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Hur ofta händer det inte, att man tror att man sett allt, för 

att upptäcka att bakom nästa krök väntar något helt nytt? 

Det är sådant vi på Niesmann+Bischoff uppskattar när vi 

själva är ute och reser, och det är sådana överraskningar vi 

vill skänka våra kunder. Detta är en av anledningarna till 

att vi ständigt utvecklar vår lyxigaste linerserie Flair – nu 

med en personbilsinspirerad design, vars like du aldrig 

tidigare skådat.

         DEN SOM RESER MED EN FLAIR KOMMER 
                              VARJE DAG ATT VIDGA 

               SINA VYER











                            DEN SOM RESER MED EN FLAIR TAR  
 INTE FÅNGSTEN MED SIG HEM – UTAN

 HEMMET MED TILL 
 FÅNGSTEN Att äta ute hör verkligen semestern till, och väljer du att 

semestra i en Flair, faller det sig naturligt att göra så. Precis 

som på lyxrestaurang är råvarorna de allra bästa – och de 

kommer direkt från naturen. Stor arbetsyta i köket gör det 

lätt att trolla fram en läcker måltid, och skulle du nästa dag 

vilja äta någon annanstans är det bara att resa vidare.
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       DEN SOM RESER MED EN FLAIR  KLARAR 

 SIG MED 1,9 M2 ÄVEN FÖR 

 STOR KOKKONST
Raffinerad matlagningskonst sägs ju komma från Frankrike, 

men ett raffinerat kök kan lika gärna komma från Tyskland. 

I köket i en Flair hittar du en kombination av högsta kvalitet 

och smart utnyttjande av alla utrymmen, så att du lätt kan 

konkurrera med ”det franska köket”. 
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               DEN SOM RESER MED EN FLAIR   KOMMER 
 ATT UPPTÄCKA ATT MAN VARJE DAG FÅR 

 APTIT PÅ MER Färdigdukat! Kanske väljer du att äta i den härliga 

sittgruppen istället för i naturen, för att nästa dag 

göra tvärtom – eller kanske till och med på någon 

helt annan plats. Med en Flair är valet alltid ditt!
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Den som ibland gör en avstickare från den planerade 

vägen upplever ofta något nytt och spännande, men 

äventyret kan lika gärna dyka upp längs den invanda 

rutten. I en Flair från Niesmann+Bischoff är du alltid 

mitt uppe i skeendet – och kan alltid unna dig lyxen att 

stanna till och njuta.

        DEN SOM RESER MED EN FLAIR   KAN ALLTID 

                KOPPLA AV,
                                OAVSETT HUR SPÄNNANDE  
                                   DAGEN VARIT
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Här kommer ett insidertips: Titta inte så mycket på kartan utan mer på natur och 

omgivningar, för egentligen spelar det ju inte så stor roll om man någon gång kör 

lite vilse. Låt i stället själva resandet bli en lika stor upplevelse som själva resmålet!

 DEN SOM RESER MED EN FLAIR  FÅR UPPLEVA 
                  HUR VARJE KÖRD KILOMETER 
                FÖRVANDLAS TILL HÄRLIGA    

           SEMESTERMINNEN
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      DEN SOM RESER MED EN FLAIR  KOMMER
                ATT UPPTÄCKA ATT 
             SYRSANS SÅNG 
                     ÄR NÅGOT AV DET MEST 
                        LUGNANDE MAN KAN HÖRA

Finns det något skönare än en plats med utsikt över havet? Det skulle i så fall vara 

en plats under gamla olivträd eller vid en porlande bäck där koskällorna hörs  

på avstånd. Favoritplatser kan skilja sig åt, men ett har de gemensamt: Vi tar dem 

till oss med alla våra sinnen. Och skulle vår längtan tillbaka bli för stor, är det med 

en Flair lika lätt att komma tillbaka som det är att upptäcka någon ny favoritplats. 
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 DEN SOM RESER MED EN FLAIR  KAN NJUTA 

