DE PRIME TIME VAN

ZICHTBAAR ANDERS
In de nieuwe Premium Van van Eura Mobil wordt elk moment dankzij de exclusieve
ambiance bijzonder. Ervaar de hoogwaardige materialen en maak kennis met de
individuele details die de Eura Mobil Van tot een persoonlijk mobiel thuis maken.
Neem de tijd en laat het interieur op u inwerken...
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Dakluiklijsten van zacht eco-leer
inclusief led-verlichting

Bovenkasten met verlichting met
opbergmogelijkheden en sfeerlicht

Onderhoudsvriendelijke, hoogwaardige
zitbankcombinatie van stof- / eco-leer
Wasruimte met 30 mm dikke deur
inclusief klink van eco-leer

Tafel met klapbaar blad, cupholder,
zwenkbare verlenging
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VOELBAAR ANDERS
"Cosy" – zo omschrijven onze klanten de sfeer in de Eura Mobil Van. Geselecteerde
overtrekstoffen voor de kussens, een zachte plafondafwerking en textiel op de
wanden met applicaties van eco-leer in plaats van kale oppervlakken van kunststof maken het verschil. Voel maar eens...
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Zachte "Smooth Touch"-plafondafwerking met
led-sfeerlicht in de bovenkasten

Rondlopende opbergkasten achterin, aan de zijkanten met
opbergmogelijkheden en led-leeslampjes met USB-poorten

Wandbekleding van microvezel met vooruitspringende
raamlijsten van eco-leer met achtergrondverlichting
In de carrosserie geïntegreerde, geïsoleerde ramen met horren

Comfort-koudschuimmatrassen met gedeeld en
dus klapbaar bedframe
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VERFRISSEND ANDERS
Naast de direct zichtbare verschillen, weet de Eura Mobil Van ook met verborgen kwaliteiten te
overtuigen. Na een lichte druk met de hand zwenken wastafel en spiegelkast met de wand weg en
maken ruimte voor een "douchecabine" met een comfortabel oppervlak van 60 x 90 cm. Al net zo
geweldig is de neerlaatbare kraan in de keuken. Ontdek de verborgen mogelijkheden...
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Opbergvakken zelfs
aan het plafond

Talloze opbergmogelijkheden en
douchearmatuur in de wand geïntegreerd

Zwenkbare
douchewand

Grote wasbak
van mineraal materiaal

Douchebak 60 x 90 cm
voor veel bewegingsvrijheid
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UITERMATE PRAKTISCH
Heeft "compact" nu een negatieve of positieve connotatie? Het ligt eraan wat je ermee doet, dachten onze ontwerpers …
en illustreren in de keuken wat op dit gebied telt: brede laden met softstop-sluiting, het hoogwaardige werkblad van
mineraal materiaal "uit één stuk" en het externe opbergvak plus tafelverankering voor het ontbijt buiten zijn slechts enkele
facetten van deze geweldige keukencenter. Probeer het zelf...
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Elegant kruidenrek met
indirecte verlichting

Neerlatbare
kraan

Werkblad van mineraal materiaal "uit één stuk" met
geïntegreerde spoelbak en klapbare verlenging

Opbergvakken aan de zijkant bij
de entree, o.a. met flessenhouder

Extra brede, stabiele metalen
laden met softstop-sluiting

Keuken / 9

Mooi vormgegeven, in elkaar overlopende hoekverbindingen met
textielovertrek en geïntegreerde luidspreker

Hoogwaardige bicolor-kleppen voor de bovenkasten met
verchroomde inlays en sluiting met greeptoetsen
Achterventilatie ter voorkoming van opeenhoping
van condenswater in de bovenkasten

Leeslampjes met
USB-poorten

Opbergvak met geïntegreerde lichtstrip
voor led-sfeerverlichting

KWALITEIT TOT IN ELK DETAIL
Ook in de hoeken hebben de Eura Mobil Vans niets te verbergen. Het interieur wordt gekenmerkt door perfect passende
vormdelen, een hoogwaardige uitstraling en slimme details. Of het nu om elementaire zaken zoals de energievoorziening via
de lithium-ion-accu gaat of over schijnbaar onbelangrijke details zoals kussennaden: functionaliteit, inbouwlocatie en materiaalkeuze van de afzonderlijke componenten werden met zorg gekozen. Vergelijk...
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DETAILS EN
HIGHLIGHTS

Opbergvakken met dubbele bodem
Optimale benutting van de opbergruimte: alleen al bij de zitgroep zijn 3
opbergvakken gemonteerd: 1 lade, 1
klepvak bij de zitkist en 1 vloeropbergvak met greepoog

Waterafsluitkranen
Comfortabele bediening: de afvoerkleppen voor de watertanks zijn
goed bereikbaar in de verwarmde en
geïsoleerde binnenvloer gemonteerd.
De gasafsluitkranen zijn goed
bereikbaar in het keukenblok geïnstalleerd.

Schotelveren
Een hoogwaardig slaapcomfort: de
matrassen liggen goed geventileerd op
comfortabele schotelveren (V 595 HB)
of lattenbodems. Het bedframe is
onderverdeeld en klapbaar en maakt
zodoende een variabel gebruik van het
achterste deel mogelijk.

