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Er valt veel te
beleven.
Oli
DORN

Oli is één van de beste Enduro-mountainbikers
van Duitsland en het grootste deel van het jaar
onderweg. Alhoewel hij van zijn drukke bestaan
geniet, is de geboren Allgäuer ook graag thuis.
Fijn, dat dit prima te combineren is, onderweg en
je toch thuisvoelen.

Balu

Balu is een Australian Shepherd en
2 jaar oud. Hij mag dan wel jonger
zijn dan zijn baasje en er fris en fruitig uitzien, maar verder lijken ze erg
op elkaar: ze zijn beide nieuwsgierig
naar de wereld, zijn allemans vrienden en hebben een enorme bewegingsdrang — maar toch zijn ze beide
ook family minded en genieten ze
van de rust in hun mobiele thuis.

Onze wereld verdient het, om gezien te worden.
Er zijn zo veel bergen te beklimmen, zo veel
golven te surfen, rustige plekken te ontdekken en
bijzondere steden te beleven. Intensiever als
met een kampeerauto kan men dit alles niet ervaren,
altijd onafhankelijk en flexibel, en altijd heel
dichtbij of er zelfs middenin.
Het Sunlight team weet uit eigen ervaring, wat
je als wereldreiziger nodig hebt. Onze kampeerauto’s
zijn betrouwbaar, veelzijdig, wendbaar en van hoge
kwaliteit — waarschijnlijk de mooiste manier om onderweg ook thuis te zijn. Gewoon instappen en wegrijden —
er valt nog zoveel te beleven.

“Mijn kampeerauto is eigenlijk
een mobiele werkplaats, maar ook
mijn onderdelenmagazijn. Waar we
ook onderweg zijn, de beschaving is
vaak een eind weg.“
Guido
is zijn eigen fietsenmaker

“Pontresina is als een droom,
net als het Aosta dal,
Canazai of Verbier. Ook Sardinië
is sensationeel en de
Ligurische kust kan ik zonder
meer aanbevelen.“
Oli
kent en geniet van de mooie plekken

De halfintegraal —
compact & slim

A

K

Voor Oli Dorn is de veelzijdige halfintegraal
de perfecte mogelijkheid, werk en gezin met
elkaar te combineren. Voor zijn vriendin Lisa,
zijn zoon Nino en hond Balu biedt hij een
gezellig, modern en praktisch "thuis". Daarbij
is hij zo compact en sportief, dat hij zich ontspannen en comfortabel door de Alpenpassen
laat sturen.
KAMPEERAUTO MODELLEN

KAMPEERAUTO MODELLEN

De alkoof —
Wat een ruimte
BASIS VOERTUIG
Model
Basismotor

2,3 L MJet

Emissienorm

EURO 6

Vermogen kW (PK)

96 (130)

Wielen
Aanhangergew. 12 % geremd / ongeremd

6

FIAT DUCATO

215 / 70 R 15 C

Als profsporter weet Guido Tschugg, dat er naar boven
nog altijd lucht is. Daarom past de alkoof ook prima bij hem:
door de naar boven geplaatste bedden heeft hij ruim
voldoende plaats voor zijn (zeer omvangrijke) uitrusting —
en voor de andere drie familieleden …

2.500 / 750 kg

7

De integraal —
Een eenheid

Paraglider Michael Gebert is zelden alleen op
pad. Met zijn collega, zijn fotograaf en met
al zijn bagage heeft hij veel plek en een goede
organisatie nodig. Door de naadloze overgang
van cabine naar het woongedeelte en de slimme
inrichting schept de integraal een zeer groot
gevoel van ruimte. En dat met gelijke breedte.
De integraal blijft smal, slank en wendbaar.
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“Bij het fietsen gaat het om
maximale snelheid. Aansluitend
om maximale gezelligheid.“
Guido
Wereldkampioen Downhill
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Functionele tafel
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3 pits gasfornuis
met glazen afdekking

BEKLEDING
In het interieur bestaat de
mogelijkheid tussen twee stofferingen te kiezen: Macadamia
en Maui Beach — vanzelfsprekend
overtuigen beide varianten met
hoogwaardige materialen en een
excellente afwerking.

