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QUALITY MADE BY EURA MOBIL
Ruszaj i zostaw za sobą codzienne zmartwienia – Twój Eura Mobil wspiera Cię w każdy możliwy sposób. Dzięki
wypracowanym w praktyce funkcjom i cechom wyposażenia, nasze kampery sprawiają, że podróżowanie staje
się nieograniczoną przyjemnością. Obszerne miejsce do przechowywania, ochrona przed warunkami pogodowymi dzięki nadwoziu z materiału GRP, odporność na zimę i komfort ogrzewania podłogowego dzięki podgrzewanej podwójnej podłodze, ubezpieczenie lub hojne gwarancje - pomyśleliśmy o wszystkim, abyś mógł
cieszyć się beztroskimi wakacjami.
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TYLKO
W EURA MOBIL:

✗

Nadwozie wykonane z odpornego na
gradobicie tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym
(GRP) w technologii Eura Mobil Sealed
Structure

Połączenie materiałów z technologii lotniczej:
wysoka sztywność skrętna, najlepsza wytrzymałość połączenia (3,5t na długości profilu 1m),
całkowite uszczelnienie przed wnikaniem
wilgoci, materiał powierzchni chroniony przed
gradem umożliwia niższe częściowe składki ubezpieczeniowe w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych niż w porównywalnych pojazdach
wyposażonych w blachę aluminiową

✗
EURA MOBIL BASICS

USTAL WŁASNY
STANDARD I SAMODZIELNIE
PORÓWNUJ
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Podgrzewana i izolowana podwójna podłoga

Zabezpieczona przed mrozem „piwnica”, wszystkie instalacje techniczne są chronione w podwójnej podłodze zamiast wewnątrz pojazdu lub na
podwoziu

✗

Dodatkowe schowki w podwójnej
podłodze z dostępem od wewnątrz

Podwójna podłoga oferuje dodatkowe opcje
przechowywania zewnętrznych schowków lub
schowków podłogowych, do których można
uzyskać dostęp od wewnątrz

✗
✗

Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2

Szybkie nagrzewanie się wnętrza pojazdu i
zapewnienie pełnej funkcjonalności instalacji
wodnej nawet przy silnym mrozie (cykl testowy
przy temperaturze zewnętrznej -15 stopni)

Bezdrzewne ściany z TWS z ciągłą
izolacją

Odporna na butwienie nawet w przypadku
wnikania wilgoci, łatwa do naprawy, wydajna
izolacja bez mostków termicznych w ścianie

✗

Solidne meble ze wzmocnieniami z
profili aluminiowych (3 lata gwarancji)

Meble odporne na skręcanie o długiej żywotności
i niskim poziomie hałasu podczas jazdy

✗

Szafki górne ze stabilnymi metalowymi
stojakami i izolacją akustyczną

Trwałe, cicho zamykające się klapy meblościanki
oraz ochrona przed grzechotaniem podczas
jazdy

✗

Lekki panel podłogowy z TWS

✗

10-letnia gwarancja na nieprzepuszczalność karoserii (do 150 000 km)

Redukcja masy dla większej ładowności i płyta
podstawy odporna na wilgoć, sól drogową, brud i
materiały eksploatacyjne

Eura Mobil oznacza wysoką niezawodność, a tym
samym gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi wadami, także
konstrukcyjnymi

✗

Zbiorniki wodne zabezpieczone w
ocieplonej i ogrzewanej podwójnej
podłodze

Zbiorniki na wodę są dobrze zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
ewentualnymi ograniczeniami funkcjonalnymi
spowodowanymi mrozem

✗

Efekt ogrzewania podłogowego w
podłodze do chodzenia

✗

Stabilna listwa przypodłogowa chroniąca przed
drobnymi uszkodzeniami w wyniku drobnych
kolizji

✗

✗

✗

Dobrze wentylowane łóżka z wygodnymi materacami dla nocnego odpoczynku

✗

Szerokie drzwi nadwozia z oknem

✗

10-letnia gwarancja na nieprzepuszczalność karoserii (do 150 000 km)

Łatwy dostęp, większa jasność, widok na
odwiedzających przed drzwiami

Eura Mobil oznacza wysoką niezawodność, a tym
samym gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi wadami, także
konstrukcyjnymi

✗

Zlicowane ze ścianą zewnętrzną, izolowane okno ramowe z moskitierą

Harmonijna integracja z konstrukcją pojazdu,
wydajna izolacja

2 szybko zwalniane zawory spustowe
świeżej wody w ogrzewanej i izolowanej
podłodze podwójnej
Wygodne opróżnianie zbiornika wody od wewnątrz

Przyjemna temperatura podłogi - chodź boso
nawet zimą!

