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Valtameren parhaasta aallosta,  
täydellisestä laskusta puuterilumessa, 

upeimmasta auringonlaskusta  
kaukana kaikesta. Uusista paikoista, 

jotka löydät. Henkeäsalpaavista  
hetkistä, jotka koet. Uusista seikkai-

luista. Koska tahansa. Matkaseuranasi 
Sunlightin uusi CLIFF-retkeilyauto.

Nauti.

Sunlight Factory Teamin jäsenten Lena  
Stoffelin ja Aline Bockin haastattelu s. 10

LENA STOFFEL 
Lupaavasta alppihiihtä-
jästä huippulumilautaili-
jaksi ja lopulta vapaalas-
kun ammattilaiseksi ja 
surffaajaksi. Matkustaa 
yhdessä Alinen kanssa  
jännittäviin paikkoihin 
kaikkialla maailmassa  
ja tekee matkoistaan  
kiehtovia filmejä.

ALINE BOCK 
Aline on paitsi yksi Saksan parhaita 
lumilautailijoita ja moninkertainen 
Freeride World Tour -mitalisti, myös 
intohimoinen surffaaja, maasto- 
pyöräilijä ja kahvinjuoja. Lähtiessään 
reissuun hän pakkaakin CLIFF- 
retkeilyautonsa täyteen erilaisia  
lautoja ja pyöriä – ja kahvinpapuja.

Tässä
Nyt

ja



Vihdoinkin
Ja vain olla. 

Vuoren huipulla. Rannalla.  
I hanaa olla perillä.



Kaikkialle
Vailla aikatauluja.

Vaikka kuinka kauas.



Upeaa Nähdä kun maailma herää.



 C 
 600

Sunlightin retkeilyautoja on saatavana monen kokoisena,  
erilaisilla pohjaratkaisuilla ja moottoreilla. Käyttötarkoitus  
on silti aina yksi ja sama: pysyä liikkeessä.

Tämä on CLIFF.  
Uusi tapa tehdä  
matkaa.

Alan, ammattisurffaaja

PERUSAJONEUVO

Malli FIAT DUCATO

Perusmoottori 2,0 L MJet

EU-päästöstandardi EURO 6

Teho kW (hv) 85 (115)

Renkaat 215 / 70 R 15 C

Perävaunukuorma 12 % jarrullinen / jarruton 2.000 / 750 kg

»CLIFF on fiksu  
paketti. Siitä paljastuu 
aina uusia, mahtavia 
yksityiskohtia.»

10 11SUNLIGHT CAMPER VAN 2018



Ystävyyttä, vapaudenkaipuuta,  
seikkailunhalua

Lenan ja Alinen 
haastattelu

Te reissaatte paljon yhdessä. Kuinka samanlaisia 
oikeastaan olette? 

ALINE Joissakin asioissa emme tippaakaan, 
toisissa taas aika paljonkin. Intohimoinen suh-
tautuminen urheiluun on tietenkin yhdistävä 
tekijä. Mutta vielä tärkeämpää on positiivinen 
asenne ja seikkailunhalu. Olemme valtavan 
uteliaita. Haluamme löytää uusia juttuja, nähdä 
ja kokeilla uusia asioita. Uusia ihmisiä, maita 

tusohjelmia, olla tietyssä paikassa tiettyyn 
aikaan. Vapaalaskussa oikeastaan kaikki on 
toisin — kaikki lähtee joustavuudesta ja spon-
taaniudesta. Luontoelämyksiä ja hauskanpi-
toa unohtamatta. 

Mutta te ette ole kuitenkaan varsinaisia 
hiihto- & rantapummeja, joiden koko elämä 
pyörii oman lajin ympärillä? 

ALINE Emme todellakaan! Ei se, että on 
vapaa sielu, tarkoita samaa kuin itsekkyys, 
eivätkä elämäntapasurffarit vain laiskottele. 
Elokuvanteko on kaukana lomailusta. Tässä 
työssä menestyäkseen on oltava riippuma-
ton ja itsenäinen. 
LENA On kyse niin paljon muustakin. Rakas-
tamme urheilua, selvä se, ja etsimme aina 
parasta puuteria ja upeinta aaltoa. Mutta 
etsimme paljon muutakin. Kun olimme 
Japanissa kuvaamassa »Way East»-elokuvaa, 
meillä oli mukana geigermittari, koska halu-
simme itse nähdä, mitä seurauksia Fukushi-
man ydinvoimalaonnettomuudella oli. 

