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Det er så mye
å oppleve.
Oli
DORN

Oli er en av Tysklands beste Enduroterrengsyklister og er på farten det
meste av året. Og selv om han lever
et omflakkende liv, liker han å ha
det koselig rundt seg. Da er det godt
det ikke ligger noen motsetning i at
han kan være hjemme og samtidig
på farten.

Balu

Balu er en 2 år gammel australian
shepherd. Han er kanskje yngre enn
sin herre og mer lodden i pelsen,
men ellers er de svært like: Begge
er nysgjerrige på verden, trives sammen og har ekstremt stor trang til
å bevege seg — men begge er også
familietyper som trenger et mobil
sted å hvile.

Verden fortjener at vi reiser. Det er så mange
fjell å bestige, så mange bølger å surfe på,
stille avkroker å oppdage og spesielle steder
å oppleve. Man kan ikke oppleve alt dette
mer intenst enn med bobilen; alltid uavhengig og
fleksibel, alltid på plass eller rett i nærheten.
Sunlight-teamet vet av egen erfaring hva man
trenger for å utforske verden. Våre bobiler er
pålitelige, allsidige, smidige og fullverdige — den
beste løsningen for å være hjemme på veien.
Sett deg inn, kjør i vei — det er jo så mye å oppleve.

«Bobilen min er nærmest som
et rullende verksted og
reservedellager. Der vi er, er det
ofte et godt stykke til sivilisasjonen.»
Guido
er sin egen sykkelmekaniker

«Pontresina er en drøm,
akkurat som Aostadalen, Canazai
eller Verbier. Sardinia
er også fantastisk, og jeg kan
anbefale den
liguriske kysten.»
Oli
kjenner og elsker mange steder

K

Den delintegrerte —
kompakt & smart

B

BOBILER — MODELLER

BOBILER — MODELLER

For Oli Dorn gir den delintegrerte en perfekt
mulighet til å kombinere jobb og familieliv.
For kjæresten Lisa, sønnen Nino og hunden
Balu er den et moderne og praktisk hjem.
Og samtidig er den så kompakt og sporty
at den lar seg styre suverent og avslappet
gjennom fjellovergangene i Alpene.

Alkoven —
gir frihet
BASISKJØRETØY
Modell
Basismotor

2,3 l MJet

Utslippsstandard

EURO 6

Effekt kW (hk)

96 (130)

Dekk
Tilhengervekt 12 % bremset/ikke bremset

6

FIAT DUCATO

215 / 70 R 15 C

Som profesjonell idrettsutøver vet Guido Tschugg at det
alltid er luft høyere oppe. Derfor passer også alkoven
perfekt for ham: Med sengene over førehuset har han rikelig
plass til (det svært omfangsrike) utstyret sitt — og til de
tre andre hodene i familien …

2 500/750 kg
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Den integrerte —
en enhet

Paragliderpiloten Michael Gebert er sjelden
på farten alene. Med kolleger og fotografer
og alt utstyr om bord trenger han mye plass
og god organisering. Med den glidende
overgangen mellom førerhuset og bodelen
og de gjennomtenkte løsningene gir den
integrerte en fantastisk romfølelse. Og det
uten å legge sg ut i bredden. Den integrerte
forblir slank, strømlinjeformet og lettkjørt.
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«Syklingen handler om maksimal
fart. Men etter det er det
maksimal hygge som gjelder.»
Guido
avslappet verdensmester i utforsykling
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En titt på innsiden.
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Komfyr med 3 bluss
med glassdeksel

BOMILJØER
For interiøret kan man velge
mellom bomiljøene Macadamia
og Maui Beach — begge varianter overbeviser selvfølgelig med
materialer av høy kvalitet og
utmerket utførelse.

