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Intervju med vår teamförare
Aline Bock på sidan 20

Något att se fram emot.
Aline
BOCK

SUNLIGHT

Aline är inte bara en av Tyskland
bästa snowboardåkare och vinnare
av Freeride World Tour, utan dessutom en passionerad surfare, cyklist
och kaffeälskare. Det betyder att
hon hade en hel del saker ombord
när hon turnerade med sin CLIFF i
Europa under ett års tid – från Skandinavien till Marocko.

»Det är magiskt
att se hur
världen omkring
mig vaknar upp.«

Lena
S TO F F E L

Från alpin supertalang
till Top Slope-mästare
till Freerider-proffs till
surfare. Lena och Aline
reser tillsammans till
spännande platser världen över för att producera häftiga filmer.
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En fastighetsmäklare skulle förmodligen
beskriva min CLIFF så här:
»Bra kommunikationer, lugnt och centralt
läge, ljust vardagsrum och kök med utsikt
efter önskemål: Mot havet eller bergen.
Dessutom låga driftskostnader och ett många
möjligheter till kostnadsfria fritidsaktiviteter
i direkt anslutning till bostaden.«

Aline
har rest ett helt år med CLIFF genom hela
Europa — och ännu längre bort

»Vi är hela tiden på jakt efter
de vackraste platserna – den
perfekta vågen, den perfekta backen
och de bästa kaféerna
Aline & Lena
levnadsglada Freerider-entusiaster
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Rymlig garderob

Fast tvättställ och
integrerad dusch

Möbeldekor
Rosario Cherry

Madrasser med
extra hög liggkomfort

Ergonomiskt utformad klädsel för mer
sittkomfort

INREDNINGAR
Ett snyggt utseende uppstår
inte av sig självt: De högkvalitativa, robusta ytorna är rena och
sportiga. Du kan självklart välja
mellan olika material och färger.

Kassettoalett

BOENDE
CLIFF — INREDNINGAR

MATLAGNING

CLIFF — INREDNINGAR

Den genomtänkta planlösningen
och detaljer som tvärgående
trädekor skapar en spaciös och
mycket ombonad atmosfär.

2-lågig spis, kompressorkylskåp,
genomtänkt planering – och
nästan som ett utomhuskök när
sidodörren är öppen. I CLIFF vill
alla laga mat.

Vridbara stolar

SÖMN
I bakpartiet kan man sova eller
bara softa på bekväma madrasser
i längs- eller tvärgående bäddar.

Golv Toronto
Avläggningsytor
C
600

Överskåp
2-lågig spis
Ribbotten
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Kompressorkylskåp på 90 l

Det syns inte utanpå hur mycket
utrymme det finns i CLIFF. När
det gäller planlösning och förvaringsutrymmen är CLIFF extremt
välstrukturerad och genomtänkt.

HYGIEN
Kombinera som du vill:
Dusch-tvätt-WC-kombinationen
kan även användas som extra
förvaringsutrymme.
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God
smak.

»I CLIFF kan alla laga god
mat. På alla platser vi
besöker skaffar jag färska
specialiteter och provar
nya recept.«
C
600

Lena

globetrotter, professionell
idrottskvinna och
kaffefantast

CLIFF — BOENDE & MATLAGNING

CLIFF — BOENDE & MATLAGNING

Köket i CLIFF är ett bra recept i sig. Här finns
inbyggd köksutrustning i hög kvalitet, gott
om plats för matlagning och genomtänkta
förvaringsutrymmen för alla köksredskap –
och i Alines fall en halv Barista-utrustning.
Våra kaffetörstande Freeride-proffs sponsras
av ett litet kafferosteri som förser dem med
kaffebönor i stora lass…

Indirekt belysning
Rätt atmosfär: De
varma, mjuka strålarna
dränker CLIFF i ett
behagligt ljus.

2-lågig spis med
delad glasskiva
C
640

Kan användas för
en stark espresso, sportig pasta
eller en gourmetmeny.
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Inga kompromisser
»Jag sover extremt bra
i CLIFF. Där ute kan vinden tjuta
som mycket den vill. Men bäst
av allt är att somna in
till havets brus med öppna
bakdörrar.«

Lena

Skidåkare och surfare med
god sömn

CLIFF — SÖMN

CLIFF — SÖMN

C
640

Maximal
trivsel.

