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Vapaus tarkoittaa
mahdollisuutta tulla ja
mennä milloin vain.
Sunlight-matkailuautot
ovat luotettavia ja uskollisia kumppaneita, aina
valmiita seikkailuun.

Sunlightin matka alkoi
15 vuotta sitten. Olemme
silti yhtä innoissamme kehittämässä ja keksimässä uutta
kuin ensimmäisenä päivänä.
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Matkailuautot

Löytöretkellä
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MATKAILUAUTOT — MALLIT

M

Monipuolinen puoli-integroitu matkailuauto tarjoaa
mukavan, nykyaikaisen ja käytännöllisen kodin. Lisäksi se
on niin ketterä ja voimakas, että se kuljettaa sinut helposti
paitsi alppiteillä, myös suosikkipaikalle meren rantaan.
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Puoli-integroidut.
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Alkovimallit.
Saumaton kulku ohjaamosta oleskelutiloihin ja huolella
suunniteltu tilajako tekevät integroidusta mallista avaran
tilaihmeen. Leveyttä lisäämättä: auto on edelleen kapea,
tyylikäs ja ketterä.
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MATKAILUAUTOT — MALLIT

aisuus

Ene mm
tilaa

8

än

Alkovimallissa vuoteet on sijoitettu ylös, ohjaamon
yläpuolelle. Näin oleskelutilan viihtyisyys on taattu –
ja säilytystilaa on enemmän. Tästä syystä alkovimalli
on perheille täydellinen ratkaisu.

Integroidut.
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Löytöretkellä

Vuo r ia, m erta ja
k a i k k e a siltä väliltä :
j ok a i sen m utkan
ta k a n a o d ot ta a UUS I
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Upea ulkoa
ja sisältä.

36o°KUVIA

VERHOILUT

sunlightajoneuvot.fi
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Lattia: Classic Ambiance
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3-liekkinen liesi
ja lasikansi
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Kalusteet: Sensual Oak
& Cosy White
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Käytännöllinen pöytä

Pesutila ja erillinen suihku

ASU
T
69 L

Kekseliäisiin ratkaisuihin ei pääse
vain puuhastelulla — asiat on
koettava myös omakohtaisesti.
Parhaat ratkaisut syntyvät,
kun teoria ja käytäntö yhdistyvät.

NUKU

Kääntyvät istuimet

Erillis- tai kerrosvuoteet, saarekevuode tai perinteinen sivulla
oleva parivuode: Sunlight-autoista
löydät kaikki vuodevaihtoehdot,
ja kaikki puusälepohjalla ja korkealaatuisella allergiaystävällisellä
patjalla varustettuna.

MATKAILUAUTOT — SISUSTUS

MATKAILUAUTOT — SISUSTUS

Laadukas,
mukava patja

PESEYDY
Kätevämmin se tuskin voisi
käydä: Pesutila on huolellisesti
suunniteltu ja tarjoaa suihkun,
pesualtaan ja kasetti-wc:n
lisäksi runsaasti säilytystilaa.
Kasetti-wc, jossa sähköinen
huuhtelu ja kääntyvä istuin

Yläkaapit

Jääkaappi 113 L,
josta pakastelokero 14 L

Miellyttävä puinen
sälepohja
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Asuintilojen sisustuksen
voit valita kahdesta verhoiluvaihtoehdosta: Maui Beach
tai Macadamia. Molemmissa
laadukkaat ja hyvin kulutusta
kestävät materiaalit.

KOKKAA
Laadukkaat laitteet, käytännöllinen
sijoittelu, upea toteutus:
Jääkaappi, 3 kaasupoltinta,
teräksinen allas ja ergonomiset työtasot. Sunlight-keittiöstä puuttuu
ainoastaan nälkäinen kokki.
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Rennosti

sunlight

Päivän pä ät tyessä
OLE T JO koton a .

Kotona
matkalla.

M at kal

MATKAILUAUTOT — ASUMINEN
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Sisätilat on suunniteltu
kaikille, jotka arvostavat
tilaa ja viihtyisyyttä.
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Pitkille matkoille
paljon tilaa liikkua,
elää ja nauttia
olosta vapaasti.
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MATKAILUAUTOT — ASUMINEN

MATKAILUAUTOT — ASUMINEN

Hihassa enemmän kuin vain yksi ässä:
Tilavassa matkailuautossa on huonollakin
säällä mukava laittaa ruokaa, nauttia
olosta ja vaikka pelata korttia.

