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Välkommen till originalet. 
Välkommen till PÖSSL.

När Peter Pössl i slutet av 80-talet designade sin första husbil lämpad för vardaglig 
användning baserat på en skåpbil, öppnade han helt nya möjligheter för många 

människor. Med en PÖSSL är man lika flexibel som livet självt: ena dagen vardagsbil, 
nästa dag transportfordon, därefter rullande kontor och på helgen fritidshus.

Den här flexibiliteten, den höga kvaliteten ”handmade in Germany” och många kluriga 
idéer har gjort PÖSSL till den mest uppskattade tillverkaren med det största 

produktutbudet i sin klass. Även om det idag finns ett antal skåpbils-husbilar på 
marknaden, kan ingen annan tillverkare i den här kategorin luta sig mot mer än 30 års 

erfarenhet. PÖSSL är alltså originalet i alla avseenden.

Låt oss försöka övertyga dig. Din PÖSSL-återförsäljare visar dig gärna allt som döljer sig 
där bakom.
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PÖSSL:s höjdpunkter.  
De bästa idéerna under 
mer än 30 år för din  
PÖSSL.

TAKFÖNSTERRAMAR AV GLASFIBER
Vi använder uteslutande noggrant tätade och 
robusta adapterramar av glasfiber.

ELEKTRISKA TRAPPSTEG
För utemänniskor som vill kliva in med 
bekvämlighet.Trappsteget åker ut med en 
knapptryckning.

PIEZOTÄNDNING
För situationer där det bara måste uppstå 
en gnista.

UTDRAGSSKIVA MED NY BORDSBREDDNING (TILLVAL) 
För generöst utrymme vid bordet.

MÖRKLÄGGNING AV FÖRARHYTTEN
För en lång och ostörd sömn.

SKJUTBARA MYGGNÄT
För frisk luft, mot surrande flygfän.

Den som väljer PÖSSL D-Line har också ett val. Här hittar du ett passande 
fordon för varje smak och användning. För PÖSSL D-Line har de flesta 
modellerna. Från kompakt och smidig till generös med massor av plats. 
Med ett stort antal planlösningar. De flesta finns dessutom med två olika 
typer av trädekor. D-Line har exakt din PÖSSL. 



SOFTLOCK
Aldrig mer väcka campingen nattetid.  
Softlock stänger skjutdörren automatiskt och tyst.
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PÖSSL:s höjdpunkter. 
De bästa idéerna under mer än 
30 år för din PÖSSL.

VÄRME BAK
Med varmluftsutblås där bak ser vi till att det alltid 
är varmt och skönt även i sovdelen.

TAKISOLERING
Omfattande, komplett isolering.
Styrodur ca. 20 mm, PE-skum ca. 15 -20 mm.

GOLVFACK
Frågan ”var ska vi göra av alla grejer?” får ett svar.

GRUNDCHASSI
Hos PÖSSL kan du välja mellan olika chassi-
tillverkare.

TRUMA COMBI 
I många planlösningar placerad under sittgruppen 
för optimal värmefördelning.

TAKFÖNSTER MED VEV (EJ REVOLUTION)

Istället för att trycka, skjuta, dra och fastna: veva 
upp med enkelt handgrepp. Myggnät och rullgardin 
som standard!

ENHANDSGARDINER
Täck för de högvärdiga ISO-fönstren med rullgardiner 
i en handvändning. Perfekt skydd mot solljus och 
insyn.

OLIKA BADRUMSLÖSNINGAR
Hos Pössl har du ett val mellan olika badrums-
lösningar – välj själv.



 +  
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RYMLIGA ÖVERSKÅP
Med de stora volymerna upplever man ordning och 
reda som hemma.

VATTENTANK MED 2 INSPEKTIONSÖPPNINGAR
Färskvattentanken kan fyllas utifrån och har två 
inspektionsöppningar för enkel och smidig rengöring 
(ej Evolution).

STUVFACK XXL Bäddarna bak kan demonteras, fällas och staplas.  
 Så enkelt har ni alltid optimalt och maximalt med stuvutrymme.

HÖJBART TAK
Tillval för flera modeller:  
uppfällbart sovloft för ytterligare två sovplatser.

ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA EUROPA
Var du än är finns vi där för dig – även efter köpet. 

SKOTTVÄGG
På natten ett trappsteg till sovytan, under resan en 
praktisk skottvägg så att allt stannar på sin plats 
vid en plötslig inbromsning.

DUBBLA LÅDSATSER I KÖKSDELEN
Den tiden är förbi då man måste avstå från 
köksredskap i ”campingköket”. Här får allt 
plats, bekvämt och säkert.



5,41 m

5,99 m
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Sida 16 18 20 2422 26 28
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 D-Line i överblick.
Välj boende för resan här.

