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DET NYE BOBILFORUMET

Reisen starter allerede i vårt nye bobilforum. Her kan du oppleve vår
merkeverden og Eura Mobils bobilfamilie. I den 3.000 kvadratmeter
store utstillingshallen i overetasjen presenteres ikke bare bobilene med
vårt stammerke Eura Mobil, men også kjøretøyene fra søstermerkene
Forster og Karmann-Mobil, som også befinner seg i Sprendlingen,
samt bobiler fra Benimar, Challenger, Mobilvetta og Roller Team i det
europeiske markedsforbundet i gruppen vår. Som du vet, vil vi gjerne
samtaler med deg ansikt til ansikt, hjelper deg med råd og gleder oss til
å treffe deg på våre kundearrangementer. I underetasjen oppfyller det
nye, store kundeservicesenteret vårt alle de ønsker du måtte ha med
servicestøttepunkter og ekstra lagerrom for reservedeler.
DET NYE BOBILFORUMET

VELKOMMEN TIL EURA
MOBILS VERDEN.

Vi gleder oss til avslappende og informativ kvalitetstid med deg på en
helt ny måte i de nye rommene.
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VAREMERKE

RYGGRADEN BETYR
ALT.
Halvintegrert, integrert eller alkovebiler, spontane helgeturer til en levende metropol eller
lenge planlagte reiser til natur og landskap – hos Eura Mobil finner du alltid det passende
kjøretøyet for små og store grupper av personer. Med den konstant høye kvaliteten på våre
bobiler og de mange individuelle spesialitetene hver av dem tilbyr, må du bare finne den
ene som tar deg med storm. Som et foretak med en kjernekompentanse som stammer fra
mange vellykkede år med bobilproduksjon, bidrar vi gjerne med råd og hjelp i denne viktige
beslutningsprosessen, slik at din individuelle feriedrøm virkeliggjøres på en perfekt måte.
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VAREMERKE . KAROSSERI

IKKE
ØKONOMIKLASSE.
MEN
LUFTFARTSTEKNIKK.
Under produksjonen har vi i Eura Mobil gitt avkall på noen gamle teknikker for å tilby deg
en helt ny reiseopplevelse. Konseptet “Eura Mobil Sealed Structure” kombinerer fordelene
med høy karosserifastet med best mulig langtidskvalitet og attraktiv design. Med moderne
liming fra luftfartsteknikken oppstår det et påbygg som er forseglet hele veien rundt, uten
gjennomgående skruer i ytterveggene. Gulv-vegg-forbindelsene festes 
innenfra med
skruer, og limes deretter i hel flate. Industrilimet som brukes, har fremragende klebeegenskaper uten at det påvirker fleksibiliteten og holdbarheten. Veggene er uten tre med
gjennomgående isolasjon, og gir på denne måten best mulige vinteregenskaper. Optimal
velvære for alle årstider.
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VAREMERKE . OPPBEVARING

MYE PLASS:
MED
GJENNOMGÅENDE
DOBBEL BUNN.
Takket være den gjennomtenkte doble bunnen med en høyde på opp til 37 cm, er volumet
av oppbevaringsrommene økt med 3.800 liter, slik at seks personer kan utfolde seg på
lange turer. Her er også teknikkrommet lett tilgjengelig og gir plass for opp til to batterier
og vanntanker opp til 150 liter ferskvannsvolum – la ferien komme!
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VAREMERKE . VINTERSIKKERHET

DEN FØRSTE
ADRESSEN FOR
OVERVINTRING.
For å gjøre reisen både maksimalt komfortabel og helt uavhengig, har alle Eura Mobil-bobiler
vintersikker bordteknikk som er montert på en plassbesparende måte i den gjennomgående
doble bunnen. Om sommeren er den doble bunnen i din Eura Mobil en godt temperert kjeller.
Om vinteren gir gulvvarmeeffekten et behageligere inneklima.
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VAREMERKE . DESIGN

GODT
BYGD, RETT
OG SLETT.
Øynene velger også, det merker man når man ser kjøretøydesignerne i arbeid. R
 eaksjonene
som dette profesjonelle utformingsarbeidet utløser, er herlige. La deg begeistre av våre
stilige bobiler av høy kvalitet.
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VAREMERKE . HÅNDVERK