Vloer in
Classic Ambiance

Meubeldecor Sensual Oak en
Cosy White
Badkamer met aparte
doucheruimte

Hoogwaardige matrassen met
verhoogd ligcomfort

Slimme oplossingen verzin je niet
zomaar — je moet bepaalde dingen
ook zelf ervaren. Uit theorie en
ervaringen hebben wij deze slimme
oplossingen ontwikkeld.

T
69 L

SANITAIR
Kleiner en slimmer gaat bijna
niet: de badkamer is perfect
doordacht en biedt naast de douche, wastafel en toilet ook nog
eens veel opbergmogelijkheden.

Draaibare stoelen

KAMPEERAUTO — INTERIEUR

KAMPEERAUTO — INTERIEUR

WONEN

KOKEN
Hoogwaardige apparatuur, praktisch ingericht, fraai afgewerkt: met
een koelkast, een 3 pits gasfornuis,
een rvs spoelbak en ergonomische werkruimte ontbreekt het in
de keuken aan niets — behalve misschien een hongerige kok.

Toilet met electrische pomp en
draaibare zit

Bovenkasten

Koelkast 113 l met
vriesvak 14 l

Lattenbodem voor
verhoogd ligcomfort

12

SLAPEN

Mooie
uitzichten.

Queens-, éénpersoons-, stapel-,
of frans bed, in de lengte of over
dwars: afhankelijk van model
biedt Sunlight diverse bedopstellingen, met een houten lattenbodem en met een hoogwaardige,
allergievrije matrassen.
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KAMPEERAUTO — WONEN

KAMPEERAUTO — WONEN

Hier is het
goed toeven.

T
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Voetjes hoog, op vakantie! Onze kampeerauto
verandert in een handomdraai van betrouwbare
reisgenoot in een gezellige woonkamer. Dankzij
de slim doordachte ruimte oplossing vindt
een ieder eenvoudig zijn plek — het maakt niet
uit, voor groot en klein.
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Tot 180° draaibare stoel
De bestuurder- en bijrijdersstoel worden eenvoudig aan de zitgroep toegevoegd.

15

KAMPEERAUTO — WONEN

“Het kan ook rustig een keer slecht weer zijn,
wij maken het ons overal gezellig, zonder dat
direct de wanden op ons afkomen —
waarbij Nino trouwens het liefst met regen
buiten in de plassen speelt.“

KAMPEERAUTO — WONEN
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Oli

reist het liefst met zijn gezin
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Tweede accu
voor meer reserves
in jouw kampeerauto
(optioneel)

Ergonomisch
zitkussen
Ergonomische kussens
zorgen voor een
aangenaam verblijf
in de zitgroep

I
68

KAMPEERAUTO — WONEN

De kleine details zie je pas in tweede instantie, maken echter
wel het onderscheid: Van de praktische USB aansluiting
bij de tafel tot aan de indirecte verlichting, die vooral één ding
uitstraalt: gezelligheid.

21

KAMPEERAUTO — WONEN

LED-verlichting
Het wordt LED: de geïntegreerde verlichting onder de
bovenkasten.

USB-stopcontact
T
67
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Het praktische USB-stopcontact
voor het opladen van de smartphone of tablet.
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“Vrijheid betekent voor mij,
compleet onafhankelijk.
Ik kook graag voor me zelf,
wat en waar ik wil.“
Guido
kookt graag en goed

De keuken met liefde voor
detail: royale laden en bovenkastkleppen met softclose
techniek, grote ronde spoelbak
van rvs, voorzien van een glazen afdekplaat en hoogwaardige apparatuur.

