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Det finns mycket
att uppleva.
Oli
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
hemkärtyp. Som tur är behöver det inte finnas
någon motsägelse i detta, eftersom han kan
vara på resande fot och hemma på samma gång.

Balu

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.

Vår värld förtjänar att upptäckas genom resor.
Det finns så många berg att bestiga, så många vågor att
surfa på, lugna platser att upptäcka och unika
ställen att uppleva. Mer intensivt än med husbil kan du
inte uppleva allt detta. Du är alltid oberoende och
flexibel, alltid mitt i och tätt inpå alltihop.
Sunlight-teamet vet av egen erfarenhet vad en
globetrotter behöver. Våra husbilar är pålitliga, mångsidiga, smidiga och av hög kvalitet — förmodligen
det trevligaste sättet att stanna hemma på resan.
Hoppa in och kör iväg — det finns så mycket att uppleva.

»Min husbil är något av en
rullande verkstad inklusive
reservdelslager. Där vi reser är
civilisationen ofta en bit bort.»
Guido
är sin egen cykelmekaniker.

»Pontresina är drömlikt,
precis som Aosta-dalen,
Canazai och Verbier. Sardinien
är också fantastiskt och den
liguriska kusten kan jag
verkligen rekommendera.»
Oli
känner till och älskar många platser

Delintegrerad –
kompakt och smart

M
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HUSBILAR — MODELLER

HUSBILAR — MODELLER

För Oli Dorn är den mångsidiga, delintegrerade
modellen en perfekt möjlighet att kombinera
yrkes- och familjelivet med varandra. För flickvännen Lisa, sonen Nino och hunden Balu är
husbilen ett mysigt, modernt och praktiskt hem.
Och på samma gång är den så kompakt och
sportig att den tryggt och säkert tar sig fram
över alppassen.

Alkovmodeller —
skapar utrymme
BASFORDON
Modell
Basmotor

2,3 l MJet

Avgasnorm

EURO 6

Motorstyrka kW (hk)

96 (130)

Däckdimension
Släpvagnslast 12 % bromsad/obromsad

6

FIAT DUCATO

215/70 R 15 C

Som professionell idrottsman vet Guido Tschugg att det alltid
går att höja sig ytterligare en nivå. Därför är alkovmodellen
perfekt för honom. De högt placerade bäddarna gör att
Guido får plats med sin (mycket omfattande) utrustning. Och
med de tre andra familjemedlemmarna …

2 500/750 kg
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Integrerade —
En enhet

Glidskärmsflygaren Michael Gebert reser sällan
ensam. Med kollegor, fotografer och all sin
utrustning ombord behöver han mycket plats
och bra organisation. Den omärkliga övergången mellan förarhytten och bodelen och den
genomtänkta planlösningen ger den integrerade
modellen en spaciös rumskänsla. Och det utan
att öka på bredden. Den integrerade husbilen
är smal, elegant och smidig.
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»Cykling handlar om maximal
hastighet. Men efter det vill jag ha
maximal trivsel.»
Guido
Avspänd downhill-världsmästare
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3-lågig spis
med glasovandel

INREDNINGAR
När det gäller interiören kan
du välja mellan klädslarna
Macadamia och Maui Beach.
Båda varianterna har imponerande hög material- och tillverkningskvalitet.

Golv
Classic Ambiance

Möbeldekor Sensual Oak och
Cosy White
Badrum med separat
duschutrymme

Madrasser av hög kvalitet med
extra hög liggkomfort

Smarta lösningar uppstår inte ur
tomma luften. Det krävs en hel del
praktisk erfarenhet. Vi har utvecklat vårasmarta lösningar genom att
kombinera teori och praktik.

T
69 L

HYGIEN
Det går knappt att hitta något
mindre och smartare: Badutrymmet är noga genomtänkt och
erbjuder inte bara dusch, tvättställ och kassettoalett, utan även
massor av förvaringsutrymmen.