PERFEKT INNVENDIG UTFORMING
ER BARNEMAT
FOR OSS.
For de komplekse oppgavene innsiden av våre bobiler må oppfylle, utvikler Eura Mobil møbelarkitektur av høy kvalitet på moderne CAD-arbeidsplasser. Dette garanterer høyeste presisjon
og konstruktiv sikkerhet. Resultatet er synlig og merkbar kvalitet som Eura Mobils snekkerverksted realiserer både med automatiske, CNC-styrte fresere og med pålitelig håndarbeid utført
av våre erfarne snekkere. Det produseres presise og robuste komponenter som kombineres
med høyverdige komponenter fra underleverandører til stabile, støysvare og vakre møbler.
Møbelsnekkernes store kjærlighet til detaljer, gir deg mange praktiske fordeler som du raskt vil
være å sette pris på.
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VAREMERKE . TETTHET

LAR DEG
IKKE I STIKKEN –
VÅR 10 ÅRS
GARANTI.
Vi lover deg ikke for mye når vi gir deg utsikten til en utrolig sorgløs og avslappet ferie i våre
bobiler. Til dette har vi i mange år allerede satset på våre påbygg av glassfiberforsterket plast
(GVK) som er beskyttet mot nedbryting og med vegger uten treverk. Da vi begynte med dette,
var det flere av våre som fliret i skjegget på grunn av den dyrere og mer arbeidsintensive produksjonen, men i dag er Eura Mobil forlengst blitt til et forbilde for den moderne karosseriteknikken på området konstruksjon av bobiler. En teknikk som nå i praksis har vist hva den duger
til, og som ikke bare motstår alle tenkbare miljøinnflytelser, men som også suverent trosser alle
tegn på materialtretthet i karosseriet. For våre kunder betyr dette: En høy grad av pålitelighet,
lettvinte egenskaper når det gjelder pleie og vedlikehold samt lave delkasko-forsikringspremier.
Men fremfor alt betyr den konsekvente bruken av klebeteknikk mer tid til å nyte ferien uten
sorger og problemer. Og inntil 150 000 km får du sågar en 10 års garanti.

. 16

HELINTEGRERTE
fra side 20

ET
HJEM
MED
ALT DU
TRENGER.

BOBILTYPER
FRA EURA MOBIL.
Alle mennesker har sitt eget mål. Dette gjelder også for reiser
og bobiler. Her kan du finne ut hvilke av våre produktkategorier
som passer best for deg og de du er glad i.

Dager skal fylles med liv. Spontane helgeturer, skiturer om vinteren eller en sommerferie som
aldri vil ta slutt – fluktbilen din
står klar. Ta deg denne friheten,
enten dere er to, du reiser med
venner eller familien. Du må ikke
inngå kompromisser, for selv
klassen med halvintegrertebobiler
fra Eura 
Mobil er preget av
overklasseteknikk, og finnes med
mange forskjellige planløsninger
og i mange forskjellige vektklasser.

HALVINTEGRERTE

fra side 42

Reis til fjerne områder eller utforsk en by du ikke har vært i, i
omgivelser du kjenner, og som
er like komfortable som det du
er vant til. Denne følelsen av
luksus får du til fulle i de integrerte overklassebobilene fra
Eura Mobil. Ikke bare destinasjonene, men også utformingen av den eksklusive stuen
begrenses bare av fantasien og
din individualitet.

ET
HJEM
DU KAN
REISE
MED.

ALKOVEBILER
fra side 78

ET
HJEM
FOR
STORE
OG
SMÅ.

Dra ut i naturen eller til stranden, til fornøyelsesparker eller på sommerferie: Når
alle turer med familien er avslappende, er du i en alkovebil fra Eura Mobil. Her
gir den optimale romutnyttelsen plass for opp til 6 familiemedlemmer eller venner – for å bo, sove og oppleve. Takket være intelligent lettkonstruksjonsarkitektur
finnes det allerede i vektklassen under 3,5 tonn en Premium-bobil som gir deg et
fullverdig hjem når du er på tur.

HELINTEGRERTE

HELINTEGRERTE

ET HJEM
MED ALT DU
TRENGER.

