar du varje centimeter op-
timalt. Välj mellan de två moderna designkoncepten Macadamia och Coconut.  
Upp med mörkläggningsgardinerna, undan med draperierna och öppna fönst-
ren – så börjar dagen med Sunlight. När det blir kallt ute värmer i stället Truma 
Combi 6 upp husbilen till en skön och behaglig temperatur.

Din Sunlight är ditt hem. En plats att trivas och känna sig trygg, utan kompro-
misser.



MATLAGNING 
I SUNLIGHT.  

SEMESTER MED  
HELPENSION.



A 70

Tillval: stort kylskåp på 167 l, 
varav 29 l frysfack (ingår i 
Master paket)

Standard: Kylskåp på 113 l, 
varav 14 l frysfack

Standard: Glastäckskivan vid 
den trelågiga spisen och den 
runda diskhon fungerar som 
avställnings- och arbetsyta

Centralt placerade knappar 
för gastillförsel till spis,  
kylskåp och värme 

Rullagrad  
besticklåda

Tillval: extra 
eluttag i taket



HYGIEN I SUNLIGHT. 
DET KAN MAN KALLA 
EN REN FULLTRÄFF. 

Lena Stoffel

” Idrott är mitt liv. Jag bestämmer spontant 
vad jag har lust med, beroende på vädret. 
Intensivt och spännande ska det vara.  
Att ta en varm dusch efter en vattentem-
peratur i havet på 5 °C är mitt  
Sunlight-moment.”

– Proffsidrottare, idrottsvetare –



T 69 L

T 60

Fräscht. Funktionellt. Toalettrummet i Sunlight har allt man behöver för att må 
bra. Kassettoalett, handfat och dusch med kran i rostfri look, vädringslucka med 
myggnät i taket, flera hyllor och stor spegelyta. Sunlights planlösning utnyttjar 
utrymmet optimalt för din bekvämlighet. 

Kassettoalett med 
elpump och vridbar 
sits

Rummet skiljs av från 
resten av vardagsrums-
delen med en dörr (T 65, 
T 68, T 69 S/L)

Skjutvägg med handtag till 
bekväm dusch (T60) 

Tillval: duschgolv i trä

Kran i rostfri look



SOVA I SUNLIGHT.  
KÄNN DIG SOM HEMMA. 



T 68

Bekväm, uppfällbar säng med 
gott om plats (i utvalda T-mo-
deller. Ingår i Master paket)

Uppfälld smälter sängen snyggt in i inredningen



T 69 L

Sidoskåp med kläd- 
stänger och hyllfack 

Queen size-säng med 
friyta på tre sidor

Fast säng bak i husbilen med kalls-
kumsmadrass och träribbotten



A 70

T 68

A 70

Slumra sött eller ta en skön siesta. I Sunlight finns det flera sköna  
dubbel-, enkel-, mellan-, fäll-, alkov- och våningssängar att välja mellan. 
En god natt kan vi nästan garantera. För att du ska kunna sova lugnt är 
det säkerhetsnät i vånings-, alkov- och fällsängarna.

Alkovsäng som kan fällas upp för 
mer höjd i förarhytten

Enkelsängarna kan bäddas 
om till en stor yta (ingår i  
Master paket)

Säng bak i husbilen som  
utnyttjar hela fordonets bredd 

Alla madrassöverdrag  
kan tas av och tvättas



T 68

FÖRVARING 
I SUNLIGHT. 
VAR SAK  
PÅ SIN PLATS. 



T 68 T 60 A 70

FÖRVARING 
I SUNLIGHT. 
VAR SAK  
PÅ SIN PLATS. 

Plats för din värld. Plats för din packning. Plats 
för allt. Skåp, fack, avställningsytor och för-
varing hittar du överallt. Extra skrymmande 
prylar får plats i garageutrymmet längst bak. 

Du vill uppleva allt och ta med dig det du be-
höver. Både hemifrån och från platserna du 
besöker.

Surrlist med öglor 
för säker lastning

Garageutrymme 
bak i husbilen

Rymliga skåp under taket 
med säker stängning 

Praktiskt stuvfack med 
lucka under sätet 



 16" aluminiumfälgar

Dekal i Active-utförande

Sidoväggar i 
silverfärgad, slät plåt

STYLA DIN SUNLIGHT.  
UTVÄNDIGT. 