3 pits gasfornuis
met een gietijzeren pannendrager
en een glazen afdekking

KAMPEERAUTO — KOKEN
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Een maaltijd, naar
je eigen smaak.
Hier kun je goed toeven — en geld besparen: In de keuken van onze
Sunlight kampeerauto’s is alles perfect op elkaar afgestemd. De
hoogwaardige inbouwapparatuur, het gasfornuis, de spoelbak en de
praktische werkbladen als ook de opbergmogelijkheden. Hier moet
het toch eenvoudig zijn de gerechten als in een restaurant te bereiden.

26

KAMPEERAUTO — KOKEN

KAMPEERAUTO — KOKEN

Een stuk vrijheid: Wie zo’n
keuken ter beschikking heeft,
gaat niet op zoek naar een
restaurant. Ze biedt niet alleen
royale werkbladen en opbergruimte, maar is ook praktisch
ingericht — en met haar moderne,
frisse design fraai om te zien.

I
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KAMPEERAUTO — KOKEN

A
70

Koelkast 167 l
Optioneel: een grotere
variant koelkast:
met 167 l koelkast en
29 l vriesvak.

Stroomverbruik
Efficiënte apparaten met
een laag energieverbruik

A
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“De flexibiliteit om
mijn sport uit te oefenen is één.
Maar boven alles zweeft
het gevoel van vrijheid.“
Michael
paraglider, vrijheid genieter

T
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KAMPEERAUTO — SLAPEN

Lucht erin, al het
andere eruit
De dubbele ramen beschikken over
een verduisterings- en insectenrollo
(met uitzondering van de badkamer).
TI
67
68
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Nou, slaap
lekker.
Slapen is een persoonlijke aangelegenheid: op de
buik of op de rug, of toch liever op de zij. Fijn dat jouw
Sunlight bijzonder flexibel is en je laat slapen, zoals jij
het graag wenst: of over dwars of in de lengterichting,
boven of onder, apart of samen.

“Het is het samenzijn, dat het reizen
met een kampeerauto zo bijzonder maakt.
Onze tijd samen is zo mooi en zo
intensief — en toch heeft ieder een plekje
om even terug te trekken.“
A
70
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Oli

kent zijn plek — en
waar die van zijn hond Balu is

35

Opstap naar
hogere sferen

KAMPEERAUTO — SLAPEN

Dankzij het hefbed met Clima-Plux
elementen verandert de cabine in
een grote ligweide. Met een stevige
ladder komen ook de kleinsten in
het populaire stapelbed.
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KAMPEERAUTO — SLAPEN

I
69S
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KAMPEERAUTO — SLAPEN

Tijdens vakantie heeft men meestal boven alles,
maar één ding in te halen: slaap. Daarom zijn onze
hoogwaardige matrassen en de flexibele bedoplossingen zeer waardevol. Zo geniet een ieder naar
zijn eigen keuze van een aangename slaap. Wie vroeg
wil opstaan, moet in ieder geval de wekker zetten.

T
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Kwaliteit van de douche tot aan
de kast: ook in de badkamer
zijn uitsluitend hoogwaardige
materialen gebruikt.

Mooi & schoon.

KAMPEERAUTO — SANITAIR

Wie niet veel ruimte heeft, die heeft het — meestal —
wel in het hoofd. De badkamer met douche, wastafel
en toilet is multifunctioneel ingericht en met enkele
slimme opbergmogelijkheden en praktische details
geïntegreerd.

I
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“Alhoewel ik vaak onder de modder
zit na het fietsen, het staat in
geen verhouding met mijn zoon Nino.
Wij brengen echt veel tijd door onder
de douche.“

Oli

komt zelden schoon naar huis

A
70
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Royale opbergruimte en veel aflegmogelijkheden: afhankelijk van het model biedt
Sunlight een extra kledingkast als ook een
doordachte garage voorzien van verlichting,
een antislipmat en vastzetogen, zodat ook
alles op zijn plek blijft.

KAMPEERAUTO — OPBERGRUIMTE

Alles op zijn plek.