Integrerte bobiler skjemmer deg bort med spesielt romslig rominndeling, avansert lysteknikk, edle materialer og komfortable detaljer. Integra – den nye luksusbilen fra Eura
Mobil – får du med en total lengde på 7,89 meter eller 8,99 meter. Versjonen med tre
aksler leveres med enkeltsenger eller en sentral dobbelseng. Også modellene i den nye
Integra Line-modellserien gir deg Premium-reisekomfort med mer kompakte planløsninger uten at du må gi avkall på et luksuriøse utstyret. Materialer av høy kvalitet, nytt
komfortutstyr som f.eks. den elektriske hevesengen og den elektriske persiennen ved
Integra kompletterer den gode atmosfæren. Alltid om bord ved begge modellserier: de
vanlige fordelene fra Eura Mobil, slik som oppvarmet dobbel bunn og karosseri med
lang levetid av GRP-kompositt.
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HELINTEGRERTE . INTEGRA LINE
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Frihet skal nytes.
Drømme seg helt bort – eller bare kjøre dit! Denne friheten nyter du helt individuelt med nye Integra Line, bobilen for alle som går sin egen vei og vil nyte naturens mangfold. For dem som elsker
fremragende design, spesielt når den kommer fra naturlige former. Og for alle som ønsker å gjøre
drømmen om individuell frihet, til virkelighet. Bilen smyger seg inn i de naturlige omgivelsene, mens
alle ønsker om luksus og komfort oppfylles.

For opp til 5 reisende
Passasjerer sitter godt på opp
til fem seter med sikkerhetsbelter.

Totallengde (m)

HELINTEGRERTE

INTEGRA LINE

Optimert oppbevaringsplass
Oppbevaringsplassen i bagasjerommet bak har et volum
på opp til 3.000 liter, avhengig
av modell.

Uavhengig av vær og vind
Påbygg som kan brukes om
vinteren, vanninstallasjon
komplett i oppvarmet dobbel
bunn.

IL 650 HS

IL 660 EB

IL 675 SB

IL 695 EB

IL 695 HB

IL 695 QB

IL 720 EB

IL 720 EF

IL 720 QB

IL 720 QF

IL 730 EB

6,50

6,99

6,99

6,99

6,99

7,09

7,41

7,41

7,57

7,41

7,41

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

Innvendig bredde (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

1.500

2.000

1.500

2.700

2.700

1.500

3.000

3.000

1.500

1.500

1.200

HØYDEPUNKTER . INTEGRA LINE

ET EKSTERIØR
SOM HØSTER
APPLAUS

Med den eksklusive designpakken kan du gjøre
bobilens utseende enda mer attraktivt med
kromelementer på grill og lampeinnfatning.

Former som er inspirert av naturen,
finner du igjen i høyteknologiske elementer slik som de moderne og kraftige LED-lampene eller den dynamiske
baugmasken av GRP – disse sammensetningene har gitt Integra Line den
spennene, dynamiske karakteren. Med
den eksklusive pakkens kromelementer på lykter, kjølergrill og hekk viser
Integra Line sin klasse med enda mer
selvbevissthet.

Utvendig oppviser førerhuset i
Integra Line dynamiske og samtidig elegante konturer med stilige
LED-lyskastere (tilvalg) og en
markant grill.
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HØYDEPUNKTER . INTEGRA LINE

INTERIØR SOM
PASSER PERFEKT

Den nedsenkbare flatbildeskjermen befinner
seg i midten av sofalandskapet, slik at den kan
ses godt av alle og er et naturlig samlingspunkt
til en avslappende og koselig kveldsstund.

Ved alle Integra Line-modeller kan du
velge mellom den naturlig tilbakeholdende utstyrsserien Chalet i lys villeik-optikk eller det luksuriøst elegante
Navarra-interiøret i edeltre-look. I tillegg
finnes Integra Line naturligvis også
med mange skreddersydde planløsninger – helt etter ditt behov.

Sofagruppen i hekken med store vindusflater der solen flommer inn er en herlig
plass å slappe av på.

Den kompakte Integra
Line 650 HS har et
overraskende stort
plasstilbud på mindre
enn 6 m total lengde.

. 26

HØYDEPUNKTER . INTEGRA LINE
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MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . INTEGRA LINE

MED EN EKSTRA
PORSJON LUKSUS
Integra Line tilbyr skreddersydde løsninger både for en behagelig reise og
for et komfortabelt opphold. Om du vil
tilbringe nettene på feriemålet i enkeltsenger eller i en bred dobbeltseng, om
du ønsker smarte belysningsløsninger
eller mye plass for avslapping – modellene i Integra Line-serien har forskjellige utstyrsvarianter og intelligente
funksjoner for nesten alle ønsker. Slik
gjør du din nye Integra Line til en eksklusiv kompaktmodell.

I badet i vår IL 650 HS opplever du en
genial utnyttelse av plassen, med integrert
dusjkabinett og svingbar vaskeservant.