ROADSTAR 600 LP2 RELAXROADCAMP RROADCAMP 2 WIN R2 WIN S2 WIN
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ROADCRUISER XL
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MÅNGSIDIG
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ROADSTAR 640 DK ROADCRUISER ROADCRUISER RevolutionROADCRUISER B ROADCRUISER Evolution



5,99 m
6,36 m

TRENTA 600 TRENTA 640

48 50
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Pössl Trenta. Redo för de kommande 30 åren. Trenta har inte bara en 
klang av Dolce Vita och Bella Italia – den är också ett statement för 30 års 
erfarenhet av att bygga intelligenta, kompakta husbilar. Med sitt öppna 
rumskoncept ger den ståhöjd och rörelsefrihet som i en integrerad husbil. 
Med sitt enastående ljuskoncept och exklusiva design är Trenta en väldigt 
speciell företrädare i sitt slag. Liksom dess ägare.
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DOLCE VITA



MERVÄRDE
5,99 m

5,41 m

6,36 m

SUMMIT 600SUMMIT 540 SUMMIT 640

56 58 60

Utanpå skåpbil – inuti ett under av utrymme. Alla som kliver in i 
en Summit upplever en speciell känsla av rymd. Plus alla andra 
fördelar som Summit har att erbjuda, som exklusiva ramfönster, 
svängbar vägg i badrummet, högklassigt belysningskoncept, 
centralt avlopp och mycket annat. Allt som allt en äkta Summit 
med äkta mervärde. 
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SUMMIT PRIME 600SUMMIT PRIME 540 SUMMIT PRIME 640

62 64 66
13

Den som tänker att mer värde än Summit går inte att få, har inte 
sett nya Summit Prime. Den har Summits typiska rymdkänsla 
plus ett enastående urval av material. Därtill ett genomtänkt 
belysningskoncept med ännu mer ljus. Och som en liten skåp-
bilsrevolution: ett höjbart SkyRoof®. Det har ingen annan.  
Summit Prime – höjden av perfektion.
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ROADCAMP

Grundutförande  Inredning Timeless 

Kompakt och smidig – och trots det med allt man kan behöva för att 
erövra världen: Roadcamp är med en längd på bara 5,41 m den minsta 
bilen i den stora PÖSSL D-Line-serien. Det gör den okomplicerad och 

smidig, även när det blir lite trångt ibland. Vad gäller komfort och 
ståhöjd spelar den dock med de allra största och erbjuder allt vad 
camparens hjärta begär. 
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 + Extra kort fordon – perfekt i vardagen
 + Separat avskilt badrum
 + Bekväm sittgrupp för upp till fyra personer
 + Kylskåpsdörren som är ledad på bägge sidor kan 
öppnas både inifrån och utifrån

Stor dubbelsäng  Med extra förvaringsutrymmen i huvudänden Kompakt sittgrupp  Bord med praktisk förlängning som svängs ut

Rymligt kök
Skåp och lådor ger plats för alla köksredskap

Rymligt badrum
Gott om svängrum trots kompakta mått

5,41 m
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ROADCAMP R

Gillar du det enkla och raka? I så fall är Roadcamp R exakt rätt 
för dig. Som smidig cityvan erbjuder den ändå med sitt badrum och 
 största sittkomfort i klassen tillräckligt med plats för ett avspänt 

resande på högsta nivå. Därtill ger konstruktionen också ännu mer 
benutrymme i sittgruppen! Så bekvämt kan det enkla vara.

Elegant utförande (tillval)  Inredning Marais  Bord med utdragsskiva (tillval)



5,41 m
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 + Extra kort fordon – perfekt i vardagen
 + Med praktiskt fällbart handfat för mer plats i 
badrummet

 + Kylskåpsdörren som är ledad på bägge sidor kan 
öppnas både inifrån och utifrån

Extra sovrum  Med gott om förvaringsutrymmen i huvudänden Generös sittgrupp  Halvdinette med mer benutrymme för fyra personer 

Rymligt kök
Platsoptimerande skåp och lådor

Praktiskt badrum
Mer plats i badrummet och samtidigt rumsavdelare
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2WIN

Med sin längd på 5,99 m går 2Win långt när det gäller att förena det 
bästa från olika världar. Här har komforten för boendet och körningen 
ingått en perfekt symbios. Med förvaringsutrymme och sovrum, 
vid körning och parkering. 2Win är ett perfekt sällskap på vägen. 

 Dessutom kan den ståta med det största badrummet i sin klass. 
Två stora utdragslådor i köksdelen ger också massor av plats för 
allt det som gör resandet bekvämt. 

Grundutförande  Inredning Timeless  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)



5,99 m
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 + Separat avskilt badrum
 + Kringgående överskåp ovanför sängen där bak

Rymligt kök
Skåp och lådor ger plats för alla köksredskap

Stort badrum med dusch
Komfort nästan som hemma

Bekväm sovplats  Stor dubbelsäng där bak Extra stor sittgrupp  Fritt resande för fyra personer | ny bordsform från 2020
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2WIN S

Utanpå kompakt – inuti en känsla av rymd som hos de stora. 
Med ganska precis 6 meters längd har den smidiga 2Win S mycket 
att erbjuda när det gäller inre värden. Det lyckas den med genom 

sitt unika kökskoncept med stora arbetsytor. Det avgörande knepet: 
Kylskåpsdörren är belägen på kortsidan och kan öppnas både inifrån 
och utifrån. 

Grundutförande och specialluckor med dekorrand  Inredning Limette (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval).



5,99 m
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 + Unikt öppet rumskoncept 
 + Kraftfullt kylskåp med kompressor – kan öppnas åt 
båda hållen. Avtagbart frysfack

 + Separat avskilt badrumRymligt kök
Kylskåpet har dubbla gångjärn och kan på så sätt 
öppnas åt båda hållen.

Stort badrum med vridbar toalett
Komfort nästan som hemma.

Kingsize-säng  Med 1 960 x 1 550 / 1 420 mm extra mysigt och rymligt. Extra stor sittgrupp  Fritt resande för fyra personer.



