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    Det er din ferie!  
Sa lang og sa komf   rtabel   

      som du bare nsker 

 KATALOG   2019|2020

Finn ut hvilken bobil du ønsker å oppdage verden i - og i hvilken seng 
du har lyst til å drømme om nettopp dette. Da er det perfekte kjøretøyet 
til  reisen din like rundt hjørnet, og alt er klart for en fantastisk ferietur. Vi 
hjelper deg mer enn gjerne med avgjørelsen og viser deg de praktisk talt 
uendelige utstyrsmulighetene.

Campingbusser er synonymt med frihet, hverdagskjøretøy  
og et sted der du kan trekke deg tilbake – alt i ett  
kjøretøy – desto  viktigere er det å finne akkurat det  
riktige. Her har du utvalget.
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DEXTER
MIT ALLRAD
Alltid Grip.

DEXTER
Bobiler både for korte  
turer og lange reiser.

DAVIS
Bobiler fra komfortabel  
til luksuriøs.

DEXTER MODELLER  
MED SENKESENG
Bobiler med mye plass  
og mye seng.

Fra side 34/35

MODELLER MED ENKELTSENGER
Din egen seng har du  
alltid med deg. Fra side 26/27

MODELLER MED DOBBELTSENGER
Fantastisk sovekomfort for to. Fra side 10/11

KJØRETØYLENGDE 
INNTIL 5,50 M KJØRETØYLENGDE INNTIL 6,0 M KJØRETØYLENGDE 

> 6,00 M

4x4

MODELLER OG  
UTSTYRSLINJER
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   Nar   kommer vi frem? 
Er vi   jo allerede!



Bare for et øyeblikk siden visste vi ikke om dette stedet.  
Nå vil vi aldri bort herfra mer. Eller kanskje det er enda finere andre steder?

INNLEDNING  04/05

Kan en plass være mer idyllisk eller virke mer 
 beroligende eller være lengre vekk fra den grå 
 hverdagen? Her ,mellom berg og daler, mellom 
fjord og fjell, går pulsen raskere ned enn man 
kan si «yoga». På plasser som dette ligger ren 

 avslapning i luften, og med hvert åndedrag fører 
man at man befinner seg på et helt spesielt sted. 
Det finnes mange flotte steder som dette. Og det 
finnes ingen bedre måte å oppdage dem på enn 
med en bobil fra Karmann-Mobil.

   Nar   kommer vi frem? 
Er vi   jo allerede!



Hvorfor skal man bestemme seg for bare ett sted når det er så 
fint på så mange steder? Hvorfor skal man bestemme seg for hvor 
man ønsker å reise flere måneder i forveien? Og hvorfor skal man 
la seg lede av reisebrosjyrer når den egne lengselen helt klart er 
den beste rådgiveren? Tja - hvorfor egentlig? Verden har så mye å 
by på -– det er på tide å dra på oppdagelsesreise.

Planen for turen din? Ikke ha noen plan i det hele tatt.  
Bare ganske enkelt legge i vei, la deg styre av din egen  
nysgjerrighet og samle nye inntrykk.

 KATALOG   2019|2020

INNLEDNING

    Faste reiseruter?   
Vi foretrekker a finne   
      var egen vei 



INNLEDNING  06/07



Du er det som bestemmer hvorhen reisen skal gå. 
Selvfølgelig gjelder dette også utstyret.

En bobil som tilfredsstiller din smak, helt ned til minste detalj? 
Det ordner vi. Ta deg tid et øyeblikk og la dine individuelle ønsker 
bestemme  retningen videre. Til dette har du mange muligheter 
og utallige kombinasjoner til rådighet. Resultatet er tilsvarende 
 individuelt og fremfor alt: helt etter din smak og behag.

DESIGN
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LAKKERINGER DEXTER OG DAVIS

SORT SØLVIRON GREY

HVIT CHAMPAGNERCAMPOVOLO

ICE BLUEDARK RED CHROME BLUE
Skj nnhet fins  
    i mange farger …
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Kj re slik som aldre    
    gjerne vil bo

DESIGN  08/09

Hvor lang skal ferien din være? 5,42 m? 
6,36 m? Eller heller noe midt imellom? 
Valget er ditt!

DAVIS

Smaken er så forskjellig – akkurat som våre  
bobiler og deres utstyr. Og hvilken variant  
liker du best?