Gourmetsenteret: Den store kjøkkenblokken gir
deg en mengde frihet når du lager mat og gir god
plass til oppbevaring inkl. 140 liters kjøleskap.
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HELINTEGRERTE . INTEGRA
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Frihet har fått et ansikt.
Med Integra har Eura Mobil hevet sammenligningsgrunnlaget for bobiler i overklassen til et helt nytt
nivå: En emosjonelt markante og samtidig funksjonell og entydig sikkerhetsorientert lysdesign både
innvendig og utvendig fremhever den luksuriøse karakteren i denne klassen. Diskret stemningsbelysning og den mest moderne LED-teknikken genererer en spesielt imponerende lysstemning som
kan ses over alt. Materialer av høy kvalitet, førsteklasses bearbeiding, formfullendt arkitektur og
ekstremt generøs romutforming kombineres til en uforglemmelig behagelig stemning. Stig inn og
la deg begeistre gjennom hele reisen i denne luksus-bobilen.

For opp til 5 reisende
Passasjerer sitter godt på
opp til fem seter med sikkerhetsbelter.

HELINTEGRERTE

INTEGRA

Komplett gulvvarme
Varmerørene til varmtvannsoppvarmingen varmer opp
alle gulvflatene.

Moderne limteknologi
Materialer som er limt i full
flate, forseglet uten skjøter
og ikke råtner.

I 760 EB

I 760 HS

I 760 QB

I 890 EB

I 890 QB

Totallengde (m)

7,89

7,89

7,89

8,99

8,99

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

Innvendig bredde (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

3.000

1.700

1.700

3.000

1.700

HØYDEPUNKTER . INTEGRA

ER ERKLÆRING FOR
ET VAKRERE LIV
Med Integra har Eura Mobil skapt
et symbol på eleganse som skaper
beundring over alt. Utenfra er den en
fryd for øyet, og førsteinntrykket bare
ilen:
fortsetter når du kommer inn b
Sitteflater med luksuriøse trekk med
eksklusive sømmer inviterer deg til
å ta plass i de komfortable pilotsetene eller på de bekveme og stilige
sofaene. 
Materialene av høy kvalitet
og den perfekte behandlingen av alle
møblene i Integra understreker den
rene, elegante karakteren. Den o
 ptiske
tilknytningen til overskapene i stuen
opprettes med elegante formdeler slik
at det oppstår en harmonisk enhet av
oppholdsrom og førerhus. Stemningsbelysningen har svært fin innstilling
og tryller fram perfekt lys både dag
og natt.

Foran i bilen finner du et sjenerøst plasstilbud på den 1,30 m brede, godt polstrede
sofaen vitner om forseggjort håndverk rundt
det lekre, krompyntede bordet med to søyler.
Bak finner du den skjulte, nedsenkbare
flatbildeskjermen.

I vår Integra møter du ren
luksus: En meget komfortabel
seng med justerbar hodedel,
to store klesskap og en mengde
oppbevaringsplass under
sengen i hekken.
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HØYDEPUNKTER . INTEGRA

ENESTÅENDE
ROMSLIG
I Integra gir vi deg en eksklusiv møbelarkitektur, spesialutviklet for vår
nye toppmodell. Høyglans-overskap
i edeltreoptikk med brede krominnlegg bekrefter blikk denne luksusbilens overklassepreg ved første blikk.
Overdådig bruk av kromelementer finnes også i underskapene og i mange
flere detaljer. I spennende kontrast til
dette står de ellers matte overflatene
på møblene samt arbeidsflatene, møbelveggene og veggelementene i lyse
kremtoner.
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MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . INTEGRA

DET VIKTIGSTE
AV ALT: INDRE
VERDIER
Med sin innovative planløsning har Integra 700 HB et fremragende plasstilbud
på bare 7,15 m lengde. Kjerneelementet i det intelligente romkonseptet er et
stort rombad som er montert på tvers
foran den høydejusterbare dobbeltsengen bak. En skyvedør med speil mot
sengen samt enda en dør mot kjøkkenet skaper et separat og romslig påkledningsrom av badet ved behov. Det
overbevisende plasstilbudet fortsetter
i det store kjøkkenet med ergonomisk
arbeidsplate og et 153-liters kjøleskap.
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MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . INTEGRA

Den ergonomisk svungne kjøkkenblokken
med påsatte bluss, stekeovn, kaffemaskinlift og
baklyst krydderbord består av en utrolig elegant
materialkombinasjon av høyglans skapfronter
og silkematte mineralstoffoverflater.

