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Vår teamkjører Aline Bock intervjuet
på s. 20.

Gled deg.
Aline
BOCK

SUNLIGHT

Aline er ikke bare en av de beste
tyske snøbrettkjørerne og Freeride
World Tour-toppene, hun er også
en lidenskapelig surfer, biker og
kaffedrikker. Så hun hadde mye med
seg om bord dra hun reiste rundt i
Europa i ett år — fra Skandinavia helt
ned til Marokko.

«Det er kort
og godt fantastisk
å se hvordan
verden våkner
rundt meg.»

Lena
S TO F F E L

Fra alpintalent til topp
slopestylekjører til proff
frikjører og surfer. Et
filmteam reiser sammen
med Aline til de mest
spennende verdenshjørner
og produserer fartsfylte
filmer.
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En megler ville trolig ha presentert
min CLIFF slik i sitt salgsprospekt: «Gode
transportforbindelser, rolig og sentral
beliggenhet, solfylt kjøkken og oppholdsrom
med valgfri utsikt: Se ut over havet eller
opp i fjellene. Lave eierkostnader og
et innholdsrikt, gratis sportstilbud rett
utenfor døren.»

Aline
reiste med CLIFF ett år gjennom
hele Europa — og enda lenger

«Vi er alltid på utkikk etter de
beste stedene — etter den perfekte
bølen, det perfekte henget og
de beste caféene »
Aline & Lena
frikjørere og livsnytere
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Forbløffer i stedet
for å bløffe.
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Romslig klesskap

Vaskeservant og
integrert dusj

Møbeldekor
Rosario Cherry

Madrasser med
økt liggekomfort

Ergonomisk
formede puter for
bedre sittekomfort

BOMILJØER
Det lekre interiøret er ikke
tilfeldig: De solide overflatene
av høy kvalitet har et rent og
sporty preg. Du kan selvfølgelig
velge mellom forskjellige materialer og farger.

Kassettoalett

BO
CLIFF — BOMILJØER

LAGE MAT

CLIFF — BOMILJØER

Den gjennomtenkte planløsningen og detaljer som den liggende tredekoren gir en raus
og ekstremt koselig atmosfære.

Kokeapparat med 2 bluss, kompressorkjøleskap, gjennomtenkt
innredning — og nesten som et
friluftskjøkken når sidedøren er
åpen. CLIFF lokker alle til ildstedet.

Dreibare seter

SOVE
På tvers eller på langs,
i hekkområdet sover og chiller
man på madrasser.

Gulv Toronto
Flater til å legge
fra seg på
C
600

Takskap
Kokeapparat med 2 bluss
Lamellbunn
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Kompressorkjøleskap 90 l

Det er ikke mulig å se fra utsiden hvor
god plass det er i CLIFF. Når det gjelder
rom- og oppbevaringsløsning er den
ekstremt strukturert og velordnet.

VASKE SEG
Kombinere, kombinere:
Dusj-vask-wc-løsningen
kan også brukes som
ekstra oppbevaringsplass.

5

God
smak.

C
600

«I Cliff er det ikke
nødvendig å være
mesterkokk for å trives
over grytene. Uansett
hvor jeg er, sørger jeg for
å få tak i ferske
spesialiteter og prøve meg
på nye oppskrifter.»

Lena

globetrotter, proff idrettsutøver &
kaffefanatiker

CLIFF — BO & LAGE MAT

CLIFF — BO & LAGE MAT

CLIFFs kjøkken er en perfekt oppskrift i
seg selv: Plassen er ideell til å steke og
koke, og oppbevaringsplassen er så godt
strukturert at det er plass til alt mulig
utstyr — i Alines tilfelle også et halvt baristaanlegg. Vår kaffeglade proff-frikjører er
sponset av et lite kaffebrenneri som sørger
for at hun alltid har kilovis av bønner …

Indirekte belysning
Den riktige stemningen:
De varme, myke strålene bader
CLIFF i et behagelig lys.

