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Factory Teamin jäsenen Aline Bockin 
haastattelu sivulla 20.

Aline on paitsi yksi Saksan parhaita 
lumilautailijoita ja moninkertainen 
Freeride World Tour -mitalisti, myös  
intohimoinen surffaaja, maastopyö-
räilijä ja kahvinjuoja. Niinpä auto oli-
kin pakattu aika lailla täyteen erilaisia 
välineitä kun Aline kiersi vuoden ajan 
ympäri Eurooppaa — Pohjoismaista 
aina Marokkoon. 

Aline
matkusti CLIFFin kanssa vuoden ajan pitkin  

Eurooppaa ja vieläkin kauemmas

Kiinteistönvälittäjä kuvailisi CLIFFiäni  
luultavasti tähän tyyliin: »Hyvät  

liikenneyhteydet, rauhallinen mutta  
keskeinen sijainti, valoisat oleskelu- ja  

keittiötilat sekä valintasi mukaan  
näköala merelle tai vuorille. Edulliset  
käyttökustannukset ja monipuoliset  

liikuntamahdollisuudet aivan vieressä.«
Lupaavasta alppihiihtäjästä 
huippulautailijaksi ja lopulta 
vapaalaskun ammattilaiseksi 
ja surffaajaksi. Matkustaa 
yhdessä Alinen kanssa jän-
nittäviin paikkoihin kaikkialla 
maailmassa ja tekee mat-
koistaan kiehtovia filmejä.

»Upeaa kokea  
kun maailma  

ympärilläni herää.«

AlineBOCK

Lena
STOFFEL

Nauti.



»Etsimme aina huippupaikkoja —  
upeimpia aaltoja, hienoimpia rinteitä  

ja parhaita kahviloita. «
Aline & Lena

vapaalaskijoita ja nautiskelijoita



C 
600

Hämmästyttävän toimiva.

Kääntyvät istuimet 

Toronto-lattiaverhoilu

Käytännöllinen pöytä

Kasetti-wc

Pesuallas ja 
integroitu suihku

Mukavat  
patjat

Yläkaapistot

Sälepohja

Rosario Cherry  
-kalustesävy

Mukavuuden takaa-
vat ergonomiset 

istuintyynyt

Työtaso

2-liekkinen liesi 90 l kompressori-
jääkaappi

Hyvä ulkonäkö ei tule vain  
jostakin: CLIFFin sisustuksen  
voit valita erilaisista materi- 
aali- ja väriyhdistelmistä. Kaikki  
materiaalit ovat laadukkaita  
ja hyvin kulutusta kestäviä.

VERHOILUT

Tilava vaatekaappi

Toimivat ratkaisut ja hyvännäköi-
set yksityiskohdat, kuten kalustei-
den poikittainen puunsyykuvio,  
tekevät auton sisätiloista avarat ja 
viihtyisät.

ASU

Kaksiliekkinen liesi, kompres- 
sorijääkaappi, optimaalinen 
tilankäyttö — ja avaamalla oven 
saat kesäkeittiön. CLIFF saa 
kenet tahansa hellan ääreen.

KOKKAA

Pitkittäin tai poikittain — auton 
takaosassa on mukavat patjat 
nukkumista ja chillailua varten.

NUKU

CLIFF on paljon tilavampi kuin  
ulkopuolelta katsoen voisi  
kuvitella. Loppuun asti mietittyjen 
pohja- ja säilytysratkaisujen  
ansiosta kaikelle on paikkansa.

Monitoimitila: peseytymistilaa 
voidaan käyttää myös lisäsäily-
tystilana.

PESEYDY
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C 
600

C 
640

2-liekkinen liesi 
ja lasikansi 
Kätevällä liedellä valmistat kaiken 
espressosta gourmet-aterioihin. 