I
68

Vario badkamer
Alles gaat hier om plaats:
in de badkamer zijn veel
elementen draai-, verstelbaar en op te bergen.
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“Flexibiliteit is voor ons
als paragliders essentieel. Een
sportieve kampeerauto
is voor mij ondertussen bijna
een must.“
Michael
vliegt veel en rijdt veel

Een kwestie
van smaak.

Praktisch perfect.
De rode loper rollen we niet uit — de elektrische
opstap echter wel. Onze highlights laten zien,
dat wij weten, waar het om te doen is: praktisch
en veilig, slim en gezellig.

Welk design, welke uitrusting? Aan jou
de keuze, zodat jouw Sunlight helemaal
aan jouw wensen voldoet.
Verhoogde bumper
-elementen
Dakraam in de cabine

Stopcontact in de garage *
Koelergrill in
glanzend zwart

KAMPEERAUTO — HIGHLIGHTS

3 pits gasfornuis
met glazen afdekking

Indirecte verlichting

Softclose schuiflade

Elektrische instaptrede

Ruimte voor de gasflessen

GFK dak en achterzijde

Zijwanden in
zilver metallic
Striping Sunlight
Active

LED-dagrijdverlichting
16" aluminium
wielen origineel
Fiat

48

Koplampen met
zwart kader

Hordeur

* Basic pakket
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Jij beslist.
Alle modellen in één overzicht.

Lengte 683 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 598 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 598 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

HALFINTEGRAAL

T 58

T 60

T 64 *

Aant.toegest.personen

Aant.toegest.personen

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+
+

Aant.toegest.personen

A 70
+

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

A 72
+

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

T 65 *
+

+

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

Aantal slaapplaatsen

+

Lengte 738 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 693 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 699 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 723 cm, breedte 233 cm, hoogte 310 cm

Lengte 728 cm, breedte 233 cm, hoogte 310 cm

Lengte 663 cm, breedte 233 cm, hoogte 310 cm

A 68

T 66

T 67 *

Aant.toegest.personen

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+

KAMPEERAUTO — MODELLEN

KAMPEERAUTO — MODELLEN

ALKOOF

+

I 68

I 69 S

Aant.toegest.personen

+

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

I 69 L
+

T 68 *

Aant.toegest.personen

+

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+
+

Lengte 743 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 699 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 743 cm, breedte 233 cm, hoogte 291 cm

Lengte 743 cm, breedte 233 cm, hoogte 294 cm

Lengte 699 cm, breedte 233 cm, hoogte 294 cm

Lengte 743 cm, breedte 233 cm, hoogte 294 cm

INTEGRAAL

T 69 S *

T 69 L *

Aant.toegest.personen

Aant.toegest.personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+
+

* optioneel hefbed
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“Voor mij is de kampeerauto
de perfecte mogelijkheid, mijn
beroep als prof-biker en mijn
gezinsleven te combineren.“
Oli
Prof-mountainbiker,
vader en hondenliefhebber

Interview met
Oli Dorn
Waarom is het zo perfect voor Nino?
OLI Nou, als eerste groeit hij veel in de
natuur op. Als het weer het maar enigszins toelaat, wil hij naar buiten. Hij kruipt
op zijn deken, ontdekt het grasveld, leert
op dit moment lopen en trekt zich op aan
de opstap. Voor mij is het altijd een goed
signaal, als kinderen kleine speeltjes waarderen. Nino is snel tevreden. En ik vind het
natuurlijk ook prima, dat hij op bij me op
de fiets zit. Hij kan daar uren ziten en alles
goed aanschouwen.
En Balu past goed om hem?
OLI Die twee zijn onafscheidelijk. Als Nino
een bretzel eet, is het vanzelfsprekend dat
Balu de helft mee krijgt. En Balu verliest
hem geen seconde uit het oog. En het is
ook heel mooi, dat beide door het reizen
totaal niet éénkennig zijn. Ze voelen zich
overal thuis. En als Balu merkt, dat mensen
bij ons horen, dan zijn ze direct een vriend
van de familie.