I det store badet vil den baklyste dusjveggen i sivintarsia
og veggforkledningen i vaskerommet i skifersteinlook øyeblikkelig falle i smak. Hvor praktiske den sammenleggbare
sittebenken i dusjen og stemningsbelysningen bak regndusjen er, det er noe som vil vise seg i praksis.
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HALVINTEGRERTE

H A LV I N T E G R E R T E

ET HJEM
DU KAN
REISE MED.

Kompakt bygd med overbevisende teknikk: Halvintegrerte bobiler fra Eura Mobil gir et
maksimum av komfort selv ved oversiktlige mål: I Profila RS skjuler taket for eksempel
en stor, bekvem heveseng som gir to personer avslappende nattero. Med gjennomgående isolert og oppvarmet dobbel bunn i disse lettkonstruksjonene utnyttes de høyteknologiske materialene i denne klassen optimalt. På de stilige silhuettene til disse attraktive bobilene ser du fort hvilken standard eieren ønsker seg: Med modellene C
 ontura,
Profila T og Profila RS, uavhengig av planløsning og utstyrsvariant, kan du alltid kjøre
inn i friheten!
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HALVINTEGRERTE . PROFILA T
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Frihet!
Åpen, romslig, fri – akkurat som du vil føle deg når du er på ferie, slik er innsiden av Profila T utformet. Det store panoramavinduet bringer himmelen til deg og inviterer deg til å drømme og slappe
av. Den flytende overgangen fra kjøkken til soverom og stue gir deg følelsen av uendelig mye plass.
I sittegruppen for opp til seks personer opplever du avslappende og selskapelige stunder. Takket
være det romslige utstyret av høy kvalitet er det mulig å glemme at man befinner seg i et mobilt
hjem – man føler seg hjemme, og samtidig helt fri.

For opp til 4 reisende
2 soveplasser og valgfri
ekstraseng for 2 personer.

Totallengde (m)

H A LV I N T E G R E R T E

PROFILA T

For alle reisesituasjoner
Romslig sittegruppe med
langsgående sofa, gjennomtenkt kjøkken, variable vaskerom.

For reiser med mye bagasje
Store skap, romslige oppbe
varingsrom og smarte hyller.

PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 QB

PT 720 EF

PT 720 QF

PT 730 EB

6,99

6,99

6,99

7,41

7,57

7,41

7,41

7,41

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

2,86

Innvendig bredde (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

1.500

2.700

2.700

3.000

1.500

3.000

1.500

1.500

HØYDEPUNKTER . PROFILA T

DIN EGEN
FRIHET
Opplev verden ubesværet og uten
stress, med en av modellene i Profila
T-serien. I tillegg til sin elegante og
slanke design, fascinerer de med lav
totalhøyde på under 2,90 meter ved
en ståhøyde på 1,97 meter inne i bilen.
Med et lastevolum fra 1.500 til 3.000
liter skiller modellene seg tydelig fra
hverandre, mens den bekveme, lave
“Coupè-innstigningen” med integrerte
og helisolerte innstigningstrinn av GRP
er lik i alle sammen.
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HØYDEPUNKTER . PROFILA T

TIDLIG I
GANG!

Praktisk, ikke sant? Rett under den
sammenleggbare sengen har du i
modell P 675 SB direkte tilgang til
oppbevaringsrommet i hekken.

Hvis du vil gi deg hen til tøylesløs reiselyst og oppleve masse på byferie eller i
naturen, passer Profila T spesielt godt
for deg: Denne “merverdi”-bobilen gir
deg overklasseteknikk allerede i de halvintegrerte fra Eura Mobil. Nyt denne
stilige bilen med smarte høydepunkter
hver dag akkurat som du har forestilt
deg. Føl deg fri og utvungen, uansett
hvor du er. Husk at den naturens sanne størrelse og berusende skjønnhet
opplever du best når du står øye til øye
med den!

En deilig dobbeltseng, et
bad med separat dusj og en
sittegruppe med behagelig
langsgående sittebenk
gir nok av plass selv om
lengden er k ompakt.
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HØYDEPUNKTER . PROFILA T

Fri utsikt: Vår Profila 675 SB imponerer med den frie utsikten forfra og bakover slik at man får en deilig følelse av
plass og bevegelsesfrihet. Og denne følelsen bedrar deg ikke:
En komfortabel dobbeltseng, et bad med separat dusj og
en sofagruppe med en komfortabel lengdebenk på kompakt
lengde sørger for alt du kan ønske deg av plass og bevegelsesfrihet under reisen.
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MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . PROFILA T

VELVÆRE SOM
STANDARD

Smart løsning: Dusjkabinettet
som er integrert i vaskerommet
er samtidig gjennomgangen til
toalettet.