Hyvää 
makua.
CLIFFin keittiön resepti on yksinkertaisuu-
dessaan täydellinen: Laadukkaat, integroidut 
koneet, hyvät tilat pilkkomista ja haudutta-
mista varten sekä omat säilytyspaikat kaikille 
keittiötarvikkeille — Alinen tapauksessa  
barista-tarvikkeille. Kahvia rakastavalla  
vapaalaskijallamme on sponsorinaan pieni 
kahvinpaahtimo, joten hänellä on aina  
matkassaan kilokaupalla kahvinpapuja … 

»Cliffissä on vain niin 
hauska laittaa ruokaa.  
Mihin menenkin, haluan 

aina kokeilla uusia  
reseptejä ja paikallisia  

raaka-aineita.«

Lena
maailmaa kiertävä ammattiurheilija  

& kahvifanaatikko

Epäsuora valaistus
Tunnelmallista: Epäsuora  
valaistus luo CLIFFiin lämpimän  
ja miellyttävän tunnelman
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C 
640

C 
600

Maksimaalista 
mukavuutta.
Tasokas varustelu, fiksut yksityiskohdat  
ja hyvä tunnelma — CLIFF on käytännöllinen,  
mutkaton ja älyttömän mukava.

Combi-4-kaasulämmitys
Tehokkaan lämmityksen ansiosta 
CLIFF on aina juuri niin lämmin  
kuin haluat.

LED-lukuvalo
Vuoteen yläpuolella on  
energia-tehokkaat suunnattavat 
LED-lukuvalot.

Mistään tinkimättä
»Cliffissä nukun aina loistavasti,  
vaikka ulkona kuinka tuulisi ja  

myrskyäisi. Mutta ihaninta on tietysti  
nukahtaa kesällä takaovi auki,  
aaltojen kohinaa kuunnellen.«

Lena
vapaalaskija & surffari,  

nukkuu hyvin
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C 
600

Tosi siistiä.
Hyvin ratkaistu: Pesutilan ja WC:n yhdistelmä on 
todella toimiva ja monikäyttöinen. Käteviä ovat 
esimerkiksi kasetti-WC:n kääntyvä istuinosa sekä 
käytännöllinen ulosvedettävä suihkuletku. Märät 
vaatteet voi ripustaa tangolle kuivumaan.

Hyttysverkko kaikissa ikkunoissa
Nauti CLIFFistäsi lämpimällä säällä ilman ininää. 

»Kesälläkään vaatteita ei  
voi aina kuivattaa ulkona.  
Kaverit ovat kateellisia,  
kun voin vain jättää  

märkäpuvun tai märän  
takin kylpyhuoneeseen  

kuivumaan.«

Lena
urheilee muulloinkin  

kuin hyvällä säällä

Outdoor-suihku
Pitkän suihkuletkun ansiosta hiekat ja liat voi 
pestä pois jo auton ulkopuolella (lisävaruste)

Valaistu!
»Islannin ›kevät‹ oli todella elämyksellinen,  

mutta myös pimeä ja kylmä. Oli ihanaa  
käpertyä lämpimään sänkyyn nauttimaan  
hyvästä kirjasta lukulampun valossa.«

Aline
monilajiurheilija ja  

kirjojen ystävä
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»Reissaan jatkuvasti, mutta  
missä ikinä olenkin, palaan  

jonka päivä kotiin — CLIFFiin.«
Oli

ammattimaastopyöräilijä



+

C 
600

+
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Cliff mallit.
Kuten haluat: CLIFFistä on 
saatavana neljä erilaista  
pohjaratkaisua. Tässä yhteen-
veto eri pituisista versioista  
ja niiden tärkeimmät tiedot.
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CLIFF 540

Saliittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

Takavuode 195 × 133 / 130 cm
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CLIFF 600

Saliittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

Takavuode 197 × 157 / 150 cm

CLIFF 601

Saliittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

Takavuode alhaalla 185 × 157 / 150 cm

Takavuode ylhäällä 187 × 130 cm
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CLIFF 640

Saliittu hlö-lukumäärä

Vuodepaikkoja

Takavuode 195 / 185 × 196 cm

180° kääntyvät istuimet
Etuistuimet kääntyvät hetkessä osaksi 
istuinryhmää
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Tyylikäs tapaus.
Mitä saisi olla? CLIFF mukautuu toiveisiisi sekä värin että 
varustelun suhteen. Se on houkutteleva niin sisältä kuin  
ulkoa — ja myös hinnaltaan.