HUSBILAR — KLÄDSLAR

HUSBILAR — KLÄDSLAR

BOENDE

Vridbara stolar

MATLAGNING
Högkvalitativ utrustning, praktisk
organisation, bra genomförande:
Kylskåp, 3-lågig spis, rostfri diskho
och ergonomiska arbetsytor —
i Sunlight behöver man inte sakna
någonting. Utom möjligen en
hungrig kock.
Kassettoalett med elpump
och vridbar sits.

Överskåp

SÖMN

113 l kylskåp med
14 l frysfack

Ribbotten för
extra hög liggkomfort
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Goda utsikter.

Queensbädd, enkelbädd, våningsbädd, fransk säng, längsgående
eller tvärgående: Beroende på
modellen har Sunlight olika bäddvarianter med ribbotten och allergivänliga madrasser av hög kvalitet.
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En utvecklande
plats.

T
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I
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Lägg upp fötterna och varva ned. Vår husbil förvandlas
från ett pålitligt fordon till ett bekvämt vardagsrum
i en handvändning. Tack vare de genomtänkta planlösningarna hittar alla garanterat sin plats — stor som liten,
med eller utan päls.

180° vridbara stolar
Förar- och passagerarstolen kompletterar
matutrymmet i en handvändning.
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»Det gör inget om det är dåligt väder någon
dag, vi kan ha det trevligt utan att
ha långtråkigt. Och Nino gillar att vara ute
i regnet och leka i vattenpölarna.»

HUSBILAR — BOENDE

HUSBILAR — BOENDE
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Oli

reser helst med familjen
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Ett andra
bodelsbatteri
ger större reserver
i din husbil (tillval)

Ergonomiska sittdynor
Ergonomisk stoppning
gör sittplatserna i Sunlight
mycket bekväma.

I
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HUSBILAR — BOENDE

De små detaljerna upptäcks först vid andra ögonkastet,
men gör stor skillnad. Här finns smarta förvaringslösningar,
en praktisk USB-laddstation vid bordet och indirekt
belysning som skapar trivsel.
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HUSBILAR — BOENDE

LED-belysning
Varde LED-ljus! Integrerad
belysning under överskåpen.

T
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USB-uttag
Praktiskt USB-uttag för laddning
av mobiler och surfplattor.

T
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»Frihet för mig är att
vara helt oberoende.
Jag vill laga min egen mat
var och när jag vill.»
Guido
lagar mat gärna och bra

Ett kök fullt av kärlek till
detaljerna: Rymliga lådor
och överskåp med SoftClose system, stor, rund
diskho av rostfrittstål med
glasovandel och förstklassig
inbyggnadsutrustning.

3-lågig spis
med kastrullstöd i gjutjärn
och glasovandel

HUSBILAR — MATLAGNING

I
68

I
68

Måltider i din smak.
En lika trivsam som funktionell plats. I köken i Sunlight husbilar
är alla delar perfekt avstämda till varandra. Den förstklassiga
inbyggnadsutrustningen, gasspisen, diskhon, de smarta
arbetsytorna och alla förvaringsmöjligheter. Det gör det också
enkelt att komponera väl avstämda måltider.
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HUSBILAR — MATLAGNING

HUSBILAR — MATLAGNING

Större frihet: Den som har
ett sådant kök behöver inte
leta efter restauranger. Det
har inte bara väl tilltagna
arbetsytor och rymliga förvaringsutrymmen, utan är
dessutom mycket genomtänkt —
och enastående tilltalande
med sina moderna, rena linjer.
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HUSBILAR — MATLAGNING

A
70

167 l kylskåp
Som tillval finns kylskåpet även
i en större variant: med 167 l
kylutrymme och 29 l frysfack.

Elförbrukning
Effektiva apparater med
låg energiförbrukning

A
72
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»Jag får stor flexibilitet
att utöva min sport, men det
absolut viktigaste är
den stora känslan av frihet.»
Michael
Frihetsälskande proffsflygare

T
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HUSBILAR — SÖMN

Ren luft är allt
vi vill ha
Tvåglasfönstren har en mörkläggningsgardin och ett myggnät (utom
toalettfönstret).
TI
67
68

T
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God natt,
sov gott!
Alla sover olika. En del på sidan, andra på magen.
Vad bra att din Sunlight är så flexibel att du kan
sova precis som du vill: på tvären eller längden, uppe
eller nere, för dig själv eller med någon annan.