Łóżka ze stelażami i 7-strefowymi materacami z zimnej pianki

Solidne aluminiowe panele wahacza
nadwozia

Elektrycznie sterowany zawór spustowy
do ścieków lub ręczny kurek spustowy
(dla modeli wnękowych) w ogrzewanym
obszarze
Łatwe i czyste opróżnianie zbiornika na ścieki

✗
✗

Okapy dachowe Mini Heki

Łatwe do otwierania, trwałe okapy dachowe z
wieloma pozycjami wentylacji

Co najmniej 140 litrów pojemności
zbiornika świeżej wody

Duża pojemność świeżej wody dla większej
samowystarczalności z zewnętrznego źródła
wody

✗

Ciśnieniowy system wodny

Bezzwłoczna reakcja instalacji wodnej, ciśnienie
wody jak w domu
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WNĘKOWE

ACTIVA ONE

PIERWSZEŃSTWO DLA RODZINY!
W Activa One tradycyjnie silne strony Eura Mobil dostosowane są całkowicie do potrzeb rodziny: duża przestrzeń do przechowywania
bagażu i zabawek w podwójnej podłodze i tylnym garażu, dużo miejsca dla całej rodziny i solidne meble we wnętrzu sprawiają, że
Activa One to najlepszy wybór dla dużych i małych kamperów. Trwały korpus z TWS, który z 10-letnią gwarancją na nieprzepuszczalność stanowi stabilny trzon wielu beztroskich rodzinnych wakacji, udowadnia również, że może wiele znieść.
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Lekkie, nowoczesne meble z 3
letnią gwarancją

Wnęki izolowane i ogrzewane

Składana podłoga wnęki dla swobodnego dostępu do kabiny kierowcy

Jadalnia w stylu leżaka z maksymalnie 4
miejscami z pasami bezpieczeństwa

Podwójna podłoga o wysokości 38 cm z dużą
ilością miejsca do przechowywania
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WNĘKOWE

ACTIVA ONE

 Plan przykładowy: AOne 650 HS

ULUBIONE MIEJSCE WSZYSTKICH...
... to może być motto modeli Activa One. Czy to w grupie siedzeń, czy w dużej kuchni z dodatkową przestrzenią w szafkach lub we własnym pokoju dziecięcym we wnęce lub z tyłu, lub ...
Wprawiających w dobry nastrój można znaleźć praktycznie w każdym zakątku. Po prostu „piękne do życia”!
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Solidne szafki górne z aluminiowymi profilami i
zabezpieczeniem przed grzechotaniem

Pokój dziecięcy z wysuwanymi łóżkami
piętrowymi i częścią wypoczynkową

Duża szafa

Kuchnia z lodówką 142 l, szerokimi
szufladami i wieszakiem na ścierki

 Plan przykładowy: AOne 690 VB
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Przestrzeń tam, gdzie jej
potrzebujesz. Prysznic do dużych
pomieszczeń czy łazienka z dużą
ilością miejsca przed umywalką?
Jedno i drugie!

BANALNIE PROSTE
W OBSŁUDZE...
Łazienka z obrotową umywalką łączy w sobie dużo
radości i funkcjonalności. Odwrócona na bok zapewnia
również pełną swobodę ruchów podczas kąpieli pod
prysznicem. Szafka do przechowywania z półkami narożnymi jest zawsze pod ręką, a nawiew ciepłego powietrza
sprawia, że łazienka jest tak przytulna i ciepła jak w domu!
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SZCZEGÓŁY I PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Nie bez powodu wnęki Eura
Mobil zawsze współzawodniczą o zwycięstwo klasowe w
corocznych plebiscytach na
samochód kempingowy roku.
Już dawno rozeszła się wieść o
niezawodnej technologii,
praktycznym rozkładzie
pomieszczeń oraz wysokiej
jakości materiałów i wykonania. A jednak w każdym Activa
One wciąż jest wiele szczegółów do odkrycia, które
robią różnicę.

Pojedyncze łóżka we wnęce
W A One 650 HS możesz cieszyć się
relaksującym odpoczynkiem na
dwóch 2-metrowych łóżkach we
wnękach. Jeśli chcesz, możesz
również zamienić go w duży obszar do
leżenia, wkładając element pośredni.

Okapnik
Ten sprytny detal ukryty jest w
obrotowym wylocie wody baterii
kuchennej. Nigdy więcej irytującego
kapania i wycierania! Ciśnieniowy
system wodny na pokładzie Activa One
zapewnia niemal natychmiastowe
uzupełnianie wody, tak jak w domu.

Wnęki
Ogrzewana i ocieplona wnęka to
idealne miejsce na relaks. Łóżko o
wymiarach 160x210 cm spoczywa na
stabilnym stelażu z listew i jest
chronione przed wychłodzeniem przez
skuteczną izolację ścian i sufitu,
podłogę wnęki oraz nawiew ciepłego
powietrza.

Elastyczność to podstawa
Z tyłu A One 690 VB możesz
spontanicznie zdecydować, czy
chcesz mieć podwójne łóżko na górze
i tylko pojedyncze łóżko na dole, czy
odwrotnie, czy tylko dwa pojedyncze
łóżka, czy dwa podwójne łóżka
jednocześnie - wszystko jest możliwe
dzięki wysuwanej ramie z listew.

Stoliczku obróć się!
Aby cała rodzina mogła korzystać z
wystarczającej ilości miejsca podczas
jedzenia, blat stołu został wyposażony w obrotową przedłużkę. Zawsze
tam, gdzie jest to potrzebne i nigdy
nie przeszkadza, gdy korytarz jest
używany.

Wielkie równanie piwniczne
Duża podwójna wysokość podłogi + indywidualnie
regulowana przestrzeń do przechowywania =
przestrzeń dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.
Można to zrobić, dzieląc przestrzeń magazynową
zgodnie z własnymi życzeniami u autoryzowanego
sprzedawcy. Oczywiście z Eura Mobil, mrozoodporna i z efektem ogrzewania podłogowego.

