K
A

2O2O

Freedom

M
P
E

is my

E
R
A
U
T

life.
SUNLIGHT

O
S

S
U
N
L
I
G
H
T

M A D E

I N

G E R M A N Y

2O2O

Inmiddels 15 jaar geleden,
begon ons Sunlight avontuur
en weet je; onze drijfveer
voor ontwikkeling en ontdekking is nog net zo aanwezig
als op de eerste dag.

SUNLIGHT

VRIJHEID betekent,
erop uit gaan, vrij
zijn in waar je gaat of
staat. Onze Sunlight
kampeerauto’s zijn
betrouwbaar, veelzijdig,
wendbaar en van hoge
kwaliteit. Uitnodigend
om in te stappen en weg
te rijden.

Kampeerauto’s

Ontdekken

Fl e x i b e le vrijh eid —
d e mo oist e plekken
vi nd je n iet
i n een reisgid s.
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KAMPEERAUTO MODELLEN
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De veelzijdige halfintegraal biedt de perfecte mogelijkheid,
werk en gezin met elkaar te combineren. Compact en
sportief, zodat hij zich over elke bergpas of naar een idyllisch vissersdorp laat sturen, of wat denk je van een mooie
zonsondergang op het strand.
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Halfintegraal.
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Alkoof.
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 vooral wendbaar.
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KAMPEERAUTO MODELLEN

KAMPEERAUTO MODELLEN
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Het alkoof model, biedt een royale slaapgelegenheid
boven de cabine. De woonruimte in de wagen wint hierdoor ruimte en geeft een gezellige sfeer. Aan opbergruimte geen gebrek, dus genoeg plaats voor het hele gezin.
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Integraal.
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Er valt veel te beleven

Z ov eel m o o ie
p l ek k en , bergen , zee,
st e d en en no g m eer,
ac h t er e lke bo c h t wacht
e e n n i euw avo nt uur

sunlight

Van buiten en
binnen top.

36o°opname

BEKLEDING

online op
sunlight.de/nl
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Vloer in
Classic Ambiance

am i a

3 pits gasfornuis
met glazen afdekking
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Meubeldecor Sensual Oak en
Cosy White

c

ad

Functionele tafel

Badkamer met aparte
doucheruimte

WONEN
Slimme oplossingen vind je niet
alleen door knutselen en piekeren —
je moet de dingen ook aan eigen
lijf en leden ”beleven“. Als theorie
en praktijk samengaan, worden
de beste oplossingen geboren.
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SLAPEN
Queens-, eenpersoons-, Frans
bed, in de lengte of overdwars:
afhankelijk van het model biedt
Sunlight diverse bedvarianten,
met houten lattenbodem en
hoogwaardige matrassen.

KAMPEERAUTO — INTERIEUR

KAMPEERAUTO — INTERIEUR

Hoogwaardige matrassen met
verhoogd ligcomfort

Draaibare stoelen

SANITAIR
Slimmer is amper mogelijk: de
badruimte is perfect doordacht
en biedt naast een douche,
wastafel en cassettetoilet een
heleboel bergruimte.

Toilet met electrische pomp en
draaibare zit

Bovenkasten

Koelkast 113 l met
vriesvak 14 l

Lattenbodem voor
verhoogd ligcomfort
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Bij het interieur kun je kiezen
uit de bekledingen Macadamia
en Maui Beach — vanzelfsprekend
overtuigen beide varianten met
hoogwaardige materialen en een
excellente afwerking.

KOKEN
Hoogwaardige apparatuur, praktische organisatie en perfecte realisatie: met koelkast, 3-pits kookstel,
rvs gootsteen en ergonomische werkoppervlakken ontbreekt het de
Sunlight keuken aan niets — behalve
een kok met honger.
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Ontspannen

sunlight

Ge nie te n va n
ie de r momen t

Onderweg
en toch
thuis zijn.
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Een interieur ontwikkeld
voor iedereen die graag ruimte
en gezelligheid beleeft.
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Dichtbij of juist ver weg,
jouw Sunlight is in een
handomdraai van betrouwbare reisgenoot veranderd
in een gezellige woonkamer.

A
70

16

KAMPEERAUTO — WONEN

KAMPEERAUTO — WONEN
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KAMPEERAUTO — WONEN

KAMPEERAUTO — WONEN

Ook het interieur nodigt uit
om gezellig samen te zijn, de
gezellige ruimte biedt plaats
voor knusse momenten.