Gulv
Classic Ambiance

Møbeldekor Sensual Oak
og Cosy White

Bad med separat dusjrom

Madrasser av høy kvalitet
med økt liggekomfort

Smarte løsninger er ikke bare
en følge av pirkearbeid — man
må også kjenne ting på kroppen.
Vi har utviklet de smarte løsningene gjennom teori og praksis.
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VASKE SEG
Mindre og smartere er det
neppe mulig å få det: Badeområdet er perfekt gjennomtenkt
og har i tillegg til dusj, servant
og kassettoalett også godt med
oppbevaringsplass.

BOBILER — BOMILJØER

BOBILER — BOMILJØER

BO

Dreibare seter

LAGE MAT
Utstyr av høy kvalitet, praktisk
organisering, flott levert: Med
kjøleskap, komfyr med 3 bluss,
vask i rustfritt stål og ergonomiske
arbeidsflater er det ikke noe
som mangler i Sunlight-kjøkkenet —
bortsett fra en sulten kokk.
Kassettoalett med elektrisk
pumpe og dreibart sete

Takskap

SOVE

Kjøleskap på 113 l med
fryseboks på 14 l

Lamellbunn for
økt liggekomfort
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Et herlig syn.

Queen size-seng, enkeltseng,
køyeseng, fransk seng, på langs
eller tvers: Sunlight tilbyr ulike
senge- varianter, alt etter modell,
med lamellbunn og allergivennlige kvalitetsmadrasser,
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BOBILER — BOMILJØER

BOBILER — BOMILJØER

Her kan du
utfolde deg.

T
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Legg bena høyt og slapp av: Vår bobil forhandles
i en håndvending fra er pålitelig kjøretøy til et hyggelig
bomiljø. Takket være de gjennomtenkte romløsningene
finner alle garantert sin plass — enten det er stor eller
liten, med eller uten pels.

180° dreibare seter
Fører- og passasjersetet kompletterer
spiseområdet i en håndvending.
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BOBILER — BOMILJØER

«Det gjør ikke om det blir enkelte dager
med uvær, vi kan gjøre det koselig
rundt oss uten at det blir krise —
selv om Nino gjerne skulle være ute
i regnet og leke i sølepyttene.»

BOBILER — BOMILJØER

T
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Oli

vil helst reise sammen med familien
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Mobulbatteri nr. 2
gir mer resevekapasitet
i bobilen (ekstrautstyr)

Ergonomiske seteputer
Ergonomiske puter gjør setene
i Sunlight spesielt behagelige.

I
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BOBILER — BOMILJØER

De små detaljene synes ikke umiddelbart, men de utgjør
en betydelig forskjell: fra smarte oppbevaringsløsninger
via den praktiske USB-laderen ved bordet til den indirekte
belysningen. Samlet utstråler det fremfor alt: hygge.

21

BOBILER — BOMILJØER

LED-belysning
La det bli LED: den integrerte
belysningen under overskapene.

USB-kontakt
T
67
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Den praktiske USB-kontakten
til lading av smarttelefonen eller
nettbrettet.
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«For meg betyr frihet å være
helt uavhengig. Jeg vil
lage mat til meg selv, hva og
hvor jeg vil.»
Guido
glad i og flink til å lage mat

Kjøkkenet med stor
kjærlighet til detaljene:
romslige skuffer og
takskap med dempet
lukking, stor rund vask
av edelstål med glassdeksel og innbyggingsmoduler av høy kvalitet.

Komfyr med 3 bluss
med rister av støpejern
og glassdeksel

BOBILER — LAGE MAT
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Måltid — etter din smak.
Her er det hyggelig å være — og å kokkelere: I kjøkkenet i våre
Sunlight bobiler er alt tilpasset. De flotte innbyggingsmodulene,
gassblussene, kummen og de smarte arbeidsflatene og
oppbevaringsmulighetene. Det bør inspirere til å komponere
matretten like enkelt.
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BOBILER — LAGE MAT

BOBILER — LAGE MAT

Et stykke frihet: Den som
har et sånt kjøkken vil
ikke gå på restaurantjakt.
Det byr ikke bare på stor
arbeidsflate og romslig
oppbevaringsplass, alt er
også sortert på beste
vis — og svært lekkert å
se på med den moderne,
rene designen.
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BOBILER — LAGE MAT

A
70

Kjøleskap 167 l
Som ekstrautstyr kan du få et større
kjøleskap: med 167 l kjøle- og 29 l
frysevolum.