24Elegant utförande (tillval)  Inredning Silver (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)

2WIN R

Det är utrustningen och den smarta layouten som har gjort 2Win 
så omtyckt. Med extra stort badrum blir den till 2Win R. Det uppnås 
med en jalusivägg som efter behov delar av badrummet från sov- 
och bodelen. Och vips har badrummet komfort som hemma!  

Därtill erbjuder R-varianten ett måste för alla sjusovare:  
en riktigt stor och bekväm säng. Nästa fördel: ett högt placerat 
kylskåp och under det rymmer en stor hänggarderob all tänkbar 
förvaring.



5,99 m
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Rymligt kök
Skåp och lådor ger plats för alla köks-
redskap

Praktiskt badrum
Mer plats i badrummet och samtidigt rumsavdelare

Kingsize-säng  Med 1 960 x 1 570 / 1 450 mm extra mysigt och rymligt Extra stor sittgrupp  Fritt resande för fyra personer | ny bordsform från 2020

 + Högt placerat kylskåp – extra bekvämt inom 
 räckhåll. Som tillval kan ett extra stort kylskåp 
med separat frysfack väljas

 + Flexibelt badrum med stabil jalusivägg – passar 
även utmärkt som rumsavdelare
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P2 RELAX

Vad är det som gör P2 RELAX så speciell? Den inriktar sig på dem 
som helst utforskar världen på tu man hand. Därför har konceptet 
för P2 RELAX in i minsta detalj 

utformats för två personer. Resultatet är mer än bekvämt:  
I sin storleksklass erbjuder P2 RELAX oanade mått av komfort, 
 utrymme och användbarhet.

Elegant utförande (serie)  Inredning Limette (tillval)



5,99 m

 + Generös och öppen planlösning
 + Särskilt anpassad efter behoven hos det resande paret
 + Separat avskilt badrum
 + Mycket gott om förvaringsutrymme i sovrummets 
”skåpvägg”

 + Det upplysta vitrinskåpet skapar stämning
 + Högklassig, nu ännu större, ”apotekarlåda” i kylskåpet

26 27Köket  Kylskåp med praktisk utdragslåda Separat avskilt badrum  Inrett med extra högklassiga material

Praktiskt fällbord  Idealiskt för två personer 
Sovrum med stort skåp 
Extra stora längsgående sängar och skåpvägg i bakre delen Förvaringslåda eller trappsteg
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Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

ROADSTAR 600 L

Sällan har ytan i en husbil utnyttjats med sådan perfektion som 
i  Roadstar 600 L. I den hittar du allt som man förväntar sig av 
en bekväm Roadstar: Mysig samvaro och måltider i halvdinetten, 

i en av de största sittgrupperna i 600-klassen med enkelsängar. 
 Bekväm  matlagning i köksdelen och god plats för hygien i badrummet. 
Och mer därtill: två enkelsängar där bak för vilsam sömn.

Elegant utförande (tillval)  Inredning Limette  Bord med utdragsskiva (tillval)



2928

 + Generösa enkelsängar med sovkomfort som känns som hemma
 + Generös, separat hänggarderob under enkelsängen
 + Praktiskt fällbart handfat för mer plats i badrummet
 + Väl tilltagen ståhöjd inne för stora campare
 + Högklassig möbelkvalitet med extra många stuvfack
 + Kylskåpsdörren som är ledad på bägge sidor är smidigt 
 åtkomlig både inifrån och utifrån.Förvaringsutrymme

Extra hänggarderob under enkelsängen
Laga mat som hemma
Funktionellt med platsoptimerande skåp och lådor

Centralt badrum
Badrum och rumsavdelare i ett

Avskiljbart sovrum  Stort, bekvämt och idealiskt när en vill sova lite längre
Ombonat  Bekväm och rymlig halvdinette, 
som vid behov även kan omvandlas till en extra sovplats

5,99 m



30

ROADSTAR 640 DK

Roadstar 640 DK övertygar med sina många fina detaljer.  
Det börjar med den stora dubbelsängen som rymmer även stora 
 jorden runt-resenärer. Den kompakta köksdelen och det smart  

inbyggda kompressorkylskåpet ger maximal komfort på minimal yta. 
Så får man gott om svängrum utan att tumma på bekvämligheten.

Elegant utförande (tillval)  Inredning Marais (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)



 + Liner-bad för extra hög komfort – lämpar sig även 
utmärkt som rumsavdelare

 + Kringgående överskåp ovanför sängen där bak
 + Generös tvärställd säng med sovkomfort som hemma

3130
Köksdel
Funktionellt med optimerad förvaring

Avskiljbart sovrum  Stort, bekvämt och idealiskt när en vill sova lite längre
Ombonat  Bekväm och rymlig halvdinette, 
som vid behov även kan omvandlas till en extra sovplats | ny bordsform från 2020

Ny badrumslösning
Mer plats i badrummet och samtidigt rumsavdelare
Dusch eller garderob efter behov

Kylskåp + garderob
Perfekt rum för coola plagg

6,36 m
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ROADCRUISER

Klassikern för alla dem som gillar husbilar med enkelsängar.  
Den som vill ha det lyxigt stort hittar helt rätt med en Roadcruiser.  
På sina 6,36 meter har den en sittgrupp för fyra personer,  

ett hälsocenter och en stor köksdel – med högt placerat kylskåp  
plus generös garderob. Precis som man vill ha det. Så får man 
nöjesresor i XL-format.

