
●  Inspirasjon, nyheter og hygge

TIDSAM  1259-01        Pris kr 75,-

RETURUKE  10

Merkenavnenes historie   ●   Disse merkene solgte best i 2021   ●   Slik fikset vi knirkelydene   ●   Vinner av fotokonkurransen 2021 er kåret

UTGAVE 1/2022  •  27. ÅRGANG

VI HAR TESTET: 
• HYMER MED STJERNE
• EN HELT UNIK DETHLEFFS VOGN

NEPTUS:
FOKUS PÅ GASS OG VARME

MAX FRITID:
VI HAR VÆRT PÅ TEKNIKKURS

OG VINNEREN ER...
NORGES BESTE BOBILPLASS ER KÅRET

• GRENSEBYEN HALDEN
• JETTEGRYTENE I HELVETE
• VARME OPPLEVELSER I PISA
• SEINVINTERTUR TIL HØVRINGEN
• FJORD, FJELL OG ISBRE I FJÆRLAND 

SPENNENDE
REISEMÅL
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Europas beste produkter
Det er et nytt år med nye muligheter og ikke minst nye kåringer. 

Din Fritid er med på å løfte frem gode produkter gjennom det uavhengige redaksjonelle 
fellesskapet European Innovation Awards. Hele 15 europeiske medlemsland stemmer årlig 

fram kontinentets beste produkter. Og årets vinnere er:

TEKST Tore Afdal  FOTO produsent

BÜRSTNER LYSEO GALLERY
Juryens begrunnelse: Med Lyseo Gallery har Bürstner laget en studie som kombinerer fordelene ved et 
halvintegrert kjøretøy med en alkove. Når den står stille, kan den aerodynamiske halvintegrerte bobilen heve 
et hybridtak ved hjelp av en kompressor og spesialutviklet luftkammerteknologi. Dette skaper en ekstra etasje 
med et romslig soverom, bord og sittegruppe. Adkomsten er trygg og enkel ved hjelp av en innebygd fast trapp. 
NB! Dette produktet er kun en studie, og foreløpig ikke i salg.

CHALLENGER 240 OPEN EDITION
Juryens begrunnelse: Denne nye bobilen har en helt spesiell interiørløsning med en stor U-formet sittegruppe 
i sentrum, til tross for at bilens totallengde kun er på sju meter. Med to dører i bodelen (totalt fire dører), en 
glassskillevegg mellom kjøkken og stue og en stor bod bakerst, skiller denne kreative modellen seg tydelig ut.

HOBBY BEACHY
Juryens begrunnelse: Inspirert av sosiale medier og feriefølelser, er Beachy skapt for å realisere Hobbys visjon 
om å lage en delikat, men enkelt utstyrt campingvogn. Sammen med en dansk designer og et anerkjent teknisk 
utviklingsfirma, satte de kreative folkene i Hobby sin kule idé ut i livet. Resultatet er ekte strandfølelse på hjul.
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kabehusvagnarhusbilar

Fin din forhandler på kabe.no

Nye steder. Alltid hjemme. 
Vi bestreber oss på alltid å ligge steget foran med teknikk og komfort ut over det vanlige. Med 
funksjoner som øker livskvaliteten hvor du enn måtte befi nne deg. Og når du har gjort deg kjent 
med din KABE, med alle de gjennomtenkte detaljene, smarte løsningene og bekvemmelighete-
ne, forstår du fullt og helt verdien av det gjennomarbeidede designet. 

Alle funksjoner, som for eksempel isolasjon, ventilasjon, varmesystem og vinduer, er av høyeste 
kvalitet. Ergonomisk utformede sofaer, stillbare senger med spiralmadrass og fl eksibelt kjøkken 
uten kompromisser er noen eksempler på komfort som du opplever med det samme. Vil legger 
mye arbeid i å hele tiden videreutvikle våre campingvogner og bobiler, å alltid ligge i forkant og 
til og med steget foran. For å kunne tilby deg som KABE-eier det aller beste – en campingvogn 
eller bobil som holder høyeste standard og som gir en eksklusiv følelse tvers igjennom.

Alltid steget foran…

Velkommen inn til din 
KABE-forhandler 

så forteller vi mer!

NORGESFE
RIE

med KABE!

Kabe_210x297 mm_Din Fritid nomars 2021.indd   1 2021-03-05   10:38:50

MALIBU GENERATION M
Juryens begrunnelse: Dette er sannsynligvis den helintegrerte bobilen i bransjen som gir best utsikt for 
fører og passasjer. Den ekstra lave frontruten gir deg en unik oversikt. Etter bare 2,77 meter fra bilens front 
kan du se veien.

ADRIA ALPINA
Juryens begrunnelse: Alpina står for helårskvalitet med kompetanse fra romfartsindustrien. Alpina er full av Adria-
signaturfunksjoner som Adria Comprex-karosseriet, Adria-Alde utviklet vannbåren varme- og luftstrømsteknologi, 
XL panoramavindu med myk åpning og spoilerne. Alle disse funksjonene bidrar til en forbedret kjøreopplevelse. 
Alpina tilbyr en følelse av velvære med elegant, romslig interiør og gjennomtenkt belysning.
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Love is in the air.
Smil - den nye Aero er her.

Trekkstangsavdekking

Alufelger og glatte plater

Design-spoilere på front og bak

Varmtvannsforsyning med Therme

Tekstilelementer til oppbevaring

Takluke inkl. belysning

Inklusiv jubileumsutstyr:

Rengjøringsvennlig kjøkkenbakvegg i akrylglas

Bred inngangsdør m. vindu og myggenettingdør

www.dethleffs.no/aero

Den tradisjonelle kjørevognsklassikeren vender tilbake i et luftig, moderne AERO-
utseende. Den buede baklyktekonsol med integrerede baklykter ser nesten ut som 
et smil, og med det klare, lyse designet er stemningen like god. 
Raffinerte og populære planløsninger gjør det spesielt enkelt å komme i gang med 
campinglivet, og vognen byr på alt man trenger til ferieturen med den omfattende 
„90 Year“ jubileumspakken.

Aero kan dessuten gjøres komplett vinteregnet med den spesielle  
Vinterkomfortpakke. 

Priser fra
278.000,-

TEKNOLOGI

SIKKERHET

SIKKERHET

BYBOBILKONSEPT

Knaus E.Power drive: Løsningen er i dag ikke utslippsfri, den 
er heller ikke lanseringsklar. Men dette er en studie som 
bruker sofistikert teknologi, og kan vise seg å bli et lite, men 
viktig steg for å vise at e-mobilitet er mulig også i bobiler.

AL-KO Mammut Evolution: Denne unike moveren er 
nyttig når du skal manøvrere campingvognen din etter 
at den kobles fra bilen. I tillegg kan Mammut Evolution 
oppgi vekten på campingvognen.

Sunlight Cliff RT: Med det største pop-up taket i bransjen, 
kan denne Sunlight-modellen forbli kompakt og slank. 
Samtidig tilbyr den bedre plass til passasjerer og utstyr, det 
gir bedre komfort og mer frihet.  

Blindsonekamera CaraWarn Flex: Systemet består av 
kameraer, en monitor for fører og benytter kunstig 
intelligens i sin programvare til å tolke bildene, og varsle om 
fare. 

Slovenia

Danmark

Tsjekkia

Østerrike

Italia

Frankrike

Spania

Frankrike

Nederland

Tyskland

Sverige

Tyskland

Belgia

Finland

Polen

Norge

Sveits
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Juryen: Består av totalt 17 uavhengige magasiner fra hele Europa. 
Mer informasjon: european-innovation-award.com
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