Je eigen mobiele
huis, waarmee je
overal thuis bent.
Dat heet vrijheid!
T
58
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Praktische Flex-rails om keukengerei
op te hangen
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Bekleding Macadamia

T
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Ru i mte

KAMPEERAUTO — WONEN
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Een paar van de intelligente
oplossingen herken je meteen.
Andere blijven onopvallend
op de achtergrond — maar
onvoorstelbaar praktisch zijn
ze allemaal.
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KAMPEERAUTO — WONEN
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Royaal gaat hand in hand met precisie: in een handomdraai
is onze kampeerauto omgetoverd van een betrouwbare
reisgenoot in een gezellige woonkamer met praktische
ruimtelijke oplossingen en een hoogwaardige uitrusting.
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KAMPEERAUTO — WONEN

Alles doordacht en
verbluffend goed
afgestemd — tot op
detail.

USB-CONTACT
Het praktische USBcontact om de smartphone
of tablet op te laden

LED-VERLICHTING
En het werd LED: de
geïntegreerde verlichting
onder de bovenkasten.

TOT 180° DRAAIBARE
STOELEN
De stoelen van bestuurder en
bijrijder maken in een oogwenk de eetruimte compleet.
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Bekleding Maui Beach

I
69 S

VOORAL SAMEN
Het avontuur
ligt

voor de
deur

I N D E N AT U U R

A
70

Mooi en praktisch —
beide even belangrijk.
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KAMPEERAUTO — KOKEN

Genieten wanneer en
waar je maar wilt.

Een keuken helemaal
naar jouw smaak:
ruime ladekasten en
bovenkastjes met
soft-close-systeem,
grote ronde spoelbak
van roestvrij staal
met glazen afdekking
en hoogwaardige
inbouwapparatuur.
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Waardevolle tijd: samen
koken, samen eten en samen
onderweg.
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Een stuk vrijheid: wie zo’n
keuken ter beschikking
heeft, gaat niet op zoek
naar een restaurant. Royale
werkbladen en opbergruimte en bovendien praktisch ingericht.

KAMPEERAUTO — KOKEN

KAMPEERAUTO — KOKEN
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Een royale keuken —
praktisch met liefde
voor detail.
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Een maaltijd, altijd
naar je eigen smaak.
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KAMPEERAUTO — KOKEN
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STROOMVERBRUIK
Efficiënte apparatuur met
laag energieverbruik

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

3-PITS KOOKTOESTEL
met glazen afdekplaat
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Laat je onderdompelen

Prachtige avon tur en —
me t jij ze l f
als midde lp un t

Aan het einde van de
dag heerlijk tot rust
komen op een hoogwaardig matras in een
relaxte atmosfeer in
een bed waar jou individuele voorkeur naar
uit gaat.

KAMPEERAUTO — SLAPEN

KAMPEERAUTO — SLAPEN
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Helemaal
tot rust
komen.
Slapen is een persoonlijke
aangelegenheid, Sunlight
biedt jou de flexibiliteit
om deze helemaal naar
jouw wens vorm te geven.
T
58
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Stevige opstap: om
veilig in het slaapgedeelte
te klimmen.
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Van het licht tot de combirollo,
alles is afgestemd op een
weldadige nachtrust.

T
65

Een bed voor elke slaappositie: overdwars of in de
lengte, boven of beneden,
apart of samen.

LUCHT NAAR BINNEN,
AL HET ANDERE NAAR BUITEN
De dubbelwandige ramen beschikken over een verduisterende
jaloezie en een hor (met uitzondering van ramen in het toilet).
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KAMPEERAUTO — SLAPEN

KAMPEERAUTO — SLAPEN

I
67 S

T
65

41

Vanzelfsprekend: ook in de
badkamer worden uitsluitend hoogwaardige materialen gebruikt.

Mooi &
schoon.

A
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KAMPEERAUTO — SANITAIR

KAMPEERAUTO — SANITAIR
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Een multifunctionele badkamer ingericht met slimme
opbergmogelijkheden en
geïntegreerd met praktische
details.
42
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Er schuilt zoveel meer in een
Sunlight dan dat je op het
eerste gezicht zou denken:
slimme opbergruimte en veel
aflegmogelijkheden. En dat
vind je overal in terug: bv. de
badkamer, multifunctioneel
ontworpen.
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KAMPEERAUTO — SANITAIR

KAMPEERAUTO — OPBERGRUIMTE

Alles op
zijn plek.

T
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VARIOBAD
Alles draait hier om ruimte:
in de badruimte zijn veel
elementen te verdraaien,
verstellen en verstoppen.
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Bike en board, grote
tassen en het laatste
hemd — in onze
Sunlight vindt werkelijk
alles een plekje.
45

Ontspannen

Om je e cht ov era l
thu is te voe l en .

sunlight

TIJD

Vol
verwachting

Rijk aan
beleving

O M O P PA D T E G A A N

Vormgevende
vrijheid.
Welk design, welke uitrusting? Aan jou
de keuze, zodat jouw Sunlight helemaal
aan jouw wensen voldoet.
Verhoogde
achterbumperelementen
Dakraam in de
cabine

KAMPEERAUTO — SPECIALE UITRUSTING

Koelergrill in
glanzend zwart

Ontspannen

Doe n e n l aten
wat je wil — e n voora l
wá ár je w il .