»Det är gemenskapen som gör
husbilssemestrarna så speciella. Vi har
en härlig och intensiv tid tillsammans —
och ändå har alla sin speciella plats som
de kan dra sig tillbaka till.»
A
70

34

Oli

vet sin plats — och
var hunden Balu har sin

35

Lätt att nå
nya höjder

HUSBILAR — SÖMN

Tack vare taksängen Clima-Plux-element
förvandlas förarhytten snabbt till en
rymlig liggyta. Via de robusta stegarna
kommer även minstingarna upp i sin
älskade våningsbädd.
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HUSBILAR — SÖMN

På semestern måste man ofta ta igen en del sömn.
Därför är våra förstklassiga madrasser och flexibla
bäddlösningar guld värda. Alla kan njuta av en skön
sömn på det sätt som passar dem bäst. Den som
vill ge sig av tidigt på morgon bör absolut ställa
klockan på ringning.

T
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Kvalitet hela vägen från duschen
till garderoben. Även i badrummet
har uteslutande förstklassiga
material använts.

Rent och snyggt.

HUSBILAR — HYGIEN

Om utrymmet är begränsat krävs smarta lösningar.
I badrummet med dusch, tvättställ och kassettoalett
har vi tänkt multifunktionellt och byggt in en del
intelligenta förvaringslösningar och praktiska detaljer.

I
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»Jag är ofta helt nersmetad av
smuts efter cyklingen, men
min son Nino håller faktiskt samma
klass. Vi båda tillbringar en hel
del tid i badrummet.»

Oli

är sällan ren när han kommer hem

A
70
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Rymliga förvaringsutrymmen och många
avställningsytor. Beroende på modell har
Sunlight en extra garderob och ett genomtänkt
bakre garage med invändig belysning,
glidskyddsmattor och surrningsöglor så att
allt hålls på plats.

HUSBILAR — FÖRVARING

Allt på sin plats.

I
68

Variobad
Här handlar allt om plats:
I badutrymmet kan
många delar vridas, flyttas
och döljas.
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»Flexibilitet är grundläggande
för oss glidskärmsflygare.
En sportig husbil är mer eller
mindre ett måste för mig.»
Michael
både flyger och reser mycket

En smaksak.

Praktiska
detaljer.

Vilken design, vilken utrustning? Vi låter
dig välja. Du kan utforma din Sunlight helt
efter din egen smak.

Baklamphållare med
höga avsatser

Vi rullar inte ut röda mattan — men vi kan fälla ut
ett elektriskt trappsteg. Våra höjdpunkter visar
att vi vet vad som är viktigt: praktiskt och säkert,
smart och mysigt.

Fönster i T-huv

Eluttag i bakre garaget *
Kylargrill i
glänsande svart

HUSBILAR — HÖJDPUNKTER

3-lågig spis
med glasovandel

Indirekt belysning

SoftClose-låda

Elektriskt trappsteg

Gasflasklåda

Tak och bakparti i
glasfiberförstärkt plast

Sidoväggar av
slät plåt i silvermetallic
Dekal Sunlight
Active

LED-varselljus
16" aluminiumfälgar Fiat
Original
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Strålkastare med
svart ram

Myggnätsdörr

* Basic-paket
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Beslutet.
Alla modeller och alla
påbyggnadstyper i översikt.

Längd 683 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 598 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 598 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

DELINTEGRERADE

T 58

T 60

T 64 *

Tillåtet antal personer

Tillåtet antal personer

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Bäddar

+

Bäddar

+
+

Tillåtet antal personer

A 70
+

Tillåtet antal personer

Bäddar

A 72
+

Tillåtet antal personer

Bäddar

T 65 *
+

+

Tillåtet antal personer

Bäddar

Bäddar

+

Längd 738 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 693 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 699 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 723 cm, bredd 233 cm, höjd 310 cm

