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Het is weer tijd voor een spontane roadtrip  
met de matties. Fanny en Fabi rijden via München  

richting het zuiden en slaan af bij het Zillertal,  
stoppen en shoppen in Innsbruck voor ze over de  

Brenner richting de kust gaan. En het voertuig?  
Kompakter dan een kampeerauto en ruimer dan  

een buscamper, de camper VAN …

Sunlight presenteert een slanke VAN, prima geschikt 
voor smalle weggetjes, met een super ruimtegevoel  

en verrassend veel plaats voor sportattributen of ander 
vakantiemeubilair. De ideale camper voor iedereen  

die optimaal wil genieten van vrije tijd. Wil je het  
proberen? Yes You VAN!

Aan de sensationele mooie 
Ligurische kust kan men  
het hele jaar door surfen en 
viert men La Dolce Vita.  

LEVANTO

INNSBRUCK
Een tussenstop bij vrienden  
in Innsbruck. Cruisen door  
de stad op skateboards en  
gezellig bijkletsen. 

Tijd voor een  
spontane Roadtrip. 

Alles in de Van en  
op naar het zuiden. 

Wanneer je wil:

MÜNCHEN

Het graniet ”pakt” elke klimmer.  
De Tiroolse vallei is een veelzijdig 
klim- en klautergebied — en in  
het voor- en naseizoen de plaats  
bij uitstek 

ZILLERTAL

Omdat je de Dolomieten 
gewoonweg niet links  
of rechts kunt laten liggen  
is een wandeling in dit  
ongelooflijk rotsachtige  
gebied een must. 

DOLOMIETEN

Yes You VAN.
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Het ruimtewonder.
Draaibare stoelen  
(afgebeeld met de  
standaard stoffering 
Gold Coast)

Vloer in  
Classic Ambience

Functionele tafel

Cassettetoilet

Variobad

Hoogwaardige matrassen met  
een verhoogd ligcomfort

Bovenkasten

Meubeldecor  
Sensual Oak

Ergonomisch 
gevormde kussens 

voor meer zitcomfort

Aflegplanken

89 ltr. koelkast met 
11 ltr. vriesvak 

Het mooie uiterlijk is geen  
toeval: de hoogwaardige, 
robuuste oppervlakken zijn  
mooi en sportief. Natuurlijk  
kunt u kiezen uit verschillende 
materialen en kleuren.

BEKLEDING 

Compacte afmeting met groot gevoel van  
vrijheid: de nieuwe VAN is smal en wendbaar  
en biedt dankzij goed doordachte indelingen  
en slimme oplossingen een ultiem ruimtegevoel.
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3 pits gasfornuis 

Doordachte indeling en details 
creëren een genereuze, zeer  
huiselijke woonatmosfeer.

WONEN

3-pits kooktoestel, koelkast in 
doordachte indeling — en bij een 
geopende deur, de mogelijkheid 
tot een outdoor-keuken. De  
VAN maakt bijna alles mogelijk.

KEUKEN

Of je nu in de breedte, de lengte 
of achterin slaapt en chillt, je ligt 
altijd op GOODSIDE-matrassen. 

SLAPEN

Conbineren: de douche-  
was- en toilet oplossing kan 
eventueel ook als extra  
opbergruimte gebruikt worden. 

SANITAIR
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V 66

Toegestaan aantal personen 

Aantal slaapplaatsen

Bedmaat achter 200 / 195 × 194 cm

Lengte / breedte / hoogte 665 × 214 × 271 cm

V 60

Toegestaan aantal personen 

Aantal slaapplaatsen

Bedmaat achter 194 × 140 / 130 cm

Lengte / breedte / hoogte 595 × 214 × 271 cm

+
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Bijna niets is onmogelijk:  
Met de compacte VAN op weg naar  
een afgelegen rots-terras op  

een bergpas of de mooiste smalle  
kustweggetjes.

T O U R S T O P 

Zillertal
In het legendarische ”Eeuwige Jachtgebied” in Ginzling in het Zillertal kun je klimmen  

in alle richtingen — en dat maakt het gebied van het voorjaar tot de herfst een toplocatie.  
Fabi en Fanny maken hun keuze voor beklimming van de ”Einhorn” bouldering route.



V 
66

V 
60

V 
66

V 
66

3-pits-kooktoestel  
met glasafdekking 

Soft-Close

Optioneel: Stoffering Maui BeachAlle ruimte voor het bereiden van 
een sterke expresso, een frisse 
salade of ander gastromisch menu. 