Gasskomfyr med 2 bluss
og delt glassdeksel
C
640

Der kan man kokkelere — enten
det skal være sterk espresso, sporty
pasta eller feinschmeckermeny.
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Uten begrensninger
«Jeg sover ekstremt godt
i Cliff. Vinden kan blåse som
den vil utenfor. Men det
beste er nok om sommeren,
når man kan sovne til
lyden av havet med åpen hekk.«

Lena

CLIFF — SOVE

CLIFF — SOVE

Frikjører &
brettseiler med godt sovehjerte

C
640

Maksimal
hygge.

Combi 4
gassoppvarming
Optimal temperatur: Den
effektive oppvarmingen
gjør CLIFF akkurat så varm
som man måtte ønske-

Høykvalitets utstyr, smarte detaljer
og koselig atmosfære — CLIFF
er praktisk innredet, ukomplisert
og kjempekomfortabel.

LED-leselampe
Lys der det trengs: De energieffektive LED-leselampene kan
snus og flyttes til optimal stilling.
C
600
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Kort og
godt rent.
Riktig kombinasjon: Kombinasjonen bad/wc
er svært gjennomtenkt og kan brukes på mange
måter. Toalettet kan snus og vendes som man
vil, dusjen kan trekkes ut og brukes til ulike
formål, og på den praktiske tverrstangen
kan man henge ting til tørk.

Utendørsdusj

CLIFF — VASKE SEG

CLIFF — ALMACENAMIENTO

Med den lange dusjslangen kan man skylle
av sand og smuss utendørs. (Ekstrautstyr)

C
600

Da går det opp et lys for deg
«Våren på Island var fantastisk, men
også mørk og kald. Når du ligger
i den varme Cliff og leselampen lyser
på boken din, kan det ikke bli bedre.»

Aline

Multiidrettsutøver
og lesehest

«Det er jo slik at man selv
om sommeren ikke alltid
kan tørke ting utendørs. Jeg
vet ikke hvor mange
ganger jeg er blitt misunt
av venner fordi jeg har
kunne la utstyr eller vått tøy
renne av og tørke på badet.«

Lena

Fluenetting i alle vinduer

alt annet enn
godværsutøver

En spesiell netting tilpasset vinduene
gjør CLIFF til insektsfri sone.
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«Jeg er vanvittig mye på
farten, men uansett hvor
jeg er, kommer jeg hver dag
hjem til bobilen»
Oli
Profesjonell terrengsyklist

CLIFF 540

CLIFF 600

Tillatt antall personer
Soveplasser
Soveplass bak

Lengde 599 cm, bredde 205 cm, høyde 265 cm

Lengde 541 cm, bredde 205 cm, høyde 265 cm

C
600

Tillatt antall personer
+
195 × 133/130 cm

Soveplasser
Soveplass bak

+
197 × 157/150 cm

Du bestemmer: CLIFF fås med
fire planløsninger. Her en oversikt
ovr de ulike lengdevariantene
og deres respektive løsninger.

Lengde 636 cm, bredde 205 cm, høyde 265 cm

Lengde 599 cm, bredde 205 cm, høyde 265 cm

Fører- og passasjersetet kompletterer
spiseområdet i en håndvending.

CLIFFmodeller.
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CLIFF — MODELLER

CLIFF — MODELLER

180° dreibare seter

CLIFF 601

CLIFF 640

Tillatt antall personer

Tillatt antall personer

Soveplasser

+

Soveplass bak nede

185 × 157 / 150 cm

Soveplass bak oppe

187 × 130 cm

Soveplasser
Soveplass bak

+
195 / 185 × 196 cm
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Elegant utseende.

Andre alternativer
LED-kjørelys, tåkelys,
støtfangere i bilens farge

Hvordan vil du helst ha det? CLIFF tilpasser seg deg,
fra farge til utstyr. Den er like attraktiv innvendig som
utvendig — også når det gjelder pris.

Tre eksteriørfarger

CLIFF — UTSTYR

Klimaautomatikk

Parkeringssensorer bak

16" aluminiumsfelger

Dekktrykksensor

Comfort-Matic-girkasse

Tre farger
Enten den er helt hvit
eller har en av de grå
nyansene — CLIFF tar seg
godt ut fra utsiden også.