                   AV FRIHETEN           ÄVEN INNE I SIN HUSBIL
Att upptäcka världen, samla intryck och uppleva nya saker – det är något 

som är lätt att göra med en Flair. Men ibland behöver man inte åka så 

långt för att uppleva något nytt, tack vare den lätt utbytbara klädseln.
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DEN SOM RESER MED EN FLAIR  KOMMER
         ATT LÄNGTA HIT VARJE DAG 

    UNDER RESAN
En dag på stranden eller en dag i bergen – 

av frisk luft blir man trött. (eller beror det 

på det där sista glaset vin i soffhörnan?) 

Skönt, att det avskilda sovrummet med sin 

bekväma säng bara är någon meter bort.
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DEN SOM RESER MED EN FLAIR  VET ATT MAN 

                     KAN SOVA GOTT 
                            ÄVEN PÅ STENAR Den som äger en Flair hör till den avundsvärda 

grupp människor som kan sova gott var som helst 

– i storstaden eller i bergen – och som sover lika 

gott vare sig det gäller en power-nap i tv-fåtöljen 

eller en hel natt i sovrummet. Dra för gardinerna, 

dra ner jalusin och glöm bort allt därutanför.  

Sov gott!
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Det är mer än 30 år sedan som vi på Niesmann+Bischoff kunde 

presentera vår första egna husbil. Redan då var vi framsynta  

och anade vad som komma skulle, och döpte modellen till Clou. 

Det vi då presenterade var en husbil som saknade motstycke  

på marknaden – en husbil full av unika idéer, och en husbil  

som snart fick sina efterföljare. Till Clou användes dessutom  

lösningar som väckte uppmärksamhet, och som väckte beundran 

hos många.

På dessa grundläggande punkter har inte något förändrats.  

Dag för dag, modell för modell, har vi hela tiden sökt efter 

lösningar som kan göra resandet med en husbil av liner-modell 

ännu mer enastående. Det är dessa idéer som är utmärkande 

för Niesmann+Bischoff, det är dessa idéer som gör den stora 

skillnaden.

Det är det som är vår clou – att förverkliga unika idéer. Det är  

också detta som gör varje resa i en husbil från Niesmann+Bischoff 

– vare sig det är en Flair eller en Arto  – till en oförglömlig 

upplevelse.

 DEN MED EN 

 CLOU
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Vi är arkitekter. På mellan 20 och 22 kvadratmeter ska 

vi bygga ett helt hus, och då behövs det gott om goda 

idéer. Här ska finnas plats för ett inbjudande vardags-

rum, en stor hygienavdelning, ett kök där inte något 

får saknas och ett härligt sovrum.  Låt oss därför guida 

dig på en resa genom nya Flair, där du kan ta del av vår 

värld av idéer!

 FÖR STORA

IDÉER
 FINNS ALLTID PLATS
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Att resa med en Flair betyder frihet, och för oss på Niesmann+Bischoff börjar denna 

frihet redan invändigt. Det betyder att när du kopplar av i din Flair och låter blicken 

svepa runt, så ska inte något – till exempel en skiljevägg mot köket – störa din syn. En 

av våra idéer resulterade därför i det nedsänkbara fästet för säkerhetsbältena, som 

gjorde att vi helt kunde ta bort skiljeväggen och därigenom öppna upp blickfältet. 

Tack vare denna idé, kan våra kunder nu njuta av oinskränkt frihet. Ibland innebär 

”komfort” därför att man tar bort – inte lägger till.