Grundutförande  Inredning Marais (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)



 + Högt placerat kylskåp – extra bekvämt inom räckhåll.  
Med Slimtower som tillval

 + Bekväm sittgrupp för upp till fyra personer
 + Flexibelt badrum med högklassig jalusivägg – passar även 
utmärkt som rumsavdelare

 + Generösa enkelsängar med sovkomfort som känns som hemma

3332
Extra stor köksdel
Med extra stort kylskåp

Centralt badrum
Badrum och rumsavdelare i ett

Avskiljbart sovrum med enkelsängar  Stort sovutrymme – för stora drömmare Gemytlig sittgrupp  Gott om rum för fyra personer | ny bordsform från 2020

6,36 m
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Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

ROADCRUISER B

Roadcruiser B erbjuder alla fördelar med Roadcruiser-serien och har 
dessutom avskilt badrum i trä. Ännu mer plats och svängrum för par 
som uppskattar komfort och maximalt med förvaringsutrymme.

Grundutförande  Inredning Silver (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)
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 + Separat avskilt badrum
 + Generösa hänggarderober under enkelsängarna
 + Generösa enkelsängar med sovkomfort som 
hemma

 + Med särskilt generös rymdkänsla genom den 
obrutna siktlinjen

Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

Köksdel
Funktionellt med optimerad förvaring

Stort badrum med dusch
Komfort nästan som hemma

Två enkelsängar där bak  Och extra förvaringsutrymme i överskåpen
Ombonat  Bekväm och rymlig halvdinette, 
som vid behov även kan omvandlas till en extra sovplats | ny bordsform från 2020

6,36 m
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ROADCRUISER Evolution

Den nya Roadcruiser Evolution övertygar över hela linjen.  
Det är den naturliga vidareutvecklingen av våra omtyckta klassiker. 
Med en lång rad smarta detaljer som i ett evolutionärt språng har 
gjort resandet mer bekvämt. 

Oavsett om det är den stora touren eller en avstickare över helgen. 
Roadcruiser Evolution är den perfekta följeslagaren. Med extra mycket 
plats och utrustning. 

Elegant utförande (tillval)  Inredning Marais  Bord med utdragsskiva (tillval) Utrustningsrum och familjevagn
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 + Högt placerat kylskåp – extra bekvämt inom räckhåll
 + Elektriskt ställbar säng för extra mycket flexibilitet
 + Säng med lågt insteg
 +  Valbar extrasäng för upp till 4 sovplatser
 + Extremt stort förvaringsutrymme med bredd på 131 cm
 + Med kraftfull dieselvärmare som standard

XXL  
Generös, elektriskt ställbar säng med lågt insteg. Extra stor sittgrupp  Stolarna i förarhytten integreras perfekt med bostadsdelens sittgrupp.

Generös köksdel
Köket med nedfällbar förlängning av arbetsytan 
lämnar inget övrigt att önska.

Badrum
Det rymliga badrummet fungerar med jalusiväggen  
även som rumsavdelare.

6,36 m
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ROADCRUISER Revolution

Vår Roadcruiser Revolution har ännu mer utrymme bak, så att  
sängarna inte längre behöver demonteras för extra lagringsutrymme. 
Med en knapptryckning far sängen upp i taket och det rullande 
underverket får ett enormt stort förvaringsutrymme!  

Så kan du förvara den dyra sportutrustningen säkert på vägen  
och på natten. Vid behov kan även fyra sovplatser ordnas.

Elegant utförande (tillval)  Inredning Silver (tillval)  Bord med utdragsskiva (tillval, ny form från 2020)  Extra säng i bakdelen (tillval)
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 + Högt placerat kylskåp – extra bekvämt inom räckhåll.  
Med Slimtower som tillval

 + Elektriskt ställbar säng för extra mycket flexibilitet
 + Högklassig belysningskoncept med extra lampor 
 + Väl tilltagen ståhöjd inne för stora campare
 + Högklassig möbelkvalitet med extra många stuvfack

Skapa bekvämt förvaringsutrymme
Elektriskt höj- och sänkbar säng  Extra manöverpanel (tillval) Gemytlig sittgrupp  Plats för fyra personer under körning och på resmålet | ny bordsform från 2020

Extra stor köksdel
Funktionellt med optimerad förvaring

Flexibelt badrum
med högklassig jalusivägg – passar även  
utmärkt som rumsavdelare

6,36 m
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Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

ROADCRUISER XL

För alla med en viss storlek som ger sig ut på tur finns Roadcruiser XL. 
Men en bekväm sänglängd på 208 cm och ståhöjd inne på 213 cm är det 
den perfekta kamraten för resliga personer.

Grundutförande  Inredning Timeless  Bord med utdragsskiva (tillval)



6,36 m

4140

 + Separat avskilt badrum
 + Ett förvaringsmirakel med många fack och skåp
 + Särskilt lämpad för stora campare med sängmått 
på 208 cm

 + Med extra generös rymdkänsla genom ståhöjd inne 
på 213 cm

Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

Köksdel
Med högt placerat kylskåp och generös garderob

Stort badrum med dusch
Komfort nästan som hemma

En enkelsäng med 208 cm längd  Äntligen sängar även för stora campare
Ombonat  Bekväm och rymlig halvdinette, 
som vid behov även kan omvandlas till en extra sovplats
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Interiör
Fritt resande enligt dina egna önskemål

Friheten börjar med urvalet. Det erbjuder D-Line inte bara med 
ett stort antal planlösningar, utan även med möjligheter att 
utforma de inre utrymmena. Så att ni känner er som hemma – 
överallt i världen. 