Romslig eller kompakt?   
Alt etter ditt individuelle plassbehov

Et enkelt bord eller et festlig 
 dekket taffel?   
Det er din personlige smak som avgjør

Liggeflate eller sovegemakk?  
Sov akkurat som du ønsker

Liker du det spennende eller  
vil du heller chille?   
Din bobil, din stil

DEXTER



MODELLER MED DOBBELTSENGER
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Det er det som er det fine med camping: 
Du har fritt valg.

Du kan sove der du ønsker, og du kan også avgjøre hvordan du vil sove. Hva 
 foretrekker du? Hvordan skal nattleiet ditt se ut? Ønsker du å ha god plass og 
samtidig nyte nærhet? Da anbefaler vi deg en romslig dobbeltseng. Slik kan du 
så å si ta med deg soveværelset ditt på reisen. 

Den sammenleggbare dobbeltsengen med enormt oppbevaringsrom hører med 
til standard utstyr i mange av våre bobiler. Vi vil gjerne presentere de enkelte 
modellene for deg og gi deg råd – vi ønsker jo ikke at utvalget gir deg søvnløse 
netter.

S te dr mmer om natten,  

   om m  rgenen en absolutt dr m

Øke komforten – en ekstra køyeseng  
gir soveplass for hele familien.

MODELLER MED DOBBELTSENGER  10/11
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Det er ofte de mest kronglete veiene som fører til de mest 
 vidunderlige stedene. Ofte er de ikke en gang asfaltert, og ikke 
sjelden er det knapt nok mulig å kjøre på dem med en vanlig-
bobil. Ikke noe problem med Dexter 560 4x4. 

Med sitt uslitelige firehjulstrekk fører den deg trygt gjennom 
 vanskelig terreng og åpner samtidig mange nye muligheter for 
deg når det gjelder å nyte ferien. Takket være en tilhengerlast på 
inntil 2,8 tonn kan du også ta med tyngre sporttilhengere på reisen.

Noe å glede seg over er her også den generøst  dimensjonerte 
dobbeltsengen. Den fantastiske soveplassen befinner seg på 
tvers bak i kjøretøyet. Om natten sover du altså på en måte 
«cross- country». I måneskinnet som trenger gjennom det  store 
 sidevinduet i Dexter. Godt uthvilt kan du flytte fjell den neste 
dagen. Eller du kan klatre. Akkurat som du ønsker.

Der hvor utbygde veier blir til grusveier og sånt – 
der begynner det sanne eventyret.

Elegant ytre, markant kjerne – vår 
firehjulstrekk Dexter innenfra.
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Grenser?  
   Hva er det da?

Den finner alltid en måte. Også 
når det gjelder å skaffe plass.

MODELLER MED DOBBELTSENGER



DEXTER 560 4x4  12/13

Den er like suveren inni som utenpå.   
Her er alt på rett plass

Eventyr sett forfra. 
Det attraktive Dexter frontpartiet

En praktisk løsning.   
Sammenleggbar seng gir mer plass

Komfortabelt.   
Soveværelse med mye oppbevaringsplass



1
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Interiøret.   
Både vakkert og praktisk

Her er det plass til en hel mengde.   
Skap både til klær og annet

Vel bekomme!   
Her mangler bare ingrediensene

Komfort må vi ha.  
Pynte seg litt til neste eventyr

MODELLER MED DOBBELTSENGER
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Firehjulstrekk, glattis, grusvei. Når du hører disse ordene – tenker du da på 
komfort og sofistikert utstyr? Antageligvis ikke, men det kan du. For i Dexter 
560 4x4 har vi samlet det beste fra to verdener på en utrolig individuell måte.

På knapt 6 meters lengde venter det deg en koselig sofagruppe med plass 
til fem, et 80 liters kjøleskap, et toalett med dusj og ellers et berg av  komfort. 
Med dette utstyret og med firehjulstrekk kommer du frem overalt, uten 
 problemer. Og det til enhver årstid. For takket være en effektiv isolering og 
en ytelsessterk dieseloppvarming, er Dexter 560 4x4 en ideell basisleir, selv 
om vinteren. Før turen går videre, langt borte fra allfarveien.

Lys våken på grusvei, snø og is, oppvakt på veien, herlig 
 særpreget når det gjelder utstyr – i Dexter 560 4x4 slumrer 
det mange talenter.