Wyraźna krawędź
Kolejny ukryty, niepozorny szczegół,
który robi różnicę: Dzięki wytrzymałym fartuchom aluminiowym
możesz przetrwać wiele kamieni lub
gałęzi wystających na drodze bez
trwałego uszkodzenia karoserii - to
łatwe dla portfela i nerwów.

Okrągła grupa siedzeń bez utraty
miejsca do przechowywania
Pasy bezpieczeństwa w siedzisku
modeli HS są mocowane do ściany w
profilach aluminiowych. Dzięki temu
zachowana jest pełna przestrzeń
magazynowa na podwójnej podłodze.

Doskonale uformowany
Przekonują nie tylko walory wewnętrzne – imponuje też dynamicznie
zakrzywiony front wnęki. Dzięki
zabezpieczonej przed gradem
powierzchni GRP i zacienionej kabinie
kierowcy, na pierwszy plan wysuwają
się również bardzo praktyczne zalety.
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T / RS

SAMO SEDNO
KOMFORTU PODRÓŻY

W pół zintegrowanych pojazdach Eura Mobil radość z podróżowania rośnie z każdym dniem. Dobrze przemyślana ergonomia
pomieszczenia z optymalną swobodą ruchów i otwartymi liniami
wzroku stanowi podstawę wysokiego współczynnika dobrego
samopoczucia. W połączeniu z bogatym komfortowym wyposażeniem i wysokiej jakości doborem materiałów, możesz cieszyć się
najlepszymi chwilami w pięknym otoczeniu. Daj się zainspirować!
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 Plan przykładowy: PT 720 QF

Duże panoramiczne
okno dachowe

Szafki górne w jednej linii aż do
kabiny kierowcy

Dwa rozkładane pojedyncze fotele
z uchwytami Isofix

Stół ze
składaną płytą
Duża grupa siedzeń twarzą do siebie z dwiema
sofami o szerokości do 100 cm
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T / RS

 Plan przykładowy: PRS 720 QF

DLA DOBREGO
WYPOCZYNKU

Plany pięter z przeciwległymi sofami w salonie, tak zwane plany pięter twarzą
twarz, są obecnie modne. Oprócz efektu otwartej przestrzeni, korzystasz w
tych wariantach ze szczególnie szerokich, wygodnych sof z dodatkowymi
miejscami na pasy bezpieczeństwa, które w razie potrzeby można rozłożyć na
czas podróży. Zazwyczaj zawsze na pokładzie Eura Mobil: dodatkowa przestrzeń
do przechowywania na podwójnej podłodze i w garażu, a także sprytny projekt
kuchni i łazienki. Szczególnie w przypadku Profila RS z podnoszonym łóżkiem, które
jest zlicowane z sufitem, grupy siedzące twarzą w twarz ujawniają swoje mocne
strony. Oprócz dodatkowej swobody ruchu i komfortu siedzenia, przez dwa duże okna
po obu stronach siedziska wpada również więcej światła.

w
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Panoramiczne okno dachowe Midi-Heki to
dużo światła i powietrza na poddaszu

Praktyczne schowki
bezpośrednio przy łóżku

Łóżko podwójne o
szerokości 190 x 143 cm

Wygodna wysokość
wejścia do łóżka

 Plan przykładowy: PRS 720 QF
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T / RS

 Plan przykładowy: PRS 720 QF

MIŁOŚĆ PRZEZ KUCHNIĘ...
... na pierwszy rzut oka widać to wyraźnie po ergonomicznie zakrzywionym środku kuchni w układzie EF.
Pięknie szczegółowe prace na desce do przypraw i podświetlana osłona przeciwbryzgowa o wysokim
połysku są połączone z takimi atrakcjami projektowymi, jak chowany kran pod składanym przedłużeniem
blatu, który nawiasem mówiąc służy również jako ociekacz do naczyń.
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Praktyczna deska do przypraw

Pokrywa na zawiasach
i chowany kran

Drzwi dzielące pokój z kuchni do
łazienki i z łazienki do sypialni

Ergonomicznie zakrzywiony front kuchenny z blatem mineralnym i zlewozmywakiem, wykonanym z „jednego kawałka”
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T / RS

ZAKŁAD, ŻE...
... Zaczynasz śnić w łóżkach Profila? Szerokie materace z
zimnej pianki na stabilnych, wentylowanych stelażach z
regulowanymi zagłówkami stanowią wygodną podstawę do
spokojnego snu. Dla jeszcze większego komfortu umieściliśmy lampki do czytania, porty USB i szafę w zasięgu ręki.
W przypadku centralnie ułożonego łóżka podwójnego
wariantów QF można również zmieniać wysokość łóżka.
Plany pięter do 7 m przekonują kompaktową łazienką ze
zintegrowanym prysznicem i obrotową umywalką - dzięki
czemu zawsze jest dużo swobody ruchu, nawet na niewielkiej powierzchni podłogi.
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 Plan przykładowy: PT/PRS 720 QF

 Plan przykładowy: PT 660 EB

SZCZEGÓŁY I PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Wiele szczegółów, jedna
koncepcja. W indywidualnych
układach serii Profila każdy
odnajdzie swoje osobiste
atrakcje. Ich wspólną cechą
jest wyraźna funkcjonalność w
stylowej atmosferze premium.

