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Tervetuloa PÖSSL-retkeilyautojen maailmaan.
Liikkumisen vapautta vuodesta 1989 lähtien.

 Peter Pösslin 80-luvun lopulla rakentama ensimmäinen pakettiauton 
pohjalle rakennettu matkailuauto mahdollisti ihmisille aivan uusia 

vapauksia. PÖSSL oli ja on yhtä monivivahteinen niin kuin elämä itse: 
tänään tilauto, huomenna pakettiauto, ylihuomenna toimisto pyörien 

päällä ja viikonloppuna loma-asunto.

Monipuolisuutensa lisäksi on PÖSSL jo yli 25-vuoden ajan vakuuttanut 
käyttäjänsä hyvän laadun  „Handmade in Germany“ ja lukuisien 

innovaatioiden ansiosta. 
Olemme alamme edelläkävijä sekä suosituin 

retkeilyajoneuvovalmistaja suurimmalla tuotevalikoimalla.
PÖSSL- kauppiaasi kertoo Sinulle mielellään tarkemmin liikkumisen 

vapaudesta PÖSSL-retkeilyauton kanssa. 
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„Matka on määränpää.“
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„Kuin kotona!“ 

Spontaanille matkalle vapaudesta nauttien. Tätä on todellinen matkustaminen. 
Nautintoa kaikille aisteille, ilman suurta luksusta mukavuudesta tingimättä.

Mielestämme täydellinen partneri on: PÖSSL.
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Pösseli on passeli.
Haluatko auton jokapäiväiseen käyttöön ja matkailuauton, jonka kanssa voit 
lähteä maailman valloitukseen? Kaikilla ajo- ja matkailumukavuuksilla? 
Tervetuloa D-linen pariin- rakennettu sinulle vapaaseen liikkumiseen Fiat 
Ducaton ja Citroen Jumperin koriin.





PÖSSL Highlights
Parhaimmat ideat yli 
25 vuoden ajalta-  
vakiovarusteena sinun 
PÖSSL-retkeilyautossasi

LASIKUITUISET KATTOIKKUNAN RAAMIT
Käytämme vain huolellisesti tiivistettyjä lasikuituisia 
raameja.

SÄHKÖINEN PORRAS
Mukavuudenhaluisille:
porras yhdellä napin painahduksella.

OHJAAMONPIMENNYSVERHOT
Takaavat pitkän ja rauhallisen yöunen.

HYÖNTEISSUOJAVERHO
Raitista ilmaa ilman surisevia häiriköitä.

SOFTLOCK
Ei enää häiritsevää pauketta liukuovea suljettaessa:
Softlock sulkee liukuoven automaattisesti ja äänettömästi.
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PÖSSL Highlights
Parhaimmat ideat yli 25 vuoden 
ajalta- vakiovarusteena sinun 
PÖSSL-retkeilyautossasi

LÄMPÖÄ TAKAOSAAN
Takaosan lämpösola huolehtii siitä, että myös nukku-
ma-alueella on miellyttävän lämmintä.

KATON ERISTYS
Monimutkainen, aukoton katon eristys.
30mm eristemattoa, 20mm eristevaahtoa ja 3mm 
kovalevyä.

SÄILYTYSLUUKUT LATTIASSA
Vastaus irtotavaran säilytykseen.

PERUSALUSTA
Pössl-retkeilyautoosi voit valita joko Fiatin taikka 
Citroenin alustan.

TRUMA COMBI 4
Sijoitettuna useimmissa malleissa istuinpenkin alle, 
mikä takaa optimaalisen lämmön jakautumisen.

HEKI-KATTOLUUKKU VEIVILLÄ  (EI REVOLUTION-MALLISSA)

Painamisen, vetämisen, repimisen sijasta avaaminen 
onnistuu yhdellä otteella veivaamalla. Kaihdin ja 
hyönteissuojaverho vakiovarusteena!