En wat is jouw favoriete highlight in de
kampeerauto?
OLI Oei…, dat is een lastige. Maar waarschijnlijk, dat je in onze T65 de ruimte in
twee aparte gedeeltes kunt splitsen. Open
je de badkamerdeur, dient deze ook ter
afsluiting van de slaapkamer — en dan heb
je twee gescheiden gedeeltes. Dat vinden
wij erg handig.

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

Jouw vriendin Lisa, jullie zoon Nino en
Balu, jullie hond, reizen meestal met je mee.
Genieten zij ook zo?
OLI Zonder meer. Lisa ziet meer van de
plaatsen dan ik, omdat ik meestal aan het
fietsen ben. Voor Nino is het de mooiste
manier om op te groeien en Balu houdt
ervan.

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

En in de kampeerauto zelf? Zijn ze daar
ook graag?
OLI Ja, logisch. Tijdens het rijden ligt Balu
tussen de stoelen, omdat hij weten wil, wat
er gebeurt. Anders ligt hij onder de tafel,
waar hij zicht heeft op de deur en alles wat
buiten gebeurt. Ook is hij een goede waakhond.

Oli, jij bent meer dan de helft van het jaar
niet thuis — ben je een rusteloos type?
OLI Nee, dat denk ik zeker niet. Ik ben wel
zeer nieuwsgierig naar culturen, mensen
en plaatsen, maar ik ben geen onrustig of
gedreven type. Het is ook mijn werk en
ik houd ervan zo op pad te zijn, omdat ik
mijn basis, mijn thuis meestal bij me heb:
mijn gezin. De kampeerauto is de perfecte — eigenlijk de enige — mogelijkheid,
deze samen te combineren: gezin en werk.
Dus ons leven is fantastisch!

54

Over het algemeen is er genoeg plaats in de
T65 voor jullie als kleine familie met hond?
OLI Absoluut. Ook als het regent en we veel
in de kampeerauto zijn. Onze tweepersoons
bed is overdag een speelplaats voor Nino.
Ook daar kan hij via de ramen zien wat er
buiten gebeurt. Hij klopt vaak aan het raam,
soms zo lang totdat hij ondersteund door
het raam in slaap valt.

“De kampeerauto is
de perfecte —
eigenlijk enige —
mogelijkheid, deze
samen te combineren:
gezin en werk.
Ons leven is fantastisch!“
En Ninos lievelingsplek?
OLI 100% de cabine. Dat is een absoluut
hoogtepunt voor hem, als hij voor op mijn
schoot kan zitten en aan het stuur kan
draaien — natuulijk niet tijdens hij rijden..
Het is verbazingwekkend wat hij allemaal
meekrijgt. Hij zit daar en grijpt naar de versnellingspook, hij weet waar de ruitenwissers bediend worden. Fietsers, kampeerders
en de hond — daar geniet hij van.

Zo storen we Nino niet tijdens het slapen
als wij nog op zijn. En omgekeerd, als ik
een zakelijk telefoongesprek heb en wat
rust nodig heb, sluit ik simpelweg even de
deur. Soms ben ik ook met de fotograaf op
pad en ook dan hebben we ieder een eigen
gedeelte. Dat is echt fijn.
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Bagagelijst

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

• Fietsen & speelgoed
• Helm & riem voor de hond
• Luiers & gereedschap
• Voetbal & fruit
• Laptop & werkkleding
• Rugzak & rammelaar

56

Dit klinkt als en lijkt op een droomleventje …
OLI Nou ja, ik ben er geen voorstander van
een idylle te scheppen. Ik denk, dat deze
levensstijl het beste bij ons past, omdat we
het zo leuk vinden en we een hechte eenheid zijn. Ik ben een familieman en reiziger
tegelijk. Ik ben ontzettend dankbaar, dat
Lisa net zo is als ik — en dat geldt ook voor
Balu en Nino. Wij zijn zeker niet doorsnee,
we willen echter het leven zo intensief als
mogelijk ervaren — en dat met elkaar. En zo
hebben we met ons rijdende huis de perfecte weg gevonden. Dus ja, ergens is het
toch onze droomleven..