Działa w porządku
w mgnieniu oka sofy w układach EF i
QF zamieniają się w pojedyncze fotele
w kierunku jazdy – w tym wsporniki
Isofix.

Swobodny dostęp
W dużych schowkach 730 EF możesz
łatwo uzyskać dostęp do zawartości
od wewnątrz - i równie łatwo załadować ją od zewnątrz.

Zróżnicowany garaż
W modelach QF łóżko z regulacją
wysokości oferuje nawet miejsce do
przewożenia rowerów.

Transformacja przestrzeni
Dzięki drzwiom dzielącym pokój z
kuchni do łazienki i dwóm przesuwanym drzwiom z łazienki do sypialni,
łazienka może zostać w mgnieniu oka
przekształcona w garderobę.

Jasne oświadczenie o jakości
Stabilna kaseta dachowa z TWS w
Profila RS do składanego łóżka
zamiast prostej, podniesionej ściany, z
zakrzywionym standardowym
dachem.

Dodatkowa sypialnia
730 EF zajmuje szczególną rolę w
asortymencie modeli. Z niskimi
pojedynczymi łóżkami i łazienką,
zainstalowaną na całej szerokości
pojazdu, ten układ ma dwa przechodnie pokoje z tyłu.

Dla wysokich ludzi
Warianty łóżek pojedynczych EB/EF
posiadają duże garaże i wygodne
łóżka o długości łóżka do 196 cm. Pod
spodem znajduje się szafa, a pod
drugim łóżkiem schowek na pranie.

Doskonały komfort obsługi
Możesz wygodnie opróżnić zbiornik
na ścieki z garażu za naciśnięciem
jednego przycisku. Koniec z brudnymi
rękami, koniec z pochylaniem się - to
komfort.

Szafka górna z profilem
Górne szafki w Eura Mobil są
wyposażone we wzmacniające profile
aluminiowe dla maksymalnej
stabilności. W profil wtopiona jest
gumowa warga, która zapobiega
stukaniu podczas jazdy lub głośnym
odgłosom zamykania.
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T MERCEDES
NOWY

CZYSTA RADOŚĆ
Nowa Profila T w Mercedesie to obietnica czystej przyjemności z wakacji. Z wielką dbałością o szczegóły
doprowadziliśmy teraz naszą bestsellerową serię do perfekcji w ekskluzywnym połączeniu z podwoziem
Mercedesa Sprintera. Elegancki i dynamiczny wygląd zewnętrzny to tylko emocjonalna ekspresja tej serii,
która jest widoczna na pierwszy rzut oka – Evolution.
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Połączenie z dachem płaskim dla dynamicznego
projektowania i lepszych właściwości przepływu

Podnoszone panoramiczne okno
dachowe nad kabiną

Płynne przejście z przestrzeni
mieszkalnej do kabiny kierowcy

Precyzyjnie dopasowane wycięcie
w dachu z maksymalnym zapasem

Kabinaz nowoczesnymi systemami
bezpieczeństwa i wspomagania
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CZĘŚC IOWO ZIN T EG ROWANE

PROFILA T MERCEDES

PRAWDZIWE ODPRĘŻENIE
Można zobaczyć i cieszyć się bardzo praktycznymi zaletami nowych topowych modeli Profila: z niską ramą
AL-KO, ogrzewaniem gorącą wodą Alde i podwójną podłogą, podniesioną do 19,5 cm, nowe dodatki mają już
w standardowym wyposażeniu atrybuty klasy luksusowej. Nowy, podnoszony dach, dostępny wyłącznie w
nowych modelach, zapewnia jeszcze więcej świeżego powietrza w kabinie kierowcy.
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CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
W dwóch kompaktowych modelach 676 EB i 696 EB kuchnie zaskakują niezwykle dużą powierzchnią roboczą,
wysokimi lodówkami i pojemnymi szafkami dolnymi – w tym stabilne szuflady kuchenne z miękkim ogranicznikiem.
Łazienka natomiast zachwyca dużą różnorodnością i dużą swobodą ruchów dzięki obrotowej umywalce. Modele 726
EF i 726 QF mają jeszcze więcej miejsca w swoich przestronnych łazienkach i doskonale sprawdzają się jako oddzielna garderoba.

Szafki górne ze wzmocnieniem z profilu
aluminiowego i ochrona przed grzechotaniem
Wnętrze "Chata” w wyglądzie dzikiego dębu i z
chromowanymi aplikacjami
Swobodne linie patrzenia dla
znakomitego poczucia przestrzeni

Możliwość przyciemniania
oświetlenia otoczenia

Ogrzewanie piwniczne i podłogowe w
jednym: Ogrzewana podwójna podłoga
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PROFILA T MERCEDES

ŚWIĘTY SPOKÓJ
Wygodne łóżka o długości do 2,03 m zapewniają głęboki relaks. Pod spodem,
z przestronnym garażem i pojemnymi szafami, są kolejne argumenty, by śmiało
oczekiwać większego bagażu.
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SZCZEGÓŁY I PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Nowa Profila T w Mercedesie
jest klasą samą w sobie. Z
niską ramą Al-Ko, ogrzewaniem ciepłej wody Alde i otwieranym panoramicznym oknem
dachowym oraz ekskluzywnym
podwoziem Mercedesa - niemal idealne połączenie.