KAIHTIMET
Korkealaatuisissa lämpöikkunoissa on helppokäyttöi-
set kaihtimet vakiovarusteena. Täydellinen aurinko- ja 
katsesuoja.

USEITA KYLPYHUONERATKAISUJA
Voit valita Pössl-retkeilyautoosi mieleisesi kylpyhuoneen.
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PERUSALUSTA
Pössl-retkeilyautoosi voit valita joko Fiatin taikka 
Citroenin alustan.

TILAVAT YLÄKAAPISTOT
Paljon säilytystilaa, melkein kuin kotona.

2 TUOREVESISÄILIÖN HUOLTOLUUKKUA
Takaa yksinkertaisen huolettoman säiliön 
puhdistuksen.

XXL TAVARATILAT
Takaosan vuoteet ovat irroitettavia, kokoontaitettavia ja pinottavia. 
Näin sinulla on helposti tarvitsemasi tavaratila.

EUROOPAN KATTAVA KAUPPIASVERKOSTO
Missä tahansa oletkin palvelemme sinua.

LÄPILASTAUS
Taka- ja etuosan välissä oleva  irroitettava seinä takaa 
isokokoistenkin tavaroiden turvallisen pakkaamisen. 
Seinässä oleva aukko toimii myös askelmana vuotee-
seen mentäessä.

USEITA KYLPYHUONERATKAISUJA
Voit valita Pössl-retkeilyautoosi mieleisesi kylpyhuoneen.

TILAVAT KEITTIÖN LAATIKOSTOT
Mukaan mahtuu kaikki mitä keittiössä tarvitset.
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D-line yhdellä silmäyksellä
Varaa yöpymispaikkasi

Ketterä camping-klassikko
ROADCAMP ROADSTAR 600 L  

RevolutionMyyntihitti runsailla säilytystiloilla
2 WIN

Urheilullinen ja juostava
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Viisi tähteä neljällä renkaalla
ROADSTAR 640 DK

Säilytystilojen jättiläinen sähköisesti 
nostettavan vuoteen ansiosta

ROADCRUISER Revolution
Tilan tuntua Varustelu

ROADCRUISER B SISÄLTÄ & ULKOA
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ROADCAMP
Ketterä camping-klassikko

Basic    Timeless-verhoilu

Kompakti ja näppärä- ja siitä huolimatta kaikki mukana mitä 
maailman valloitukseen tarvitaan: Camping-klassikko on 5,41 metrin 

pituudellaan pienin PÖSSL valikoimassa. ROADCAMP ei tee kompro-
misseja  säilytystiloissa eikä mukavuudessa.
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Suuri parivuode     Lisäsäilytyslokerot Kompakti istuinryhmä     Taitettava pöytä

Tilava keittiö
Kaapit ja laatikostot tarjoavat hyvät säilytystilat

Tilava kylpyhuone
Kompaktista koosta huolimatta paljon tilaa

 + Erityislyhyt ajoneuvo-täydellinen jokapäiväiseen 
käyttöön

 + Erillinen kylpyhuone

 + Mukava istuinryhmä neljälle
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2WIN
Myyntihitti runsailla säilytystiloilla

5,99 metrin pituudessa yhdistyy kaikki valttikortit. Täydellisessä 
symbioosissa ovat sekä matkustus- että ajomukavuus. 2Win on 
täydellinen seuralainen on sitten kyseessä säilytys- tai nukkumatilat 

tai dynaamiset ajo-ominaisuudet ja pysäköinti. Matkustamisen tekee 
mukavaksi tilava kylpyhuone ja hyvät keittiön säilytystilat.

