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Tourne Campervan

THE FINER POINTS

Vehicle

Beds

Seats

Mass

Lenght

Peugeot Boxer

4

4

2815 - 2857 kg

599 cm

It’s all about the journey.



Tourne Campervan

FLERE DETALJER

Detaljert visning

Reis overalt - Sikkert, Enkelt og Lovlig

Bil

Senger

Seter

Vekt

Lengde

Peugeot Boxer

4

4

2815–2857 kg

599 cm

Lag mat som hjemme

Hold deg varm, hold deg mobil

Sov godt, sov f lere

DREAM4SYSTEM

AGILE AND DURABLE

HELÅRSBOBIL

FULLT INTEGRERT KJØKKEN



Tourne utfordring

Tourne er en spennende, intelligent og brukervennlig 

bybobil som forandrer måten vi tenker på om mobilitet, 

reising, bilturer og camping. Hele Tourne-opplevelsen 

er designet for å frigjøre og inspirere, bringe deg dit du 

vil med komfort, trygghet og din egen individuelle stil – 

hvor som helst og når som helst.





AGILE AND DURABLE 

Reis overalt – Sikkert, 
Enkelt og Lovlig 

Ved første blikk ligner Tourne på en vanlig varebil – 

men det er fra utsiden. Det er fordi den er akkurat 

det - størrelsesmessig - og det er det fine, og det 

som gjør den så praktisk.  

Fordi du kan kjøre Tourne så å si alle steder hvor du kan kjøre en 

personbil. Mange bobiler er så store at du ikke kan kjøre overalt 

– og du vil helst ikke prøve, selv om det kanskje er mulig. Tourne 

føler seg hjemme (og kan kjøres lovlig) både i travle sentrumsgater 

og på småveier. Glem trange gater og vanskelige svinger, hyppig 

nedgiring og lave hastigheter på svingete landeveier gjennom vakre 

landskap. Du kan kjøre der du vil og føle deg trygg på svingete 

landeveier. Det er en viktig fordel med Tourne.

I tillegg til at du kommer frem så å si overalt, kan du parkere stort 

sett hvor du vil. Du smetter inn overalt der du kan parkere en 

personbil, og det er enkelt. Og Tournes fotavtrykk – fysisk og visuelt 

– er så moderat at du glir ubemerket inn i alle miljøer.



HELÅRSBOBIL

Hold deg varm, hold 
deg mobil  

Tournes integrerte Webasto hybrid 

oppvarmingssystem, kombinert med isolert kabin, 

sørger for at du er varm og komfortabel. 

Samtidig er det du ikke ser, eller ikke merker, også viktig. Du er 

varm og komfortabel innendørs, og viktig utstyr og funksjoner 

ivaretas også. Vanntank, avløpstank og tilhørende røropplegg 

er isolert og oppvarmet slik at ingenting fryser, og du slipper 

overraskelser. 

WC og dusj er funksjonelle og komfortable, og en servant 

nummer to er alltid godt å ha. 

Isolert vanntank og avløpstank i bunnen av bilen, sammen med 

det integrerte oppvarmingssystemet, sørger for at ingenting 

fryser – slik at du kan nyte turen, også i temperaturer under null.



DREAM4SYSTEM

Sov godt, sov flere

Tournes Dream4 er en unik og patentert design 

med en utforming som gir sengeplass til fire i et 

standard varebilkarosseri – inne i bilen. Med noen 

få, meget enkle håndgrep som alle kan gjøre i 

en fei, omgjøres spiseplassen til en dobbeltseng 

nummer to.  

Ingen annen bil på markedet har tilnærmet like smart og intuitiv 

design og praktisk utforming. Stoler er ikke senger, de er laget 

til å sitte på. Få en god natts søvn på en kvalitetsmadrass, myk 

men likevel fast. Soving skal ikke være en opplevelse, det skal 

være hvile, og en behagelig avslutning på en fin dag – og sørge 

for at du er uthvilt til neste dag med opplevelser underveis. 

Under sengen finner du en romslig lagringsplass som er designet 

for å oppbevare klær, utstyr og andre ting, alt på sin plass.



Lag mat som hjemme

Kjøkkenet i Tourne er et intelligent, kompakt 

og praktisk fastmontert kjøkken. Tourne har 

en fullgod komfyr med to gassbluss, kjøleskap 

og utslagsvask i rustfritt stål. Kjøkkenbenken 

kan forlenges med en nedfellbar benkeplate. Så 

du kan stelle i stand og lage fulle måltider eller 

bare varme opp mat, når du vil. Overskap og 

underskap er robuste, dekorative og praktiske, 

og de har enkle låse- og sikringsmekanismer som 

sørger for at innholdet holder seg på plass.

FULLT INTEGRERT KJØKKEN



Bad, opphengsstenger 
Badet kan også brukes som 

skap for opphenging og tørking 

av klær, diskret og effektivt. 

Vinduer og skylights 
Isolerte doble vinduer holder 

bilen sval og demper støy, og 

skylights med insektnett og 

solskjerming slipper lyset inn. 

Bad/wc 
WC og dusj er funksjonelle og 

komfortable, og en servant 

nummer to er alltid godt å ha. 