Strømforbruk
Effektive apparater med
lavt energiforbruk
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«Fleksibiliteten til
å utøve idretten er én
ting. Men frihetsfølelsen
overgår det hele.»
Michael
frihetselskende proffpilot
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BOBILER — SOVE

Inn med luft,
ut med alt annet.
Tolagsvinduene har lystett
rullegardin og myggnetting
(unntatt vinduet på toalettet).
TI
67
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Sånn ja,
god natt.
Søvn er svært individuelt: noen ligger på siden,
andre på magen. Da er det fint at din Sunlight
er så fantastisk fleksibel og lar deg sove akkurat
slik du vil: på tvers eller på langs, oppe eller
nede, alene eller sammen.

«Det er samværet som gjør det
så spesielt å reise med bobil.
Tiden vår sammen er så fin og så
intens — og likevel har hver og en
sitt fristed, sin spesielle plass.«
A
70
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Oli

vet hvor hans plass er — og
hvor hunden Balu skal være
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Stig opp i
behagelig høyde

BOBILER — SOVE

Takket være senkeseng med ClimaPlux-elementer forvandler førerhuset
seg raskt til en stor liggeflate.
Kvalitetsstigen fører også de små
opp til deres elskede køyeseng.
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BOBILER — SOVE
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BOBILER — SOVE

I ferien er det først og fremst én ting å ta igjen:
søvn. Derfor er våre høykvalitets madrasser og
de fleksible sengeløsningene gull verdt. Slik nyter
enhver en behagelig søvn etter sine ønsker. Den
som vil stå opp tidlig må også stille vekkerklokken.
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Kvalitet fra dusj til skap: Badet
er også utelukkende bygd
opp av materialer av høy kvalitet.

Rent & pent.

BOBILER — VASKE SEG

Den som ikke har mye plass, har det — i beste fall —
i hodet. Vi har planlagt badet med dusj, servant og
kassettoalett til å være multifunksjonelt, og vi har
integrert enkelte intelligente oppbevaringsløsninger
og praktiske detaljer.

I
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«Jeg er ofte full av søle når jeg
stiger av sykkelen, men min sønn
Nino er ikke det grann bedre når
det gjelder å grise seg til. Vi tilbringer mye tid på badet, begge to.»

Oli

kommer sjelden ren hjem

A
70
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Stor oppbevaringsplass og mange
oppbevaringsmuligheter: Sunlight byr,
avhengig av modell, på et ekstra klesskap
og den gjennomtenkte hekkgarasjen
med innvendig belysning, sklisikre matter
og festeringer, slik at alt holder sig på plass.

BOBILER — OPPBEVARINGSPLASS

Alt på sin plass.

I
68

Vario-bad
Her er det kun plassen
som gjelder: I badeområdet kan mange elementer
dreies, justeres og skjules.
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«Fleksibilitet er avgjørende
for oss paragliderpiloter.
En sporty bobil er blitt nesten
uunnværlig for meg.»
Michael
flyr mye og reiser mye

Ett spørsmål:
smaken din.

Praktisk perfekt.
Vi ruller ikke ut den røde løperen — det rekker
med det elektriske stigtrinnet. Våre høydepunkter
viser at vi vet hva som teller: praktisk og sikkert,
smart og koselig.

Hvilken design, hva slags utstyr? Vi
overlater valget til deg, slik at du kan
innrede din Sunlight helt etter din
egen smak.