“32.000 Kilometer in een jaar.
Wij zijn weer goed en veilig terug.“
Guido
verblijft het meest in het zuiden

Interview met
Guido Tschugg

Bike-legende, E-Bike-pionier
en vader

TSCHUGG

“Ik ben een vrijheidsgenieter, die echter ook zijn basis
nodig heeft. In de alkoof heb ik altijd een compleet tweede
huishouden bij me, zodat ik op elk moment spontaan vertrekken
kan. In de garage ligt ook de barbeque, de haard met hout
en natuurlijk mijn gereedschap. Dan zet ik mijn eBikes er nog
bij, soms ook de crossmotor en gaan…!“

Guido, hoeveel kilometer heb je vorig jaar
met jouw alkoof camper gereden?
GUIDO Zeker zo’n 32.000 kilometer. En het
verliep allemaal heel gesmeerd. het zuiden
van Spanje en Frankrijk, maar ook waren we
in Italië en Zwitserland.
Je rijdt niet altijd met jouw gezin, maar ook
vaak alleen — waarom heb je een A70 nodig?
GUIDO Ik heb altijd een compleet tweede
huisraad bij me en die is bij mij altijd zeer
omvangrijk. Dat betekent niet alleen wat
schoon ondergoed, shirts, broeken en
een tandenborstel. De hele uitrusting
vergt nogal wat plaats. Een paar helmen,
veel bescherming en natuurlijk schoenen.
Bovenal heeft de A70 een grote garage —
en die is voor mij simpelweg perfect.

60

Ben je ook tijdens het verblijf in de kampeerauto een schoon type — want laten we eerlijk
zijn, drek en modder hoort er bij toch, in de
fiets- en motorcross-sport?!
GUIDO Nou ja, ik ben niet echt opgeruimd,
mijn kleding ligt ook rommelig in de kasten, maar een modderpoel moet het ook
niet zijn in de kampeerauto. Als ik onder
het zand of de modder zit, dan hang ik de
kleding in de garage om te laten drogen.
De garage is verwarmd, dat droogt perfect. Ideaal, ook voor de schoenen en mijn
bescherming.

Hoeveel eBikes staan er in de garage?
GUIDO Dat ligt eraan. Vijf, soms zes kunnen
er wel in, maar meestal heb ik er twee bij
me en dan vaak ook mijn crossmotor. En
dan heb ik nog voldoende plek voor mijn
gereedschap en onderdelen zoals een wielset, reservebanden, slangen en een derailleur etc.
Dat verbaast me niets, dat je dat nodig
hebt — als prof-Downhill biker met een voorliefde aan lastige paden heb je waarschijnlijk
ook behoorlijk wat slijtage.
GUIDO Dat is logisch dat je dat denkt,
maar is niet helemaal zo. Eigenlijk maak ik
maar weinig stuk, komt ook omdat ik een
’schone’ fietser ben. Vorig jaar tijdens de
wereldkampioenschappen in Andorra heb
ik niet eens lek gereden. Meestal gaat
er bij de amateurs meer stuk, dan bij
de profs.

“Vuurtje maken,
luifel uit, stoelen en
tafel neerzetten —
dat is toch perfect
om even bij te
komen en om
te ontspannen.“

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

Wie goed wil racen, die moet een strakke
stijl hebben en een strakke lijn volgen.
Anders haal je geen medailles, maar rijd je
zelfs meer kapot — en vaak ook je lichaam.