Comfort-Matic-automaattivaihteisto

Peruutustutka
Rengaspaineanturi

Automaatti-ilmastointi

Kolme ulkoväriä

Joko kokonaan valkoinen tai 
jompi kumpi metalliväreistä —  
CLIFF on aina tyylikäs.

Hopea metalliväri Tummanharmaa metalliväriValkoinen (vakioväri)

Kolme väriä

LED-päiväajovalonauhat,  
sumuvalot, auton värinen  
etupuskuri

Lisää vaihtoehtoja

16" alumiinivanteet

»Reissasin CLIFFin kanssa kokonaisen vuoden,  
ja siihen mahtui kaikki, mitä sinä aikana tarvitsin.  
Silti se on todella kompakti ja näppärä ajettava.«

Aline
on käynyt Euroopan kauneimmissa paikoissa
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»CLIFF merkitsee minulle samaan  
aikaan vapautta ja turvallista  
tukikohtaa. Sen ansiosta voin  

elää juuri sellaista elämää, josta  
olen unelmoinut.«

vapaalaskun maailmanmestari  
& vapaa sielu

AL INE



AlineBOCK

CHASE
THE SUN

Aline, reissasit CLIFFin kanssa kokonaisen 
vuoden. Miten kuvailisit kokemustasi? 

ALINE Sitä on vaikea sanoin kuvailla. Vuoteen 
mahtui valtavasti elämyksiä, ja se oli kaiken 
kaikkiaan äärettömän antoisa, upea ja vaih-
televa vuosi. Ja luultavasti juuri vastakohdat 
ja vaihtelevuus tekivät siitä niin erityisen. 

Tarkoitatko siis maisemia? 
ALINE Kyllä, muun muassa. Norjan huikeat 
vuonomaisemat, Manner-Ranska, jylhät ja 
tuuliset Hebridit ja pölyinen Saharan autio-
maa Marokossa — koin tosiaan lyhyessä 
ajassa äärimmäisen erilaisia olosuhteita. 
Retkeilyautolla matkaillessa kaiken kokee 
erityisen intensiivisesti. Ja juuri jännittä-
vän ja turvallisen yhdistelmä teki matkasta 
niin kiehtovan: Cliffin kanssa pääsen aivan 
lähelle luontoa ja koen kaiken lähietäi-
syydeltä, mutta minulla on kuitenkin oma, 
turvallinen tukikohtani, jossa voin nukkua 
rauhassa vaikka ulkona myrskyää tai suden 
ulvovat, kuten Ruotsissa.

Ennen lähtöäsi mietit, tuntisitko pitkällä  
matkalla olosi yksinäiseksi ilman Lenaa, jonka 
kanssa olet tehnyt niin monia matkoja. No, 
tunsitko? 

ALINE En ollenkaan. Siltäkin osin matkani oli 
täydellinen yhdistelmä. Osan ajasta minulla 
oli ystäviä mukana matkassa, tai sitten kävin 
tapaamassa ystäviä tai urheilukavereita. 
Muun ajan taas todella nautin yksinolosta. 
Ja uusia tuttavuuksiahan syntyy jatkuvasti. 

Cliffin kanssa se kävi aivan itsestään. Se  
on niin kivan näköinen, että se kiinnostaa 
ihmisiä. Ja tavallaanhan siellä onkin aina 
avoimien ovien päivä.

Tarkoitatko, että porukkaa meni ja tuli  
koko ajan?