Belysning og tilkoblinger 
God LED-belysning og USB-

tilkoblinger der du trenger det

Stort kompakt kjøleskap
Bilen har et meget stort og 

kompakt kjøleskap. Det gjør deg 

uavhengig og øker standarden 

på måltidene.

Markise 
Spesielt tilpasset rullemarkise 

beskytter mot både sol og regn 

– med enkel ut- og innrulling. 

Lagring
Intelligent design gir mer 

oppbevaringsplass, i midtre og 

bakre del av kabinen, under 

senger og benker med mer. 

Insektnett 
Slipper lyset inn og sørger 

for lufting – uten å slippe inn 

uønskede gjester. 

TETT PÅ 

Små detaljer, store fordeler 



Skapdører med luftefunksjon 
Skapdørene er montert slik at de 

lar luften sirkulere i skapet og gir 

praktisk og enkel åpning

Multifunksjonelle løsninger 
Uttrekkbare skap/skuffer, senger 

i midtre del av kabinen, eller gjør 

om til sitteplass

Materialer og byggekvalitet 
Alle strukturelle deler i 

innredningen er laget 

med nøyaktig tilpassede 

høykvalitetsdeler i tre. 

Isolasjon  
Kabinen er isolert med 

høykvalitets Armaflex-isolasjon 

som gir deg varm vintre og svale 

somre. 

Isolert vanntank 
Isolert vanntank og avløpstank 

sørger for at ingenting fryser i 

temperaturer under null. 

Integrert gulvoppvarming 
Integrert system for 

gulvoppvarming sørger for 

at alle holder seg varme og 

komfortable. 

Webasto luftoppvarming 
Høykvalitets Webasto 

dieselvarmer gir komfortabel 

lufttemperatur ved lav 

Vannvarmer 
Kombinerer propan og 

elektrisitet for oppvarming av 

vann - stille, raskt og effektivt.

TETT PÅ 

Det tekniske 



 TOURNES OPPRINNELSE

Alle deler av Tourne er montert håndverksmessig 

i hjertet av Europa, i det sentrale Slovenia, et land 

som er kjent for regioner med rike variasjoner i 

mattradisjoner og landskap, et land som grenser til 

Italia, Østerrike, Ungarn og Kroatia.

Tourne er en god metafor for landet den bygges i: 

Det er relativt lite, smart, fleksibelt, fint utformet og 

balansert. Og landets helt spesielle skjønnhet, fra 

nord til syd, hav til ville fjell, gjør det til et attraktivt 

feriemål for både lokale og besøkende. Det betyr 

også at vi har erfaring med camping, bilferie og 

verdien av å oppleve elementene slik de er, med 

naturens skjønnhet og fenomener.

TOURNE TREATMENT 

All struktur i innredningen – senger, bord, 

kjøkkenskap og andre skap, benketopper og 

annet – er laget med bearbeidet tre i høy kvalitet, 

og alt er produsert med presisjon av lokale og 

velrenommerte snekker- og innredningsbedrifter 

som også leverer til noen av Europas mest 

prestisjetunge designmerker.

Linjer, farger, overflater og finish er smart og 

smakfullt utført, og enkelt å vedlikeholde. LED-

belysningen har høy lysstyrke og energieffektivitet 

– lett tilgjengelig der du trenger den. Innredningens 

funksjon og plassering er slik du forventer deg – og 

du vil også oppleve noen fine overraskelser.

TOURNE DESIGN

En smak av Skandinavisk design – smakfull 

eleganse, enkel funksjonalitet – møter sentral-

europeisk styrke og holdbarhet, med et hint av 

sydlandsk pasjon og sjarm. Og alt er inspirert 

av kjærligheten til landeveien, eventyret og nye 

horisonter.

Oppgaven med å kombinere mobilitet, komfort 

og funksjonalitet på begrenset plass, er en 

stor utfordring. Derfor er vi glade for at Tournes 

designsjef hadde med seg årelang erfaring 

fra design av seilbåter til vårt Tourne-prosjekt. 

Istedenfor å omarbeide eksisterende løsninger har 

vi gått løs på hele opplevelsen av en bybobil fra 

bunnen av og integrert intelligente løsninger i alle 

trinn i utviklingen.

En bybobil for alle årstiderTourne er en bybobil som faktisk er designet 

for bruk året rundt – overalt. Helt fra starten 

av ble den utviklet i nært samarbeid med 

våre erfarne nordiske partnere, som bidro 

med en unik funksjonell og fornuftig design, 

smart teknologi og betraktninger rundt 

krevende klimaforhold. 

 

 
 

Vrhnika,  S lovenia
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Vi gjør ordtaket til vårt eget; det handler ikke om målet, men om selve 

reisen. Men destinasjonen er likevel viktig, og vi liker å komme frem og 

slå oss ned. Og vi sørger for at du slipper å velge. Du får begge deler - 

kos deg med reisen og målet.

TOURNE MOBIL D.O.O.  

LJUBLJANSKA CESTA 16 

 SI  -  1360 VRHNIKA

DEALER

WWW.TOURNE-MOBIL .COM 

+386 1 750 7638 

INFO@TOURNE-MOBIL .COM  
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