Striping Sunlight
Active

LED-dagrijdverlichting

Zijwanden in
zilver metallic
Koplampen met
zwart kader
16" aluminium
wielen origineel
Fiat
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Jij beslist.

Toegest. personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

INTEGRAAL

T 67S *

T 67 *

Toegest. personen

Toegest. personen

Toegest. personen

+

I 69 S

Toegest. personen

ZToegest. personen

+

Aantal slaapplaatsen

Aantal slaapplaatsen

+

Toegest. personen
Aantal slaapplaatsen

I 69 L
+

+

Aantal slaapplaatsen

Aantal slaapplaatsen

Lengte 697 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

Lengte 741 cm, breedte 232 cm, hoogte 293 cm

Lengte 698 cm, breedte 232 cm, hoogte 293 cm

Lengte 741 cm, breedte 232 cm, hoogte 293 cm

I 68

Aantal slaapplaatsen

T 66

Aantal slaapplaatsen

Lengte 698 cm, breedte 232 cm, hoogte 293 cm

I 67 S

+

Aantal slaapplaatsen

T 69 S *

T 69 L *

Toegest. personen

+

Toegest. personen

Toegest. personen

Aantal slaapplaatsen

+

Aantal slaapplaatsen

+

Lengte 696 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm
+

Toegest. personen

+

Aantal slaapplaatsen

+

T 68 *
+
+

+

Toegest. personen
Aantal slaapplaatsen

+

Lengte 740 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

Aantal slaapplaatsen

A 72
+

Toegest. personen

Lengte 690 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

Toegest. personen

+

Aantal slaapplaatsen

Lengte 720 cm, breedte 232 cm, hoogte 314 cm

Lengte 725 cm, breedte 232 cm, hoogte 314 cm

Lengte 660 cm, breedte 232 cm, hoogte 314 cm
Toegest. personen

A 70
+

Toegest. personen

T 65 *
+

KAMPEERAUTO — MODELLEN

KAMPEERAUTO — MODELLEN

Toegest. personen

T 64 *

Lengte 740 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

T 60

Lengte 735 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

T 58

Lengte 696 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

ALKOOF

A 68

Lengte 595 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

Lengte 595 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

Alle modellen in één overzicht.

Lengte 680 cm, breedte 232 cm, hoogte 290 cm

HALFINTEGRAAL

Aantal slaapplaatsen

+
+

* optioneel hefbed
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Flexibel

G e n i et e n, o n d er all e
o msta n d i gh ed en — o m dat
h e t l e ven o o k niet
r ec ht l i j n ig verlo o pt.

sunlight

SAMEN

Altijd
in voor

een nieuw
avontuur

O P PA D G A A N

Oli, jij bent meer dan de helft van het jaar
niet thuis — ben je een rusteloos type?
OLI Nee, dat denk ik zeker niet. In ben
wel zeer nieuwsgierig naar culturen,
mensen en plaatsen, maar 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.

Gezin en bike

ONS LEVEN IS

Oli Dorn leeft zijn droom als professionele biker —

Jouw vriendin Lisa, jullie zoontje Nino
en Balu, jullie hond, reizen meestal
met je mee. Genieten ze daar ook van?
OLI Zonder meer. Lisa ziet meer van
al die plaatsen dan ik, want ik ben
meestal op de trails aan het biken.
Voor Nino is het de perfecte manier
om op te groeien en Balu is er
sowieso dol op.

“Wij wilden het leven zo
intensief mogelijk beleven.
Met onze woning op wielen
hebben wij daarvoor de
perfecte methode gevonden.”

Waarom is het perfect voor Nino?
OLI Aan de ene kant omdat hij daardoor
veel in de natuur is. Zolang er geen onweer
is, wil hij buiten zijn. In de blubber spelen,
zand met de bagger schuiven of insecten
in het gras opsporen. Vroeger kroop Nino
altijd heel doelgericht naar mijn bike en
intussen is hij ook al vlot onderweg op zijn
eigen loopfiets.

Voor mij is het een goed signaal wanneer
kinderen niet veel speelgoed nodig
hebben. Nino is op dat punt heel tevreden.
En natuurlijk vind ik het prachtig dat hij
helemaal weg is van mijn fietsen. Hij kan
er uren op zitten en alles bekijken.