Basic    Timeless-verhoilu    Vaihtoehto pöytä (lisävaruste)
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Tilava keittiö
Kaapit ja laatikostot tarjoavat hyvät säilytystilat

Tilava kylpyhuone
Mukavuutta melkein kuin kotona

Mukavat unet    Suuri parivuode takaosassa Erityisen iso istuinryhmä    tilaa neljälle

 + Erillinen kylpyhuone

 + Aläkaapistot takaosassa
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ROADSTAR 600 L Revolution
Urheilullinen ja joustava

Onko mahdollista sijoittaa suosittu sähköisesti nostettava vuode 
ROADCRUISER REVOLUTION 5.99 metriä pitkään ajoneuvoon? Kyllä! 
ROADSTAR 600 L REVOLUTION on tästä todiste! Enemmän tilaa harras-

tevälineille vuoteen sähköisen korkeudensäädön ansiosta. Lisävarus-
teena tuplakerrossänky. 

Elegance    Silver-verhoilu (lisävaruste)    Vaihtoehtopöytä (lisävaruste)
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Sähköisesti säädettävä takavuode
Mukautuvat säilytystilat nappia painamalla. Lisävuode 
mahdollisuus.

Matkustustilat neljälle
Tilava pöytäryhmä

Ruuan laittoa niin kuin kotona
Säilytystilat täyttää kaikki toiveet

Kätevä tilakylpyhuone 
toimii myös tilan jakajana

 + Softlock liukuovessa takaa hiljaisen ja mukavan oven 
sulkemisen!

 + Käytännöllinen sivuun taitettava pesuallas kylpyhuoneessa 

 + Vuoteen sähköinen korkeuden säätö joustavuuden puolesta
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ROADSTAR 640 DK
Viisi tähteä neljällä pyörällä

Uusi ROADSTAR 640 DK vakuuttaa yksityiskohdillaan. Tilavassa 
vuoteessa maailmanmatkaajaan kelpaa uneksia. Kompakti keittiö ja 
käytännöllisesti sijoitettu kompressorijääkaappi sekä innovatiiviset 

suihku- ja wc-tilan ovet takaavat liikumisen vapauden mukavuudesta 
tinkimättä.

Elegance    Marais-verhoilu    Vaihtoehtopöytä (lisävaruste)
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Keittiö
Toimiva optimoituineen säilytystiloineen

Makuuhuone omana yksikkönään    Tilava, mukava ja passeli jos joku haluaa nukkua pidempään
Perusmukava    Tilava ja mukava pöytäryhmä,
mistä on mahdollista lisävarusteena tehdä yksi vuode

Uusi kylpyhuonekonsepti
Tilavampi kylpyhuone ja saman aikaisesti tilanjakaja 
ja mahdollisuus valita suihkun taikka vaatekaapin välillä

Toimiva optimoituineen 
säilytystiloineen

 + Uusi kylpyhuonekonsepti – 
toimii myös tilanjakajana

 + Yläkaapistot vuoteen yläpuolelle

 + Tilava poikittaisvuode 



Tavaratila
Ylimääräinen vaatekaappi ripustettaville 
vaatteille vuoteiden alla 24

ROADCRUISER B
Tilan tuntua

ROADCRUISER B sisältää kaikki ROADCRUISER- sarjan edut toteu-
tettuna nyt perinteisen kylpyhuoneen kanssa. Tämä takaa enemmän 
liikkumatilaa ja avaruutta sekä säilytystilaa.

Basic    Silver-verhoilu (lisävaruste)    Vaihtoehtopöytä (lisävaruste)



Tavaratila
Ylimääräinen vaatekaappi ripustettaville 
vaatteille vuoteiden alla 2524

Keittiö
Tilava ja toimiva optimoidut säilytystilat

Tilava suihku
Ole kuin kotonasi

Erillisvuoteet takaosassa    Ja lisäsäilytystilaa yläkaapeissa Viihtyisä    Pöytäryhmä neljälle Josta voidaan lisävarusteena tehdä lisävuode

 + Erillinen kylpyhuone

 + Ylimääräinen vaatekaappi ripustettaville vaatteille 
vuoteiden alla

 + Erillisvuoteet takaavat leppoisan unen

 + Tilan tuntua
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ROADCRUISER Revolution
Säilytystilojen jättiläinen sähköisesti nostettavan vuoteen ansiosta

ROADCRUISER REVOLUTION:  lisää tavaratilaa takaosaan vain nappia 
painamalla. Enää ei tarvitse kasata vuoteita. Vuoteen voi nostaa 
kattoon vain nappia painamalla ja näin muodostuu mahtava tavaratila, 

missä voi turvallisesti kuljettaa arvokkaita urheiluvälineitä. Lisävarus-
teena järjestyy nukkumapaikat neljälle.