Kun lähditte kuvaamaan ensimmäistä yhteistä 
elokuvaanne, nimeltään »Way North», päätitte 
hypätä matkailuauton kyytiin ollaksenne mah-
dollisimman joustavia.

LENA Alkuun ajatus tuntui oudolta. Aline, 
minä ja koko kuvausporukka samassa 
autossa. Mutta heti kun pääsimme matkaan, 
tunsimme olomme kotoisaksi ja oli mahta-
vaa olla tien päällä. Nykyisin emme tulisi 
toimeen ilman liikkuvaa kotiamme. CLIFF 
taasen on täydellinen matkakumppani, kun 
olemme liikkeellä ilman kuvausporukkaa. 
Ajamme spontaanisti sinne, missä olosuh-
teet ovat parhaat, ja olemme heti paikan 
päällä: Pysäköimme suoraan hissien viereen 

Surffausta Cornwallin rannikolla, puuterilunta  
Chamonix’ssa. Alinelle ja Lenalle ovat tuttuja  
maailman upeimmat matkakohteet Norjan  
vuonoilta Fukushimaan asti. Heidän elokuvansa 
eivät kuitenkaan ole pelkkää actionia.

ja kulttuureja. Ja kummallekin vapaus on 
kaikki kaikessa.
LENA Niin, se todellakin yhdistää meitä. 
Vapaalaskijoina olemme omassa elemen-
tissämme. Olemme vapaita sieluja tai kuten 
itse sanomme: elämäntapasurffareita. Kas-
voimme molemmat omilla tahoillamme ulos 
kilpaurheilukuvioista. Kilpaillessa täytyy 
noudattaa kiinteitä aikatauluja ja harjoi-

tai rannalle, ja astumme aamulla levänneinä 
ensimmäiseen hissiin tai aaltoihin. 
ALINE Ja autossa meillä on aina mukavat 
olot. Muistan vieläkin, kun olimme surffaa-
massa Norjan rannikolla, ja oli tosi kylmä 
sää. Aluksi kahta tyttöä asuntoauton kanssa 
katsottiin vähän epäluuloisesti. Mutta meillä 
oli autossa kotoisa tunnelma ja paljon tilaa. 
Niinpä jossain vaiheessa muutkin surffaajat 
tulivat kylmissään meille lämmittelemään 
tee- tai kahvikupin ääreen — ja paljastivat 
samalla parhaat sisäpiirin vinkkinsä… Larry 
mursi jään. Tai sai sydämet lämpiämään, 
ihan kuinka vain.

Larry?
LENA Niin, se oli matkailuautomme nimi, 
vaikka en kyllä muista miksi. Mutta nyt 
meillä on ilonamme CLIFF. Se on kylläkin 
pienempi, mutta juuri siksi niin ihanan näp-
pärä. Koska keittonurkkaus on aivan ulko-
oven vieressä, voi ruokaakin tehdessään olla 
vähän kuin ulkona, jos jättää oven auki. Tai 
sängyllä maatessaan avata takaovet ja kat-
sella merta rantakallioilta. 
ALINE CLIFF, pidän siitä nimestä. En oikein 
tiedä miksi, mutta jostain syystä on kiva 
ajatella, että se on miespuolinen. Se tuntuu 
jotenkin turvalliselta. Lähden kohta kuu-
deksi kuukaudeksi yksin reissuun, ja se on 
minulle ihan uusi kokemus. Uskon, että mat-
kaan mahtuu monenlaisia seikkailuja — kos-
kaan ei voi tietää mitä tapahtuu. Siksi onkin 
mukavaa ajatella, että CLIFF on turvallinen 
tukikohtani tien päällä. 

Pakkaat siis auton täyteen urheiluvarusteita ja 
ajat läpi Euroopan rannikon pohjoisesta ete-
lään. Mitä muuta pitää mahtua mukaan?

ALINE Olen ihan kahvifriikki, joten pakkaan 
mukaan kaikki tarvittavat varusteet, eli 
kaikki kahvikoneeni, kahvimyllyn, maidon-
vaahdottimen, kahvipapuja...

Kuulostaa siltä kuin aikoisit perustaa kahvilan! 
Miten olisi Café CLIFF?!