Turvapaikka, jossa
katto ei taatusti
putoa niskaan.
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Keittiötarvikkeet voi kätevästi ripustaa
kiinnityskiskoon.
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Macadamia-verhoilu
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MATKAILUAUTOT — ASUMINEN
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Upeat puitteet, viimeistelty työnjälki: Matkailuautomme
muuttuvat käden käänteessä luotettavasta kulkuneuvosta
viihtyisäksi olohuoneeksi. Hyvin suunniteltujen tilaratkaisujen ansiosta jokainen löytää takuulla lempipaikkansa.

Osa kekseliäistä ratkaisuista
on havaittavissa heti, osa
on hillityn huomaamattomia – kaikki silti uskomattoman käytännöllisiä.
A
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MATKAILUAUTOT — ASUMINEN

Kaikki viimeisteltyä
ja täydellisen yhteensopivaa — niin suuressa kuin aivan pienessä mittakaavassa.

USB-PISTORASIA
Käytännöllinen USB-pistorasia älypuhelimen tai
tabletin lataamista varten.

LED-VALAISTUS
Tulkoon LED:
kaappien alapuolelle
on integroitu valaisimet.

ISTUIMET KÄÄNTYVÄT 180°
Kuljettajan ja kartanlukijan
istuimet täydentävät kädenkäänteessä istuinryhmää.
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Maui Beach -verhoilu
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YHDESSÄ
Seikkailu
alkaa

oven
edestä

LUONNOSSA

A
70

Kaunista ja käytännöllistä –
muutakin kuin silmänruokaa.
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MATKAILUAUTOT — KEITTIÖ

Nauti missä ja
milloin haluat.

Keittiö juuri sinun
makuusi: tilavat
vetolaatikot ja
yläkaapit, joissa
on Soft-Closemekanismi, suuri
pyöreä teräksinen
tiskiallas lasikannella
sekä laadukkaat
laitteet.

ään!
Laatuaikaa: kokataan,
syödään ja matkustetaan
yhdessä.

I
67 S

29

T
65

Kun käytössä on näin hyvä
keittiö, ei ole mitään syytä
lähteä ravintolaan. Astiat
ja mausteet, makeat ja
suolaiset naposteltavat —
kaikki käden ulottuvilla,
turvallisesti ja siististi omilla
paikoillaan.

MATKAILUAUTOT — KEITTIÖ

MATKAILUAUTOT — KEITTIÖ
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Upeassa keittiössä on
helppo syödä hyvin.
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Elämänsuolaa:
mikään ei voita
hyvin maustettua
automatkaa.
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MATKAILUAUTOT — KEITTIÖ
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VIRRANKULUTUS
Tehokkaat, vähän energiaa
kuluttavat laitteet

167 L:N JÄÄKAAPPI
Valittavana myös suurempi
jääkaappivaihtoehto:
167 l jääkaappitilaa ja 29 l
pakastintilaa.

3 KAASUPOLTINTA
valurautainen ritilä
ja lasikansi.
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Maastoudu

U pe at MAIS E MAT — ja m e
kaike n ke s k ell ä .

Päivän päättyessä
virkistävä uni tulee
tarpeeseen. Optimaalisen palautumisen
perustana ovat laadukkaat patjat, rauhoittava
tunnelma sekä sänky,
jonka voi muokata kullekin sopivaksi.

MATKAILUAUTOT — NUKKUMINEN

MATKAILUAUTOT — NUKKUMINEN
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Rauhoittumiseen.
Uskomattoman upeaa
ja käytännöllistä:
Sunlight-makuutilat eivät
jätä toiveille sijaa.
T
58
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Turvallisesti yläpedille:
Yläsängyn omassa
valtakunnassa viihtyvät
niin lapset kuin aikuiset.
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MATKAILUAUTOT — NUKKUMINEN
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Valaistuksesta hyttyssuojaan
kaikki on suunniteltu hyvää
unta varten.
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Vuodevaihtoehtoja on yhtä
monta kuin nukkujiakin: poikittain tai pitkittäin, ylhäällä
tai alhaalla, yhdessä tai erikseen.

ILMAA SISÄLLE, MUU
PYSYKÖÖN ULKONA
Tuplalasi-ikkunoissa on
pimennys- ja hyttysrullaverhot
(lukuun ottamatta WC-tilan
ikkunaa).

T
67 S
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MATKAILUAUTOT — NUKKUMINEN

MATKAILUAUTOT — NUKKUMINEN
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Kestää käyttöä: myös pesutilossa
on käytetty ainostaan
korkealaatuisia materiaaleja.