Styla din Sunlight som du vill.
 
Be different. Hela urvalet hittar du i vår  
specialutrustningslista i de tekniska data.



Kylargrill i blankt, 
svart utförande

Höga monteringsdelar för 
bakljushållaren

Fönster, T-huv

LED-slingor för 
varselljus



STYLA DIN SUNLIGHT.  
INVÄNDIGT. 

Styla din Sunlight som du vill.
 
Be different. Hela urvalet hittar du i vår 
specialutrustningslista i de tekniska data.



Instrumentbräda med kromringar**  Läderratt** Panel med applikationer (Techno Trim)  
och växelspaksknopp i läderutförande**

Farthållare*Kylfack i instrumentbrädan Standardkrockkudde på förarsidan,
 krockkudde på passagerarsidan* 

 *  Chassi paket (ingår i Master paket)
** Chassi comfort paket (tillval)



Guido Tschugg

” Detaljerna är viktiga för mig. 
Både när det gäller moun-
tainbiking och Sunlight. Min 
favorit? Min cykelhållare.”

– Mountainbikeproffs, familjefar  –



Stötfångare lackerad i samma färg som husbilen Takskåp med dolt metallåssystem Indirekt LED-belysning under takskåpen
och LED-spotlights

Elektrisk dörrtrapp Dörrområde med förtältsbelysning, 
Myggnätsdörr och handtag

Fyrställig cykelhållare: 
fråga Guido eller din återforsäljare. (Cykelhållare
till 3 cyklar ingår i Master paket)



TYGER DRÖMMAR 
ÄR VÄVDA AV. 



Textildesign Coconut

Takskåp i smakfull, tvåfärgad design Arbetsytor i beige/silver 
med nätstruktur och silvriga kanter 

Textildesign Macadamia Draperi som passar till textildesignen

Pilotsäten med klädsel i textildesign



Som standard är taket och baksidan av glasfiberarmerad plast (GFK). 
Vind, snö och hagel – du är rustad för allt.

Quality made in Germany.
Din Sunlight. Våra kvalitetskrav. Din standard. Eftersom vi hellre håller hög 
kvalitet än att tillverka ett otal olika varianter. Eftersom vi arbetar effektivt, 
just in time och med de senaste produktionsverktygen. Eftersom vi går till 
arbetet med nyfikenhet, professionalitet, hängivenhet och teamkänsla varje 
dag. Men framför allt eftersom en liten del av oss finns inuti varje Sunlight: 
en del av vår kunskap, vår erfarenhet och vår stora passion.

Vårt mål: att bygga Sunlight-bilen för ditt äventyr. Hög kvalitet. Till bra pris. 

Ditt äventyr börjar här. 
Freedom is my life.

      år        
5    

    
 T

ÄT
H

ETSFÖRSÄKRIN
G

  

 
 
 
    är  s t a n d ard

  

GFK
TACH OCH

BAK



A 68 A 70 A 72

T 58 T 60 T 63 T 64 * T 65 * T 66 T 67 * T 68 * T 69 S T 69 L *

Delintegrerade husbilar

  * med uppfällbar säng (ingår i Master paket)

Alkov

Ditt val. Modellöversikt.



Fotografi: Lorenzo Mennonna, Nick Pumphrey, Felix Wölk, Martin Erd, 

Sebastian Schels, Freeski Crew, Oliver Dorn 

07-15 // 6 000 // Druckerei BULU // www.inallermunde.de

Se uppdaterad information om våra modeller och en lista över återförsäljare på
www.sunlight-husbilar.se

Gillar du din Sunlight lite extra?

Extra bra priser på vårt utbud av special-
utrustning och mer information får du i 
den separata prislistan, de tekniska data 
eller från din lokala Sunlight-återförsäl-
jare.

Med förbehåll för tekniska föränd-
ringar.

Alla bilder i Sunlight-katalogen kan till 
viss del visa alternativa utföranden el-
ler modeller med specialutrustning som 
innebär merkostnader. Information om 
teknik, utrustning och priser hittar du i 
en separat prislista och de tekniska data. 
Av trycktekniska skäl kan färgavvikelser 
förekomma.

Caravan Nord ApS  //  Knud Højgaards Vej 2  //  DK-7100 Vejle  //  www.sunlight-husbilar.se
Ett företag i ERWIN HYMER GROUP. 