Nowy czas gwiazdy
Nowoczesna kabina kierowcy
Mercedesa Sprintera z innowacyjnymi
systemami bezpieczeństwa i
wspomagania zapewnia doskonały
komfort podróżowania.

Lekki w swojej klasie
Dzięki niskiej ramie AlKo i konsekwentnej lekkiej konstrukcji, Profila T na
Mercedesie ma dobrą ładowność.

Zawsze pod ręką
W lukach podłogowych i schowkach podwójnej podłogi jest
mnóstwo dodatkowego miejsca do
przechowywania, do którego
można sięgnąć od wewnątrz
jednym ruchem ręki.

Doskonały komfort obsługi
Możesz wygodnie opróżnić zbiornik
na ścieki z garażu za naciśnięciem
jednego przycisku. Koniec z brudnymi
rękami, koniec z pochylaniem się - to
komfort.

Atrakcyjny
Bagaż wielkogabarytowy lub rowery
można również przechowywać pod
łóżkami w obniżonym tylnym garażu.

Dla miłośników świeżego powietrza
Nowe panoramiczne okno dachowe
(opcja) zapewnia dużo światła i
powietrza w kabinie kierowcy. W
połączeniu z uchylnym i podnoszonym
dachem nad częścią wypoczynkową
jest oazą świeżego powietrza w
ciepłe dni.

Genialna garderoba
Oświetlona od wewnątrz szafa i
szafka na bieliznę pod składanymi
stelażami tworzą dużo miejsca – nie
tylko na codzienną odzież.

Strefa komfortu
Z ogrzewaniem gorącą wodą Alde
zyskujesz komfort cieplny jak w domu
– całkowicie bez przeciągów i ze stałą
mocą grzewczą.

Właz szybkiego składowania
Zewnętrzny schowek zintegrowany z
nadwoziem na wygodnej wysokości
załadunku można optymalnie
wykorzystać w modelach od 696 EB
do często używanych przyborów
parkingowych.
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CONTURA

GWIAŹDZISTA STRONA ŻYCIA
Podróżuj zrelaksowany i zrelaksuj się w pięciogwiazdkowym klimacie - to cecha wakacji w Contura.
W efektownie oświetlonym salonie Contura Lounge z chromowanymi, błyszczącymi meblami, elegancką
tapicerką z ozdobnymi przeszyciami i stylowymi dodatkami naprawdę można się wyłączyć. Patrząc przez
dach panoramiczny Starlight Dome, który ma o 20% większą powierzchnię niż dach podnoszono-uchylny,
uzyskuje się nowy punkt widzenia na gwiaździste niebo.
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Eleganckie meble o wysokim
połysku, w tym gablota w kuchni

Żywa, kontrastowa atmosfera
szlachetnego drewna

Idealnie dopasowane wycięcie w dachu
zapewniające optymalną przestrzeń nad głową

Super wygodne grupa siedzeń twarzą
do siebie ze składanym stolikiem

Stylowa tapicerka z drobnymi
ozdobnymi przeszyciami

Podgrzewana górna kondygnacja ze schowkami
Częściowo zintegrowane / Contura / 27
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CONTURA

DOKŁADNIE
W TWOIM
GUŚCIE
Gwiezdna kuchnia pod rozgwieżdżonym
niebem czeka na Ciebie w centrum kuchennym z ergonomicznie zakrzywionym frontem.
Drobne detale, takie jak pośrednio podświetlane szuflady, mineralny blat, duża lodówka
(opcjonalnie w połączeniu z piekarnikiem) oraz
witryna na ekspres do kawy podkreślają tutaj
ekskluzywny charakter wnętrza. Jeszcze więcej
luksusu widać z tyłu: Dołączona umywalka,
prysznic ze strumieniem deszczowym i podświetlana wkładka z trzciny uszlachetniają przestronną
łazienkę o łupkowych ścianach, stając się znakomitą strefą wellness.
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SZCZEGÓŁY I PRZEGLĄD
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Schowki szafki górnej
Przegrody pod meblościankami z
oświetleniem pośrednim to idealne
półki na książki, smartfony i inne
drobiazgi

At your service
Centralny przedział techniczny
zawiera krany odpływowe i inne
przyłącza techniczne w przedziale w
bocznej ścianie, do którego można
łatwo dotrzeć przez klapę do
przechowywania.

Starlight Dome dach panoramiczny
20% więcej powierzchni niż dach uchylno-podnoszony i 100% entuzjazmu - dzięki funkcji Smartlift i
Softclose z gwarantowanym miejscem do siedzenia
pod rozgwieżdżonym niebem. Po prostu podnieś
dwoma palcami zamiast obracać korbką! W
połączeniu z panoramiczną szybą w osłonie
gwarantuje jasny salon.

Kabina kierowcy
Poręcz wokół wycięcia w dachu jest
precyzyjnie i elegancko zaprojektowana, aby zapewnić optymalną
przestrzeń nad głową. Zintegrowane
lampki do czytania są pięknie
dopasowane.

Czysta sprawa
Zbiornik na ścieki można łatwo
opróżnić za naciśnięciem przycisku za
pomocą elektrycznego zaworu
spustowego - kamera na pokładzie
prowadzi kierowcę bezpośrednio
przez szyb spustowy na miejscu
parkingowym (opcja).