Combi 4 gasvärme
Optimal temperatur: Det effektiva
värmesystemet håller CLIFF
precis så varm som man vill.

Förstklassig utrustning, smarta detaljer
och mysig atmosfär – CLIFF är praktisk,
okomplicerad och grymt bekväm.

LED-spotlight som
läslampa
Till punkt och pricka: CLIFF är
utrustad med energisnåla LEDspotlights som kan vridas
och flyttas precis som man vill.
C
600
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Ren lyx.
Smart kombination: Den dubbla lösningen
med badrum och toalett är mycket
genomtänkt och mångsidig. Du kan vrida
på toaletten som du vill och duschkranen
kan dras ut och användas för olika ändamål.
Den praktiska tvärstången är perfekt att
torka kläder och andra våta saker på.

Utomhusdusch

C
600

CLIFF — HYGIEN

CLIFF — LAGERINGSUTRYMME

Tack vare den långa duschslangen
kan du skölja av sand och smuts utanför
husbilen (tillval).

Det gick upp ett ljus

»På Island upplevde vi en fantastisk ›vår‹,
men den var även mörk och kall. Att då ligga
i den varma och mysiga Cliff och läsa
i skenet av läslampan – ja, skönare kan
det inte bli.«

Aline

Multisportare och bokmal

»Inte ens på sommaren
kan man alltid hänga
upp kläderna på tork
utomhus. Mina kompisar
i folkabussar är avundsjuka
när de ser att jag kan
hänga upp min neoprendräkt
eller våta jacka på tork
i badrummet.«

Myggnät i alla fönster
Ett myggnät som specialanpassats för fönstren
gör CLIFF till en insektsfri zon.
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Lena

idrottskvinna som inte
bryr sig om vädret
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»Jag är på resande fot hela tiden,
men oavsett var jag befinner
mig så kommer jag varje dag hem
till min husbil.«
Oli Dorn
Professionell MTB-cyklist

CLIFF 540

CLIFF 600

Tillåtet antal personer
Bäddar
Liggyta bak

Längd 599 cm, bredd 205 cm, höjd 265 cm

Längd 541 cm, bredd 205 cm, höjd 265 cm

C
600

Tillåtet antal personer
+
195 × 133 / 130 cm

Bäddar
Liggyta bak

+
197 × 157 / 150 cm

CLIFF – MODELLER

Precis som du vill: CLIFF
finns i fyra olika planlösningar.
Här följer en översikt över
de olika långa varianterna och
deras planlösning.

Längd 636 cm, bredd 205 cm, höjd 265 cm

Längd 599 cm, bredd 205 cm, höjd 265 cm

Förar- och passagerarstolen kompletterar matutrymmet i en handvändning.

CLIFF
modeller.
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CLIFF – MODELLER

180° vridbara stolar

CLIFF 601

CLIFF 640

Tillåtet antal personer

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Undre liggyta bak

185 × 157 / 150 cm

Övre liggyta bak

187 × 130 cm

Bäddar
Liggyta bak

+
195 / 185 × 196 cm
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Elegant formgivning.

Fler alternativ
LED-varselljus, dimstrålkastare,
stötfångare i fordonets färg

Hur vill du ha den? Du kan anpassa CLIFF efter egen
smak i allt från färg till utrustning. Den är lika attraktiv
inuti som utanpå – även när det gäller priset.

Tre exteriörfärger

CLIFF – UTRUSTNING

Klimatautomatik

Parkeringssensorer bak

16 tums aluminiumfälgar

Däcktryckssensor

Comfort-Matic växellåda

Tre färger
Helt i vitt eller i en av
de grå tonerna spelar ingen
roll – CLIFF är en fröjd för
ögat även från utsidan.