 ATT RESA BETYDER FRIHET 

 ÄVEN INVÄNDIGT
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Tack vare det lätt nedsänkbara 

övre bältesfästet, som försvinner 

helt bakom ryggstödskuddar-

na, kan passagerarplatserna i 

sittgruppen med några få hand-

grepp förvandlas till en bekväm 

soffa. Nackstöden kan dessutom 

tas bort, för att ge en öppnare 

interiör.
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120
HÖJDJUSTERING

MM



180°
VRIDBARA STOLAR

 HUR EN FÖRARSTOL FÖRVANDLAS TILL 

 EN TV-FÅTÖLJ
Vad är det för skillnad mellan förar- och passagerarstolarna och två sköna, sittvänliga tv-fåtöljer? Exakt  

180 grader! SKA-stolarna (tillval) i en husbil från Niesmann+Bischoff är nämligen både och. Vända framåt 

gör stolarnas många inställningsmöjligheter att kroppen stöds perfekt, så att även långresan blir skön  

och avkopplande. Väl framme vrider du stolarna ett halvt varv, så att de låses vända mot sittgruppen. 

Justera sedan höjden på stolarna så att det blir skönt att lägga upp fötterna på soffan, luta dig bakåt med 

händerna bakom nacken och njut av programmet på den bekvämt placerade tv:n.
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KVADRATMETER

1,9ca.



Den som vill kunna få plats med ugn, kylskåp, frysfack, en diskho, trelågig 

gasolspis, gott om förvaringsutrymmen – och gärna lite till – på en yta knappt två 

kvadratmeter stor, är i behov av verkligt bra idéer. Och bra idéer är något vi på 

Niesmann+Bischoff har gott om. Därför finns allt på plats i våra kök, och du behö-

ver inte göra avkall på något under din semester. Tack vare att var sak har sin fasta 

plats, ger köket dessutom ett luftigt och rymligt intryck. För att ordningen ska 

bestå, även under körning, är underskåpen i köket försedda med centrallås.

 DE VIKTIGASTE INGREDIENSERNA 
 I VÅRA VÄLUTRUSTADE KÖK?

 BRA IDÉER! 
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Med hjälp av många små och stora idéer har vi på 

Niesmann+Bischoff lyckats förverkliga, att det i alla våra 

husbilar finns en osedvanligt stor hygienavdelning 

med mycket gott om plats. Här kan du njuta lyxen av 

en Wellness-dusch innanför dina egna väggar – och 

dessutom njuta av att väggarna är placerade så långt 

ifrån varandra.

 HOS OSS FINNS INTE

 UTRYMME
 FÖR ETT LITET BAD
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Efter en skön dag i solen finns det inget härligare än att njuta 

av duschen i en husbil från Niesmann+Bischoff, och i en så 

stor husbil som en Flair, finns givetvis plats för en rymlig dusch. 

Förutom ”regnduschen” finns även en handdusch, vattenar-

maturerna är av högsta klass och de massiva beslagen ger 

extra lyxig känsla.

11,3
   LITER/MINUT

Den högeffektiva, tryckstyrda vattenpum-

pen är mycket tystgående, och ger ett 

konstant vattentryck. Så bekvämt duschar 

du bara hemma – eller i en husbil från 

Niesmann+Bischoff.

 SEMESTER MER 

 REGN-
 GARANTI

ca.



En verklig highlight i hygienavdel-

ningen är takduschen, med strålar 

som för tankarna till ett behagligt 

sommarregn.
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När det gäller förvaring, har vi hittat utrymmen på ställen där andra  

inte skulle komma på tanken att leta. Sovrummet i en husbil från 

Niesmann+Bischoff är dessutom försett med sängar med en avancerad 

konstruktion, som gör att du sover gott och vaknar utvilad.

 OM SÅ MYCKET UTRYMME
 KAN DE ANDRA BARA

 DRÖMMA
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Vi utvecklar hela tiden nya idéer för att göra våra redan bra husbilar ännu bättre. 

Ibland håller vi oss dock till det som är gammalt och beprövat, som till exempel att 

endast använda bästa tänkbara material till våra inredningar.