Spesielle highlights:
 EcoBlue motorer inntil 170 HK
 sterkt firehjulstrekk
 ytelsessterk Combi 6 dieseloppvarming
 en mengde muligheter til oppbevaring
 attraktivt forhold mellom pris og ytelse
 5 års garanti
 tilhengerlast på inntil 2,8 tonn

Like unik  
  som ferien din

DEXTER 560 4x4  14/15

Utenpå firehjulstrekk, innvendig 
all-inclusive. Sånn er det i Dexter.
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Med vidunderlige naturopplevelser, nesten uberørte landskaper og idylliske veier 
for de mest fantastiske fotturer. Her ute kan du slippe tankene løs eller bare ganske 
enkelt ikke tenke på noe i det hele tatt, og bare høre fuglene kvitre og kvistene 
knekke. Helt til du er tilbake igjen til din fantastisk utstyrte bobil.  

Den som alltid drar dit hvor andre drar, vil alltid være der hvor også andre er.  
Dette er ikke noe for deg, for du drar også gjerne annetsteds hen, og det blir  
du også rikelig belønnet for.  

MODELLER MED DOBBELTSENGER

     Skilt? Vi f lger ganske  
enkelt nysgjerrigheten var
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Med den vil ferien aldri mer bli det samme, fordi den lar deg oppleve naturen på en 
helt ny måte. Forøvrig allerede før du kjører i vei. For i Dexter venter deg et moderne 
interiør med en mengde ekte tre. I et samspill sørger stilig nøttetredesignog lysegrå 
flater en mengde særegen sjarme. Denne føler du på hver centimeter, og du ser den i 
alle utstyrets detaljer. For eksempel på kjøkkenblokken, som er utrolig robust og som 
allikevel stråler med fine kromarmaturer. Også den herlige dobbeltsengen tenker vi 
vil være helt etter din smak. Den ligger på tvers av kjøreretningen og sørger på  denne 
måten for ekstra god plass underveis: Allerede i den kompakte, men komfortable 
 Dexter 540, og fremfor alt i de større modellene som Dexter 560 og Dexter 580 
finner du massevis av plass til utfoldelse. Du kan forresten nyte denne friheten hele 
året – med dens effektive isolering og den effektive gassoppvarmingen er den  robuste 
Dexter og du virkelig forberedt på alle værtyper. Hvordan hadde det vært med en 
skitur i Jotunheimen?

Det finnes bobiler. Og så finnes det bobiler  
som forandrer hele livet. Som Dexter.

Spesielle highlights:
 høykvalitets møbler med elementer av massivt tre
 sammenleggbar dobbeltseng
 romslig vaskerom med svingbart toalett
 stort kjøleskap og høykvalitets kjøkkenblokk
 sofagruppe med inntil 5 plasser med sikkerhetsbelte
 køyesenger i Dexter 560 og 581
 helårs utrustning med effektiv 6 kW oppvarming
 etter ønske med Skyroof-panoramatak (unntatt Dexter 560)
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Praktisk og robust  
er alltid trendy.

Du har alt med deg.  
Bare ikke hverdagens jag og mas.

MODELLER MED DOBBELTSENGER

Utenfor den mest fantastiske natur. 
    Innvendig ogsa!
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DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580 · DEXTER 581  18/19

Soverom ute på tur. 
Vidunderlig, denne hekksengen 

Komfyr med to kokebluss med 
 sprutbeskyttelse.   
Kjøkkenet tar du med deg

God plass i badet.   
Her er det ikke snakk om noe knøttbad

Mye tre og enda mer plass.   
Spise- og stueområdet



1
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MODELLER MED DOBBELTSENGER

Sett innenfra.   
Design så langt øyet rekker

Stil til å sitte i 
Vakkert detaljert pyntesømdesign

Glansfullt interiør. 
Din bobil innenfra

Større vindu.   
Betydelig mer lys

Komfortbad.   
Herlig å være alene og stelle seg
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Tar man en titt på den nye Davis, så kan ferien ganske enkelt bare bli 
 fantastisk. Med sitt betont lyse interiør, høyglans overflatene og en 
hel  rekke elegante detaljer i utstyret er denne bobilen rett og slett et 
 kunstverk. Riktignok et ytterst praktisk kunstverk. 