Vit (standard)
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Aluminio gråmetallic

Fer gråmetallic

»Jag reste runt med CLIFF i ett år och hade alltid
med mig allt jag behövde. Och ändå är den så kompakt att den tar sig fram överallt.«

Aline

har lärt känna de vackraste platserna i Europa

»CLIFF är frihet och basläger
på samma gång. Den ger
mig möjlighet att ha
en livsstil som jag alltid
drömt om.«
N
I
L
E
A

Freeride-världsmästare i snowboard och
friluftsmänniska

CHASE
THE SUN

BOCK

Aline
»Lyssna inte på
tvivlarna, utan lev din
dröm!«
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Kanske framför allt kontrasterna mellan olika
landskap?
Aline Ja, bland annat. Jag har sett allt från
Norges stålblå fjordar och det franska fastlandet till de vilda, blåsiga Hebriderna och
Marockos dammiga öken. De här ytterligheterna upplevde jag på kort tid. I en Camper
Van upplever man dessutom naturen på
ett mycket intensivt sätt. Denna blandning
av olika landskapstyper var fantastisk. Med
Cliff är jag mitt i naturen och upplever allt
direkt på plats. Samtidigt har jag en säker
tillflyktsort där jag kan sova lugnt och tryggt
medan stormen rasar utanför. Eller lyssna på
ylande vargar, som i Sverige.
Innan du gav dig iväg var du lite orolig för att
du ibland skulle känna dig ensam under din
långa resa – utan Lena som du ju har rest så
mycket tillsammans med. Blev det så?
Aline Nej, inte alls. Med risk för att låta tjatig: Det var en perfekt blandning. Under
en del av resan följde några vänner med
mig och jag har också hälsat på vänner och
idrottskompisar. Mellan varven njöt jag
verkligen av att vara ensam och man lär ju

alltid känna nya människor. Med Cliff kom
det helt automatiskt. Jag behövde sällan ta
det första steget. Cliff är ett blickfång som
gör människor nyfikna. Och i grund och botten är min husbil öppen för alla.

CLIFF – INTERVJU

CLIFF – INTERVJU

Aline, du har varit på resande fot med CLIFF
i ett helt år – går det att beskriva denna tid
med ord?
Aline Knappt. Det var ett år fyllt av upplevelser, oerhört berikande, underbar och full av
kontraster. Det var förmodligen just blandningen av stora motsatser och omväxlande
händelser som gjorde året så speciellt.

»Det var ett år
fullspäckat med
upplevelser, oerhört
berikande,
underbart och
fullt av kontraster.«
Så folk kom och gick hos dig?
Lena Nja, det var inte precis en genomgångsstation. Men när jag öppnar dörren
hamnar ju folk direkt i vardagsrummet. Och
när jag lagar mat med sidodörren öppen
står jag ju nästan utomhus. Omgivningen
blir helt enkelt en del av ditt liv. Men när jag
stänger dörren befinner jag mig i min egen
lilla värld. Då har jag min tillflyktsort för mig
själv. Men en gång tog även en annan person sin tillflykt till min Cliff när jag var ute…
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»Med CLIFF blir fantastiska
upplevelser möjliga.«
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Vad hände?
Aline På Island stod en pappa i kylan på
stranden medan hans son surfade tillsammans med oss. I vattnet var det bara runt
3 °C och jag hade självklart satt på värmen i
min Cliff så att det skulle bli varmt och skönt
därinne efter surfingen. När jag kommer
tillbaka sitter pappan på passagerarplatsen
och ler. Det hade varit så kallt därute, sa
han och frågade också om jag kunde sätta
på en kopp kaffe åt honom. Jag blev först
rätt häpen, men upptäckte snart att han och
hans familj var enastående trevliga. Senare
bjöd han hem mig på en bit mat – och
visade sig vara chefskock!

Basmotor 2,3 l MJet
Avgasnorm EURO 6
Motorstyrka kW (hk) 96 (130)
Däckdimension 215/70 R 15 C
Släpvagnslast 12 % bromsad/obromsad 2 500/750 kg
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Solglasögon

Dagbok
Kamera

Har du haft några problem med Cliff då?
Aline Nej, den har
aldrig lämnat mig
i sticket. Den har
bara rullat på och
fungerat grymt
bra. Ibland får jag
dåligt samvete
när jag kör den
i branta backar. Men
den har aldrig klagat.

Modell FIAT DUCATO

Kaffe

Neoprendräkt

Hända sådana saker ofta under din resa?
Aline Ja, hela tiden. I alla länder, från norr
till söder. Innan jag reste till Marocko
var det många som varnade mig:
Ensam som kvinna… «, men jag
upplevde en fantastisk gästfrihet. Folk blev så glada över
att kunna hjälpa mig.