Rådgör med din återförsäljare! Fråga helt enkelt om utrustning 
och kombinationsmöjligheter – till exempel finns ett höjbart tak 
till många modeller. Kom ihåg att en del tillval som utrustning 
och fordonsfärger kan medföra en extra kostnad.

STANDARDUTRUSTNING
Trädekor Calva Apel med standardinredning Timeless.

ELEGANT UTFÖRANDE (TILLVAL)
Trädekor Dakota Ek med Ambient-lucka och  
standardinredning Marais.

INREDNING TIMELESS (STANDARD)
De använda bruntonerna ger en stämningsfull 
inredning och harmonierar med trädekoren.

INREDNING LIMETTE (TILLVAL)
Ungdomlig och fräsch. Limette blir en frisk 
fläkt i er PÖSSL och harmonierar perfekt 
med det eleganta utförandet.

INREDNING SILVER (TILLVAL)
Vår moderna och ändå tidlösa och enormt 
tåliga inredning för D-Line-modellerna.

INREDNING MARAIS (ELEGANT)
Avstämd tygkombination som särskilt 
understryker det eleganta utförandet.
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ETT GÄSTRUM I EN HANDVÄNDNING

GODNATT

Valfri sängbreddare för sittgrupp inklusive  
bord med utdragsskiva

För medföljande barn, barnbarn eller spontanbesök av goda vänner.  
I en PÖSSL finns plats för alla. Med enkla handgrepp förvandlas sittgruppen  
till ett mysigt gästrum. Vi önskar er en fridfull nattsömn.
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Pössl Trenta. Redo för de kommande 30 åren. Trenta har inte bara  
en klang av Dolce Vita och Bella Italia – det är också ett statement  
för 30 års erfarenhet av att bygga intelligenta, kompakta husbilar.  
Med sitt öppna rumskoncept ger den ståhöjd och rörelsefrihet 
som i en integrerad husbil. Med sitt enastående ljuskoncept och 
exklusiva design är Trenta en väldigt speciell företrädare i sitt slag. 
Liksom dess ägare.
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KÄNSLA AV RYMD
Den öppna förarhytten ger en känsla av rymd som i Liner-klassen.  
Gott om ståhöjd och svängrum som i en integrerad husbil.

Höjdpunkter
Modellserien Trenta utmärker sig genom sin högvärdiga 
standardutrustning. Dolce Vita! Semestern kan börja!
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GENERÖST BADRUM
Det rymliga badrummet med flera speglar och 
skjutdörr erbjuder alla bekvämligheter.

KRAFTFULLT KYLSKÅP
Kraftfullt kylskåp med kompressor – kan öppnas åt 
båda hållen. Frysfack som till och med kan tas ut.

EGEN INNERDESIGN
Dekoren Tiberino med den koordinerade special-
klädseln Pacco.

GRUNDCHASSI
Hos PÖSSL kan du välja mellan flera olika 
 chassitillverkare.

SLIMMAT KÖK
Med modern design och arbetsyta på optimal 
 arbetshöjd.

STORT FÖRVARINGSUTRYMME
Så man kan ta med sig den packning man vill.

YTTERDESIGN
Koordinerade dekaler och ventilfönster (tillval för 
Trenta 600) rundar av exteriörens vackra design.
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BELYSNINGSKONCEPT
Öppet himmelstak i förarhytten med ytterligare bakgrundsbelysta förvaringsutrymmen.

EXKLUSIV KLÄDSEL 
i sittgruppen.

EXKLUSIV VÄGGBEKLÄDNAD 
i sittgruppen och sovdelen (ej på Trenta 600) för en 
extra trivsam boendemiljö.

 
Särskilt kraftfulla LED-skenor i köket och sittgrupp/
köksmöbler med infälld, indirekt LED-belysning.

 
Indirekt belysning under sittgruppen.UNIKT BELYSNINGSKONCEPT

Överskåp med indirekt belysning.

UNIKT BELYSNINGSKONCEPT
Den som tar plats i nya Trenta mår genast bra och känner sig omhändertagen. Den trevliga atmosfären 
skapas av ett sofistikerat belysningskoncept som består av många indirekta ljuskällor och förvandlar 
husbilens interiör till ett ombonat och behagligt vardagsrum. Så Trenta övertygar inte bara med många 
praktiska detaljer, utan även med god stämning.

TVÅFÄRGADE LUCKOR
Som understryker den modern designen.
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Den kompakta varianten av den topputrustade Trenta-Duos.  
Med de varma färgerna i interiören och det raffinerade 
belysningskonceptet är den som gjord för att ge sig ut 

på långresa. Och tack vare den öppna förarhytten ger även  
den korta varianten en unikt generös känsla av rymd.