Längd 728 cm, bredd 233 cm, höjd 310 cm

Längd 663 cm, bredd 233 cm, höjd 310 cm

A 68

T 66

T 67 *

Tillåtet antal personer

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Bäddar

HUSBILAR — MODELLER

HUSBILAR — MODELLER

ALKOVMODELLER

+
+

I 68

I 69 S

Tillåtet antal personer

+

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Bäddar

I 69 L
+

T 68 *

Tillåtet antal personer

+

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Bäddar

+
+

Längd 743 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 699 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 743 cm, bredd 233 cm, höjd 291 cm

Längd 743 cm, bredd 233 cm, höjd 294 cm

Längd 699 cm, bredd 233 cm, höjd 294 cm

Längd 743 cm, bredd 233 cm, höjd 294 cm

INTEGRERADE

T 69 S *

T 69 L *

Tillåtet antal personer

Tillåtet antal personer

Bäddar

+

Bäddar

+
+

* uppfällbar bädd som tillval
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»För mig är husbilen det
perfekta sättet att förena
mitt yrke som cykelproffs
med familjelivet.»
Oli
Professionell MTB-cyklist,
familjefar och hundägare

Intervju med
Oli Dorn
Varför är det så perfekt för Nino?
OLI För det första växer han upp nära
naturen. Om vädret tillåter vill han helst
leka utomhus. Han kryper omkring på
sin filt och utforskar ängarna. Nu håller
han på att lära sig gå och att ta sig
upp för trappstegen. För mig är det ett
gott tecken när barn inte behöver så
mycket leksaker. Nino är inte kräsen
på det området. Och jag tycker det är
roligt att han är så fascinerad av mina
cyklar. Han kan sitta hur länge som
helst och kolla på dem.
Och Balu passar honom?
OLI De två är oskiljaktiga. Om Nino får
ett kex ger han alltid hälften till Balu. Och
Balu släpper honom aldrig ur sikte. Det
är också skönt att båda blivit öppna för
andra människor tack vare resandet. De
känner sig lika bekväma överallt. När
Balu märker att folk hör till oss då blir
de omedelbart en del av flocken.

Och vilken egenskap i husbilen
uppskattar du själv mest?
OLI Oj, det var en svår fråga. Kanske möjligheten att dela upp vår T65 i två separata
rum. När man öppnar badrumsdörren
förvandlas den till en skiljedörr — och vips
har man två enkelrum. Det är en superbra
lösning.

HUSBILAR — INTERVJU

Din sambo Lisa, er lilla son Nino
och hunden Balu följer oftast med.
Tycker de att det är lika roligt?
OLI Absolut! Lisa ser mer av platserna
vi besöker än jag, eftersom jag oftast
är upptagen med cyklingen. För Nino
är det ett perfekt sätt att växa upp på
och Balu älskar det.

HUSBILAR — INTERVJU

Och i själva husbilen? Trivs de två lika
bra där?
OLI Ja, självklart. När vi är ute och kör ligger
Balu helst mellan stolarna för han vill alltid
veta vad som är på gång. Annars ligger han
under bordet där han har uppsikt över
dörren och allt som händer runt omkring.
Han är ju en vallhund med vaktinstinkt.

Oli, du är ute och reser långt över hälften
av året — är du en orolig själ?
OLI Nej, det tror jag inte. Jag är mycket
nyfiken på andra kulturer, människor
och platser, men jag är varken rastlös
eller särskilt driven. Det är helt enkelt
mitt yrke och jag älskar att vara på
resande fot. Dessutom följer mitt hem,
det vill säga min familj, för det mesta
med. Husbilen är det perfekta, och
egentligen det enda, sättet att förena
familjelivet med yrkeslivet. Det är ett
annorlunda liv.

54

Finns det överlag tillräckligt med plats
för er lilla familj med hund i husbilen T65?
OLI Absolut! Även i regnväder när vi
tillbringar mycket tid i husbilen. Vår
dubbelbädd fungerar som Ninos lekplats
under dagen. Eftersom fönstren sitter
på samma nivå som bädden kan han titta
ut och se vad som händer utanför. Han
knackar ofta på fönstret. Ibland somnar
han med huvudet vilande mot fönstret.

»Husbilen är det
perfekta, och egentligen
det enda, sättet att
förena familjelivet med
yrkeslivet. Det är
ett annorlunda liv.»

