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OPTIMA DE LUXE 

T70 GE 

 

 

 

 

Celková délka 7.415 mm 
 

Celková šířka 2.330 mm 

Max. přípustná hmotnost                              3.500 kg 
 

 
 

 

                CENA:                              68.600 EUR 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Model T70 GE 
 

Plocha lůžka/samostatné postele 
(délka x šířka) 

1.936 x 830; 2.000 x 830 mm 

Počet osob 2  Velikost postele/přeměna sedací 
soupravy 

2.120 x 1.010 / 730 mm 

Přední náhon 
  (délka x šířka)  

Rozvod 4.300 mm  Objem palivové nádrže 75 l 

Rozměr pneu 215 / 70 R 15 CP  AdBlue objem nádrže 19 l 

   Poloměr otáčení 15,30 m  Odpadní nádrž 96 l 

Celková délka 7.415 mm  Nádrž na vodu 10 / 100 l 

Cellková šířka 2.330 mm  Venkovní sprcha Na straně řidiče 

Celková délka 2.775 mm  Venkovní zásuvka Na straně spolujezdce 

Světlá výška interiéru 1.984 mm  Nástřešní klimatizační jednotka Střed / Zaď 

Max. přípustná hmotnost 3.500 kg  Držák na TV Vlevo u vstupu 

 
  

Nádrž na vodu V sedadle 

Hmotnost v prázdném stavu 3.039 kg  Venkovní zásuvka na plyn Na straně spolujezdce 

Hmotnost pro jízdu 3.075 kg  Prostor pro plynové lahve 2 x 11 kg 

Náklad 425 kg  Počet zásuvek (12 V / 3 / 6 

Hmotnost bržděného přívěsu 2.000 kg  230 V)  

Síla stěn nástavby 42 / 34 / 34 mm  Nabíječka 25 A 

Podlahy/stěny střechy 
  

Vnitřní rozměry garáže (délka x 1.100 x 2.180 x 1.100 mm 

Počet lidí při jízdě 4  šířka x výška)  

Tříbodové pásy 4  Garážová vrata na straně spolujezdce 930 x 1.010 mm 

Počet postelí/volitelných 2 / 1  (šířka x výška)  
     

   Garážová vrana na straně řidiče   
(šířka x výška) 

930 x 1.010 mm 

 
 
 

 

PLNÁ ZÁKLADNÍ VÝBAVA HOBBYKOMPLETT 

 

 

Spaní: rošt GOODSIDE®  

Motorizace: FIAT Ducato 2.3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 
2,287 ccm, 103 kW / 140 hp, s technologií start/stop a ECO-pack 

Podvozek: FIAT Low- Frame Chassis Light, 3,500 kg  

Disky: Steel rims 15", original FIAT, s kryty kol  

Vozidlo: ABS, Zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná                 

a vyhřívaná, prodloužená, Palubní počítač, Nafta, 75 l, AdBlue 

nádrž, 19 l, ESP vč. ASR, Hill Holder a TRACTION +, Airbag        

u řidiče a spolujezdce, Přístrojová deska s chromovanými 

rámečky,  Klimatizace manuální s pylovým filtrem v kabině, LED 

denní svícení, Volant a řadicí páka v kožené úpravě, Rádiová 

anténa integrovaná ve střeše, Sada pro  rádio s reproduktory, 

Sada na opravu pneumatik, Převodovka, 6-stupňová, manuální, 

Zástěrky vpředu, Přední nárazník lakovaný  v barvě kabiny 

Tempomat, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Imobilizér, 

elektronické,  zamykání s dálkovým ovládáním 

 

 

 

Garáže / Odkládací prostory: Garážová vrata na straně spolujezdce      

I řidiče s plynovými pružinami, Fixační kolejnice a oka v garáži, 

Snížená zadní část s tepelnou izolací XPS, zadní garáž, izolovaná       

a vyhřívaná, s robustní podlahovou krytinou 

Obytný prostor: Háčky na kabáty ve vstupní oblasti, Nástěnné 

skříňky s dostatkem úložného prostoru, Skříň s vnitřním 

osvětlením, Hladký přechod z kabiny do obytného prostoru 

Dekor nábytku: Jasan ashai / Magnolia  

Čalounění: Florence  

Kuchyň: Lednička Super Slim Tower DOMETIC, 150 l, vč. 