TRENTA 600

Stilren stämning  Trädekoren Tiberino harmonierar mycket bra med de tvåfärgade luckorna  Bord med utdragsskiva (tillval)
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5,99 m

Rymligt kök
Skåp och lådor ger plats för alla köksredskap

Bekväm sovplats  Stor dubbelsäng där bak

Generöst badrum
Det rymliga badrummet med flera speglar 
och skjutdörr erbjuder alla bekvämligheter

Optimal åtkomst
Kylskåpet har två gångjärn och kan 
därmed öppnas åt båda hållen

Extra stor sittgrupp  Den öppna förarhytten ger en känsla av rymd som liknar Liner-klassen

 + Praktisk och platssparande skjutdörr i trä
 + Generös och öppen planlösning
 + Kylskåp med uttagbart frysfack och som kan 
öppnas åt båda sidorna

 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
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TRENTA 640

Big meets bigger. Den här Trentan övertygar genom 
modellseriens stora bostadsdel. Det öppna himmelstaket 
i förarhytten kommer verkligen till sin rätt här och ger en 

generös känsla av rymd som liknar en integrerad husbil.  
Så mycket Trenta har man aldrig sett på fyra hjul. 



6,36 m

5150

Rymligt kök
Skåp och lådor ger gott om plats 
för alla köksredskap

Sov som hemma  Hela sovdelen är utrustad med högkvalitativ väggbeklädnad

Generöst badrum
Det rymliga badrummet med flera speglar 
och skjutdörr erbjuder alla bekvämligheter

Extra stor sittgrupp  Den öppna förarhytten ger en känsla av rymd som liknar Liner-klassen

Optimal åtkomst
Kylskåpet har dubbla gångjärn och 
kan på så sätt öppnas åt båda hållen

 + Praktisk och platssparande skjutdörr i trä
 + Generös och öppen planlösning
 + Kylskåp med uttagbart frysfack och som kan 
öppnas åt båda sidorna

 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
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Kort sagt mer av allt
Med Summit presenterade PÖSSL 2016 en av de första skåpbils-husbilarna  

med svängbar vägg i badrummet och ett unikt rumskoncept. Summit ger med 
genomtänkta detaljer, många extrafunktioner och massor av utrymme alla 

fördelarna hos en fullvärdig husbil. Och samtidigt det kompakta fordonets 
körkomfort.  

Den som vill ha det ännu mer exklusivt än vad Summit redan är, kan välja den 
nya Summit Prime: Den obestridda ”best in class”.



Höjdpunkter
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Summit ger dig alla fördelarna med en skåpbils-husbil plus en lång rad smarta  
PÖSSL-detaljer. Med den kan man resa avslappnat. Med massor av plats.  
Spontant över helgen eller på långresan.

RAMFÖNSTER (UTOM BAKRUTAN)
Fast installerade ramfönster är en nyhet i den här 
fordonskategorin. Kvalitet i detaljerna.

MJUKSTÄNGANDE LÅDUPPHÄNGNING
Litet kök och ändå stort, med bekvämlighet som 
därhemma. 

CENTRALT AVLOPP
Riktigt praktiskt: Det centrala vattenavloppet gör  
det enkelt att helt tömma vattensystemet.

FÖRLÄNGNING AV SITTBÄNKEN MED ETT TREDJE SÄTE.
Två blir tre: Med ett extra säte kan sittbänken byggas ut till en tresitssoffa i 
en handvändning (tillval).

ALLA SITTBÄNKAR I SUMMIT 
FINNS OCKSÅ MED ISOFIX (TILLVAL)
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DISKRET BELYSNING
Trivselstämning tack vare indirekt belysning ovanför 
överskåpen (utom Summit 540).

PIEZOTÄNDNING
Komforten åker med: Här slår det gnistor om 
matlagningen.

BESTICKLÅDOR SOM STANDARD
Ordning och reda. Allt är där det ska vara.

SVÄNGDÖRR I BADRUMMET
Den svängbara väggen och vridbara toaletten med 
reptåliga keramiska inlägg skapar massor av extra 
utrymme i badrummet. 

EASY MOVE-BORD (ENBART 540)
Det praktiska stuvbara Easy Move-bordet ger mer 
benutrymme och bättre säkerhet under körning.

ALLT LJUSTÄTT
Våra mörkläggningsgardiner av premiumkvalitet 
skyddar runt om mot störande ljus och främmande 
blickar.

GRUNDCHASSI
Hos PÖSSL kan du välja mellan flera olika chassi-
tillverkare.

ENHANDSGARDINER
Du täcker för ISO-fönstren med rullgardiner 
i en handvändning. Perfekt skydd mot 
solljus och insyn.

STUVUTRYMMEN MED STÄMNINGSBELYSNING
Direkt ovanför förarhytten. Både mer stämning och 
funktionalitet.

LAMPOR PÅ B-STOLPEN
Inte ditsatta, utan integrerade i den 
högklassiga gjutna delen.

HÖGKLASSIGA TOUCH-LAMPOR 
med nattbelysning.



SKYROOF®

Öppningsbart SkyRoof med myggnät och 
 mörkläggning.
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KYLSKÅPSDÖRR
Kylskåpsdörren som är ledad på bägge sidor kan 
öppnas både inifrån och utifrån.

SKYROOF® INIFRÅN
Unikt öppet rumskoncept med gott om ståhöjd och svängrum som i en integrerad husbil.

PREMIUM MÖBELINREDNING
Primes inredningsdesign motsvarar Liner-klassens 
Luxus.

HÖJDPUNKTER HOS PRIME UTÖVER SUMMITS HÖJDPUNKTER
Ett varningens ord! När man har gått in i en Summit Prime ger alla andra bilar en känsla av att 
man byter ner sig. Den nya Summit Prime är den ädlaste varianten av skåpbil. Standard ombord: 
det öppningsbara nya SkyRoof® och många andra exklusiva detaljer.