Både kjøkken, bad og soverom i din
Profila T-bobil har utstyr som går mange modeller en høy gang. Det moderne møblerte, romslige kjøkkenet har
mange skuffer for ingredienser og
kjøkkenutstyr, og vasken kan dekkes
til for å gjøre arbeidsflaten større. Det
integrerte badet i Profila T gir en behagelig atmosfære. Varme farger på
møblene, utmerket belysning for sminke, barbering og styling før du går ut,
en lys og vennlig stor dusj – alt dette
gjør besøkene på badet til en behagelig opplevelse både morgen å kveld.
For at en dag med mange opplevelser skal slutte på en harmonisk måte,
sørger den koselige stemningsbelysningen i det romslige soverommet for
gode drømmer på kaldskummadrasser
med 7 soner.

Vaskerommet med integrert dusjkabinett i modell
P 695 E overbeviser med en masse albuerom på en
kompakt grunnflate. Her er trikset: Den svingbare
vaskeservanten kan skyves ut av dusjkabinettet før
man dusjer.
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HØYDEPUNKTER . PROFILA T
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HALVINTEGRERTE . PROFILA RS

. 56

Gjør enestående opplevelser enda mer fantastiske!
Det finnes mange halvintegrerte bobiler med heveseng . Kjøretøykonseptet for Profila RS tar hensyn både til ønsket om mer oppbevaringsplass og ønsket om en kompakt påbyggsform. Profila RS
er den eneste crossover-bobilen som har en praktisk kjeller, et romslig oppholdsrom og en bekvem
taketasje. Designen preges av den elegante takbuen av GRP som smelter sammen med påbygget
på en harmonisk måte. Inne i bobilen får du en imponerende følelse av stor plass, som fremfor
alt skapes av hevesengen som ”senkes” inn i taket slik at den flukter. Takket være et nytt lettkonstruksjons-dekklag og en lettere seng kan Profila RS i 3,5 t-klassen lastes på en praktisk måte med
4 personer.

For opp til 4 reisende
2 soveplasser og ekstraseng
for 2 personer.

Totallengde (m)

H A LV I N T E G R E R T E

PROFILA RS

For en reise uten grenser
Romslig, langsgående sofa,
gjennomtenkt kjøkken og
plassoptimert bad.

For en behagelig atmosfære
Interiør av høy kvalitet, behagelige tekstil- eller skinntrekk,
stemningsbelysning.

PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QB

PRS 720 QF

PRS 730 EB

6,99

6,99

6,99

7,09

7,41

7,41

7,57

7,41

7,41

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

Innvendig bredde (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

1.500

2.700

2.700

1.500

3.000

3.000

1.500

1.500

1.200

HØYDEPUNKTER . PROFILA RS

REIS
AVSLAPPET

Ligge og beundre stjernehimmelen: I hevesengen er det utrolig romantisk direkte under
panorama-takvinduet.

Med 140 hk-motor og utstyrt med den
nyeste kjøretøyteknikken slik som ABS,
ESP og 16”-hjul på CCS-dypramme
med en sporbredde på 1.980 mm og
flere intelligente tekniske løsninger, kan
Profila RS-modeller ta deg på drømmeferien på en spesielt stressfri måte: Når
du tar plass i det behagelige førersetet i
førerhuset, med sin stilige silhuett, kan
du takle alt som kommer – pausen er
fortjent, og ingenting står i veien for
den. Også oppbygningen med gjennomgående, isolert lettkonstruksjonsbunn, trefrie GRP-vegger, gulvhyller og
lett tilgjengelige serviceluker oppfyller
alle ønsker for en behagelig reise.

Akkurat som hjemme: I Profila RS 720 QF
finner du to 1 m brede sofaer som kan forvandles til to sammenleggbare enkeltseter med trepunktsbelter. Gjennom den åpne visuelle aksen
gjennom kjøretøyet nyter du helt fra
begynnelsen en følelse av uforfalsket frihet.