odnímatelné 15-litrové mrazicí přihrádky, 3-hořákové varná deska     

z nerezové oceli, elektrickým zapalováním a skleněným krytem, 

dřez z nerezové oceli s krytem jako pracovní plocha, zásuvky - 

velkorozměrné, plně vytahovací, se zavíracím mechanismem, 

kuchyňský pult, stojany na kořenky v kuchyňské nástěnné jednotce, 

vložka na příbory,  ,kuchyňská zásuvka,  
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Varianty designu: lak přední kabiny - bílá, maska chladiče a 

lišty světlometů - černá barva 

Kabina: Držák na poháry,  Držák na tablet a USB nabíjecí 

zásuvka, Střešní větrání - otevíratelné, dvojité a prosklení        

a tónování, Sedadlo řidiče a spolujezdce s područkami 

„Kapitánská židle“, otočné a výškově nastavitelné, Sedadlo 

řidiče i spolujezdce pokryté stejným potahem jako obytný 

prostor, rohožka v kabině,  police obíhající proctor nad 

hlavami, systém Blackout REMIS pro přední a boční okna 

kabiny 

Okna: Sklopitelné okno - otevíratelné, dvojité zasklení a 

tónování, Kombinované kazety s plisovanou zatemňovací 

roletou a síťkou proti hmyzu - pro všechna okna 

Nástavba: GRP podlaha s izolací XPS, střecha GRP pro 

optimální ochranu před krupobitím, Střešní okno DOMETIC 

SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou a žaluzií 

v obytném prostoru, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 

400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií  v prostoru  spaní, střešní 

okno  DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm,                   

s plisovanou  žaluzií v koupelně, střešní okno DOMETIC 

SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, s plisovanou žaluzií ve sprše, 

Markýza THULE OMNISTOR, šířka 425 cm, výsuvná hloubka 

250 cm, vstupní dveře, extra široké s dvojitým zámkem            

a  oknem, odpadkovým  košem  a přihrádkami, vnitřní 

rozměry: 605 x 1 740 mm, síT proti hmyzu pro  vstupní dveře, 

madlo se světlem, Automatické osvětlení, LED vstupní světlo, 

Zadní světla s dynamickým ukazatelem směru, Výsuvná 

police s plynovou lahví, pojme 2 x 11 kg lahve, Zástěrky           

z hliníku 

Spaní: Jednolůžka, Matrace se studenou pěnou, u hlavy postele 

panely a regály, Celoplošné nástěnné jednotky nad postelí, 

Prostor pro ložní prádlo, Vypínač světla v ložnici, schodek pro 

samostatné postele 

Koupelna: Otevřená  koupelna s odděleným sprchovým 

koutem, design závisí na modelu, Sprchová zástěna, Sprchový 

sloup se sprchovým koutem a přihrádkami, Otočná toaleta 

THETFORD, Zrcadlová skříň, Mycí linka, výsuvná  

LED světla:  Okolní osvětlení, design závisí na modelu, lampy 

Swan v prostoru pro spaní,  lampy Swan v prostoru sezení, 

Stropní světlo, Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Garážové 

světlo 

Vytápění / klimatizace: Vytápěcí systém TRUMA Combi 6 vč. 

10 l přívodu teplé vody a ventilu pro kontrolu mrazu, LCD 

ovládací panel TRUMA Combi CP Plus, přívod teplé vody v 

kuchyni a koupelně, zimní ventily na posezení, skříňky a postele 

Voda / plyn / elektro: Nádrž na odpadní vodu, 96 l, izolovaná 

a vyhřívaná, nádrž na čerstvou vodu, 10/100 l, chráněná před 

mrazem, obytná baterie AGM, 12 V / 95 Ah, instalace odolná 

proti mrazu v podstavci podlahy - regulátor plynu s přetlakem, 

ochrana (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, regulační 

ventily plynu v kuchyňské jednotce, ovládací panel TFT 

včetně CI-BUS a systém správy baterií se snímačem HELLA, 

napájení, 12 V / 230 V, zásuvky v garáži, 12 V / 230 V, 

ponorné čerpadlo Twin  

Multimédia: Výsuvný držák na TV s plochou obrazovkou, 

Reproduktor v prostoru sezení, x 2, Navigační systém s DAB 

+, vč. CD / DVD přehrávačem, databáze pro couvání a 

rozteč, Předem zapojený pro satelitní systém, TV připojení 

včetně 12 V / 230 V a anténní zásuvka

 
 

   ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA 
 
 
 

 

 
 

Motorizace  

FIAT Ducato 2.3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 118 kW / 160 hp, s technologií start/stop a 
ECO - pack 