NYA PRIME BELYSNINGSKONCEPT
Belysningskonceptet som har utvecklats specifikt för 
Prime skapar en mysig och trivsam stämning.

DOMETIC MÖRKLÄGGNING AV VINDRUTAN
Nedifrån och upp: större synfält framåt och större integritet.  
Med den halvstängd kan alla se ut men ingen kan se in.

 
Prime stämningsljuspanel vid sittgruppen.

 
Baldakin med indirekt belysning och ytterligare 
lysdioder ger en optimalt upplyst sittgrupp.



56

SUMMIT 540

Summit 540 har något som andra inte har: Det är den enda bilen 
i sin storleksklass med svängbar vägg i badrummet. Trots sina 
ytterst kompakta mått erbjuder Summit 540 ett harmoniskt 
utformat innerrum.

Trädekor Eiche Kupfer Bora (alternativ)  Inredning Mindoro  ny köksform från ca. produktion november 2020



5,41 m
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 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
 + Kylskåp med uttagbart frysfack och som kan 
öppnas åt båda sidorna Kök med kompressorkylskåp

Dubbla gångjärn underlättar åtkomsten 
inifrån och utifrån

Bekväm sovplats  Stor dubbelsäng där bak

Stort badrum med svängvägg
med indirekt belysning

Bekväm sittgrupp  Easy Move-bord med resefunktion
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SUMMIT 600

Summit 600 har alla fördelarna hos 640 men kammar hem  
poäng med ytterligare raffinerade detaljer. Som till exempel den 
genomgående siktlinjen. Eller den smarta room-in-room-lösningen 

med den praktiska svängväggen i badrummet, komforttillskottet från 
sittbänkens loungefunktion, och mer därtill. För alla som vill ge sig ut 
och resa kompakt men ändå med stil.

Stilren stämning  Trädekor Eiche Kupfer Bora (alternativ)  Inredning Mindoro (tillval)  Bord med vridbar del (tillval), 
ny köksform från ca. produktion november 2020  Öppningsbart SkyRoof med upplyst baldakin (tillval)
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 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
 + Generös och öppen planlösning

Köksdel
Funktionellt med optimerad förvaring

Bekväm sovplats  Stor dubbelsäng där bak

Stort badrum med svängvägg
och genomtänkt teknik ... med den raffinerade vridbara väggen

Bekväm sittgrupp  För gemytliga sittningar med upp till fyra 
personer Öppningsbart SkyRoof med upplyst baldakin (tillval)

5,99 m
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SUMMIT 640

Summit 640 kombinerar alla eleganta och beprövade egenskaper 
och funktioner hos en bekväm och värdefull PÖSSL: rymlig halvdinette 
för fyra, den största köksdelen i en PÖSSL för kulinariska äventyr. 

Finess i badrummet: antingen tvättrum eller våtrum – bara att svänga 
väggen! Två generöst planerade enkelsängar bäddar för en vilsam 
sömn. Summit 640: en höjdpunkt från PÖSSL:s design och tillverkning.

Trädekor Rosenträ  Inredning Mindoro



6,36 m
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 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
 + Ramfönster i hög kvalitet för en riktigt bra 
 fordonsoptik

 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

Njut tillsammans av mobil lyx på resan
Res säkert och bekvämt fyra personer och ha härliga kvällar tillsammansSov kungligt  Två stora enkelsängar baktill för vilsamma nätter med hotellkvalitet

Kulinarisk och praktisk design
Den extra stora köksdelen med stort 90 liters kylskåp 
för lokala och medtagna läckerheter under resan

Extra stort badrum med sväng-
vägg Gott om plats, design och teknik 
för ”wellness på vägen”
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SUMMIT 540 PRIME

Kompakt, smidig och ändå väl tilltagen. Med SkyRoof® som standard 
får man här en unik känsla av rymd. Den förstärks av den anpassade 
möbelluckan och det praktiska Easy Move-bordet med resefunktion. 

Trädekor Palisander  Inredning Samba (tillval) 



5,41 m
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 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

 + Easy Move-bord med resefunktion 
 + Belysning under överskåpen med nattbelysning
 + Generös och öppen planlösning med SkyRoof®

Bekväm sittgrupp  Easy Move-bord med resefunktion

Kök med kompressorkylskåp
Dubbla gångjärn underlättar åtkomsten 
inifrån och utifrån

Bekväm sovplats  Stor dubbelsäng där bak

Stort badrum med svängvägg
med indirekt belysning
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SUMMIT 600 PRIME

Ädelvarianten av Summit 600 slår an med alla sina extrafunktioner 
som den inbitne resenären i längden inte vill vara utan. Som det 
patenterade SkyRoof®, som ger framförallt 600-planlösningen en 

helt ny känsla av rymd. Ovanpå det har vi det praktiska badrummet 
med svängvägg, sittbänkens fina loungefunktion och mycket annat. 

Trädekor Palisander  Inredning Samba (tillval)
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 + Rymdkänsla som i en integrerad husbil
 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
 + Generös och öppen planlösning

Sov som därhemma  I största dubbelsängen i klassen (1 960 mm x 1 600 /1 470 mm)

Generöst badrum med svängvägg
Badrumslösningen i premiumkvalitet för lyxklassen.

Extra stor sittgrupp  Med ergonomiskt gjutna dynor  Bord med vridbar del (tillval)  

Rymligt kök
Skåpoch lådor har plats för alla tillbehör (ny 
köksform från ca. produktion november 2020).