Tilleggsdeler til høyt
monterte baklys

Vinduer i T-takluken

Stikkontakt i hekkgarasjen *

Radiatorgrill,
glanslakkert
i svart

BOBILER — HØYDEPUNKTER

Komfyr med 3 bluss
og glassdeksel

Indirekte belysning

Skuff med dempet lukking

Elektrisk stigtrinn

Gassflaskekasse

Glassfiberforsterket
tak og bakpart

Sidepaneler i glatt
stålplate, sølv metallic
Dekorstriper
Sunlight Active

LED-kjørelys
16" originale
Fiat aluminiumsfelger
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Frontlykter med
svart innramming

Myggnettingdør

* Basispakke
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Beslutningen.
Oversikt over alle modeller
og varianter.

Lengde 683 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 598 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 598 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

DELINTEGRERT

T 58

T 60

T 64 *

Till. antall personer

Till. antall personer

Till. antall personer

Soveplasser

+

Soveplasser

+

Soveplasser

+
+

Till. antall personer

A 70
+

Till. antall personer

Soveplasser

A 72
+

Till. antall personer

Soveplasser

T 65 *
+

+

Till. antall personer

Soveplasser

Soveplasser

+

Lengde 738 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 693 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 699 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 723 cm, bredde 233 cm, høyde 310 cm

Lengde 728 cm, bredde 233 cm, høyde 310 cm

BOBILER — MODELLER
A 68

T 66

T 67 *

Till. antall personer

Till. antall personer

Soveplasser

+

Soveplasser

BOBILER — MODELLER

Lengde 663 cm, bredde 233 cm, høyde 310 cm

ALKOVER

+
+

I 68

I 69 S

Till. antall personer

+

Till. antall personer

Soveplasser

+

Soveplasser

I 69 L
+

T 68 *

Till. antall personer

+

Till. antall personer

Soveplasser

+

Soveplasser

+
+

Lengde 743 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 699 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 743 cm, bredde 233 cm, høyde 291 cm

Lengde 743 cm, bredde 233 cm, høyde 294 cm

Lengde 699 cm, bredde 233 cm, høyde 294 cm

Lengde 743 cm, bredde 233 cm, høyde 294 cm

INTEGRERT

T 69 S *

T 69 L *

Till. antall personer

Till. antall personer

Soveplasser

+

Soveplasser

+
+

* Klappseng som er ekstrautstyr
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«For meg er bobilen den perfekte
muligheten til å kombinere
mitt yrke som proffsyklist og
familielivet mitt.»
Oli
Profesjonell terrengsyklist, familiefar
og hundeeier

Intervju med
Oli Dorn
Hvorfor er det så perfekt for Nino?
OLI For det første vokser han i stor grad opp
i naturen. Så lenge naturen tillater det vil
han helst være ute. Han krabber på teppet
sitt, oppdager markblomstene, akkurat nå
lærer han seg å gå og trekker seg opp etter
stigtrinnene. For meg er det alltid et godt
tegn når barn ikke er nødt til å ha store
leker. Nino er veldig nøysom. Og jeg liker
selvfølgelig at han er helt vill etter syklene
mine. Han kan sitte i evigheter og bare se
og se på dem.
Og Balu passer på ham?
OLI De to er uadskillelige. Når Nino spiser
kjeks, er det helt naturlig at Balu får halvparten. Og Balu slipper ham aldri av syne. Og
det så deilig at ingen av dem har noe imot
å reise. De føler seg hjemme over alt. Hvis
Balu merker at folk hører til hos oss, er de
omgående en del av flokken.

Og hva liker du aller best med
bobilen din?
OLI Huff, det er vanskelig. Sannsynligvis
det at vår T65 kan deles inn i to separate
rom. Hvis man åpner dørene til badet,
blir de til soveromsdører — og dermed har
man to enkeltrom. Det er en super løsning.