Hvit (standard)

Aluminio Grå metallic

Fer Grå metallic

«Jeg var på veien med CLIFF i ett år og hadde
alltid med meg det jeg trengte. Og likevel er den så
kompakt ar den er lett å kjøre over alt»

Aline

som nå kjenne de vakreste stedene i Europa
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«For meg er CLIFF frihet og
basecamp i ett. Det gir
meg mulighet til et liv jeg
alltid har drømt om.»
N
I
L
E
A

Verdensmester i frikjøring på snowboard
& frihetsmenneske

CHASE
THE SUN

BOCK

Aline
«Ikke vær en
tviler, sett deg inn
og sett i gang.»
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Særlig kontrasten mellom landene, kanskje?
ALINE Ja, blant annet. Fra de stålblå fjordene
i Norge, via det franske fastlandet, over de
ville, forblåste Hebridene til den støvete
ørkenen i Marokko. Jeg har opplevd ganske
mye ekstremt på kort tid. I bobilen opplever
man det svært intenst. Og denne miksen
var helt fantastisk: Med Cliff står jeg midt
i naturen og opplever alt tett på — samtidig
som jeg har et trygt tilfluktssted der jeg
kan sove i ro og mak mens det sprutregner
ute eller ulvene hyler, slik jeg opplevde
i Sverige.
Før start var du litt bekymret for at du — uten
Lena, som du reiser så mye sammen med —
skulle komme til å føle deg ensom. Gjorde
du det?
ALINE Nei, langt ifra. Jeg må si det nok en
gang: Det var en perfekt blanding. Jeg
har delvis hatt med meg venner, og jeg
har besøkt venner og idrettskolleger. Jeg
har virkelig nytt alenetiden, og en blir jo
generelt kjent med nye mennesker stadig

vekk. Det skjedde automatisk med Cliff;
jeg behøvde ikke ta noe initiativ selv. Den
er et blikk fang i seg selv og gjør folk nysgjerrige. Det er egentlig som et åpent hus.

«Det var et år
fullt av opplevelser,
utrolig berikende,
vidunderlig og
kontrastfylt.»

CLIFF — INTERVJU

CLIFF — INTERVJU

Aline, nå har du vært på veien med CLIFF i ett
år — går det an å beskrive den tiden med ord?
ALINE Det er ikke lett. Det var et år fullt av
opplevelser, utrolig berikende, vidunderlig
og fullt av kontraster. Det er nok nettopp
blandingen, disse motsetningene og mangfoldet, som gjorde det så spesielt.

Gikk folk inn og ut hos deg?
ALINE Nåja, det var ikke akkurat gjennomtrekk, men når man åpner døren,
blir menneskene en del av salongen
din. Der står jeg i den åpne sidedøren
og lager mat som om jeg skulle ha
vært ute — og dermed blir omgivelsene
en del av livet ditt. Samtidig er det
helt naturlig at du er i din egen verden
når du lukker døren. Da kan du trekke
deg tilbake. Selv om Cliff også en gang
da jeg var borte ga ly til en annen …
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«CLIFF — Han kan du
oppleve noe med.»
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Hva skjedde?
ALINE På Island sto det en far i kulden
på stranden mens sønnen hans var sammen
med oss ute i bølgene. Det var rundt
3°C i vannet, og jeg hadde naturligvis varmet opp Cliff slik at jeg skulle ha det godt
og varmt etter brettseilingen. Så kommer
jeg tilbake, og der sitter faren i passasjersetet mitt, smiler, sier at det var så kaldt og
spør om jeg kan lage en kaffe til ham. Jeg
stusset først, men han og familien hans
viste seg å være kjempehyggelige. Han
inviterte meg med hjem og lagde mat —
og han var en mesterkokk.

Basismotor 2,3 l MJet
Utslippsstandard EURO 6
Effekt kW (hk) 96 (130)
Dekk 215 / 70 R 15 C
Tilhengervekt 12 % bremset/ikke bremset 2 500/750 kg
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Har du noen tips til en reise som denne?
ALINE Jeg kan bare anbefale appen
Perk4Night. Det er en nettgruppe-app
der man kan laste opp der man kan
laste opp de mest forskjellige parkeringsplasser for bobiler. Hvor man kan parkere
og hvor lenge, hvor man kan fylle vann
eller stå helt sikkert og nyte en praktfull
utsikt. Appen er virkelig gull verdt.