For i den kompakte Davis 540 er det ikke bare plass til et imponerende 
design, men også til alt annet. Et bad med dusj, en moderne kjøkken-
komfort, et bredt dinettevindu, en generøs dobbeltseng, høykvalitets 
møbler, en mengde oppbevaringsplass og allikevel virker alt deilig og 
luftig. Til og med i førerhuset, som tilbyr forbausende mye hodefrihet. 
Førsteklasses utsyn er en selvfølge, men ikke innsyn for andre. Takket 
være den nye frontmørkleggingen med privacy-funksjon, som leveres 
som tilvalg og som sørger for mer privatsfære og mindre solinnstråling. 
Og når vi snakker om været: Takket være den avanserte isoleringen og 
vinterfast dieseloppvarming kan du bruke alle Davis-modeller hele året.

Selvfølgelig bør en bobil fremfor alt være pålitelig, sikker og praktisk.  
Men er det noen grunn til at den ikke også skal være en fryd for øyet?

Spesielle highlights:
 motorisering inntil 180 HK
 elegant interiørdesign
 høykvalitets møbler
 stemningsfull LED-belysning
 effektiv dieseloppvarming
 høy badkomfort
 god plass, store oppbevaringsrom
 sammenleggbar hekkseng

  Nyt  
utsikten

DAVIS 540 · DAVIS 590  20/21

Et lite plassunder – Vår Davis 
skaper plass der hvor det  
egentlig ikke er noen.



2

1

3

1

4

I de større Davis modellene 591 og 592 har du stor glede av alle disse 
fordelene, du finner dem i overflod. Og i overlengde. I den store Davies 
betyr rundt 50 cm mer så utrolig mye mer rommelighet. Og dette er noe 
man føler overalt: I det romslige badet med vindu, i den lange kjøkke-
nenheten, i det generøse oppholdsrommet og også om natten, når du 
kan boltre deg i den brede dobbeltsengen din.

I Davis 591 sparer du forøvrig også plass når du sover. Dette gjøres 
mulig med en sjarmerende dobbelt-køyeseng. Likeledes er det verdt å 
merke seg at kjøleskapet i Davies 592 med sitt volum på 142 l nesten har 
episke dimensjoner. Derfor skal det aldri være noen mangel på kjølige 
drikkevarer og frisk, god mat. For resten av kosen sørger en Davis etter 
ditt valg.

Man kan aldri ha nok av plass, og ihvertfall ikke av komfort og det er  
helt sikkert heller ingen som noen gang har klaget over for mye stil.

Spesielle highlights:
 motorisering inntil 180 HK
 Imponerende interiørdesign
 høykvalitets møbler
 stemningsfull LED-belysning
 effektiv dieseloppvarming
 høy badekomfort
 god plass, store rom til oppbevaring
 sammenleggbar hekkseng

Her har dere 
     det jammen fint!

Velvære inkludert.  
Ditt komfortbad med dagslys.
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Kjøleskap XXL. Her er alltid  
plass til å legge inn noen 
 godbiter.

MODELLER MED DOBBELTSENGER
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Ordentlig mye plass.   
Alt trygt pakket bort

Stort bad.  
Steng døren og nyt komforten  

Innvendig design.  
En mengde hvitt, masse  kjærlighet 
til detaljer

God plass til oppbevaring av mat.  
140 l stort kjøleskap i Davis 592

Dobbelt dobbeltseng.   
Både for familier og drømmer

DAVIS 591 · DAVIS 592  22/23
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Sett innenfra.   
Design så langt øyet rekker

En mengde naturlig lys.   
Takket være Skyroof panoramatak

Design ned til minste detalj.   
Overskap med lysstrimler

Moro med matlaging. 
I et stemningsfylt lys

En rund sak. 
Avrundede bordkanter

MODELLER MED DOBBELTSENGER
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Absolutt uforstyrret.  
Frontmørkleggingen  
gjør det mulig.

Kan ikke toppes sier du?   
   Jo det kan den!

DAVIS lifestylepakke  24/25
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Den nye Davies lifestylepakken setter faktisk enda en gang nye standarder 
hva gjelder klasse og komfort. Toppen av alt - et stort skyroof-panoramatak 
over førerhuset. Der hvor det før var tak, ser du nå morgensolen eller en 
regnbue, og om natten har du en uhindret utsikt til Melkeveien. Vidunderlig! 