Puhtaana
matkalla.
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MATKAILUAUTOT — PESEYTYMINEN

MATKAILUAUTOT — PESEYTYMINEN
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Olemme itse alinomaa
tien päällä ja tiedämme,
mitä milloinkin tarvitaan.
Uusi näkökulma auttaa
keksimään luovia ja uudenlaisia ratkaisuja.
42
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Pieni mutta toimiva: Sunlight-matkailuautosta löytyy nerokkaiden
ratkaisujen ansiosta paikka kaikille
tarvikkeille. Pienet yksityiskohdat toimivat tällöin suurina tilaratkaisuina.
Tämä näkyy mm. pesutilassa, missä
suihku, pesuallas ja kasetti-wc ovat
sulassa sovussa tässä monikäyttöisessä tilassa.
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MATKAILUAUTOT — PESEYTYMINEN

MATKAILUAUTOT — SÄILYTYS

Kaikki omalla
paikallaan.

T
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MUUNTAUTUVA PESUTILA
Kaikella on kääntöpuolensa:
Pesutiloissa on useita kääntyviä,
siirtyviä ja piiloutuvia elementtejä.
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Polkupyörät ja rullalaudat, suuret laukut ja
viimeisinkin paita —
Sunlight-matkailuautossa
kaikelle löytyy paikka.
45

Rennosti

Ole ku in
kotonasi
KAIKKIALL A .
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LÄHDE

Suuria
odotuksia

Paljon
koettavaa

M AT K A A N

Luovaa
vapautta.
Voit rakentaa Sunlight-matkailuautosi väristä
varusteluun oman makusi mukaan.
Sivuille nousevat
takapuskurin
muotokappaleet

Ohjaamon
kattoikkuna

MATKAILUAUTOT — LISÄVARUSTEET

Musta kiiltävä
jäähdyttimen
säleikkö

Perillä

Te e ja ole mitä ha luat
– MIS SÄ haluat.

Sunlight Active
-teippaus

LED-päiväajovalonauhat

Sivuseinät
metallihopeanväristä
sileää peltiä

Mustakehyksiset
ajovalot
16"-alumiinivanteet (Fiat)
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Sinun autosi.

Sallittu hlö-lukumäärä

Sallittu hlö-lukumäärä
+

Sallittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

+

Vuodepaikkoja

INTEGROIDUT

T 67S *

T 67 *

Sallittu hlö-lukumäärä

Sallittu hlö-lukumäärä

Sallittu hlö-lukumäärä

+

I 69 S

Sallittu hlö-lukumäärä

Sallittu hlö-lukumäärä

+

Vuodepaikkoja

Vuodepaikkoja

+

Sallittu hlö-lukumäärä
Vuodepaikkoja

I 69 L
+

+

Vuodepaikkoja

Vuodepaikkoja

Pituus 697 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

Pituus 741 cm, leveys 232 cm, korkeus 293 cm

Pituus 698 cm, leveys 232 cm, korkeus 293 cm

Pituus 741 cm, leveys 232 cm, korkeus 293 cm

I 68

Vuodepaikkoja

T 66

Vuodepaikkoja

Pituus 698 cm, leveys 232 cm, korkeus 293 cm

I 67 S

+

Vuodepaikkoja

T 69 S *

T 69 L *

Sallittu hlö-lukumäärä

+

Sallittu hlö-lukumäärä

Sallittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

+

Vuodepaikkoja

+

Pituus 696 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm
+

Sallittu hlö-lukumäärä

+

Vuodepaikkoja

+

T 68 *
+
+

+

Sallittu hlö-lukumäärä
Vuodepaikkoja

+

Pituus 740 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

Vuodepaikkoja

A 72
+

Sallittu hlö-lukumäärä

Pituus 690 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

Sallittu hlö-lukumäärä

Pituus 720 cm, leveys 232 cm, korkeus 314 cm

Pituus 725 cm, leveys 232 cm, korkeus 314 cm

Pituus 660 cm, leveys 232 cm, korkeus 314 cm
Sallittu hlö-lukumäärä

A 70

T 65 *
+

MATKAILUAUTOT — MALLIT

MATKAILUAUTOT — MALLIT

Vuodepaikkoja

+

T 64 *

Pituus 740 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

T 60

Pituus 735 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

T 58

Pituus 696 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

ALKOVIMALLIT

A 68

Pituus 595 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

Pituus 595 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

Tästä näet kaikki mallit ja korivaihtoehdot
yhdellä silmäyksellä.