Den stabila dörren med förstklassiga be-

slag skiljer sovrum och hygienavdelning 

från vardagsrummet. För att garantera en 

säker stängning och minimalt slitage, är 

alla viktiga beslag och gångjärn i en Flair 

tillverkade av metall.

Reptålig folie med 

struktur gör snick-

erierna mycket lika 

äkta trä.

Duschkaret av glasfiberarmerad plast är stabilt och 

nära nog okänsligt för repor.

 BÄSTA GRUNDEN 
 FÖR EN LYCKAD SEMESTER



Tack vare Push-to-open-låsen saknar många luckor och dörrar synliga beslag  

som ju, i husbilar av andra fabrikat, har en tendens att bli slappa efter en 

tids användning. Moderna gasfjädrar håller luckorna uppe, och stänger 

dem mjukt och tyst. 

Golvbeläggningen av trämönstrad PVC-matta är 

mycket motståndskraftig.

Vårt koncept med 3 olika material i dynorna, ger en 

hög sittkomfort, och tygets tålighet är testat med  

50 000 nötningscykler. Ett urtag i dynorna gör det lätt 

att komma åt lastutrymmet undertill.

50 000
  NÖTNINGSCYKLER
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 HOS OSS HAR DU FULLSTÄNDIG FRIHET 
 ÄVEN NÄR DET GÄLLER INREDNINGEN

När det gäller den invändiga designen, finns inte ”den perfekta lösningen”. Väljer du en husbil från 

Niesmann+Bischoff, får du därför mer än 500 kombinationsmöjligheter – alla lika perfekta – så att du 

 har alla möjligheter att inreda din Flair så som det passar dig och din familj bäst.  

Några förslag kan du se genom att skanna QR-koden här intill.
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OVER
500

KOMBINATIONSMÖJLIGHETER









Du har gjort ditt val – du har hittat den bästa kombinationen för dig och din familj. 

Men för den som väljer en husbil från Niesmann+Bischoff, tar det inte slut där. Du har 

fortfarande din frihet – frihet att byta ut luckorna på ovanskåpen, eller byta till annan 

klädsel på kuddarna, om din smak skulle förändras.

L Ä T T
OCH SNABBT 

U T B Y T B A R T

 KANSKE SÅ, ELLER SÅ
 ELLER KANSKE NÅGOT

 HELT ANNAT?



För att inte tråka ut dig med siffror och tekniska detaljer på de 

följande sidorna, har vi i stället valt att koncentrera oss på alla 

de tekniska highlights som döljer sig under skalet på en Flair. Här 

kan du läsa vad som händer bakom kulisserna, medan du njuter 

av din semester.

 SEMESTERNJUTNING
 MED MODERNASTE 

 TEKNIK
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Alla installationer i 

dubbelgolvet är gjor-

da för att skapa en 

optimal viktfördel-

ning mellan axlarna. 

Ett exempel är de sto-

ra färskvattentankar-

na, som är centralt 

placerade vid bak-

axeln.

Dubbelgolvskonstruktionen ger extra styvhet, och därmed extra 

goda köregenskaper. Konstruktionen med dubbelsidig aluminium 

ger dessutom en god dämpning av vägljudet.

De bakre hjulhusens isolering av 

vexpanderad polypropen ger bra 

ljud- och värmeisolering.



 EN VÄN PÅ VÄGEN
 MED KÖRKÄNSLA
 SOM I EN PERSONBIL

Vi vill att du ska känna att din semester har börjat redan när du kört 

den första kilometern, och har därför lagt stor vikt vid att optimera 

köregenskaperna. Det är därför en Flair är bekvämare att köra än andra 

bilar i denna storleksklass.

Under långkörningar 

kommer du att upp-

skatta den perfekta 

förarplatsergonomin. 

Tack vare samspelet 

mellan förarstol, ratt 

och Iveco original in-

strumentbräda kan du 

snabbt och enkelt hit-

ta den optimala kör-

ställningen. 
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Stort gasolutrymme ger  

plats för 2 gasolflaskor 

 (även de nya tyska 

14-kilosflaskorna med 

krage).