Projekt tyłu
Trójwymiarowa ściana tylna wykonana z „odlewu”, z wyznaczającymi
trendy kierunkowskazami LED,
pokazuje klasę Contura z daleka.

Miłość do szczegółów
Misternie wykonana tapicerka i
poduszki oparcia z ozdobnymi
przeszyciami, wraz z eleganckimi
meblami, nadają przestrzeni
mieszkalnej niepowtarzalny wygląd.

Bardzo dobrze
Połyskujące powierzchnie szafek
tworzą ekskluzywną aranżację z
chromowanymi aplikacjami.

Czuć się jak w domu
... możesz nie tylko ze względu na
brak przeciągów i stały komfort
cieplny ogrzewania ciepłą wodą.
Dzięki konwektorom w podwójnej
podłodze działa również jako
przyjemnie klimatyzowany system
ogrzewania podłogowego.

Bezpieczeństwo na nowym poziomie
Dzięki nowoczesnym systemom
bezpieczeństwa i asystującym MB
Sprinter jesteś zawsze zrelaksowany,
a jednocześnie bezpieczny i dynamiczny na drodze.
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INTEGRA LINE

CHARAKTERYSTYCZNE
WRAŻENIA Z JAZDY

Nawet z zewnątrz linia Integra pokazuje wersję premium Eura
Mobil dla pojazdów zintegrowanych. Misternie zaprojektowany
przód z TWS z podwójnymi światłami LED (opcja) i efektowna
osłona chłodnicy nie ograniczają się tylko do wizualnych atrybutów
projektowych, ale także zapewniają optymalny widok, a tym samym
duże bezpieczeństwo jazdy dzięki dużej panoramicznej szybie przedniej z krótkim elementem.
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Duża panoramiczna szyba przednia z
optymalnym polem widzenia i dużą ilością światła

Przestronna grupa wypoczynkowa
dla maksymalnie 7 osób

Sofa o szerokości aż do 1,60m z dwoma
rozkładanymi pojedynczymi fotelami
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INTEGRA LINE

Plan przykładowy: IL 695 LF 

MIEJSCE DLA MARZEŃ
W salonie inspiruje fantastyczny efekt przestrzenny. Nawet przy kompaktowych planach klasy 7m, Integra
Line zapewnia mnóstwo światła i dużo miejsca na głowę dzięki panoramicznemu przeszkleniu dookoła i
opuszczanemu łóżku blisko sufitu.
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Świetny efekt przestrzenny przy
niewielkiej długości

Przestronna łazienka ze zmienną
gigantyczną szafą

Kino domowe z obrotowym
ekranem 32”

Kuchnia z osłoną na zawiasach i
opuszczaną armaturą

Zintegrowane z pasem, obrotowe
fotele w kabinie z podłokietnikami

 Plan przykładowy: IL 695 LF
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INTEGRA LINE

CUDOWNIE PRZESTRONNA
Patrząc na tylną część, szczególnie uderzają oddzielne strefy łazienkowe i sypialne z
ich różnorodnymi możliwościami wykorzystania. Czy to garderoba, czy jako „czysta”
kabina prysznicowa, czy sypialnia oddzielona przesuwanymi drzwiami – podróżni są
zawsze dyskretnie odizolowani, nie ograniczając codziennej funkcjonalności pozostałych pomieszczeń.
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Podświetlana kolumna
prysznicowa z deszczownicą

Dołączona miska do mycia z
wysokiej jakości armaturą

Drzwi dzielące pokój po prawej i lewej stronie
w pojazdach z przestronną łazienką

Nawiewniki ciepłego powietrza zapewniające
przyjemną temperaturę w łazience
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INTEGRA LINE

OTWARCI
NA NOWE
ŚWIAT
PRZYJEMNOŚCI
z

Kuchnia jasna i otwarta – zawsze
dużą swobodą ruchów dzięki
zakrzywionemu frontowi kuchennemu, z wysoką lodówką i dużymi
szufladami.
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Przy wysokim komforcie
pomieszczenia mocne strony
linii Integra są tylko w bardzo
niepełny sposób opisane.
Zwłaszcza w eleganckiej i
nowoczesnej powłoce GRP
poszczególne modele posiadają jeszcze większą liczbę
atutów.

Praktykczny schowek
Po stronie pasażera w kabinie
znajduje się praktyczny schowek na
literaturę podróżną, ładowarki lub
inne drobiazgi. Oczywiście Eura Mobil
- stylowa i stabilna w dębowym stylu
chalet.

W jednym kawałku ...
... maska przednia z TWS prezentuje
się dobrze nie tylko optycznie, ale
także konstrukcyjnie dzięki dokładnemu dopasowaniu, a wysoka wytrzymałość przyczynia się do wysokiej
odporności karoserii na skręcanie.

Zasada krótkiej kabiny
Krótkie wysunięcie kabiny ze stromo
opadającym przodem i krótka deska
rozdzielcza za dużą, panoramiczną
szybą przednią, zapewniają optymalny
widok na drogę przed nami. W ten
sposób zminimalizowany zostaje
martwy punkt w polu widzenia przed
pojazdem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Opcjonalne reflektory główne LED ze
statycznymi światłami doświetlającymi zakręty nadają IL wyrazu i
optymalnie oświetlają drogę w
ciemności.