Och Ninos favoritplats?
OLI Förarhytten till 100 %. Det är en absolut
höjdpunkt för honom att sitta där fram i
mitt knä och svänga på ratten — fast inte
när vi kör förstås… Det är helt otroligt vad
mycket han tar in. Han sitter där och greppar växelspaken. Och han vet precis hur
man startar vindrutetorkarna. Cyklarna,
husbilen och hunden — det är hans värld.

Då stör vi inte Nino om vi pysslar med
något medan han sover. Och omvänt.
Om jag måste ringa ett telefonsamtal och
behöver lite lugn och ro kan jag helt enkelt
stänga dörren. Ibland är jag ute och reser
tillsammans med en fotograf eller filmare
och då får vi var sin avdelning. Det är verkligen toppen.
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Packlista

Cyklar & barnmat
Hjälm & hundkoppel
Blöjor & verktyg
Hundskål & frukt
Bärbar dator &
hängselbyxa
• Ryggsäck & skallra

HUSBILAR — INTERVJU

•
•
•
•
•
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På det hela taget låter det som ett drömliv …
OLI Jag vet inte, jag brukar inte idealisera
saker och ting. Jag skulle tro att den här
livsstilen passar oss så bra för att vi tycker
om den och är väldigt sammansvetsade.
Jag är familjekär och reshungrig på samma
gång. Jag är vansinnigt tacksam för att Lisa
fungerar på samma sätt som jag − och Balu
och Nino också. Vi är verkligen inga medelsvenssons. Men vi har alltid velat uppleva
livet så intensivt som möjligt − och tillsammans. Och med det här rullande hemmet
har vi hittat det perfekta sättet. Jo, på sätt
och vis är det nog ett drömliv.

»3 200 mil på ett år.
Det blev en hel del nya platser
den här gången också.»
Guido
drar helst söderut

Intervju med
Guido Tschugg

MTB-legend, elcykelpionjär
och familjefar

TSCHUGG

»Jag älskar friheten, men vill gärna ha en stabil bas. I min husbil
har jag alltid tillgång till en komplett andra bostad och kan
spontant ge mig iväg precis när som helst. I det bakre garaget
har jag min grill, eldskålen med ved och naturligtvis även min
verkstad. Det är bara att ställa in elcyklarna och ibland även min
crosscykel och köra iväg.»

Guido, hur många mil reste du med
din alkovhusbil förra året?
GUIDO Nästan precis 3 200 mil. Vi såg en
hel del nya platser. Södra Spanien, södra
Frankrike, men vi var också mycket i Italien
och Schweiz.
Numera reser du inte bara med familjen,
utan ofta ensam. Behöver du egentligen
en A70?
GUIDO Jag har en komplett andra bostad
ombord och den är rätt omfattande i mitt
fall. Det handlar inte bara om underkläder,
skjortor, shorts och tandborste. All utrustning behöver en hel del utrymme. Jag har
flera hjälmar och en mängd olika skydd
och skor. Men A70 har framför allt ett stort
bakre garage − och det passar mig helt
enkelt perfekt.
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Är du lika varsam med din husbil?
Cykel- och motocross-sporten är ju rätt
smutsig, det måste du hålla med om.
GUIDO Ja, jag är ju ingen större pedant.
Kläderna ligger lite hur som helst i
garderoben, men jag vill inte dra in en
massa lera i husbilen. Om jag kommer
hem smutsig och svettig hänger jag
upp kläderna på tork i det bakre garaget.
Det kan ju värmas upp så att kläderna
torkar. Det är också praktiskt för skorna
och skydden.

Hur många elcyklar brukar du parkera
i det bakre garaget?
GUIDO Det beror på. Fem, sex stycken
får rum, men jag brukar ta med mig två
stycken plus min motocrosscykel. Då har
jag fortfarande plats för min verkstad och
reservdelslagret med hjuluppsättningar,
däck, slangar, växeldelar och liknande.
Inte konstigt att du behöver allt detta.
Som downhill-proffs med en förkärlek för
tuffa sträckor måste du säkert räkna med
en hel del slitage.
GUIDO Det är många som tror det, men
det stämmer inte alls. Jag har en rätt ren
körstil och därför är det faktiskt inte så
mycket som går sönder. Vid downhill-VM
i Andorra förra året fick jag inte ens
punktering. Amatörerna kör vanligen
sönder sina grejer oftare än proffsen.
En tävlingscyklist måste ha en ren

»Tänd brasan,
kör ut markisen, ställ
upp stolar och bord.
Bästa sättet
att varv ned och
njuta av tillvaron.»