Her er perfekte løsninger
en selvfølge. En feriereise
av høy kvalitet, stiller
strenge krav til bobilen.
La deg skjemme bort
av gjennomtenkt utstyr
og høy komfort.
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MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . PROFILA RS

VELKOMMEN
TIL EN HERLIG
AVVEKSLING
En stor og bekvem heveseng som er
integrert i taket, med plass til to personer, og den pålitelige dobbelbunnkonstruksjonen gir mye plass for personlig
utfoldelse og gir deg en full ståhøyde
på 1,97 m. Den vellykkede, elegante
designen i modellene i Profila RS-serien kommer fremfor alt også fra de
isolerte GRP-formkomponentene som
skaper en attraktiv, stilig silhuett. Den
brede døren til påbygget med vindu og
valgfri sentrallås gir full sikkerhet takket være topunktslåsen. Det imponerende designet innvendig i denne stilige bobilen fortsettes også utvendig.
Spesielt flott er det at dette prinsippet
gjelder for alle Profila RS modeller,
uansett hvilken planløsning og hvilken
variant av påbygget du velger.
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HØYDEPUNKTER . PROFILA RS

DET ER
VANSKELIG Å
FORLATE DEN
Også i påbygget bak førerhuset sørger
en gjennomgående, isolert og oppvarmet lettkontruksjonsbunn og trefrie
GRP-vegger for en hyggelig grense mot
omgivelsene. Fra hevesengen, som er
integrert i takkassetten og flukter med
taket, kan alt vær oppleves som en
vakker drøm. Like smakfullt innredet
er kjøkkenet, hvor alle hobbykokker
kan kose seg med å utvikle sine kokkeferdigheter for å skjemme bort de andre med lokale retter. Mange forskjellige installasjoner for daglig kroppspleie,
slik som vaskerom med og uten integrert dusjkabinett, speil og skap samt
et benktoalett med foldbar sittebenk
gir deg et bredt utvalg av individuelt ekstrautstyr som gir deg en helt spesiell
feriefølelse.

Det romslige badet kan by på en komfortabel
separat dusj og et vaskerom som ved hjelp av
skyvedøren til hekken og døren til fronten av
bilen kan benyttes som et separat påkledningsrom, alt etter behov og ønske.

Det ergonomisk formede kjøkkenet begeistrer med en
utrolig bevegelsesfrihet, sammenleggbar arbeidsflate
og nedsenkbar vannkran. Dessuten er det utstyrt med
store skuffer inkludert soft-stopp lukkemekanisme.
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HØYDEPUNKTER . PROFILA RS
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HALVINTEGRERTE . CONTURA

. 66

Stifinner for den mest verdifulle tiden.
Oppdag nye horisonter uten å gi avkall på noe som helst! Nye luksus-halvintegrerte Cortura tar deg
på drømmeferien din på en komfortabel og elegant måte. Utformet med automotiv design med
markerte lyskanter og flat forbindelse mellom førerhuset og det moderne GRP-påbygget fremhever Contura de høye kravene til konstruktørene allerede fra starten. Selv grunnlaget er laget for
maksimal reiseglede: Al-Ko dypramme, Alde varmtvannsoppvarming, oppvarmet dobbel bunn og
det kraftige Mercedes Sprinter- eller Fiat Ducato-chassiset sørger for høy kjøre- og reisekomfort.
Panoramaglasstaket “Starlight Dome” gir lys til romantiske kvelder under stjernehimmelen.

For opp til fire reisende
To soveplasser og valgfri
ekstraseng for to personer.

HALVINTEGRERTE

CONTURA

For en avslappende reise
Stor stue, gjennomtenkt kjøkken og plassoptimert bad.

For en behagelig atmosfære
Interiør av høy kvalitet, lyse tekstiltrekk, stemningsbelysning.

C 710 EB

C 716 EB

C 760 EB

C 766 EB

C 760 EF

C 766 EF

C 760 QB

C 766 QB

Totallengde (m)

7,15

7,28

7,71

7,84

7,71

7,84

7,71

7,84

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

2,92

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

2.200

2.200

3.000

3.000

3.000

3.000

1.700

1.700

HIGHLIGHT PANORAMATAK. CONTURA

VELKOMMEN
TIL ET LIV BLANT
STJERNENE
Litt av en utsikt! Gjennom det nye
Starlight Dome-panoramataket i den
nye Contura får du et helt nytt syn på
stjernehimmelen. Nyt stuen med 20 %
mer flate enn med takluke og med en
Smartlift- og Softclose-funksjon som
gir himmelsk komfort.
Men det er ikke bare himmelteltet som
stråler i nytt lys – et blikk på innsiden
gir også skinnende øyne. Den effektfulle stemningsbelysningen skaper en
atmosfære som raskt tar deg ut av

hverdagen og inn i ren reiseglede.