Met liefde voor detail: royale  
laden en bovenkatkleppen  
die sluiten met het Softclose- 
Systeem.

Het perfecte  
recept.
De keuken in onze nieuwe VAN is  
er één van een perfect recept:  
Hoogwaardige inbouwapparatuur,  
gaskookplaat, spoelbak, werkblad  
en opbergruimte exact op elkaar  
afgestemd. Makkelijk toch? 
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T U S S E N S T O P

Innsbruck
Fanny en Fabi hebben bijna meer  
vrienden in Innsbruck dan in hun  

woonplaats München. Deze keer gaat 
het niet om fietsen of freeriden,  

maar om een skateboard tour rond  
de stad. Stoppen bij de barista,  

shoppen in de stad en einde van de 
middag uitrusten op een terras. 
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Sportief en  
comfortabel.
Hoogwaardige apparatuur, slimme details,  
gezellig en sfeervol — de nieuwe VAN  
is praktisch, ongecompliceerd en ongelooflijk  
comfortabel.
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Combi-4-Gasverwarming 
met 10 ltr. boiler.
Optimale temperatuur: Die efficiënte 
kachel, brengt de VAN precies  
op temperatuur zoals je graag wil. 

LED-Leesspot
In een notendop: de energiezuinige 
LED-leesspots kunnen optimaal 
worden gepositioneerd. Draai en 
schijn daar waar jij wil. 

Insectenhorren voor alle ramen
Een speciaal aan alle ramen aangepast net maakt  
de VAN een insektenvrije zone.

T O U R S T O P 

Dolomieten
Geen tussenstop in Zuid Tirol 
is eigenlijk niet mogelijk. De  

Dolomieten zijn veel te gezellig  
om doorheen te rijden, het  

eten is er geweldig en de mensen  
te gezellig. Met een kleine  

pauze doe je nieuwe energie 
op om weer verder te gaan. 
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Alles  
in één.
De juiste combinatie: het sanitair  
gecombineerd met het toilet geeft  
een doordachte oplossing en be- 
spaart ruimte. Onder andere door  
het draaibare toilet en ruimte om  
je natte spullen te drogen geeft  
extra mogelijkheden. 
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T O U R S T O P 

Levanto
Fanny en Fabi verbleven in de  

Apennijnen en ontbeten de volgende  
ochtend met boodschappen van  

Supermarkt Pecorino. Daarna op weg  
naar Ligurië, naar Levanto, in 

de buurt van de Cinque Terre-Orte, 
een plaatsje direct aan zee die  

droomgolven biedt aan surfers en een  
slaapplaats hoog boven de zee.
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Vario badkamer
Alles gaat hier om plaats:  
in de badkamer zijn veel  
elementen draai-, en ver-
stelbaar en op te bergen.
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Op avontuur.

Precies in het midden: onze nieuwe VAN biedt 
meer ruimte dan een buscamper en is compacter 
dan een kampeerauto. Heeft praktische 
oplossingen en verrassende voorzieningen.

Centrale gaskranen

Korte spiegelarmen

Lichtgewicht met hoger slaapcomfort

GOODSIDE-constructie
voor 2 × 11-kg-gasflessen

Opbergruimte 

USB-stopcontact

Ruime garage 

Road Trip-Tips:  
Pak de juiste spulletjes in,  

maak vooral geen afspraken  
volg het weerbericht en  

stop simpelweg gewoon  
dáár waar het mooi is.

3-pits-kooktoestel  
met glasafdekking

89 ltr. koelkast 
met 11 ltr. vriesvak

Standaard

GFK dak en achterzijde

bij bovenkastkleppen en laden

Soft-Close 
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Onze nieuwe VAN tref  
je aan precies in het gouden  

midden: Hij biedt meer  
plaats dan onze buscamper 
CLIFF en is smaller en wend- 

baarder dan een camper.  
Ontworpen voor avonturiers.  

Voor iedereen die geen  
beperkingen wil, maar met  

favoriete uitrusting aan boord  
de mooiste en meest opwin-
dende plekken wil bezoeken  
en dus een comfortabel en 

betrouwbaar voertuig nodig 
heeft waarin je je zelfs in  

afgelegen hoeken thuis voelt. 

Technische- en prijswijzigingen evenals drukfouten en vergissingen zijn voorbehouden.  
De afbeeldingen in deze Sunlight 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.

Grafik en Layout:  
HammerAlbrecht 
(Tom Albrecht, Jolanda Buck) 
Fotos: Martin Erd
Druk: Eberl Print

www.sunlight.de/nl
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