BOBILER — INTERVJU

Kjæresten din Lisa, deres lille sønn Nino
og Balu, hunden deres, er som oftest med
på turene. Liker de det også?
OLI Absolutt! Lisa ser mer av stedene
enn det jeg gjør, for jeg er jo for det
meste i løypa på sykkelen. Det er
en perfekt måte å vokse opp på for
Nino, og Balu elsker det.

BOBILER — INTERVJU

Og i selve bobilen? De liker vel
å være der også, begge to?
OLI Ja, helt klart. Når vi kjører, ligger Balu
mellom setene, for han må jo følge med på
det som skjer. Ellers ligger han under bordet, der han kan holde øye med døren og
alt som skjer. Han er jo en gjeterhund.

Oli, du er borte fra hjemmet ditt i Allgäu
mer enn halve året — er du en rastløs sjel?
OLI Nei, jeg tror ikke det. Jeg er veldig
nysgjerrig på kulturer, mennesker
og steder, men jeg er ikke en urolig eller
jaget type. Det er jobben min, og jeg
er så glad i å være på farten fordi jeg
stort sett har basen min, hjemmet mitt,
med meg: familien min. Bobilen er
den perfekte — egentlig den eneste —
muligheten til å forene disse to polene:
familie og jobb. Det er egentlig ikke
så galt.

54

Og det er generelt plass nok til en liten
familie med hund i T65?
OLI Absolutt. Også når det regner og vi må
være mye i bobilen. Da er dobbeltsengen
vår Ninos lekeplass hele dagen. Vinduene
er på nivå med sengen, så han kan se ut,
følge med på det som skjer og banke på
vinduet i ny og ne. Det gjør han helt til han
sovner med ansiktet mot vinduet.

«Bobilen er
den perfekte —
egentlig den eneste —
muligheten til å
forene disse to polene:
familie og jobb.
Det er egentlig ikke
så galt.»
Og Ninos yndlingsplass?
OLI Førerhuset, det er ingen tvil! Det er
helt topp for ham når han får sitte på
fanget mitt og dreie på rattet — ikke mens
vi kjører, da… Det er helt vilt, så mye han
får med seg. Der sitter han og griper etter
girspaken, og han vet hvordan han slår på
vinduspusseren. Sykler, bobil og hund —
det er hans.

Da forstyrrer vi ikke Nino når han sover
og vi romsterer rundt. Og omvendt, hvis
jeg må ta forretningstelefoner og trenger
litt ro, lukker jeg bare døren. Ofte har
jeg med meg fotografer eller kamerafolk
på veien, og da får hver sitt område. Det
er jo helt topp.
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Pakkeliste

BOBILER — INTERVJU

• Sykler & barnegrøt
• Hjelm & hundebånd
• Bleier & verktøy
• Fôrskål & frukt
• Laptop & selebukse
• Ryggsekk & rangle
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Det høres jo ut som om dere har
et drømmeliv …
OLI Tja, jeg er ikke tilhenger av å skulle
fremstille det som en idyll. Jeg tenker
at denne livsstilen er ideell for oss, fordi
vi alle liker den og er en stabil helhet.
Jeg er både familiemenneske og reisende,
på èn og samme gang. Jeg må bare være
vanvittig takknemlig for at Lisa også liker
dette — og Balu og Nino likedan. Vi er
sikkert ikke typiske. Men vi ønsker å oppleve livet mest mulig intenst — sammen.
Og vi har funnet den perfekte løsningen
i vårt rullende hjem. Det er faktisk
drømmelivet vårt.

«32 000 Kilometer på ett år.
Vi har vært mye på farten.»
Guido
trekker for det meste sørover.

Intervju med
Guido Tschugg

Sykkellegende, elsykkelpioner
og familiefar

TSCHUGG

«Jeg er en frihetstype, men trenger også en base. I Alkoven
har jeg alltid en komplett bolig, slik at jeg kan dra av sted
helt spontant. I hekkgarasjen har jeg grill, bålpanne og ved,
og selvfølgelig verkstedet mitt. Der skyver jeg inn elsyklene,
ofte også motocrossmaskinen, og er klar til start.»