Også interiøret gir rikelig grunn til forbauselse. Sammen med den enda mer 
elegante utrustningen sørger det naturlige lyset fra Skyroof-panoramataket 
for det som ikke er mindre enn en helt ny plassfølelse. En kjøkkenblokk som 
er holdt i hvitt, den ekstra stemningsbelysningen, de fine kromapplikasjo-
nene her, indirekte LED-belysning der – hele rommet er fylt med stil som 
takket være smart integrerte oppbevaringsrom bli enda flottere. Har du lyst 
på å campe i helt stor stil?

Hvis vår nye Davis faller i din smak, vil du like dette enda mer.  
For man kan faktisk utstyre denne elegante bobilen så den blir  
enda mer stilfull og komfortabel. Ja, vi ble overrasket, vi også.

Spesielle highlights:
 Skyroof-panoramatak av akryl
 Kjøkkenblokk med arbeidsplate i hvitt mineralstoff
 Stemningsbelysning på overskap og kjøkkenenhet
 Hekkdører med monokrom innvendig forkledning
 Pyntelister i kromoptikk på overskapet
 Ekstra oppbevaringsrom over hekkdøren

Glimrende utstyrt. Her lønner deg 
seg å rette oppmerksomheten 
mot detaljene.

2



Uansett hvor slitsom dagen har vært, den ender med en svært,  
svært myk landing.

For her i din egen seng kan du sove himmelsk, hvor du enn måtte befinne deg. 
Godt og uthvilt kan du da fortsette neste morgen. Det er absolutt å anbefale, for 
det  finnes så mange flere herlige steder i verden. Og så mange steder der man 
 våkner opp med et smil om munnen om morgenen.

MODELLER MED ENKELTSENGER

 KATALOG   2019|2020

Neste mal:   
Den syvende himmel



MODELLER MED ENKELTSENGER  26/27
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I Davis 600 eller Davis 620 gleder man seg til nettopp dette hver 
dag. For begge modellene er utstyrt med den nattlige luksusen av 
to komfortable enkeltsenger. Og fordi nesten alt kan brukes variabelt 
i en Karmann bobil, har du også her valget. Med et håndgrep lar de 
to sengene seg forbinde til en deilig, myk dobbeltseng. Om dagen 
det samme bildet. 

En mengde plass og en mengde muligheter til å utnytte den på en 
smart måte. Det beste eksemplet er komfortbadet med variabel 
nytteflate i Davis 600. Hvis dette svarer til det du forbinder med 
reisekomfort, så vil også det moderne, behagelig lyse interiøret falle 
helt i din smak. Forutsatt at du liker en stilfull design og en eksklusiv 
atmosfære. Men det går vi ganske enkelt ut ifra.

Mange steder ønsker man seg 
at det aldri blir natt. 

Himmelsk mye  
           komfort

Spesielle highlights:
 komfortable enkeltsenger
 romslig med variabel grunnflate
 sammenleggbar vaskeservant
 Behagelig frontmørklegging 
 modulære oppbevaringsbokser i hekken av Davis 620
 Combi 4 dieseloppvarming

Også når det gjelder detaljene er 
Davis modellene av de helt store.

 KATALOG   2019|2020

MODELLER MED ENKELTSENGER
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DAVIS 600 · DAVIS 620  28/29

Godt uttenkt. 
Oppe lekker, nede plass

Overskap med indirekte 
 belysning.   
En vakker atmosfære overalt

Akkurat som du ønsker.   
Enkelt- eller dobbeltseng

Ordentlig utrustet.   
Komfortbad for den kresne i  
Davis 600

Interiør.   
Med stil til målet i Davis 600
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Komfortable senger.  
Sove hver for seg, nyte sammen

Øynene er alltid med når du lager mat. 
Kjøkkenblokken med stemningsbelysning

Edel kokeplate med sprutbeskyttelse.   
Nyte à la car

Interiøret.   
Luksus fyller rommet

Bad for den kresne med integrert dusj.
Velvære på turen

 KATALOG   2019|2020

MODELLER MED ENKELTSENGER
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XL-varianten 620 av vår nye Davis lar ingen ønsker åpne. Og slett 
ikke ved denne førsteklasses utrustningen. Du ønsker å tilbringe 
en rolig natt etter en  opprivende dag? Da virker de komfortable 
 enkeltsengene virkelig innbydende. Du ønsker å tilberede en 
lekker middag? Da er den store kjøkkenblokken midt i blinken 
for deg. Du ønsker aldri å gi avkall på en tiltalende atmosfære? 
Takket være det elegante interiøret har du den alltid med deg. 
Du liker ønsker å ha det  spesielt stilfullt? Den optimale Davis 
 Lifestyle-pakken, som er tilgjengelig som tilvalg, tilbyr en mengde 
stil og reisekos på toppen av det hele. 