ALINE Niin (nauraa). Eihän sitä koskaan 
tiedä … Kahvila-auto Café CLIFF. Kuulostaa 
mahtavalta.

»Vapaalaskussa joustavuus 
on itse asiassa turvalli-
suustekijä. Lasketaan aina 
siellä, missä olosuhteet  
ovat kohdallaan.»

Lena, freerider pro  
and soulsurfer

»Meidän ei tarvitse stressata mistään. 
Olemme aina valmiiksi paikan päällä,  
joten olemme aina siellä missä tapahtuu  
ja ensimmäisinä hissijonossa.»
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C 
600

Kääntyvät istuimet

Kompressorijääkaappi 90 l

Kaikella on paikkansa.

Sinä menet 
minne haluat.

Näppärä pöytä

Pesuallas, jossa ulos- 
vedettävä käsisuihku

Kasetti-wc

Laadukkaat,  
mukavat patjat

Yläkaapit

Pystyyn kääntyvä sälepohja

Kalustesävy  
Summer Wave

Mukavat, ergonomisesti 
muotoillut istuintyynyt

2-liekkinen liesi

Lattia  
Classic ambiance

Valinnanvaraa: CLIFFin sisustuksen 
voit valita erilaisista materiaali- ja 
väriyhdistelmistä. Kaikki materiaalit 
ovat laadukkaita ja hyvin kulutusta 
kestäviä.

VERHOILUT

Näppärän kokoisessa keittonurk-
kauksessa on kaksiliekkinen kaa-
suliesi ja kompressorijääkaappi.

KOKKAA

360°-kuvia
osoitteessa sunlight-ajoneuvot.fi

Ergonomisesti suunnitellut ja  
laadukkaasti viimeistellyt  
kalusteet tekevät pienestä tilasta 
viihtyisän olohuoneen.

ASU

Käytännöllistä wc- ja peseyty- 
mistilaa voidaan käyttää myös 
lisäsäilytystilana.

PESEYDY

Takaosan vuoderatkaisun voit 
valita pitkittäisillä tai poikittaisilla 
vuoteilla, sen mukaan kuinka 
pitkän ajoneuvon haluat.

NUKU

Tilava vaatekaappi
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Kaikki mitä  
tarvitset.  
Retkeilyautosi.
Täältä ei puutu mitään. CLIFFin asuintilat  
on suunniteltu huolellisesti ja sisustettu  
kekseliäästi — viihdyt varmasti.

Aline, vapaalaskija  
ja kahvin ystävä

»Olen pienestä asti  
tottunut retkeilemään  
ja leiriytymään. Kun  
olin lapsi, emme lomilla 
muuta tehneetkään.»

Pesualtaan kansi on  
samalla leikkuulauta

Leikkuulauta

2-liekkinen kaasuliesi
lasikannella

Tehokkaassa oleskelutilassa on  
ruokailutila ja keittonurkkaus sekä 
paljon teknisiä pikku yksityiskohtia.
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C 
640

C 
600

Voisit nukkua  
vaikka koko päivän —  
jos haluaisit.
CLIFFin laadukkailla patjoilla nukut yösi erinomaisesti.  
Ja näppärien vuoderatkaisujen ansiosta teet hetkessä  
taas tilaa uusia seikkailuja varten.

Combi 4- 
kaasulämmitys

LED-lukuvalo

Tehokkaan lämmityksen  
ansiosta CLIFF on aina juuri  
niin lämmin kuin haluat.

Vuoteen yläpuolella on  
energiatehokkaat suunnattavat 
LED-lukuvalot.
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Monien mahdolli- 
suuksien pesutila.
Pieni WC/pesutila on täynnä toimivia  
ratkaisuja. Tarvittaessa sitä voidaan käyttää 
myös säilytystilana. Siistiä, eikö olekin.

Vesisäiliö 100 l

Pesuallas ulosvedettävällä 
käsisuihkulla

Reilun kokoisen vesisäiliön 
ansiosta vesi ei lopu kesken.

Myös pesutiloissa on paljon  
hyviä ideoita pienessä tilassa.