5,99 m
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SUMMIT 640 PRIME

Om Summit 640 redan förenar alla de beprövade egenskaperna  
hos en bekväm och värdefull PÖSSL, kan 640 Prime bidra med 
ytterligare en och annan godbit: Förutom en unik känsla av rymd  
tack vare SkyRoof® vinner den våra hjärtan med en rymlig  

halvdinette för fyra, en jättestor köksdel och, förstås, badrummet  
med svängbar vägg. Höjdpunkterna inom design och utrustning från 
PÖSSL:s tillverkning.

Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängenTrädekor Palisander  Inredning Samba (tillval)
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 + Rymdkänsla som i en integrerad husbil
 + Sittbänk i ergonomiskt formskum
 + Ramfönster i hög kvalitet för en riktigt bra 
 fordonsoptik

 + Smart room-in-room-lösning med badrummets 
svängvägg

Njut tillsammans av mobil lyx på resan
Rymdkänsla som i Liner-klassenSov kungligt  Två stora enkelsängar baktill för vilsamma nätter med hotellkvalitet

Stort badrum med svängvägg
och genomtänkt teknik ... med den raffinerade vridbara 

väggen
Förvaringsutrymme
Extra hänggarderob under enkelsängen

6,36 m

Kök med kompressorkylskåp
Dubbla gångjärn underlättar åtkomsten inifrån 
och utifrån
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Interiör
Fritt resande enligt dina egna önskemål

Att känna sig hemma i hela världen – med våra individuella inredningar 
blir det möjligt! Bland våra tre olika utrustningsvarianter finns även din 
favorit med. 

Välj en egen inredning och vips är er Summit eller Summit Prime 
”hemma bäst” på fyra hjul. 

Rådgör med din återförsäljare – fråga helt enkelt efter utrustningsval 
och kombinationsmöjligheter. Kom ihåg att en del tillval som  
utrustning och fordonsfärger kan medföra en extra kostnad.

STANDARDDEKOR SUMMIT ROSENTRÄ ALTERNATIV TRÄDEKOR EICHE 
KUPFER BORA 

STANDARDDEKOR SUMMIT PRIME  
PALISANDER

INREDNING MINDORO (STANDARD)
Standardinredningen för modellerna i 
SUMMIT och SUMMIT PRIME.

ORIGINALINREDNING CAPTAIN CHAIR 
(TILLVAL)
Särskilt framtagen fordonsklädsel.

INREDNING SAMBA (TILLVAL)
Tillval som finns för alla SUMMIT och 
SUMMIT PRIME.

INREDNING SOLERO (TILLVAL)
Ett annat fint val av klädsel.



Fiat

Citroën /
Peugeot

15” 16” Maxi /Heavy 16”
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Exteriör och aluminiumfälgar
Skänk din PÖSSL ännu mer stil. Det är enkelt: med olika lackeringar, snygga originalfälgar i 
aluminium och moderna fönster.

Vit

Campovolo-grå, enbart Fiat Svart metallic Fiat / Grafitgrå 
metallic Citroën

Imperial Blue

Profondoröd metallic

Gyllenvit metallic

Tizianröd

Lago Azurro metallic

Järngrå metallic

Artense-grå metallic Citroën och  
Aluminiumgrå metallic Fiat



Husbilar i Pukavik AB
Adress: Gustavstorpsvägen 691, 375 91 Mörrum
Tel: 0454-522 51
Tel: 0703-44 63 93
E-post: info@husbilarpukavik.se
Webb: www.husbilarpukavik.se / www.pössl.se

Med reservation för tekniska förändringar och felaktig information. Observera att några av illustrationerna i denna broschyr kan innehålla dekorationer, design eller specialutrustning som inte ingår i leveransen eller för vilka extra kostnader tillkommer. Alla mått i millimeter om inte annat anges. Uppgifter om teknik, vattenförsörjning och priser finns i separat prislista.  
Färgavvikelser kan förekomma på grund av tryckprocessen. Priserna inkluderar den i skrivande stund gällande momsen. Gäller för fordonsleverans till och med 31 december 2020. Priserna från 2021-01-01 kan skilja sig. Stand 08  / 2020 – Version 1
* Enligt EG-direktiv 97/27 EG och EN 1645-2 inkluderar "vikten i körklart skick" fordonets tomma vikt – inklusive förare (75 kg) och fyllda bränsletankar samt följande basutrustning: Vattentank med reducerad volym (20 l), en fylld gasflaska i aluminium (15 kg) och en kabeltrumma (4 kg). Den tekniskt tillåtna totalvikten får inte överskridas genom personlig utrustning,  
medföljande passagerare och annan specialutrustning. Med installation av specialtillbehör minskas nyttolasten, och antalet tillåtna personer kan i förekommande fall minska.  
Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt på fordonen motsvarar den kunskap som finns tillgänglig vid tiden för tryckning och de europeiska reglerna för godkännande. Dessa kan komma att ändras innan fordonet köps eller levereras.  
Avvikelser inom ramen för fabrikstoleranserna (+ / - 5 % max.) är möjliga och tillåtna.

www.pössl.se

HUSBILAR PUKAVIK
EN UTFLYKT TILL PUKAVIK LÖNAR SIG

https://www.youtube.com/c/PosslMobile/
https://www.facebook.com/Husbilar-i-Pukavik-AB-324589431477360