Med stilige krompyntede møbeloverflater, veggtapet i skinndesign, 
diskret LED-belysning og vakre taklamper. Et absolutt highlight 
er Skyroof-panoramataket over førerhuset. Da har ferien et par 
stjerner mer med en gang, og solen er alltid med på turen. Har du 
en grunn til å skinne som en sol? Ja det har du helt sikkert, men i 
Davis finner du så mye mer.

Midt ute i naturen, og allikevel omgitt av livsstil og  
luksus – hvis det er slik ferien din skal være, så ser  
bobilen din slik ut. 

Telle sauer      
          deluxe

Glamorøs eller 
 heller  funksjonell? 
Vår Davis kan 
 begge deler.

Spesielle highlights:
 ekstremt romslig
 stort kjøkken med 80 l kjøleskap
 variabelt oppbevaringsrom i hekken
 bad med forskyvbar vaskeservant

DAVIS 600 · DAVIS 620  30/31
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Interiøret.  
En mengde plass til ferieglede

Skyroof-panoramatak. 
Fantastisk utsikt som standard

du Komplett kjøkkenenhet.   
Her kan det nytes uten grenser 

Ekstra oppbevaringsplass.   
Stor bagasje ganske enkelt under 
sengen

Enkeltseng eller dobbeltseng?   
Det kan du bestemme etter at du 
har pusset tennene

 KATALOG   2019|2020
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De store Dexter har en mengde å by  
på. Her er bare et bittelite utdrag fra 
Dexter 625.

I Dexter modellene med enkeltsenger nyter du en individuell sovekomfort. Så den 
som liker å nyte en rolig natt, er godt tatt vare på her. Den som deretter vil oppleve 
en  spennende dag også. 

På knappe 6 meter bringer vår Dexter 600 alt med seg som du trenger til ditt 
 personlige eventyr etter frokost. Et fantastisk komfortbad, et smart sammenleggbart 
bord, en sittegruppe i baren med vitrineskap, et kokeapparat med to bluss, robuste 
møbler med en stor andel av massivt tremateriale – egentlig er det nå bare reiseruten 
som mangler. Og her er det du kommer inn. Du ønsker å reise langt, du ønsker å ta 
med deg mye eller du vil ha særlig god plass? Da er Dexter 625 bobilen din. Stort 
kjøkken? 109-liters kjøleskap? Et mer enn sjenerøst bad? To enkeltsenger? Gardero-
beskap med god plass? Sitteplass til fire? Mer enn tilstrekkelig oppbevaringsplass? 
Alt dette finner du i Dexter 625, og allikevel herske det hele tiden en luftig romfølelse. 
Perfekt for  lange turer og store planer.

Dexter har en helt egen karakter, den gjør en hel mengde på  
en annen måte, og likevel er enden på visa noe av det samme:  
Uavhengighet av typen laid-back.

Spesielle highlights:
 et generøst plasstilbud
 enkeltsenger som også kan brukes som dobbeltseng
 komfortbad
 vinterdugelig 6-kW oppvarming
 bar med sitteplasser (bare i Dexter 600)
 Massiv høykvalitets kjøkkenblokk
 Skyroof-panoramatak (tilvalg)

N  e for  
    seg selv

DEXTER 600 · DEXTER 625  32/33
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Noen ganger er det virkelig ikke mye som trengs for å være lykkelig.  
En oval week-end og en koselig liten flekk på jorden for eksempel. 

OK – litt sol er heller ikke å forakte. Og en frisk bris, hvis det lar seg ordne. Å 
ja,også noe veldig viktig til da - stillhet. Men ellers tar vi det som det kommer, alt 
annet ville jo bare distrahere fra det som er vesentlig. Fra den salte sjøluften til 
bølgene som gynger så mykt og skipene som seiler langsomt forbi i horisonten. 
Her er det perfekte stedet til å nyte øyeblikkets harmoni. Og allerede å fundere 
på hvor man skal nyte livet i morgen. Men nå er det bare å glede seg til natten – 
den perfekte soveplassen venter. En klappseng med en fantastisk bobil rundt.

Ut i villmarken, kaste seg  
ut i bølgene – eller hva  
foresvever deg?