BASFORDON

Flipflops

Har du några tips inför en sådan resa?
Aline Jag kan verkligen rekommendera
appen Park4Night. Det är en community-app där alla kan ladda upp olika ställplatser. Var man kan parkera och hur länge, var
man kan fylla på vatten eller bara stå säkert
och njuta av en fantastisk utsikt. Den här
appen är verkligen guld värd.
Platsen har hittats och gjorts hemtrevlig:
Upp med campingbordet, ut med surfbrädorna,
paddla ut och lev livet.

CLIFF – INTERVJU

CLIFF – INTERVJU
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Vad har du lärt dig av det här året?
Aline Att man helt enkelt ska göra de saker
man drömmer om. Om du har möjlighet,
gör det! Oavsett vad. Jag låter mig inte
längre skrämmas av varningar och farhågor
som för det mesta bara bottnar i fördomar.
Det är enormt berikande att på egen hand
upptäcka och uppleva vad världen har att
erbjuda. Det är något jag verkligen kan
rekommendera. Och åtminstone min pappa
har tagit det till sig. Han har alltid drömt om
att bestiga Kilimanjaro. Nu har han bokat
resan och ligger i träning. Mitt råd till alla är
att aldrig lyssna på tvivlarna. Lev din dröm!

Den sanna storheten märks på de
små detaljerna.

CLIFF – HÖJDPUNKTER

De visar sig ofta först vid andra ögonkastet,
inte sällan i form av en »Åh, vad coolt«-effekt.
Omtänksamma detaljer och smarta lösningar finns
på alla hörn och kanter.

DORN

Oli är en av Tysklands bästa MTB Enduro-cyklister
och är på resande fot nästan hela året. Oli älskar sitt
omväxlingsrika liv, men är egentligen en hemkär typ.
Som tur är behöver det inte finnas någon motsägelse
i detta, eftersom han kan vara på resande fot och
hemma på samma gång.

Gasavstängningskranar

USB-uttag
(tillval)

Balu
90 l kylskåp
med över 180° öppningsvinkel

Elektriskt trappsteg

Winning Team

Gasflasklåda
för två 11 kg gasflaskor (utom CLIFF 601
som har två 5 kg gasflaskor)

Manöverpanel
som visar alla fyllnadsnivåer
och batterikapaciteten

Balu är en två år gammal australian shepherd.
Han är visserligen yngre än sin husse och har
fluffigare päls, men annars är de mycket lika varandra. Båda är nyfikna på världen, kommer bra
överens med alla människor och har extremt stort
behov av att röra på sig. Men de är lika familjekära och behöver emellanåt dra sig undan i sin
mobila tillflyktsort.

(utom CLIFF 540 som har 65 l)

(tillval)
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Oli

Mysbelysning och
bordsförlängning (som tillval)

2-lågig gasspis
med delad glasskiva

Sunlight Factory Team består av professionella glidskärmsflygare,
MTB-cyklister, snowboardåkare och surfare som reser över hela världen med våra husbilar. De ger värdefulla bidrag till vår produktutveckling och är kärnan i våra marknadsföringskampanjer. För detta
speciella koncept har vi till och med belönats med den eftertraktade
utmärkelsen European Innovation Award for the Caravaning Industry.
Ett utmärkt team med andra ord.

SUNLIGHT

CLIFF finns i olika versioner, men
bygger alltid på samma, centrala
idé. Det är en livlig typ som på
ett avspänt sätt tar dig till staden, stranden eller vart du än vill
åka. Den är pålitlig, robust och
superlätt att hantera. Den ser bra
ut och är rätt smart också. På sätt
och vis är vi glada för att CLIFF
inte är en människa, för då hade
det nog varit en person med
mycket stort ego. Det är bara en
Camper Van, men en som ger dig
fantastiskt roliga upplevelser och
maximal frihet.
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Med förbehåll för tekniska ändringar och prisändringar. Bilderna i Sunlight-katalogen
kan eventuellt visa alternativa designutföranden eller specialutrustning för vilka
pristillägg gäller. Uppgifter om teknik, utrustning och priser hittar du i den separata
prislistan. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.
Ett företag i ERWIN HYMER GROUP.
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