En husbil från Niesmann+Bischoff är byggd för att vara så servicevänlig som 

möjligt. Gasolflaskor, vattentankar, batterier och serviceluckor för el och 

avlopp finns alla på rätt ställe – nämligen där de är lättast att komma åt.

 SÖKER DU SERVICEVÄNLIGHET  

 HAR DU KOMMIT 
 TILL RÄTT STÄLLE Det stora, genomgående lastut-

rymmet är åtkomligt från båda 

sidor och utnyttjar dubbelgol-

vets möjligheter maximalt.



Även om det är minusgrader ute, kan de stora vat-

tentankarna inte frysa. Detta tack vare den frostsäk-

ra placeringen i det uppvärmda dubbelgolvet och 

isolering av dubbelsidig aluminium. Tankarna kan 

dessutom lätt demonteras via garaget, om de skulle 

behöva bytas ut.

Serviceluckans placering på förarsidan gör det lätt 

att köra intill en servicestation. Samtidigt undviker 

du lukt och nedsmutsning på den sida där ni oftast 

vistas. 

Nedsänkt, rymligt garage. 

Med sin höjd på 1,37 m er-

bjuder det plats för scooter 

eller el-cyklar – eller ”bara” 

för skrymmande föremål. All 

elektronik är lätt åtkomlig 

från garaget.

Alla installationer och lastutrymmen i dubbelgolvet 

är lätt åtkomliga via de stora, isolerade, luckorna av 

bussmodell.
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FLAIR EINSETZEN,  
DATEN KOMMEN AM 16.07.

Med en Flair är du alltid väl förberedd, vare sig sommarvädret visar sig 

från sin mindre goda sida eller om du ger dig iväg på vintersemester. 

Tack vare den vattenburna centralvärmen från Alde, och tack vare vårt 

genomtänkta värmekoncept, har du de bästa förutsättningar för att 

uppleva en skön semester.

”Genomtänkt” betyder för oss, att vi lagt stor vikt vid alla de tre faktorer 

som påverkar komforten i din husbil: Den optimala installationen, 

avsaknaden av köldbryggor och den perfekta luftcirkulationen som till-

sammans gör att du kan njuta maximalt – till exempel av varma fötter.

 ÄNNU ETT STEG MOT
 VARMA FÖTTER



FLAIR EINSETZEN,  
DATEN KOMMEN AM 16.07.

Värmekonvektorer i dubbelgolvet 

skyddar de tekniska installationer-

na mot kyla. Samtidigt lagras vär-

men i dubbelgolvet, så att du får ett 

varmt och behagligt golv att gå på.

Tack vare luftspalter bakom ryggstöd och skåp, kan  

luften cirkulera bakom möblerna, vilket leder till en  

jämnare värme.

Tack vare luftspalter bakom ryggstöd och skåp, kan luften cirkulera bakom möblerna, 

vilket leder till en jämnare värme.
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För att väggarna varken 

ska leda värme eller kyla, 

är de uppbyggda av en 

sandwichkonstruktion 

med styrofoamkärna.

 DUBBELSIDIG ALUMINIUM  

 EN BRA IDÉ
 SOM VI GJORT ÄNNU BÄTTRE

Sommar- eller vintersemester? Egentligen spelar det ingen roll, kylan kan slå 

till när som helst. Eller värmen. Därför har vi sett till att du som väljer en Flair 

alltid kan njuta av en jämn och behaglig värme. Sedan mer än 30 år har vi näm-

ligen byggt våra väggar av dubbelsidig aluminium – och kontinuerligt förfinat 

konstruktionen. Enkelt beskrivet, består väggarnas utsida av aluminium och 

den isolerande kärnan av styrofoam. Tillsammans ger detta en konstruktion 

som knappt leder någon värme, utan både kyla och värme hålls utanför 

husbilen. För att säkerställa en fullgod isolering, är inte bara sidoväggar och 

bakgavel uppbyggda på detta sätt, utan även dubbelgolvet och lastluckorna. 