ALINE No, en ehkä aivan sitä. Mutta kun 
avaan oven, olen omassa olohuoneessani  
jo ihmisten keskellä. Laittaessani ruokaa 
avoimen oven ääressä olen melkein kuin 
ulkona ja ympäröivä maailma tulee aivan 
lähelle. Ja kun taas suljen oven, saan  
olla rauhassa omassa maailmassani. Cliff  
on oma, turvallinen tukikohtani. Tosin  
kerran kun olin poissa, sieltä haki turvaa 
joku muukin …

»Vuoteen mahtui  
valtavasti elämyksiä,  

ja se oli kaiken  
kaikkiaan äärettömän 

antoisa, upea ja  
vaihteleva vuosi.«

»Älä kuuntele epäilijöitä,  
vaan lähde matkaan.«
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Mitä opit tästä vuodesta?
ALINE Että asioihin pitää vain tarttua. Jos 
sinulla on tilaisuus tehdä jotain: Tee se! 
Olipa se sitten mitä tahansa. En enää anna 
pelotella itseäni kaiken maailman varoituk-
silla ja peloilla, jotka useimmiten perustuvat 
vain ennakkoluuloihin. On äärettömään 
antoisaa kokea itse, mitä kaikkia elämyksiä 
maailmassa on tarjolla. Tämän haasteen  
heitän kaikille, ja ainakin oma isäni on jo 
ottanut sen vastaan. Hänen unelmansa on 
aina ollut kiivetä Kilimanjarolle. Nyt hän on 
jo varannut sinne matkan ja alkanut harjoi-
tella. Suosittelen siis aivan jokaiselle: Älä 
kuuntele epäilijöitä, vaan lähde matkaan. 

Kun löydät mukavan paikan, tee olosi  
kotoisaksi: Retkipöytä ja laudat esiin,  
ja sitten vesille ja elämästä nauttimaan!

PERUSAJONEUVO

Malli FIAT DUCATO

Perusmoottori 2,3 L MJet

EU-päästöstandardi EURO 6

Teho kW (hv) 96 (130)

Renkaat 215 / 70 R 15 C

Perävaunukuorma 12 % jarrull. / jarruton 2.500 / 750 kg

Mitä oikein tapahtui?
ALINE Olin surffaamassa Islannissa, ja ran-
nalla paleli eräs isä, jonka poika oli kans-
samme aalloissa. Vesi oli ehkä kolmeas-
teista, ja olin tietenkin lämmittänyt Cliffin 
valmiiksi, että pääsisin lämmittelemään 
surffauksen jälkeen. Mutta autolle palates-
sani apukuljettajan paikalla istuikin tämä 
isä, virnisti iloisesti ja sanoi tulleensa vähän 
lämmittelemään — ja kysyi sitten, voisiko 
saada kupillisen kahvia. Ensin kieltämättä 
vähän hätkähdin, mutta mies ja koko hänen 
perheensä osoittautuivat aivan mahtaviksi. 
Hän kutsui minut kotiinsa syömään, ja hän 
osoittautuikin mestarikokiksi. 

Oliko sinulla matkan aikana muitakin  
vastaavia tilanteita?

ALINE Kyllä vain. Joka ikisessä maassa,  
pohjoisesta etelään. Marokosta  

minua varoiteltiin paljon, koska  
olen nainen ja matkustan yksin.  

Mutta siellä tapasin äärettömän 
vieraanvaraisia ihmisiä,  

jotka olivat onnellisia  
voidessaan auttaa. 

Oliko sinulla koskaan  
ongelmia Cliffin 

kanssa?
ALINE Ei, se ei  
jättänyt minua  
kertaakaan  
pulaan. Se toimi 
koko ajan  
moitteettomasti 

ja oli niin reipas —  
minulla oli välillä suo-

rastaan huono omatunto, kun vein 
sen vaikka minkälaisille teille, mutta se ei 
valittanut ikinä.

Onko sinulla hyviä vinkkejä vastaavaa  
matkaa suunnitteleville? 

ALINE Suosittelen kaikille Park4Night- 
sovellusta, joka on reissussa suorastaan  
kullanarvoinen. Se on yhteisösovellus,  
johon kuka tahansa voi lisätä tietoja  
hyvistä leirintäalueista ja matkaparkeista, 
vesisäiliön täyttöpaikoista tai muuten  
vain hienoista maisemakohteista. 