15 kg 

FIAT Ducato 2.3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 ccm, 130 kW / 178 hp, s technologií start/stop a 
ECO - pack 

15 kg 

 
Podvozek 

 

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,250 kg (pouze ve spojení s motorem 140 koní) 40 kg 

FIAT Low-Frame Chassis Maxi, 4,400 kg (pouze ve spojení s motorem 160 koní nebo 178 koní) 40 kg 

 
Zvýšení / snížení hmotnosti 

 

Zvýšení nosnosti na 3 650 kg bez jakýchkoli technických úprav 
 

 
Disky 

 

Ocelové diky 16", original FIAT 16 kg 

Disky z lehkého kovu 16", original FIAT 10 kg 
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Vozidlo  

Nádrž na naftu, 90 l 13 kg 

Automatická převodovka, 9-stupňová 18 kg 

Klimatizace - automatická 
 

Mlhovky   2 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, odnímatelné 29 kg 

Závěsné zařízení SAWIKO, na pevno 29 kg 

 
Varianty designu 

 

Lakování kabiny - břidlicově šedá, mřížka chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor břidlicově šedá 
 

Lakování kabiny -  černá, maska chladiče a lišty světlometů stříbrná, dekor černá 
 

 
Kabina 

 

Tepelné závěsy včetně izolace podlahy 4,5 kg 

 
Okna 

 

Rámová  okna - otevíratelná, s dvojitým zasklením a tónováním,  8 kg 

 
Nástavba 

 

Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s plisovanou clonou pro zatemnění a síťkou proti 
hmyzu v oblasti spaní 

4,5 kg 

Nošič na kola THULE pro 2 kola, užitečná hmotnost 60 kg   8 kg 

Nošič na kola THULE pro 3 kola, užitečná hmotnost 60 kg 11 kg 

Nošič na kola  THULE pro 4 kola, užitečná hmotnost 60 kg 14 kg 

Nošič na kola SAWIKO Mikro pro 4 kola, užitečná hmotnost 120 kg 30 kg 

Zasní podpěry   6 kg 

 
Obytný prostor 

 

Prostor k sezení ve tvaru L se zvedacím stolkem s jedním sloupkem, otočným  o 360 °, konstrukce závisí na 
modelu 

15 kg 

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg 

 
Kombinace čalounění 

 

Vigo 
 

 
Kuchyň 

 

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením 16 kg 

Digestor DOMETIC   3 kg 

 
Spaní 

 

Prodloužení postele vč. pěnové matrace a žebříku 4,8 kg 

Polštáře pro přestavbu sedací soupravy na lůžko   2 kg 
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Topení / Klimatizace  

Stropní klimatizační jednotka DOMETIC FreshJet vč. CI-BUS, s funkcí vytápění, bez osvětlení, 2,2 KW 32 kg 

Příprava pro  střešní klimatizační jednotku 1,5 kg 

Topný systém TRUMA Combi 6 E, místo Combi 6 1,1 kg 

Ohřívač teplé vody ALDE COMPACT 3020 HE vč. CI-BUS 41,5 kg 

 
Voda / plyn / elektro 

 

Venkovní sprcha na studenou vodu 0,5 kg 

Venkovní zásuvka 12 V / 230 V, including satellite / TV connection 0,4 kg 

Venkovní zásuvka na plyn 1,5 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA MonoControl vč.  nárazového senzoru   1 kg 

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl vč. A utomatického přepínání, náraz. senzoru a EisEx de-icing systemu   2 kg 

Plynový filtr TRUMA for MonoControl or DuoControl 0,4 kg 

Dálkový ukazatel pro regulator tlaku plynu TRUMA DuoControl 0,6 kg 

Hlasitý varovný system pro narkotizující plyny a propan butan 1 kg 

HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání kabiny mobilní aplikací 0,6 kg 

Kouřový alarm 0,2 kg 

USB – dvojitá zásuvka, 1 pro obyt. prostor a spaní  0,1 kg 

Příprava pro solární zařízení 1 kg 

Přídavná AGM palubní baterie, 12 V / 95 Ah 28 kg 

Přídavná zásuvka 12 V (Umístění volitelné) 0,5 kg 

Přídavná zásuvka 230 V (Umístění volitelné) 0,5 kg 

 
Multimédia 

 

Plochá LED obrazovka 22" vč. tuner / příjmače a DVD přehrávače 3,4 kg 

Satellitní system KATHREIN CAP 650 vč. TWIN LNB 15 kg 

 

VYOBRAZENÍ 

 

 