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

RONDUIT

De kampeerauto is de perfecte — en
eigenlijk de enige — mogelijkheid,
om dit te combineren: gezin en werk.
Dus ons leven is eigenlijk fantastisch!

ONGELOOFLIJK.
maar alleen als zijn gezin ook van de partij is.

59

En Balu past goed op 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.

EEN ECHT

Hebben jullie genoeg ruimte in de T 67 S
als klein gezin met hond?
OLI Absoluut. Zelfs als het regent en we
veel in de kampeerauto zijn. Overdag is ons
bed dan de speeltuin van Nino. Ideaal zijn
de ramen bij het bed, zodat hij precies kan
zien wat er allemaal buiten gebeurt. Op een
zeker moment ziet hij een plas water, dan
moet hij gewoon naar buiten om er in te
springen.

KAMPEERAUTO — INTERVIEW

En in de kampeerauto zelf?
Zijn ze daar ook graag?
OLI Natuurlijk. Bij het rijden ligt Balu tussen
de stoelen, want hij moet weten 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.

En het lievelingsplekje van Nino?
OLI De cockpit, zeker weten. Voor hem is
het een absoluut highlight als hij voor op
mijn schoot mag zitten en aan het stuur mag
draaien — natuurlijk niet tijdens het 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.

In het algemeen klinkt het bij jullie als
een droomleven …
OLI Nou ja, ik ben er geen voorstander van
een idylle te scheppen. Volgens mij is deze
levensstijl gewoon ideaal voor ons omdat
we het allemaal mooi vinden en een goede
eenheid vormen. Ik ben een gezinsmens
en een reiziger tegelijk. Ik mag alleen maar
ontzettend dankbaar zijn dat Lisa net zo is
als ik — en Balu en Nino natuurlijk ook. Wij
zijn zeker niet doorsnee. Maar we wilden
het leven zo intensief mogelijk beleven —
met elkaar. Met onze woning op wielen
hebben wij daarvoor de perfecte methode
gevonden. Je mag het in zekere zin dus
best wel onze levensdroom noemen.

Voor
groot

en
klein

AV O N T U U R

Genieten

S p ort en spel, g rillen
en c h illen.
Simpelweg sam enzijn.

sunlight

HET SUNLIGHT TEAM

Praktisch
perfect.

Nieuwe ideeën, eigen ervaringen en
een sterk fundament: Het team legt uit
wat Sunlight anders maakt.

Het rode tapijt rollen we niet uit — maar de
elektrische opstap zeker wel. Onze highlights
laten zien, dat we weten waarop het aankomt:
praktisch en veilig, uitgekiend en gezellig.

Veel collega’s, één team,
100% inzet

3 pits gasfornuis
met glazen afdekking

Softclose schuiflade

Elektrische opstap

Stephan

Stefan

»Wij eisen enorm
veel van de functionaliteit en kwaliteit.
Zij zorgen voor het
betrouwbare fundament om elk avontuur 100 % zorgeloos
te kunnen beleven.«

»Onze motivatie
en ons enthousiasme zijn echt. Op
elk niveau van de
organisatie. Vanaf
de eerste handeling
in Neustadt tot het
overhandigen van de
sleutels bij de dealer.
Iedereen zet zich
maximaal in. Daarom
voelen wij ons één
met Sunlight.«

»In onze kampeerauto’s en Camper
Vans steekt veel van
ons constructeurs.
En diep van binnen
zijn wij allemaal overtuigde camperaars.
De behoeften van
onze klanten kunnen
we dan ook verder
ontwikkelen.«

Algemeen Directeur Sunlight

S U N L I G H T. D E

Indirecte verlichting

Daniel

O N L I N E SUNLIGHT
M E E R O P

KAMPEERAUTO — HIGHLIGHTS

O N T D E K

Stopcontact in de garage *

Hoofd Constructie

Brand Manager Sunlight

Hordeur

64

Ruimte voor de gasflessen

GFK dak en achterzijde

* Basic pakket

GA AT E E N E I G E N KO E RS
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NEDERLAND

Freedom

is my

life.

Eén en al avontuur, met de bikes op
de Etna, boarden in de fjorden en met
de familie naar Toscane. We hebben
zoveel verschillende hoogtes beklommen, powder hellingen afgedaald
en weerberichten bestudeerd. En we
genieten niet alleen van onze kampeerauto, we ontwikkelen nog steeds
door: we blijven zoeken naar nog
meer mogelijkheden, designs en constructies. Het blijft een enorm avontuur
waarbij wij ook hier maar zelden conventionele paden betreden. Wij kiezen
de weg van Sunlight — anders en bijzonder- en daarmee hebben wij voor
onze klanten altijd een speciale route
uitgestippeld.

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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