»CLIFFin kanssa koet vaikka mitä.« sandaalit

kahvit

päiväkirja

aurinko- 
lasit

märkä-
puku

kamera
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Oli
DORN

Todellinen  
suuruus näkyy  
pienissä asioissa.
Ne huomaat usein vasta kun katsot tarkemmin —  
ja sitten hämmästyt ja ihastut. Näitä nerokkaita  
yksityiskohtia ja oivaltavia ratkaisuja löytyy joka  
puolelta.

Oli on yksi Saksan parhaista enduro-maasto- 
pyöräilijöistä ja suurimman osan vuodesta  
matkoilla. Hän rakastaa liikkuvaa elämänta-
paansa, mutta on toisaalta myös koti-ihminen. 
Kätevää, että voi olla samaan aikaan sekä tien 
päällä että kotona.

Sunlight Factory Team koostuu ammattimaisista varjoliitäjistä,  
maastopyöräilijöistä lumilautailijoista ja surffaajista, jotka  
matkustavat matkailuautoillamme ympäri maailmaa. Heillä on  
keskeinen rooli niin tuotekehityksessämme kuin markkinoinnis- 
samme. Tästä erinomaisesta konseptista meidät on palkittu  
arvostetulla European Innovation Award for the Caravaning  
Industry -palkinnolla. Huipputiimi siis.

Balu on kaksivuotias australianpaimenkoira.  
Se on tosin nuorempi ja karvaisempi kuin  
isäntänsä, mutta muuten hyvin samanlainen:  
Molemmat ovat innokkaita tutkimaan maailmaa,  
tulevat toimeen kaikkien kanssa ja tarvitsevat  
valtavasti liikuntaa — mutta kaipaavat silti välillä  
oman liikkuvan tukikohtansa rauhaan.

Winning Team

Balu

2-liekkinen kaasuliesi  
ja lasikansi

Kaasuventtiilit

Tunnelmavalo ja 
lisävarusteena saatava  
pöytälevyn jatke 

kahdelle 11 kg pullolle  
(CLIFF 601 -mallissa yhdelle 5 kg pullolle)

Kaasupullokaappi

(lisävaruste)

Sähköinen askelma

täyttömäärien ja akun  
kapasiteetin näyttö

 (CLIFF 540 -mallissa 65 l)

Käyttöpaneeli

90 l jääkaappi 
on käytettävissä sisältä ja ulkoa 

(lisävaruste)

USB-pistorasia

C
LI

F
F

 —
 H

IG
H

LI
G

H
T

S

24



CLIFFistä on saatavana  
erilaisia versioita, mutta  

perusasiat pysyvät samoina.  
Se on aina yhtä innokas  

viemään sinut minne vain ikinä 
haluatkin. Se on luotettava,  

kestävä ja äärettömän näppärä 
käsitellä. Ja lisäksi vielä hyvän-

näköinen ja fiksu. Jos CLIFF olisi 
ihminen, sillä olisi luultavasti  

valtava ego. Mutta koska se on 
Camper Van, se tekee  

elämästäsi valtavan kivaa ja 
äärettömän vapaata.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kuvissa on osittain vaihtoehtoisia verhoiluja ja lisähintaan  
saatavia lisävarusteita. Tiedot tekniikasta, varusteista ja hinnoista löydät erillisestä hinnastosta. 
Painoteknisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
Osa ERWIN HYMER -konsernia.

Grafiikka ja ulkoasu:  
Art Direction: Tom Albrecht 
Layout: Jolanda Buck  
Kuvat: Martin Erd 
Painatus: Eberl Print

ERWIN HYMER GROUP 
Suomi Oy, Nukkeruusunkuja 
3 C 52,  00990 Helsinki,  
www.sunlight-ajoneuvot.fi,  
facebook.com/sunlightsuomi
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