De garage is dus jouw favoriet…
GUIDO (Lacht) Ja, dat klopt. Hij heeft ondertussen ook een stopcontact, zodat ik mij
eBikes direct opladen kan. Dat was vorig
jaar ook mijn input aan de productmanager en nu is deze aanwezig. Ik doe met
mijn kampeerauto wat ik wil … Nee, zonder gekheid: De samenwerking met het
Sunlight-team is geweldig. Ik krijg niet
simpelweg een kampeerauto, om daarmee
de wereld te ontdekken en om het logo te
laten zien. Het gaat er echt om, als fanatieke
veelgebruiker, te testen en om een eerlijke
feedback te geven.
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Welke andere details in deze alkoof maken
het jouw leven eenvoudiger?
GUIDO Ach, van kleine dingen kan ik altijd
erg genieten. Het USB stopcontact bij de
tafel bijvoorbeeld, of de indirecte verlichting. Die zorgt voor een fijne, romantische
sfeer — ik heb er alleen weinig aan, als ik
alleen zonder mijn vrouw onderweg ben.
Maar het ziet er alleen al goed uit.
En gezelligheid straalt het in ieder geval uit.
Je bent echt super snel tijdens de wedstrijden, maar anders toch ook echt een rustige
genieter, toch?
GUIDO Ik houd van gezelligheid, absoluurt.
Ik heb altijd mijn koffie en melkklopper mee
en maak ook echt tijd om vers te koken. Ik
kijk niet echt nauwgezet naar mijn voeding,
maar zorg er wel voor dat het me smaakt.
Boven alles, steek ik vaak en graag de
barbecue aan. Die gaat altijd mee, net als
de vuurschaal en het hout. Vuurtje maken,
luifel uit, stoelen en tafel neerzetten — dat
is toch perfect om even bij te komen en om
te genieten.

Onze team reizigers Michael Gebert en Guido Tschugg
Interview online op sunlight.de/nl

Guido
TSCHUGG

Guido was al gek van de motorsport, sinds hij op
de BMX en MTB zowat alles won, wat er internationaal maar te winnen was. Zo is de eBike ook zijn zijn
(enorme) ’wagenpark’ opgenomen, toen andere
nog de draak staken met de electrische fiets. Hij
geldt wereldwijd als één van de pioniers op het
gebied van eBikes. Voor Sunlight is zijn input, als
veelvuldig gebruiker en uitgekiende uitvinder, van
groot belang voor het productontwikkelingsteam.

Michael
GEBERT

Hij komt uit één van de mooiste regio’s
van Duitsland, de Allgäu — en toch is
hij maar zelden daar. Michael reist als
paraglider acht maanden per jaar over
de hele wereld. Van Äthiopien tot Albanië heeft hij de landen van de wereld
van boven en onder gezien.

Winning Team
Het Sunlight Factory Team bestaat uit professionele paragliders,
mountainbikers, snowboarders en surfers, die met onze kampeerauto’s de wereld rondreizen. Zij leveren waardevolle input aan onze
afdeling productontwikkeling en zijn de kern van onze marketingcampagnes. Voor dit bijzondere concept hebben we zelfs de
begeerde European Innovation Award for the Caravaning Industry
gewonnen. Een uitstekend team om zo te zeggen!

Het maakt niet uit in welke
uitvoering of met welke uitrusting, de Sunlight kampeerauto’s
hebben een familie-slogan:
maximale betrouwbaarheid
en een maximaal comfort voor
maximale vrijheid. Wij steken
zo veel mogelijk liefde en kennis
in onze kamapeerauto’s, omdat
u ook ons ’thuis’ bent. Wij weten,
wat het leven onderweg eenvoudiger maakt en werken altijd
aan de kleinste details. Bij
kampeerders zijn wij in ons
element — en scheppen daarmee
een droomwereld voor ons en
voor jou.

NEDERLAND / BELGIË

Technische- en prijswijzigingen evenals drukfouten en vergissingen voorbehouden. De
afbeeldingen in deze brochure tonen deels alternatieve designs of opties, waarvoor
een meerprijs geldt. Informatie m.b.t. de techniek, uitrusting en de prijzen vind je in de
aparte prijslijst. Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.
Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.
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