Guido, hvor mange kilometer kjørte du
med Alkoven din i fjor?
GUIDO Ganske nøyaktig 32 000 kilometer.
Vi har fartet rundt en hel del. Sør-Spania.
Sør-Frankrike, og vi har vært mye i Italia
og Sveits.
Du reiser jo ikke bare sammen med familien,
du er også mye alene — så hvorfor trenger
du en A70?
GUIDO Der har jeg alltid en komplett bolig,
og den er ganske omfattende for min
del. Det omfatter jo ikke bare underbukser, t-shirts, shorts og tannbørste. Alt
utstyret krever virkelig mye plass. Jeg har
noen hjelmer, x antall beskyttelsesutstyr
og sko. Men A70 har fremfor alt den store
hekkgarasjen — og den er kort og godt
perfekt for meg.
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Er du en ren type når deg gjelder bobil også —
for sykkel- og motocrosssporten fører jo med
seg mye skitt, det kan du ikke nekte for?!
GUIDO Tja, jeg er ikke noe utpreget ordensmenneske, og det ligger jo klær rundt i skapet, men jeg vil ikke at Alkoven skal se ut
som en slagmark Når jeg kommer svett
og skitten tilbake fra løypa, henger jeg tøyet
til tørk i hekkgaras jen. Den har jo oppvarming, og da kan de tørke i fred og ro. Det er
perfekt, også for skoene og beskyttelsesutstyret.

Hvor mange elsykler har du i hekkgarasjen?
GUIDO Det kommer an på. Det er jo plass til
fem-seks stykker, men jeg har for det meste
med meg to, pluss motocrossmaskinen min.
Da har jeg plass nok til verkstedet og reservedellageret med hjulsett, dekk, slanger,
girører osv.
Det er ikke rart at du trenger det — som proff
utforrytter med forkjærlighet for harde strekninger sliter du sikkert ut mye.
GUIDO Det er mange som tror det, men det
stemmer ikke. Jeg ødelegger faktisk relativt lite, for jeg kjører ganske rent. Under
VM i utforsykling i Andorra i fjor hadde jeg
ikke engang en punktering. Amatørene har
egentlig flere skader på materiellet enn
proffene. Den som sykler konkurranse
må ha en ren stil og kjøre i rene linjer.

«Gjøre opp ild,
ut med markisen,
fram ned bord
og stol — det er jo
helt perfekt for å
slappe av og nyte.»

BOBILER — INTERVJU

BOBILER — INTERVJU

Ellers får du ingen medaljer, bare ødelagte
deler — og ødelagte kroppsdeler.

Hekkgarasjen er ganske enkelt som skapt
for deg …
GUIDO (ler) Sant nok. Nå har den jo også
fått en stikkontakt, slik at jeg kan lade elsyklene mine direkte. Det var mitt innspill til
produktutviklerne i fjor, og nå sitter den der.
Jeg får min Alkove akkurat slik jeg vil … Nei,
alvorlig talt: Samarbeidet med Sunlight-teamet er helt fantastisk. Jeg får ikke bare en
bobil som jeg kan reise verden rundt med
og vise fram logoen. Som motorfanatisk
storbruker dreier det seg faktisk om å teste
ting og gi ærlige tilbakemeldinger.
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Caps