Pituus 680 cm, leveys 232 cm, korkeus 290 cm

PUOLI-INTEGROIDUT

Vuodepaikkoja

+
+

* lisävarusteena nostovuode
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Mukaudu

N au t i jo k aisesta
kä ä n n ö ksestä – ko ska
e l ä m ä ei ko ska an
o l e s u o raviivaista .

sunlight

L Ä H D E TÄ Ä N

Avoinna

YHDESSÄ

uudelle

Oli, olet yli puolet vuodesta jossain
muualla kuin kotonasi Allgäussa — oletko
levoton tyyppi?
OLI Ei, enpä usko. Olen todella kiinnostunut
kulttuureista, ihmisistä ja paikoista, mutta
en ole rauhaton tai levoton. Tämä on
ammattini ja tykkään matkustamisesta
todella, koska tukikohtani ja kotini —
perheeni — kulkee useimmiten mukana.

Perhe & pyörä

ELÄMÄMME

Oli Dorn elää unelmaansa ammattipyöräilijänä –

Kumppanisi Lisa, pieni poikanne
Nino sekä koiranne Balu matkustavat
useimmiten mukanasi. Nauttivatko
hekin siitä?
OLI Todellakin. Lisa saa paikoista
enemmän irti kuin minä, koska
minähän olen usein radoilla
pyöräilemässä. Ninolle tämä on
täydellinen tapa kasvaa, ja
Balu tietenkin tykkää olla mukana.

»Olemme aina halunneet elää
täysillä ja kokea kaikenlaista
Niinpä olemme tämän pyörillä
kulkevan kodin kautta löytäneet
juuri meille sopivan tien.«

Mitä tarkoitat sillä, että tämä on Ninolle
täydellinen tapa kasvaa?
OLI Näin hän elää todella paljon luonnon
keskellä. Hän haluaa ulos aina, kun ei ole
ukkosta. Hän leikkii kurassa, lapioi hiekkaa
tai etsii ruohikosta hyönteisiä. Aiemmin
Nino konttasi aina innoissaan pyöräni luo,
nyt hän polkee jo omalla pyörällään.

Minusta on aina hyvä merkki, jos lapset
eivät tarvitse suureellisia leluja. Nino
on siinä mielessä vähään tyytyväinen.
Minusta on toki myös hienoa, että hän on
niin valtavan kiinnostunut polkupyöristäni.
Hän saattaa tutkiskella niitä loputtomiin.

MATKAILUAUTOT — HAASTATTELU

ON

Matkailuauto on täydellinen ja
oikeastaan ainoa mahdollisuus
yhdistää nämä kaksi asiaa:
perhe ja ammatti. Siinä mielessä
elämämme on mieletöntä.

M I E L E T Ö N TÄ .
mutta vain, kun perhe on mukana.

59

Ja Balu vahtii häntä?
OLI Ne kaksi ovat erottamattomat. Kun Nino
syö rinkeliä, Balu tietenkin saa siitä puolet.
Eikä Balu jätä häntä koskaan silmistään.
On mukavaa, ettei kumpikaan kummeksu
vieraita paikkoja. Molemmat tuntevat olonsa
kotoisaksi missä vain. Balu ottaa seuraamme
liittyvät ihmiset heti osaksi laumaa.

Onko teidän pikku perheellenne ja koiralle
riittävästi tilaa T 67 S -mallissa?
OLI Ehdottomasti. Myös sateella, kun ollaan
paljon sisällä. Sänkymme on silloin Ninon
leikkikenttä. Ikkunat ovat sängyn luona
ja hän voi seurata, mitä ulkona tapahtuu.
Jossakin vaiheessa hän huomaa aina
lätäkön ja haluaa ulos saadakseen taas
liata itsensä kunnolla.

TODELLINEN

MATKAILUAUTOT — HAASTATTELU

Entä matkailuautossa? Onko parivaljakko
sielläkin mielellään?
OLI kyllä, totta kai. Liikkeellä ollessamme
Balu makaa penkkien välissä, koska sen
on tiedettävä, mitä tapahtuu. Muutoin
se makaa pöydän alla, koska se pystyy
sieltä pitämään silmällä ovea ja kaikkia
tapahtumia. Onhan se paimenkoira.
Entä mikä on Ninon lempipaikka?
OLI Sataprosenttisesti ohjaamo. Ninon
kohokohta on, kun hän saa istua edessä
sylissäni ja kääntää ohjauspyörää — ei
tietenkään ajon aikana … Hän oppii
uskomattoman paljon matkimalla. Hän
istuu tässä ja yrittää tarttua vaihdekeppiin.
Hän tietää myös, mistä tuulilasinpyyhkijät
laitetaan päälle. Polkupyörät, matkailuauto
ja koira — ne ovat hänen elämäänsä.