Elegance    Silver-verhoilu (lisävaruste)    Vaihtoehtopöytä (lisävaruste)



2726

Helposti tavaratilaa    Vuode sähköisesti nostettava Perusmukava    Tilava ja mukava pöytäryhmä,mistä on mahdollista lisävarusteena tehdä yksi vuode

Tilava keittiö
Toimiva ja paljon säilytystilaa

Joustava tilakylpyhuone
Laadukkaalla rulo-ovella-toimii myös tilanjakajana

 + Ylössijoitettu jääkaappi-helppo käyttää ja täyttää. 
Lisävarusteena Slimtower.

 + Sähköisesti säädettävä vuode luo lisäjoustavuutta

 + Korkealaatuinen valaistuskonsepti 

 + Mahtava sisäkorkeus pitkille karavaanareille

 + Korkealaatuiset kalusteet
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Sisältä
Jokaiseen makuun

Vapaus alkaa valikoimasta. D-line tarjoaa useiden pohja-
ratkaisujen lisäksi myös eri sisustusvaihtoehtoja. Näin voit 
tuntea olosi kotoisaksi jokaisessa maailman kolkassa. 

Kauppiaasi opastaa sinua miellellään! Kysy sisustusvaihtoeh-
tojen yhdistämismahdollisuuksista. Moniin malleihin on mm. 
mahdollisuus ottaa nostokatto. Osa varusteista ja ajoneuvon 
väreistä on maksullisia lisävarusteita.

VAKIOVARUSTE
Puupinnat Calva Apfel, verhoilu Timeless.

ELEGANCE (LISÄVARUSTE)

Puupinnat Dakota Eiche, ambiente ovilla, verhoilu Marais.

VERHOILU TIMELESS (VAKIO)

Ruskeat sävyt muodostavat harmoonisen 
kokonaisuuden puupintojen kanssa.

VERHOILU LIMETTE (LISÄVARUSTE)

Nuorekas ja raikas Limette piristää  
yleisilmettä. Sopii loistavasti  
elegancen kanssa.

VERHOILU SILVER (LISÄVARUSTE)

Moderni mutta kuitenkin ajaton verhoilu 
erittäin kestävästä materiaalista.

VERHOILU SPIRIT (LISÄVARUSTE)

Moderni mutta kuitenkin ajaton verhoilu.
VERHOILU MARAIS (ELEGANCE)

Täydellinen kokonaisuus elengancen 
materiaalien kanssa.
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ELEGANCE (LISÄVARUSTE)

Puupinnat Dakota Eiche, ambiente ovilla, verhoilu Marais.

Lisävarusteena vuoteen levitys palat 
istuinryhmään sisältäen vaihtoehtopöydän!

VIERASHUONE KÄDEN KÄÄNTEESSÄ

HYVÄÄ YÖTÄ

Lapsille, lapsenlapsille tai yllätysvieraille löytyy tilaa Pössl-retkeilyautossa. 
Muutamalla otteella muuttuu istuinryhmä vierashuoneeksi. Rauhallisia unia!
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Pössl on maailman 
matkaajan koti.
Mukavaa matkustamista maailmalla matkailuautolla, joka on tiloiltaan ja 
laadultaan voittamaton. Ja tämä kaikki kohtuu hintaan. Tervetuloa H-linen 
maailmaan! Rakennettu vapaaseen matkustamiseen kaikille niille, joille tie 
on määränpää!
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Highlights = H-Line 
PÖSSL-retkeilyauton omistajat tietävät mitä erityisesti arvostavat ajoneuvossaan.  
Mikä sitten erottaa jo huippuvarustellun D-line ajoneuvon H-line ajoneuvosta?  
Tässä muutama vastaus.