Tilaa kaikelle. Nerokkaiden, muunneltavien 
rakenneratkaisujensa ansiosta CLIFF on  
varsinainen säilytystilaihme. Istuinryhmästä 
saadaan haluttaessa jopa ylimääräinen  
vierasvuode (lisävaruste).
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C 
540

C 
640
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CLIFF 601

Sallittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

Vuode takana 185 × 143 cm
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CLIFF 640

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Vuode takana 180 / 187 × 195 cm

CLIFF 540

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Vuode takana 195 × 130 / 123 cm

CLIFF 600

Sallittu hlö-lukumäärä 

Vuodepaikkoja

Vuode takana 195 × 143 cm

CLIFF- 
mallit.
Valitse mieleisesi neljästä  
erilaisesta pohjaratkaisusta.  
Valitsitpa minkä tahansa: 
CLIFF-retkeilyautosi on käytän-
nöllinen ja laadukkaasti tehty.

Hyttysverkko  
kaikissa ikkunoissa
Ikkunoiden hyttysverkot  
pitävät hyönteiset loitolla.

180° kääntyvät istuimet
Etuistuimet kääntyvät helposti  
osaksi istuinryhmää.
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Sisäistä ja ulkoista  
kauneutta.
Valitse omaan CLIFFiisi juuri sinulle sopivat  
varusteet ja ulkonäkö.

Pysäköintitutka 
takana

Comfort-Matic-automaattivaihteisto

16" alumiinivanteet Rengaspainetunnistin

Automaatti-ilmastointi

Kolme värivaihtoehtoa

Valitse mieleisesti ulkoväri: 
Valittavana valkoisen lisäksi 
kaksi eri harmaan sävyä

Alumiininharmaa 
metalliväri

Tummanharmaa 
metalliväri

Fiat valkoinen

Kolme väriä

LED-päiväajovalonauhat, sumuvalot, 
korin värinen puskuri

Muita vaihtoehtoja

24SUNLIGHT



Sinun CLIFF on 
kohokohtiensa 
summa.
Uusi Sunlight-retkeilyauto on täynnä teknisiä  
yksityiskohtia ja nerokkaita ratkaisuja.

(ei CLIFF 540)

(lisävaruste)(lisävaruste)

Leikkuulauta pesualtaan  
kantena

Sähköinen askelmaHyttysverkko-ovi

jossa vesisäiliöiden täyttömäärien  
ja akun kapasiteetin näyttö

kahdelle 11 kg pullolle (huom.: 601-mallissa 
kahdelle 5 kg pullolle)

(540-mallissa 65 l)

KäyttöpaneeliKaasupullokoteloJääkaappi 90 l

Yläkaappien alapuolella  
integroidut LED-valot

2-liekkinen kaasuliesi  
lasikannella

ALAN STOKES 
Kolminkertainen  
surffauksen Britannian 
mestari, moninker- 
tainen UK Pro Tour  
-voittaja, filmitähti  
ja luonnonsuojelija:  
Miehemme Cornwallista 
on lahjakas ja monessa 
mukana – ja paljon  
tien päällä CLIFF- 
retkeily-autollaan.

PHILLY STOKES
Philly on joogaopettaja,  
valokuvaaja ja maailman-
matkaaja. Yhdessä avio-
miehensä Alanin kanssa 
hän matkustaa CLIFF- 
retkeily-autolla upeim-
pien auringonlaskujen 
ja hienoimpien aaltojen 
perässä ja järjestää  
surffi- & joogaleirejä.

Tiimimme jäsenien Philly ja Alan Stokesin 
haastattelu osoitteessa sunlight-ajoneuvot.fi

mutkan
uutta.»

»Jokaisen

takana odottaa
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Oikeudet muutoksiin  
pidätetään. Tämän esitteen 
kuvissa on osittain valinnaisia 
tekstiilejä tai lisähintaan  
saatavia lisävarusteita.  
Tekniset tiedot, vakio- ja  
lisävarusteet sekä hinnat  
löytyvät erillisestä hinnastosta. 
Painoteknisistä syistä värit 
saattavat poiketa todellisista.

Grafiikka ja ulkoasu:  
Art Direction: Tom Albrecht 
Layout: Jolanda Buck 

Kuvat: Martin Erd

Painatus: Eberl Print

ERWIN HYMER GROUP Suomi 
Oy, Nukkeruusunkuja 3 C 52,  
00990 Helsinki,  
info@sunlight-ajoneuvot.fi,  
sunlight.de/fi, facebook.com/
SunlightSuomi

Osa ERWIN HYMER -konsernia.

FI FREEDOM IS MY LIFE.