Helt bortreist   
           av glede
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I den øvrige tiden har du mer oppbevaringsplass eller ledig plass – akkurat 
som du ønsker. Og på denne måten er våre Dexter også utstyrt ellers også: 
helt individuelt og absolutt etter ønske. Allerede den kompakte Dexter 550 
sørger for å tilfredsstille alle ønsker. Den overrasker med naturlig vakkert 
møblement i struktur av massivt tre og tilbyr ufattelig mye romkomfort. Er den 
større innvendig enn utvendig? Hvis man ser den komfortable sofagruppen 
for fire med sammenleggbar sofa, det store vinkelkjøkkenet og komfortbadet, 
så skulle man nesten tro det. Særlig ettersom også resten av utstyret er svært 
omfattende. 

Vår Dexter 550 er virkelig et lite plassmirakel, og dette skyldes fremfor alt 
den nedsenkbare sengen, som nærmest gjør din Dexter til en to etasjers 
 bobil. Og slik kan du slappe av oppe, mens noen andre leser en god bok 
nede i den komfortable sofagruppen. Eller kanskje vil du heller bla i et reiseatlas?

En sånn senkeseng er himmelsk. Den krever bare  
plass når man virkelig trenger den. 

Spesielle highlights:
 bare 5,42 m lang
 elektronisk styrbar klappseng
 fullisolert GFK-pop-top tak
 generøst vinkelkjøkken
 stort vaskerom i hekken
 praktisk sammenleggbar sofa

     For helt   
utsovede 
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Ønsker du å nyte ditt albuerom 
underveis? Her har du utvalget.

Plass som bare det.  
Var det ikke nettopp seter der?

MODELLER MED SENKESENG
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Stort vinkelkjøkken. 
En sånn ferie smaker godt

4 sitteplasser med belte.  
Perfekt når venner blir med

Komfortbad med dusj.   
Plass til dine behov

Praktisk sammenleggbar sofa. 
Problemløst mer sovekomfort

Herlig stor senkeseng.   
For avansert sovekomfort



1
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Virkelig autentisk.   
Masse tre, masse naturlig sjarm

Alt du ønsker av et kjøkken. 
Med sammenleggbar arbeidsflate

Cool løsning.   
Kjøleskap som trekkes problemløst ut 

Alt i beste orden.   
Skap med klesstang

Den rene fornøyelse.   
Bad med god plass og mye komfort

MODELLER MED SENKESENG
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Det eneste du må gi avkall på er kjedsommelighet, alt annet har Dexter 595 
 ombord. Et bad for nytere, med separat dusj, en elektronisk styrbar senkeseng, 
en høykvalitets kjøkkenblokk og en hel masse egen sjarm. For Dexter 595 er 
ikke som andre bobiler. Den overrasker med en hel del massivt tremateriale, 
utstråler til enhver tid en naturlig atmosfære og er ennå litt mer praktisk enn du 
vanligvis venter deg av en bobil. Det beste eksemplet på dette er det enormt 
store skapet, der du virkelig finner plass til alt. Matvarer kan du imidlertid oppbe-
vare et annet sted. For Dexter har også et voluminøst hyllekjøleskap å by på. Og 
dette er da det eneste stedet i Dexter der det er kaldt. For dette prakteksempla-
ret er effektivt isolert, utstyrt med en effektiv oppvarming og derfor så absolutt til 
helårsbruk. En bil for enhver årstid – quattro stagioni, som italienerne sier.

Det samme gjelder også for Dexter 555. For denne familiebobilen er neppe 
mindre omfangsrikt utstyrt. Seks soveplasser, komfortabelt utstyrt med en stor 
senkeseng, et romslig bad, stor plass – vår Dexter 555 har alt man trenger når 
man er underveis med hele kostebinderiet. Du opplever garantert et eventyr!

En ferie som den med Dexter kan man ikke bestille. Den må du oppleve. 
Det betyr - pakk kofferten og begi deg ut på et fantastisk eventyr. Å være stor er ikke alt, å 

være storartet er også viktig. 
Denne Dexter 595 er begge 
deler. Bra for deg.

Spesielle highlights:
 elektronisk styrt senkeseng
 sammenleggbar sofa i sofagruppen
 2 dobbeltsenger (bare Dexter 555)
 stort kjøkken- og klesskap (bare Dexter 595)
 inntil 5 plasser med belter (bare Dexter 555)
 bad med separat dusj i hekken (bare Dexter 595)

DEXTER 555 · DEXTER 595  38/39

Leve sine dr mmer.      
     Na!