Kochane szczegóły
Aluminiowa satynowana osłona
uchwytu, trójwymiarowa i przyjemna
w dotyku powierzchnia deski
rozdzielczej - to tylko dwa przykłady
doskonałej jakości materiału i obróbki
w linii Integra.

Tylny garaż
Bagaż wielkogabarytowy lub rowery
można również przechowywać pod
szafą w obniżonym tylnym garażu

Bezpośredni dostęp
Masz również bezpośredni dostęp
do garażu od wewnątrz – to
praktyczne rozwiązanie, gdy
musisz powiesić mokre ubrania w
łazience do wyschnięcia bez
uprzedniego przenoszenia ich przez
pojazd (IL 695 LF).

Doskonały komfort obsługi
Możesz wygodnie opróżnić zbiornik
na ścieki z garażu za naciśnięciem
jednego przycisku. Koniec z brudnymi
rękami, koniec z pochylaniem się - to
komfort.

Duże kino
32-calowy ekran można łatwo
wysunąć z uchwytu ściennego przy
wejściu i można go doskonale
zobaczyć z każdego miejsca do
siedzenia. (IL 695 LF)
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INTEGRA

Z PEWNOŚCIĄ CAŁKOWICIE Z PRZODU...
... podróżujesz Integrą. W luksusowym kamperze Eura Mobil, dzięki reflektorom LED i krótkiej
desce rozdzielczej przed oknem panoramicznym, to nie tylko spokojny widok na przód przez
cały czas, ale także wszystko na oku z tyłu, dzięki kamerze cofania i lusterku szerokokątnym.
Tylne światła LED z wyznaczającymi trendy kierunkowskazami o świetle ruchomym zapewniają
również dobrą widoczność.
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Inspirujące poczucie przestrzeni i dodatkowe miejsce do przechowywania z
opcjonalnymi szafkami do przechowywania (zamiast opuszczanego łóżka)

Grupa siedzeń w salonie z wysuwanym telewizorem po stronie pasażera

Fotele lotnicze z podparciem
lędźwiowym

Duży stół z dzieloną płytą
ułatwiającą przejście (I 760 EF/QF)
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INTEGRA

WOLNA PRZESTRZEŃ KREATYWNE
ROZWIĄZANIA DLA KUCHNI
Ergonomicznie wygięty blok kuchenny z dołączoną kuchenką,
piekarnikiem, podnośnikiem do ekspresu do kawy i pośrednio
oświetlonym stojakiem na przyprawy czerpie swój szczególny urok z
połączenia materiałów frontów szafek o wysokim połysku i jedwabiście matowych blatów z mineralnego materiału.
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Przestronne centrum dla smakoszy z przeszkloną witryną, gablotą na ekspres do kawy i deskę do przypraw
Luksusowa część dzienna
dla maksymalnie 7 osób

Stół z chromowaną podwójną
kolumną stołu (I 890 EB/QB)

Komfortowe siedzenia z podparciem
lędźwiowym i podgrzewaniem (opcja)

 Plan przykładowy: I 890 EB/QB
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NIERUCHOMOŚĆ Z PASJĄ
Dwa duże łóżka pojedyncze o długości 2 m lub 1,95 m nad dużym garażem tylnym
oraz dodatkowa przestrzeń do przechowywania w szafkach tylnych to decydujący
argument funkcjonalny przy wyborze wariantów EB. Atmosfera pośrednio oświetlonej i chromowanej tylnej ściany oraz oświetlonych listew sufitowych przywołuje
odpowiednie nastrojowe motywy.
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Szerokie na 1,50 m,
regulowane łóżko
centralne z regulowanym
zagłówkiem w Integra
760 QF/890 QB
zapewnia wysoki komfort.
Dzięki schowkowi na
pranie w nogach, dwóm
szafom i dwóm szafkom
narożnym, układ oferuje
również wiele łatwo
dostępnych schowków z
tyłu.
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INTEGRA

ELEGANCKI
IDEALNY...
...Przedstawiają się łazienka i kuchnia z wyrafinowanym oświetleniem
otoczenia, wysokiej jakości powierzchniami mineralnymi i frontami
meblowymi o wysokim połysku z chromowanymi wstawkami i pierwszorzędnymi detalami. W przestronnej łazience podświetlana ściana
prysznica z wstawkami z trzciny i łupkowe panele ścienne w łazience
emanują swoim szlachetnym charakterem.
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Dzięki Integra luksus jest prezentowany w sposób
równie stylowy, co dyskretny. Jego celem nie jest przyciągnięcie uwagi za wszelką cenę, ale osiągnięcie
eleganckiego designu i funkcjonalnej perfekcji.

Obrońca porządku
W garażu system organizacji ze
skrzynkami, które można dowolnie
przymocować do ściany, powoduje,
że wszystko znajdzie swoje miejsce – i
zachowa je.

Podwójnie zapakowany... lepiej
izoluje
W bocznych oknach kabiny kierowcy
zastosowano wydajne podwójne
szyby, a przednia szyba jest posiada
roletę, co nie tylko zapewnia
prywatność, ale także pełni funkcję
izolacyjną (opcja).

Świecący przykład
Reflektory LED zachwycają jasnym
oświetleniem drogi w świetle
dziennym. Statyczne oświetlenie
zakrętowe zapewnia wsparcie
podczas skręcania i pokonywania
zakrętów.

