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Vapaus tarkoittaa
mahdollisuutta tulla
ja mennä milloin vain.
CLIFF–retkeilyautot
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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Emme halua, että jäät paitsi mistään: CLIFF-retkeilyautoon
sopivat kaikki tavarat omille paikoilleen — lainelaudasta leikkuulautaan, neopreenipuvusta käsipyyhkeeseen. Keittiö, pesutilat ja makuuhuone kulkevat kaikki mukana — jotta sinulle
jää mahdollisimman paljon aikaa oikeasti tärkeille asioille…

Löytöretkellä

sunlight

VAPA ASTI JA KA IK K EEN
VARU STAU TU NE EN A —
kos ka kau ne impia pa ik koja
e t löy dä matkaop pa asta .

Upea ulkoa
ja sisältä.

360°kuvat

VERHOILUT

osoitteessa
sunlight.de/fi

Tilava vaatekaappi
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Kiinteä pesuallas
ja integroitu suihku
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CLIFF — SISUSTUS

CLIFF — SISUSTUS

Kasetti-WC

Tof
i

Todella
mukavat patjat

Huolellisella suunnittelulla ja
tarkkaan mietityillä yksityiskohdilla
saavutetaan upea, kodinomainen
tunnelma.

NUKU
Kääntyvät istuimet

Pitkittäin tai poikittain — auton
takaosassa on mukavat patjat
nukkumista ja chillailua varten.

PESEYDY
Monitoimitila: peseytymistilaa voidaan käyttää myös
lisäsäilytystilana.

Classic Ambience
-lattiaverhoilu
C
600
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Työtasot

Yläkaapit
2-liekkinen
kaasuliesi

Kompressorijääkaappi 90 l

Sisustukseen valittavana ovat
verhoilut Sandbar ja Tofino
Beach — molemmat on tietysti
toteutettu laadukkailla materiaaleilla ja huolellisesti viimeistellen.

KOKKAA
Kaksiliekkinen liesi, kompressorijääkaappi, optimaalinen tilankäyttö — ja avaamalla oven saat
kesäkeittiön. CLIFF saa kenet
tahansa hellan ääreen.
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Sisätiloissa: CLIFF on
viihtyisä, tilava ja hyvällä
maulla toteutettu.

EPÄSUORA VALAISTUS
Tällaista sen pitää olla: lämmin ja
pehmeä valo luo CLIFF-retkeilyautoon kodikkaan tunnelman.
C
640

CLIFF — ASU & KOKKAA

CLIFF — ASU & KOKKAA
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Kotona
matkalla.

2-LIEKKINEN LIESI
JA LASIKANSI

Reissun päällä
paljon tilaa liikkua,
elää ja nauttia
olosta vapaasti.

Näin keität mukavasti napakat
espressot, kokkaat nopean pastaaterian tai hienostuneen illallisen.

C
640

Tofino Beach -verhoilu
C
540
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Tyyliä

Ominais u u ks i lta a n
lu ote t tava, u lkoasulta a n
s port tine n – todellin en
ilo s ilmäl l e .

sunlight

COMBI-4-KAASULÄMMITYS
Ihanteellinen lämpötila: tehokas
lämmitys takaa CLIFF-matkailuautoon toivotun lämpötilan.

LED-LUKULAMPPU
Kohdista, minne haluat: energiatehokkaat LED-lukulamput voi
kääntää haluttuun asentoon tai
siirtää paikasta toiseen.

Kaksinkertaisissa ikkunoissa on
pimennysrullaverho sekä hyttysverkko.

C
640

CLIFF — NUKU

CLIFF — NUKU

ILMAA SISÄÄN, KAIKKI MUU ULOS

Asu hyvin,
nuku
paremmin.
CLIFF-retkeilyautossa
rentoudut varmasti. Sen
takaavat laadukkaat patjat
ja kodikas tunnelma.
C
540

13

seliäs

ek

Sisään mahtuu enemmän
kuin uskotkaan: CLIFF
kätkee kaikki tarvikkeet
turvallisesti. Pienet yksityiskohdat toimivat suurina tilaratkaisuina. Tämä
näkyy mm. pesutilassa,
missä suihku, pesuallas
ja kasetti-wc ovat sulassa
sovussa keskenään.