Elsykler

Pasta &
pesto

Bålpanne

BOBILER — INTERVJU

Blader

62

Beskyttelsesutstyr

Hvilke andre detaljer ved Alkoven gjør
livet ditt lettere?
GUIDO Vel, jeg er svært glad i detaljer.
USB-lademuligheten ved bordet, for eksempel, eller den indirekte belysningen. Den
skaper en ordentlig romantisk stemning
— men det hjelper ikke meg når jeg er alene
på veien uten kona. Men det ser fint ut, da.
Og det utstråler hygge. Du er jo ekstremt rask
i løypa, men du liker jo å nyte også, eller?
GUIDO Jeg liker absolutt å ha det koselig.
Jeg har alltid med meg kaffe og melkeskummeren, og jeg tar meg tid til å brygge
fersk kaffe. Jeg er virkelig ikkepinlig nøyaktig med hva jeg har i meg,men jeg er
opptatt av at det skal smake godt. Jeg er
spesielt glad i å grille. Grillen er alltid med,
i likhet med bålpanne og ved. Gjøre opp
ild, ut med markisen, fram ned bord og
stol — det er jo helt perfekt for å slappe av
og nyte.

Våre teamførere Michael Gebert og Guido Tschugg
intervjues på nettet på sunlight.de

Guido
TSCHUGG

Guido var allerede vill etter motorsport da han
vant stort sett alt som kunne vinnes internasjonalt
på BMX og MTB. Derfor tok han inn elsykkelen i
den (digre) stallen sin mens andre fnøs av sykler
med motor. Han er en av elsykkelpionerene på
verdensbasis. For Sunlight er han, som en krevende
tusenkunstner som er mye på farten, en viktig
inspirator for produktutviklingsteamet.

Michael
GEBERT

Han kommer fra en av de vakreste
regionene i Tyskland, Allgäu – og er
bare sjelden på de kanter. Michael
reiser verden rundt som paragliderpilot
åtte måneder i året. Han har sett verdens land både ovenfra og nedenfra,
fra Etiopia til Albania.

Winning Team
Sunlight Factory Team består av profesjonelle paragliderpiloter,
terrengsyklister, brettkjørere og surfere som reiser verden rundt i
våre bobiler. De gir verdifulle innspill til produktutviklingen og utgjør
kjernen i våre markedsføringskampanjer. For dette spesielle konseptet har vi også mottatt den ettertraktede European Innovation Award
for the Caravaning Indusrty. Det må kunne kalles et utmerket team

Uansett utførelse, uansett
utstyr, Sunlights bobiler
har ett familiemotto: Maksimal
driftssikkerhet og maksimal
komfort for maksimal frihet. Vi
legger så mye hjerte og
omtanke i våre bobiler fordi de
også er vårt hjem. Vi vet hva
som gjør livet på veien lettere,
og vi finsliper hele tiden
på de minste detaljer. Når det
gjelder bobiler, er vi i vårt
rette element — og skaper en
drømmeverden for oss og
for deg.

ferda.no

NORGE / DANMARK
Ferda Ålgård

Skuvemarka 19, 4330 Ålgård
Tlf 970 55 666

Ferda Mysen

Ramstadveien, 1850 Mysen
Tlf 69 89 22 22

Ferda Fauske

Finneidgata 3, 8210 Fauske
Tlf 48 88 66 55

Ferda Grimstad

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf 970 55 666

Ferda Bergen

Tellnes Næringspark, 5357 Fjell
Tlf 56 31 43 30

Ferda Bjerkvik

Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik
Tlf 48 88 66 55

Med forbehold om tekniske endringer og prisendringer. Alle illustrasjoner i Sunlightkatalogen kan inneholde designalternativer eller ekstrautstyr som medfører pristillegg.
Du finner teknisk informasjon, utstyrs- og prisinformasjon i en egen prisliste.
Fargeavvik kan forekomme av trykktekniske årsaker.
Et selskap i ERWIN HYMER GROUP.

Ferda Jessheim

Industriveien 17, 2050 Jessheim
Tlf 970 55 666

Ferda Ålesund

Hjellhaugveien 40, Emblem, 6013 Ålesund
Tlf. 70 15 01 11

Ferda Nordkjosbotn

Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn
Tlf 48 88 66 55
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