1
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Korkealaatuiset pintamateriaalit 
Kalusteet ja pintamateriaalit ovat erittäin korkealaatuisia ja 
kestävät kovaakin kulutusta.

Hienostunut valaistus 
Erikoisvalaisinkonsepti sisältää yksittäin säädettäviä epäsuoria 
kohdevalaisimia.

Raami-ikkunat (ei takaoven ikkunat) 
Raami-ikkunat ovat uutta tässä ajoneuvoluokassa ja tukevat 
laadukasta kokonaisuutta.

Pesutila 
Laadukkaat materiaalit

Korkealaatuiset seinien verhoilut

Näkösuojat 
Premium-luokan pimennysverhot suojaavat valolta ja uteliailta 
katseilta.

Laadukkaat kalusteet  
Kaikki kalusteet valmistetaan käsin omalla tehtaallamme 
Saksassa.

Ulkonäkö on etusijalla 
Ajoneuvon väriset puskurit täydentävät eleganttia kokonaisvaikutelmaa.

Käytännöllinen keskeinen veden poisto Summit- 
ajoneuvoissa pöydän alapuolella.
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5.99 m
6.36 m
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Paljon älykkäitä yksityiskohtia Täydellistä eleganssia
SUMMIT 600 SUMMIT 640

H Line yhdellä silmäyksellä
Tilan tuntua maailman äärissä

SISÄLTÄ & ULKOA

40

Varustelu
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SUMMIT 600

Uusi SUMMIT 600 tarjoaa kaikki  samat edut kuin isoveljensä 640 ja 
lisäksi vielä muutaman herkullisen yksityiskohdan. Mielenkiintoinen 
on kylpyhuoneen room-in-room ratkaisu, missä käännettävä suihku-

tila. Mukavuuden takaa istuinpenkin säätömahdollisuus. Elegantti 
valaisinkonsepti on pilkkuna iin päällä.

Paljon älykkäitä yksityiskohtia

Verhoilu Mindoro
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Keittiö
Toimiva ja paljon säilytystilaa

Tilava makuuhuone   Suuri ja mukava vuode

Tilava kylpyhuone
tarkkaan suunniteltu tekniikka... ...käännettävällä suihkutilalla

Viihtyisä istuinryhmä    Tilaa neljälle

 + Älykäs Room-in-Room-ratkaisu käännettävällä 
suihkutilalla

 + Laadukas valaisinkonsepti, epäsuora valaistus

 + Ergonomisesti muotoiltu istuinpenkki

 + Tilava ja avara
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SUMMIT 640
Täydellistä eleganssia

SUMMIT 640 ajoneuvossa yhdistyvät kaikki ne arvostetut ja elegantit 
elementit, jotka tekevät PÖSSL-retkeilyautosta menestyksensä arvoi-
sen mm. istuinryhmä neljälle, tilava keittiö kulinaarisille nautinnoille. 

Kylpyhuoneessa on täysin uudenlainen ratkaisu: käännettävä kylpyhuo-
ne.  Käytössä on joko pesutila taikka, kun yksikkö käännetään toiselle 
seinälle muodostuu tilasta suihkutila. Kaksi tilavaa erillisvuodetta tar-
joavat rentouttavan unen. SUMMIT 640 on PÖSSL-designin kohokohta.