C
540

CLIFF — PESEYDY

K
CLIFF — SÄILYTYSTILAT

i
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640

Korkeisiin vaatimuksiin:
Myös pesutiloihin on käytetty
ainoastaan laadukkaita materiaaleja.
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Uusi näkökulma auttaa
keksimään luovia ja
uudenlaisia ratkaisuja —
CLIFF-retkeilyautolla voit
kokea elämäsi seikkailun.
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Yhdessä

C L I F F o n LEIKKISÄ
JA LUOTET TAVA
KU MPPAN I RENTO O N
MAT KU STAM ISEEN.

sunlight

CLIFF 600

Sallittu henkilömäärä

Sallittu henkilömäärä
+

Nukkumapaikat

195 × 133 / 130 cm

Nukkumapaikat
Takaosan makuupinta-ala

+
197 × 157 / 150 cm

CLIFFmallit.
CLIFF-retkeilyautoista on
saatavilla neljä pohjaratkaisua.
Ohessa katsaus eri kokovaihtoehtoihin ja tilajakoihin.
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CLIFF 601

CLIFF 640

Sallittu henkilömäärä

Sallittu henkilömäärä

Nukkumapaikat

+

Takaosan makuupinta-ala
alhaalla

185 × 157 / 150 cm

Takaosan makuupinta-ala
ylhäällä

187 × 130 cm

C
540

Pituus 636 cm, leveys 205 cm, korkeus 265 cm

Pituus 599 cm, leveys 205 cm, korkeus 265 cm

Sandbar-verhoilu

CLIFF — MALLIT

CLIFF — MALLIT

Takaosan makuupinta-ala

Pituus 599 cm, leveys 205 cm, korkeus 265 cm

Pituus 541 cm, leveys 205 cm, korkeus 265 cm
CLIFF 540

Nukkumapaikat
Takaosan makuupinta-ala

+
196 ×195 / 185 cm

19

Varustelun vapautta.
sunlight

Voit rakentaa oman CLIFF-retkeilyautosi väristä varusteluun
oman makusi mukaan. Seikkailunhalua ja vapaudenkaipuuta
löytyy kaikista malleista yhtä paljon.
Automaattinen
ilmastointi

CLIFF — LISÄVARUSTEET

Kolme ulkoväriä

Peruutustutka
16" alumiinivanteet

Rengaspaineanturi

9-vaihteinen automaattivaihteisto

Valkoinen
(vakioväri)
Hopea
metalliväri
Voit valita CLIFF-autosi sävyksi puhtaan valkoisen tai kaksi eri harmaan sävyä.
Muita lisävarusteita: LED-päivävalosarja, sumuvalot, ajoneuvon värinen puskuri
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Tummanharmaa
metalliväri

TA K U U VA R M A

Elämä
on

tarkoitettu
elettäväksi.

SEIKKAILU

SUNLIGHT-TIIMI

Ne pienet
erot.

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

Huomaat ne todennäköisesti vasta
toisella silmäyksellä: huolella suunnitellut
yksityiskohdat ja kekseliäät ominaisuudet,
joita on kätketty jokaiseen nurkkaukseen.

Useita ammattilaisia, yksi
tiimi, 100 % panos
LUE
LI SÄ Ä

ISOFIX

Kahden portin USB-pistorasia

lastenistuimen kiinnittämiseen

Sähkökäyttöinen porras
(lisävaruste)

90 l:n jääkaappi

kahdelle 11 kg:n kaasupullolle
(lukuun ottamatta mallia
CLIFF 601, johon mahtuu
yksi 5 kg:n kaasupullo)

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.«
Tuotantojohtaja

Sunlightin tuotepäällikkö

Käyttöpaneeli
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Stephan

Sunlightin toimitusjohtaja

Kaasupullojen säilytyskaappi

näyttää kaikkien säiliöiden täyttöasteen sekä akkujen varauksen.

Daniel

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

CLIFF — KOHOKOHDAT

Tunnelmavalaistus ja
lisävarusteena pöydän
jatkomahdollisuus

2-liekkinen kaasuliesi
jaetulla lasikannella

KULKEE OMIA POLKUJAAN
25

SUOMI

Keep
Rolling
Olemme pyöräilleet Etnalla, purjelautailleet vuonoilla ja viettäneet perhelomaa Toscanassa. Olemme tutkineet vaellusreittejä, kiipeilykarttoja
ja säätiedotuksia. Emme kuitenkaan istu
ainoastaan CLIFF-retkeilyautojemme
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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