Trots all denna förnämliga isolering, håller vi naturligtvis tummarna för att du 

får ett vackert semesterväder …



Hopsättningen av tak och väggar med dubbelsidig 

aluminium gör konstruktionen fri från köldbryggor.

De avancerat designade sidokjolarna av lackerad 

aluminium, bidrar till den sportiga framtoningen  

hos Flair. Kjolarna döljer både rambalkarna och 

det infällda fotsteget.
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 EN AV DE VARMASTE PLATSERNA

 ÄVEN PÅ VINTERN
Det är först när det är riktigt kallt ute, som du kommer att upptäcka att vi in i 

minsta vrå har funnit lösningar för ett varmt och behagligt inomhusklimat. Du 

kommer då också att upptäcka olika lösningar som så gott som helt eliminerar 

risken för köldbryggor i din husbil från Niesmann+Bischoff.

Uppvärmningen av utrymmet 

mellan vindruta och jalusi, 

fungerar som en ”varmlufts-

gardin”.

Den stora panoramavindrutan går ju inte att få 

med dubbelglas, så här gällde det att hitta på 

något extra. Den elektriskt manövrerade front-

jalusin (tillval) förbättrar isoleringen på denna 

kritiska punkt, och utrymmet mellan jalusi och 

vindruta är uppvärmt.



Både undergolvet och golvet i bodelen är tillverkade 

av dubbelsidig aluminium, vilket inte bara ger en för-

nämlig isolering utan också lagrar värmen för ett jäm-

nare inomhusklimat.

Seitz S7-fönster (tillval) har dubbla  

rutor samt termiskt åtskilda ytter- 

och innerkarmar av aluminium.  

Enhandsmanövrering gör fönstren 

enkla att öppna och stänga.

Som tillval kan förarhyttens sidoru-

tor fås med dubbelglas, vilket för-

bättrar isoleringen och ger 80 % 

bättre värmeskydd än fönster med 

enkelglas.
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Övergången mellan front och tak är helt utan nivåskillnad, vilket gör att vatten 

inte kan samlas på taket utan rinner ned över fronten.

 HÖGSTA KVALITET 
 GIVETVIS ÄVEN

 PÅ TAKET
Solen älskar vi alla, men allt som kommer ovanifrån är inte av  

godo. Hagel, värme, grenar, stenar, ösregn och till och med 

fotbollar – allt måste ett husbilstak stå ut med. Därför har vi på 

Niesmann+Bischoff lagt ned mycket möda på att utveckla det 

perfekta materialet för husbilstak. Resultatet har blivit en glas-

fiberarmerad plast med extra hög andel glasfiber. Ytterst består 

taket av gelcoat, som är robust och tåligt mot repor utan att 

inverka på vikten. Konstruktionen är dessutom styv, vilket gör 

att taket inte kommer att bukta sig ens vid stark värme – något 

som väsentligt bidrar till tätheten hos karossen.



Enkelt men genialt: Genom att lägga lagren med 

glasfiberväv diagonalt mot varandra, utjämnas de 

krafter som kan uppstå – som i sig redan är mini-

mala – så att de inte överförs till övergångarna mot 

front, bakparti och långsidor.
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En Flair är förvisso en stor husbil, men det finns något det inte finns utrymme 

för: Småskador på front eller akter, kanske förorsakade av en oförsiktig par-

keringsmanöver. Detta har sysselsatt våra konstruktörer, och nu har de kommit 

på en lösning – eller snarare sju lösningar. Alla de stora komponenterna i 

front och akter i indelade i åtta sektioner, vilket för med sig många fördelar. 