Solbriller

Dagbok
Kamera

Har Cliff bydd på
problemer?
ALINE Nei, han har
aldri sviktet meg.
Han har ganske
enkelt oppført seg
upåklagelig hele
tiden — jeg har ofte hatt
dårlig samvittighet når jeg har
lagt ut på nye strabasiøse veier, men det
har ikke vært det minste problem.

Modell FIAT DUCATO

Kaffe

Neopren

Opplevde du mange slike situasjoner
på reisen?
ALINE Ja, det skjedde faktisk i hvert
eneste land, fra nord til sør. Før
Marokko var det så mange som
advarte meg: «Du alene som
kvinne … », men jeg
opplevde jo så stor gjestfrihet der. Folk var jo så
glade når de kunne
hjelpe meg.

BASISKJØRETØY

Flip-Flops

Plassen er funnet og gjort beboelig:
Sett opp campingbordet, pakk
ut brettene, padle i vei og nyt livet.

CLIFF — INTERVJU

CLIFF — INTERVJU
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Hva tar du med deg videre fra dette året?
ALINE At man bare skal gjøre ting. Hvis
du har muligheten: gjør det! Samme
hva. Jeg lar meg ikke lenger begrense
av advarsler og frykt som stort sett bare
bygger på forutinntatthet. Det er utrolig
berikende å erfare og oppleve hva verden
har å by på. Jeg kan bare anbefale det —
og faren min har i hvert fall tatt det til seg!
Han har alltid drømt om å bestige Kilimanjaro. Nå har han bestilt billetter og ligger
i trening. Jeg kan bare anbefale det til alle:
Ikke hør mer på skeptikerne, men sett deg
inn og dra av sted.

Det gjelder
å se det store
i det små.
En må ofte se to ganger, og da kommer «Å, så
kult-effekten»: De gjennomtenkte detaljene
og smarte funksjonene skjuler seg i alle kriker
og kroker.

Oli

Stemningslys og
optimal bordutvidelse

DORN

CLIFF — HØYDEPUNKTER

Oli er en av Tysklands beste Enduro-terrengsyklister
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.

Avstengingsventiler for gass

USB-kontakt
(ekstrautstyr)

Balu
Kjøleskap 90 l
kan åpnes mer enn 180°

Elektrisk stigtrinn

(unntatt CLIFF 540 med 65 l)

(ekstrautstyr)

Winning Team

Gassflaskekasse
til to 11 kg gassflasker (unntatt CLIFF 601
med to 5 kg gassflasker)

Kontrollpanel
med informasjon om alle nivåer
og batterikapasitet
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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 stort behov for å røre
på seg — samtidig som begge også er
familietypersom trenger et mobilt sted å hvile.

Gasskomfyr med 2 bluss
og delt glassdeksel

Sunlight Factory Team består av profesjonelle hanggliderførere,
terrengsyklister, brettkjørere og surfere som reiser verden rundt
i våre bobiler. De kommer med verdifulle innspill til produktutviklingen og utgjør kjernen i våre markedsføringskampanjer.
For dette spesielle konseptet er vi blitt tildelt den ettertraktede
European Innovation Award for the Caravaning Industry. Det
må munne kalles et utmerket team

CLIFF fås i ulike utførelser, men
kjernen er den samme.
Han er en travel type som tar
deg uanstrengt fra byen til
stranden eller dit du måtte ønske.
Han er pålitelig, robust og svært
ukomplisert å håndtere. Han ser
bra ut og er ganske smart,
også — vi er nesten glade for at
CLIFF ikke er et menneske,
for da ville han trolig ha hatt et
svært stort ego. Men som
bobil gir han deg svært mye
glede og stor frihet.

SUNLIGHT

ferda.no

NO / DK
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 Sunlight-katalogen
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.
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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
Grafikk og layout:
HammerAlbrecht
(Tom Albrecht, Jolanda Buck)
Foto: Martin Erd
Trykk: Eberl Print

Erwin Hymer Group Nord ApS
Edisonvej 5
DK–7100 Vejle
sunlight.de/nn
og sunlight.de/dk