Kuulostaa aivan unelmaelämältä …
OLI En halua piirtää mitään idylliä. Ajattelen
niin, että tämä elämäntyyli sopii meille
ihanteellisesti, koska pidämme siitä ja
olemme tiivis yksikkö. Olen perhekeskeinen
ihminen ja matkaaja samaan aikaan. Olen
järjettömän kiitollinen siitä, että Lisa ajattelee asioista samalla tavalla — ja tietysti Balu
ja Nino. Emme varmastikaan ole aivan
keskivertokansalaisia. Olemme aina halunneet elää täysillä ja kokea kaikenlaista — ja
mieluiten yhdessä. Niinpä olemme tämän
pyörillä kulkevan kodin kautta löytäneet
juuri meille sopivan tien. Kyllä tämä siis siinä
mielessä on meille unelmaelämää.

Isoille

ja
pienille

SEIKKAILU

Rentoudu

L I I KU & LEIK I,
G R I L L A A & C H ILL A A .
V I ETÄ A IK A A YH D ESSÄ .
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SUNLIGHT-TIIMI

Käytännöllisen
täydellistä.

Uudet näkökulmat, oma kokemus &
vahva pohja: tiimimme kertoo,
mikä tekee Sunlightista vahvan.

Punaista mattoa emme ota esiin — sähkökäyttöiset
portaat sen sijaan kyllä. Upeat yksityiskohdat
osoittavat meidän tietävän, mikä on tärkeää: käytännöllisyys ja turvallisuus, nokkeluus ja mukavuus.

Useita ammattilaisia, yksi
tiimi, 100 % panos

LI SÄ Ä

Kolmiliekkinen liesi
ja lasikansi

Epäsuora valaistus

Pehmeästi kiinni painuva
SoftClose-mekanismi

Sähköinen askelma

Daniel

Stephan

Stefan

»Toiminnallisuudelle
ja laadulle asettamamme vaatimukset
ovat todella korkeat.
Ne muodostavat
luotettavan perustan, joka mahdollistaa että nautit jokaisesta seikkailusta
100 % vailla huolta.«

»Innostuksemme
ja sitoutumisemme
ovat aitoa ja näkyvät
kaikkialla - ensimmäisestä kädenliikkeestä tuotantolinjallamme aina
kauppiaamme
kädenpuristukseen saakka. Jokainen panostaa täysillä. Siksi olemme
yhdessä Sunlight.«

»Olemme itsekin
intohimoisia
matkailijoita ja
käytämme omaa
kokemustamme
hyväksemme
suunnitellessamme
ajoneuvojamme.
Asiakkaidemme
tarpeet ovat myös
meidän tarpeitamme.«

Sunlightin toimitusjohtaja

S I V U SSUNLIGHT
TO LTA S U N L I G H T. D E / F I

MATKAILUAUTOT — HIGHLIGHTS

LUE

Pistorasia takatallissa *

Tuotantojohtaja

Sunlightin tuotepäällikkö

Hyttysverkko-ovi

64

Kaasupullokaappi

Lasikuituinen katto
ja takaseinä
* Basic-paketissa

KULKEE OMIA POLKUJAAN
65

SUOMI

Freedom

is my

life.

Olemme olleet pyöräilemässä Etnalla,
purjelautailemassa vuonoilla, perhelomalla Toscanassa. Olemme tutkineet
vaellusreittejä, kiipeilykarttoja ja säätiedotuksia. Me emme istu ainoastaan
matkailuautojemme sisällä, vaan myös
niiden ääressä: puuhailemme jatkuvasti uusien ratkaisujen, muotojen ja
rakenteiden parissa. Myös kehitystyö
on yhtä suurta seikkailua, jossa vain
harvoin valitsemme sen itsestäänselvimmän reitin. Meidän reittimme on
Sunlight — jotain erilaista ja erityistä —
ja sillä olemme niin me itse kuin
asiakkaammekin aina ajaneet mitä
erilaisimmille retkille.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kuvissa on osittain vaihtoehtoisia verhoiluja ja lisähintaan
saatavia lisävarusteita. Tiedot tekniikasta, varusteista ja hinnoista löydät erillisestä hinnastosta.
Painoteknisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
Osa ERWIN HYMER -konsernia.
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