För det första kan en skadad sektion relativt enkelt bytas ut mot en ny, och 

för det andra blir åtkomsten i motorrummet och runt kylaren mycket bättre. 

 SJU BÄTTRE
 ÄN TRE OM OLYCKAN
 SKULLE VARA FRAMME



Sektionerna är gjorda av stark och reptålig glasfiberarmerad 

plast, vilket gör att repor lätt kan poleras bort och att mindre 

skador lätt kan repareras med ett speciellt spackel.
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Naturligtvis ser vi alla fram emot vad 

som väntar oss, men för att komma 

fram tryggt måste man då och då blicka 

bakåt. Med våra ytterbackspeglar med 

integrerade vidvinkelspeglar, är ”döda 

vinkeln” mycket liten. 

Dörr och garagedörr är försedda 

med tvåstegslåsning och elektrisk 

stängningshjälp.

Din rygg kommer att glädjas för var-

je kilometer som ni tillryggalägger 

i våra bekväma SKA-stolar (tillval). 

Dessa passar både kroppsform och  

– storlek perfekt, och sitssarna är 

inte bara utdragbara och lutnings-

bara, utan höjden kan också justeras 

hela 120 mm. Sitsarna kan dessutom 

vridas 180° mot sittgruppen – bara 

att lägga upp fötterna på soffan, luta 

sig tillbaka och njuta.

Backkameran (tillval) 

låter dig ha uppsikt 

även över området 

närmast bakom hus-

bilen.

 DET VIKTIGASTE PÅ RESAN:

 KÖRGLÄDJE OCH

 SÄKERHET
Du och din nya Flair kommer att tillbringa tusentals kilo-

metrar tillsammans, och upptäcka många nya, vackra och 

spännande semestermål. Därför har vi lagt ner stor möda 

på både körglädje och säkerhet, så att semestern verkli-

gen kan börja redan med den första kilometerns körning. 

Den som vill komma fram extra utvilad, kan dessutom 

komplettera sin Flair med tillvalsutrustning som höjer 

komforten ytterligare.



Om det gröna fältet inte räcker till, kan den 

elektriskt manövrerade frontjalusin hissas 

ned och fungera som solskydd.

LED-strålkastarna harmonierar inte bara med 

den personbilsinspirerade desginen, utan de 

lyser också upp körbanan optimalt – och ger 

därför en tryggare körning nattetid.

Solsken från klarblå himmel! Tur att den  

tonade vindrutan med grönt fält i ovankant 

gör att du slipper kisa med ögonen! 
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Du vet väl att det är lätt att bli förälskad när man har semester? Och när det gäller våra 

bekväma Flair-modeller handlar det ofta om kärlek vid första ögonkastet – detta inte minst 

tack vare den personbilsinspirerade designen, med sina konvexa och konkava ytor, som 

verkligen drar blickarna till sig. Så har också Flair-serien, efter att år 2015 ha vunnit Red Dot 

Design Award, år 2017 även vunnit German Design Award.

Det nya gemensamma designspråket 

hos Niesmann+Bischoffs modeller, 

som understryker bredden och dyna-

miken hos bilarna, förstärks av den 

unika kombinationen av varselljus 

och blinker, av den fina kromranden 

och logotypen i frontens mitt.

”Thrilling surfa-

ces” – konvexa 

och konkava ytor 

skapar något som 

närmast kan lik-

nas vid musklers 

spel under huden. 
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 DE VACKRASTE 
 SIDORNA PÅ SEMESTERN



winner

Takspoi-

lerns  

eleganta  

linjer och 

muskulösa 

yta fångas 

upp i  

kromet.

Bakpartiet avrundas med 

LED-baklyktorna som – 

med sina tre fält – är lätt 

igenkännliga nattetid samt 

den bakom lilje-emblemet 

nedsmutsningssäkert  

placerade backkameran 

(tillval).