Akkurat her har du helt unntaksvis ikke valget. For uansett hvilken modell 
og hvilket utstyr du bestemmer deg for: Allsidighet og hverdagsdugelighet 
i en komfortabel og høykvalitets utrustning teller alltid til Karmann-Mobils 
sterke sider. 

MODULARITET OG VARIABILITET.

Hos Karmann-Mobil venter det deg et utvalg som 
 tilfredsstiller selv den mest kresne. For enhver type 
camping tilbyr vi den riktige bobilen og utallige 
 muligheter til å utruste og innrede den fullstendig 
individuelt.

Utstyr som svingbar vaskeservant og 
 toalettmoduler viser hvordan man utnytter 
 plassen på best mulig måte. Dobbelt!

Enkeltseng, dobbeltseng, køyeseng eller vil du heller 
ha en oppbevaringsplass? Det er helt opptil deg.
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OVERSIKT OVER FORDELENE

   FORDELENE med  
KARMANN-M  BIL
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Kjøkkenenhet, kjøleskap, pantry, klesskap – 
noen ganger mannshøy, noen ganger kompakt, 
men alltid med stor plass. Opplev allsidigheten.

INDIVIDUALITET.

Med forskjellige kjøretøyer, de forskjelligste størrelser og 
 lengder samt kjøkken og bad i forskjellige varianter tilbyr vi 
det riktige for enhver smak og ethvert behov. Ja, selv sengene 
tilpasser seg de individuelle ønskene. I noen Davis og Dexter 
modeller blir enkeltsengene til dobbeltseng eller til liggeflate 
på et blunk. Andre steder kan vaskeservanten slås bort, slik at 
man sparer plass.

ALLSIDIGHET.

Det er ikke bare å reise man kan med våre 
bobiler. De er også perfekte når det skal 
gjøres storinnkjøp eller flyttes – og for alle 
andre oppgaver som hverdagen bringer 
med seg.



Veien er målet når du camper.  
Nyt hver eneste kilometer.

KOMFORT.

Vi ønsker deg en behagelig reise, og vi sørger for det også. 
Med et interiør som allerede som standard byr på en hel 
 masse komfort. Mer enn man skulle tro når man er ute på tur. 
Bare ga en titt på det romslige og komfortable badet. Eller de 
store dobbeltsengene.  

DESIGN.

Våre bobiler er gjennomført stilige og med 
 moderne interiør – vårt bidrag til en ferie som 
er vellykket fra ende til annen. Glimrende er 
dette kravet også satt ut i praksis ned til minste 
detalj – noe du eksempelvis kan se på lukene i 
 overskapet med indirekte LED-belysning.
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OVERSIKT OVER FORDELENE



HELÅRSDUGELIGHET.

Alle våre kjøretøyer er vinterdugelige. Effektiv oppvarming, 
fremragende isolering og optimalt isolerte tanker samt en 
grundig og komplett tetning sørger for at våre bobiler gir deg 
glede hele året rundt. Også om vinteren.

KVALITET.

Karmann-Mobil står for pålitelige  bobiler 
med en lang brukstid. Dette sørger 
den utsøkte kvaliteten ved material og 
 bearbeiding for. Dette er vi  overbevist 
om og tilbyr derfor eksempelvis en 
 femårs  tetthetsgaranti. 

Bare la vinteren  
komme – våre bobiler  

er optimalt isolert.

VORTEILE IM ÜBERBLICK  42/43
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Alle spesifikasjoner i denne brosjyren refererer til produktene som er oppført her og gjelder ikke for andre produkter fra Eura Mobil GmbH. Modellene som er avbildet i denne brosjyren viser utrustningen for Tyskland. De inneholder delvis også spesi-
alutrustninger og tilbehør som ikke hører med til standard leveringsomfang. Alle vektspesifikasjoner er verdier med en svingningsbredde på +/– 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de modellvariantene og utrustningene som beskrives her mulig på 
grunn av lovfestede bestemmelser. Vennligst informer deg om det nøyaktige omfanget og programmet for det modellspesifikke samt modelluavhengige utstyret som kan leveres hos din Karmann-Mobil forhandler. Det tas forbehold om feil, endringer 
av konstruksjon, utstyr og spesialutstyr. Med utgivelsen av denne prislisten taper alle tidligere prislister sin gyldighet.
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