HUSBILAR — INTERVJU

HUSBILAR — INTERVJU

körstil och följa en ren linje. Annars får
du inga medaljer, utan bara trasiga delar −
och trasiga kroppsdelar.

Det bakre garaget verkar du gilla i största
allmänhet …
GUIDO (skrattar) Det stämmer. Nu är det
dessutom utrustat med ett eluttag så att
jag kan ladda mina elcyklar direkt på plats.
Det var mitt förslag till produktutvecklarna
förra året, och nu sitter det redan på plats.
Jag kan skräddarsy min husbil efter mina
önskemål … Nej jag bara skojar. Men samarbetet med Sunlight-teamet är fantastiskt.
Det är inte bara så att jag får en husbil
som jag kan resa jorden runt med och göra
reklam för. Det handlar om att jag som
motorfantast och intensiv användare testar
produkterna och ger uppriktig feedback.
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Keps
Pasta och
pesto

Elcyklar

Eldskål

HUSBILAR — INTERVJU

Tidningar
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MTB-skydd

Finns det andra detaljer i alkovmodellen
som gör ditt liv lättare?
GUIDO Jag har alltid älskat småsaker.
USB-ladduttaget vid bordet till exempel,
eller den indirekta belysningen. Den
skapar en riktigt romantisk stämning. Fast
det har jag ju ingen större nytta av när
jag reser ensam utan min fru. Men det är
trevligt att titta på ändå.
Och mysigt blir det. Och du är extremt
snabb på cykeln, men annars är du en riktig
livsnjutare, eller hur?
GUIDO Jag gillar att ha det mysigt,
absolut. Jag har alltid med mig mitt kaffe
ochmjölkskummare och tar mig även
tid att laga mat från grunden. Jag är inte
så petnoga med näringen men ser alltid
till att det smakar gott. Framför allt gillar
jag att grilla. Grillen åker alltid med,
även eldskålen och ved. Att tända en
brasa, köra ut markisen, ställa upp
stolar och bord. Det är absolut bästa
sättet att varva ned och njuta av tillvaron.

Våra teamförare Michael Gebert och Guido Tschugg
i intervju online på sunlight.de

Guido
TSCHUGG

Guido var redan en stor motorfantast när han vann
i stort sett allt som går att vinna internationellt på
sina BMX- och MTB-cyklar. Han utökade sin redan
stora samling av tvåhjulingar med elcyklar på den
tiden som folk fortfarande hånlog åt cyklar med
eldrivning. I dag räknas han som en av världens
största elcykelpionjärer. För Sunlight är han i egenskap av flitig resenär och händig fixare en viktig
källa till nya impulser för produktutvecklingsteamet.

Michael
GEBERT

Han kommer från en av Tysklands
vackraste regioner, Allgäu – och
är trots det sällan hemma. Michael
är glidskärmsflygare och reser över
hela världen åtta månader om året.
Han har sett många av världens
länder, från Etiopien till Albanien,
både på marken och från luften.

Winning Team
Sunlight Factory-teamet består av professionella glidskärmsflygare,
MTB-cyklister, snowboardåkare och surfare som reser runt i 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.

Oavsett utförandet
eller utrustningen har Sunlight
husbilar alltid ett hjärta för
familjen: Maximal driftsäkerhet
och maximal komfort för
maximal frihet. Vi investerar så
mycket av vårt hjärta och
förnuft i våra husbilar därför att
det är där vi hör hemma. Vi
vet vad som gör livet på resan
lättare och filar alltid på
de små detaljerna tills allt stämmer. Husbilar är helt enkelt
vårt element. Och de möjliggör
en drömvärld för oss själva och
för dig.

SVERIGE

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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