Wszystko łatwo
Elektrycznie składane łóżko opuszcza
się na wygodną wysokość wejścia za
naciśnięciem przycisku i jest łatwo
dostępne przez siedzenia.

At your service
Centralny przedział techniczny
zawiera krany odpływowe i inne
przyłącza techniczne w przedziale w
bocznej ścianie, do którego można
łatwo dotrzeć przez klapę do
przechowywania.

Czysta sprawa
Zbiornik na ścieki można łatwo
opróżnić za naciśnięciem przycisku za
pomocą elektrycznego zaworu
spustowego - kamera na pokładzie
prowadzi kierowcę bezpośrednio
przez szyb spustowy na miejscu
parkingowym (opcja).

Piękne plecy
Integra robi wrażenie również z tyłu.
Jednoczęściowa, trójwymiarowa
ściana z GRP jest dowodem wysokiego poziomu wiedzy budowlanej i
profesjonalnego projektu.

Ładowność szyta na miarę
Dzięki Integra 760 AL-KO są do
wyboru pojazdy dwu- i trzyosiowe.
Każdy, kto szuka łatwiejszej obsługi,
wybierze pojazd dwuosiowy,
natomiast ci, którym zależy na
ładowności, zdecydują się na pojazd
trzyosiowy.
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SERIE I PLANY
A ONE 570 HS 5,99 m

ACTIVA ONE

A ONE 650 HS 6,50 m

A ONE 690 HB 6,99 m

PROFILA T

PT 660 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PROFILA RS 

PRS 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

Nowy
PROFILA T MERCEDES 

CONTURA 

INTEGRA LINE 

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA 

6m
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7m

PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

PT 730 EF 7,57 m

PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

PRS 730 EF 7,57 m

Nowy

PT 676 EB 7,12 m

IL 720 EB 7,41 m

Nowy

Nowy

Nowy

PT 696 EB 7,12 m

PT 726 EF 7,44 m

PT 726 QF 7,61 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

IL 720 EF 7,41 m

IL 720 QF 7,57 m

IL 730 EF 7,57 m

I 760 EF 7,89 m

I 760 QF 7,89 m

8m

I 890 EB 8,99 m

I 890 QB 8,99 m

9m
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Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania
do innych produktów Eura Mobil GmbH. Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu
Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego
zakresu dostawy. Wszystkie wagi są wartościami z tolerancją +/- 5 proc.
Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy
prawne. Skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Eura Mobil, aby dowiedzieć się o dokładnym zakresie i dostępnej
gamie wyposażenia specyficznego dla modelu i niezależnego od modelu. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w
konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym. Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie
publikacje tracą ważność.
Ogólne informacje o wadze kamperów
Wyposażenie specjalne (wyposażenie dodatkowe) zwiększa masę pojazdu gotowego do jazdy i zmniejsza ładowność.
Wagę wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszej broszurze lub uzyskać od dealera/sprzedawcy. Podana
maksymalna liczba osób zależy od masy i nacisku na oś. Można ją zmniejszyć, jeśli zainstalowano wyposażenie
specjalne (= wyposażenie specjalne/wyposażenie dodatkowe) i akcesoria, tak aby nie można było korzystać z
poszczególnych siedzeń na korzyść opcji załadunku. Jeśli wszystkie siedzenia mają być wykorzystane, w niektórych
przypadkach może być konieczne zrezygnowanie z dodatkowego obciążenia. Nie wolno przekraczać technicznie
dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku na oś.
Opcja ładowności jest redukowana przez zainstalowanie specjalnego wyposażenia (= wyposażenie specjalne/
wyposażenie dodatkowe) i akcesoriów. Ponadto opcja ładowności zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy,
rzeczywistej masy pojazdu, masy akcesoriów i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale także od odpowiednich
nacisków na osie. Warunkiem wyczerpania technicznie możliwej ładowności pojazdu
jest odpowiedni rozkład obciążenia zależny od obciążenia osi.

Masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z art. 2. pkt.4.a) VO(EU) 123072012 definiuje się jako: Masa pojazdu z
wyposażeniem standardowym wg specyfikacji producenta (wraz z narzędziami pokładowymi) + zbiornik paliwa
napełniony w 90%
+ 75 kg (masa kierowcy)
+ Aluminiowa butla na gaz płynny (pojemność 11 kg) pełna w 100% (odpowiada 18 kg masy całkowitej)
+ Zbiornik świeżej wody zapełniony w 100% w pozycji kierowcy (pojemność zbiornika świeżej wody jest ograniczona do
25 litrów świeżej wody podczas jazdy, jeśli jest to technicznie wymagane*)
+ Podgrzewacz świeżej wody w 100% napełniony / masa w stanie roboczym
* Pojemność zbiornika świeżej wody w rozumieniu Załącznik V część A pkt 2.6 fn. (h) VO (UE) 1230/2012 jest
ograniczone do 25 litrów (zalecane napełnianie podczas jazdy) w zależności od modelu pojazdu przez zawór
przelewowy
Technicznie dopuszczalna masa całkowita zgodnie z Art. 2, Nr 7 VO (UE) 1230/2012 jest zdefiniowana jako: Maksymalna
masa całkowita pojazdu producenta.
Maksymalna możliwa ładowność określona w katalogu jest zdefiniowana jako: Technicznie dopuszczalna masa
całkowita - masa w stanie gotowym do jazdy = maksymalna możliwa ładowność.
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