De väl avvägda proportionerna förstärker intrycket av 

längd, och fönsterlinjen skapar en tydlig indelning av 

sidoväggarna.

Linjespelet från fronten fortsätter via hjulhusbreddare 

och sidokjolar till bakpartiet – något som är viktigt för 

den ”helgjutna” designen.
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Den som, i likhet med oss, utlovar ”högsta kvalitet”, måste verkligen vara  

säker på sin sak. Efter det noggranna konstruktionsarbetet och det hant- 

verksmässiga byggandet av den första prototypen för varje ny modellserie, 

måste denna genomgå en hel serie omfattande tester. Först när den nya 

Flair-modellen med bravur klarat dessa tester är den klar för serietillverk-

ning – och ytterligare tester.

 EFTER DETTA TEST
 ÄR DIN NYA HUSBIL
 SEMESTERKLAR



Vi har skickat nya Flair till en avancerad testanläggning som 

bland annat innehåller bana där bilen utsätts för skakningar 

och vibrationer. Eftersom 100 varvs körning på denna bana 

motsvarar 100 000 kilometers normal körning, är det här lätt 

att hitta och åtgärda eventuella svagheter.
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En semester är full av överraskningar – tyvärr även när det gäller vägarnas 

skick. Den som väljer en Flair kan dock känna sig trygg. Innan någon husbil 

lämnar vår fabrik, skickar vi nämligen ut den på vår egen testbana där den 

utsätts för hårdast tänkbara påfrestningar: ”Sinussträcka” som avslöjar 

nigningstendenser, ”belgisk gatsten” påfrestar fjädringen och kontrollerar 

hållbarheten, medan ”tvättbräda, ”potthål” och ”betongvågor” är andra 

delar av testbanan. Dessa vägavsnitt är extremare än vad du någonsin 

kommer att stöta på under dina resor.

Men det slutar inte där, för efter testkörningen utsätts varje husbil för ett 

täthetsprov där den begjuts med vatten – och inte med vanligt kranvatten 

utan med regnvatten, eftersom detta har lägre ytspänning och verkligen 

avslöjar eventuella läckage.

Efter så mycket regn finns dock en ljuspunkt: Vetskapen om att din nya Flair 

är redo att, tillsammans med dig, upptäcka världen! 

 EFTER TEST 
 KOMMER TEST
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Din Flair är färdig! Äntligen kan du vrida om startnyckeln och 

ge dig iväg, med förvissningen om att du kommer att få en 

oförglömlig semester. Du kommer att få njuta av nybilsdoften 

och glädjas åt den inbyggda säkerheten. Du kommer att få 

uppleva personbilskänsla, trots att det är en stor husbil du 

framför. Du kommer att glädjas över friheten att stanna där 

det behagar och låta förarstolen förvandlas till en tv-fåtölj.  

Du kommer att kunna vara förvissad om god sömn, och att 

kunna duscha lika lyxigt som hemma. Du kommer att känna 

hur lugnet kommer smygande, och du kommer att längta efter 

nästa dag då du kanske hittar ”världens vackraste plats”.

Låt din semester bli full av idéer!

 VI HAR NÅTT VÅRT MÅL 
 NU LIGGER VÄGEN
 ÖPPEN FÖR DIG





Information
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter 
redaktionsstopp (08/2017) kan ändringar gällande mått, 
vikter, planlösningar, tekniska data och utrustningar ske.  
Bilderna kan innehålla utrustning som är extrautrustning  
eller tillbehör, liksom rekvisita som ej ingàr i leveranserna 
från Niesmann+Bischoff. Fordonen på bilderna kan också,  
på grund av bildbearbetning eller produktionstekniska skål, 
skilja sig från verkligheten. 

Utgivare
Niesmann+Bischoff GmbH
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T +49 2654 933-0
F +49 2654 933-100
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Tekniska illustrationer + datorgrafik
Studio SYN

Tryck
ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG
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