Bovenkasten
Mooi vormgegeven en functioneel: de
bovenkasten overtuigen door hun
elegante design. Massieve uitzetters
van metaal, verchroomde greeptoetsen en een contactbestuurde binnenverlichting weerspiegelen de hoge
functionele ambitie van Eura Mobil.

Tafelrail
Genieten in de buitenlucht: de tafel
uit het interieur kan voor een ontbijt
buiten in de buitenrail van het
keukenblok worden ingehaakt. Slim
detail: de rest van de dag wordt de
rail onzichtbaar achter een klapbare
afdekking verborgen.

Panorama-dakraam
Dichtbij de hemel: het (optionele)
panoramadak in de bestuurderscabine zorgt ervoor dat het interieur met
licht wordt doorstroomt. Door het
binnenframe met textielbekleding
wordt het raam harmonisch in het
interieur geïntegreerd.

Lithium-ion-accu
Krachtige autonomie: de van een
laadbooster voorziene 100 Ah
lithium-ion-accu biedt een heleboel
reserves. Een echt hoogtepunt dat al
in de standaard uitvoering beschikbaar is!

Tv-bekabeling en USB-aansluitingen
Slim bedacht: boven bij de zitcombinatie zijn naast de tv-voorbereiding
ook twee USB-laadpoorten geïnstalleerd. Zo kunt u uw smartphones
comfortabel in de opbergvakken
onder de bovenkasten opladen,
zonder dat de kabel in de weg hangt.

Kussensiernaad
Het oog wil ook wat: en geniet
bijvoorbeeld van de prachtige
vormgeving van de kussennaden die in
een mooie kruissteek zijn afgewerkt.
Maar ook de overige inrichtingselementen van textiel zorgen voor een
harmonische en gezellige ambiance.

Cupholder
Grote functionaliteit in klein formaat:
een praktisch detail voor op reis is de
tafelinzet met cupholder. En als er
onverhoopt toch eens wordt geknoeid, kunnen zowel het hoogglans-tafeloppervlak alsook de raamlijst van
eco-leder snel worden gereinigd.
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VLOERINDELINGEN

							

V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

Fiat Ducato 35L // 35H

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg

Totale lengte

5.990 mm

6.360 mm

6.360 mm

Totale breedte

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

Totale hoogte

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

2 (3)

2 (3)

2 (3)

4

4

4

Dubbel bed dwars gemonteerd, lattenbodem
inklapbaar voor meer opbergruimte

Enkele bedden in de lengte gemonteerd, lattenbodem inklapbaar voor meer opbergruimte, 2
modulaire opbergkisten, verwijderbaar

Dubbel bed, elektrisch in de hoogte
verstelbaar, bodem laadruimte in staalplaat,
met oprithelling voor fietsen

BASISVOERTUIG
Techn. toegestaan totaal gewicht*

AFMETINGEN

Aantal slaapplaatsen
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel

BEDDEN
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Vloerindeling: V 595 HB 

De plattegrond-klassieker voor compacte vans tot een lengte van 6 m overtuigt bij de V 595 HB met een comfortabel, van schotelveren en koudschuimmatrassen voorzien,
klapbaar tweepersoons bed - inclusief zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten op het gestoffeerde hoofdgedeelte.
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 Vloerindeling: V 635 EB

Ontspannen slaapcomfort op de tot wel 1,95 m lange aparte bedden en hoge opbergruimte-variabiliteit zijn de markante, individuele sterke punten van de V 635 EB. Dankzij de in
een handomdraai via een knevelsluiting te verwijderen opbergboxen achterin kan de opbergruimte achter zeer flexibel worden gebruikt.
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Vloerindeling: V 635 HB 

Is het nu een vrachtwagen – of toch een slaapwagen? Onder het eenvoudig via een druk op de knop te openen bed met een comfortabel ligvlak gaat een laadruimte van
1800 x 1200 x 1300 mm (lxbxh) schuil – die ruimte is zelfs geschikt voor een groot aantal motoren.
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Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere
producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland.
Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang
behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/– 5 procent. In verschillende landen zijn
op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk.
Informeert u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale
uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.
Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers
Speciale uitvoering (speciale uitrusting) verhoogt het gewicht in rijklare toestand en verlaagt de beladingscapaciteit. Het gewicht van de extra uitrusting resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper
worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de
asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires
verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladingscapaciteit. Als alle
zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale
massa en de aslasten mogen niet worden overschreden.
De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en
accessoires. Bovendien is de beladingscapaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklare toestand, het
daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklare
toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklare staat volgens art. 2. nr.4.a) verordening (EU) 1230/2012 is, voor zover er geen sprake is van
afwijkende regels, gedefinieerd als: gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens de gegevens van de
fabrikant (incl. boordgereedschap)
+ brandstoftank voor 90% gevuld
+ 75 kg (gewicht van de chauffeur)
+ aluminium-gasfles (11 kg inhoud) voor 100% gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
+ schoonwatertank rijklare toestand tot 100% gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 20 liter
vers water tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
+ verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijklare staat
* capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V. deel A, Art. 2.6 Fn. (h) verordening (EU) 1230/2012 is al naar
gelang voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 20 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)
Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 verordening (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: het
door de fabrikant opgegeven maximumgewicht van het voertuig in beladen toestand.
De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: technisch toelaatbar totaalgewicht
— gewicht in rijklare staat = maximale belading.
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