Lisävaruste Eiche Kupfer Bora    Mindoro-verhoilu
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SUMMIT 640

Yhteisiin nautintoihin 
Neljä matkustaa turvallisesti ja viettää iltaa yhdessäRuhtinaallista unta    2 tilavaa erillisvuodetta 

Kulinaarisia nautintoja ja 
käytännöllistä designia 
Tilavat työtasot ja 90-litrainen jääkaappi 

Tilava kylpyhuone 
Paljon tilaa, designia ja tekniikka 

 + Laadukas valaisinkonsepti, epäsuora valaistus

 + Ergonomisesti muotoiltu istuinpenkki

 + Laadukkaat raami-ikkunat

 + Älykäs Room-in-Room-ratkaisu käännettävällä 
suihkutilalla
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SISÄLTÄ
Valinnan vapaus

Sisustusvaihtoehtomme takaavat sen, että olet kuin kotonasi 
maailman jokaisessa kolkassa! Kolmesta vaihtoehdosta löytyy 
varmasti suosikkisi. 

Kauppiaasi opastaa sinua mielellään! Kysy sisustusvaihtoehtojen 
yhdistämismahdollisuuksista. 
Osa varusteista ja ajoneuvon väreistä on maksullisia lisävarus-
teita.

VERHOILU MINDORO (VAKIO)
H-line vakioverhoilu.

VERHOILU NIZZA (LISÄVARUSTE)
H-line vaihtoehtoverhoilu.

VERHOILU SOLERO (LISÄVARUSTE)
H-line vaihtoehtoverhoilu.

VERHOILU ORIGINAL CAPTAIN CHAIR  
(LISÄVARUSTE)
H-line vaihtoehtoverhoilu.

VAKIOVARUSTE PUUPINNAT ROSENHOLZ VAIHTOEHTO PUUPINNAT EICHE KUPFER BORA  
(LISÄVARUSTE SUMMIT)
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ULKOA
Mahtava värimaailma

Valitset sitten Fiat Ducaton tai  
Citroen Jumperin   

– alla värimaailma.

Schwarz metallic/ Musta metalli (Fiat)

Graphito Grey metallic/ Musta metalli (Citroen)

vain D-line

Imperial Blau/Sininen Imperial

Profondo Rot metallic/Punainen Profondo metalli

Golden White metallic/ Golden White metalli

Tizian Rot/Punainen Tiziano

VAIHTOEHTO PUUPINNAT EICHE KUPFER BORA  
(LISÄVARUSTE SUMMIT)

Lago Azurro metallic/Järvensininen metalli

Eisen Grau metallic/Raudanharmaa metalli

Weiss/Valkoinen

Aluminium Grau metallic/Alumiininharmaa metalli
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Oikeudet teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään. Huomioikaa, että esitteessä esitetyt ajoneuvot voivat sisältää maksullisia lisävarusteita. Kaikki pituudet on ilmoitettu millimetreissä, jos ei ole toisin ilmoitettu. Tiedot tekniikasta ja vesijärjestelmistä sekä hinnat löytyvät erillisestä hinnastosta. Värit voivat poiketa luonnollisesta väristä. Versio 08/2017.

Paino ajovalmiustilassa on EG-direktiivien 97/27 ja EN 1645-2 mukainen: ajoneuvon omapaino, kuljettaja (80kg), täytetty polttoainesäiliö sekä lisäksi seuraava perusvarustelu: vajaa tuorevesisäiliö (20kg), yksi täysi kaasupullo (15kg), johtokela (4kg). Teknisesti sallittu kokonaispaino ei saa ylittyä matkatavaroiden ja matkustajien takia. Erikoisvarusteet pienentävät kantavuutta ja 
se voi vaikuttaa sallittujen matkustajien määrään. Tiedot ajoneuvon ulkonäöstä, tehoista, mitoista ja painoista ovat esitteen painoajankohdan mukaiset. Ajoneuvon osto- ja toimitusajankohdan hetkellä ne voivat olla muuttuneet. Eroavaisuudet valmistajan puolelta ovat maks.+/- 5% toleranssilla mahdollisia ja sallittuja.

Palvelemme sinua 14 maassa!  
www.poessl-mobile.de

facebook.com / poesslreisemobile
google.com / +poessl