Det nye Starlight Dome-panoramataket: 20 % mer flate enn
en takluke som kan løftes og vippes, og 100 % begeistring med
Smartlift- og Softclose-funksjon ved en garantert orkesterplass
under stjernehimmelen.
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MERCEDES-BENZ SPRINTER . CONTURA

Rally med kraftig drivverk.
Feriegleden starter allerede med drivverket:
Nye Contura kan på ønske leveres grunnlaget
til Mercedes-Benz Sprinters. Med 143 hk og
tilleggsfunksjoner som ASR, EBV og ESP kan
du legge drømmeferien til toppen av verden.
Det talestyrte MBUX-systemet åpner helt nye
muligheter for intuitiv betjening av informa
sjons- og navigasjonssystemer.
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HØYDEPUNKTER INTERIØR. CONTURA

SLAPP AV UNDER
ÅPEN HIMMEL
Kom fram og nyt. Som en dag i strandklubben: De elegante, lyse sofaene og
de polstrede setene i førerhuset, som
kan dreies mot bordet, forvandler rommet til en stilig stue. Slik føles ferie fra
første sekund. Panoramataket gjør sitt
for å bidra til dette.
For det estetiske komfortprogrammet sørger de elegante møblene med
skinnende kromdekor. Når du vil sove,
kan du trekke deg bekvemt til bake til
de separate soverommene, under en
eventyrlig stjernehimmel.

Femstjerners omgivelser:
puter i høy kvalitet
med pyntesøm, høyglansmøbler og lyskonseptet preger Conturas
karakter.

De separate enkeltsengene i kjøreretningen gir spesielt behagelig, innstigning til
sengen.
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INTERIØR KJØKKEN . CONTURA

UTSØKTE
INGREDIENSER
Kjøkkenet i Flow Line-design med
ergonomisk utformet arbeidsplate og

front samt høyglansbelegg og kromdekor for over- og underskapene, er like
lekkert som maten som skal lages der.
Stjernekjøkken under stjernehimmel:
Gjennomtenkte detaljer slik som den
utsvingbare oppbevaringshyllen ved
vasken og den senkbare vannkranen
i modellene C 760 EF/766 EF, er det
beste tilbehøret.

Utsøkt er også skuffene med selvlukking og lukkedemping, samt rulleføringen av metall.
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INTERIØR SOVEROM BAD . CONTURA

GRENSELØS
NYTELSE.
OVERKLASSE
PÅ VEIEN.
Du har nok plass til å slappe av:
Avhengig av modell, finnes det to enkeltsenger med kaldskummadrasser
med 7 soner. Legg inn en ekstraseng
mellom dem, og du har en romslig
dobbelseng. Flott lysteknikk, valgfritt
også et moderne lydanlegg og en
22- eller 32-tommers flatskjerm, ele aterialer og plassbesparende
gante m
detaljer gjør denne overklassebobilen
til det perfekte hjem på hul. Det er lett
å ønske at ferien aldri skal ta slutt.
Reisegleden fortsetter med badeutstyret: Nyt en god dusj i den integrerte
romdusjen i vaskerommet i midten,
eller i et separat dusjkabinett med skilledør i modellene Contura 760/766 EB,
EF og QB. Det store, praktiske skapet
med elegant speil, dusjveggen i skiferoptikk med veggvarmeapparat og
sivgressmotiv gjør din Contura til et
sofistikert feriehjem. Dagens moderne
reisenytelse.

Under stjernehimmelen: Vasken i mineralstoff og det plassbesparende veggarmaturet med hendelgrep.
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ALKOVEBILER

A LKOV EBILER

ET HJEM
FOR STORE
OG SMÅ.

Alkovebilmodellene fra Eura Mobil tilbyr sengekombinasjoner for opp til 6 soveplasser
avhengig av planløsningen og det innvendige konseptet som velges. Med mye valgfritt
tilleggsutstyr kan de forskjellige modellene i denne modellserien tilpasses fullstendig til
personlige ønsker og preferanser. Med imponerende plasstilbud og elegant fremtreden.
Activa One er førstevalg både for familier og de som driver med idrett på fritiden, samt
for utleie. Alle kan glede seg, for de vet at denne ferien blir fantastisk!
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ALKOVEBILER . ACTIVA ONE
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Planlagt avslapning.
De forskjellige modellene i alkovebilmodellserien Activa One er mer enn bare enkle bobiler: Det
friske interiøret hever førsteinntrykket av robust romslighet til en ekte frihetsfølelse. Uansett hvilket
perspektiv du betrakter innsiden av Activa One fra – med til sammen tre forskjellige planløsninger
får vi mange praktiske innredningsløsninger. Den 37 cm høye doble bunnen har også god plass til
familiebagasjen. Siden alt med denne modellserien er perfekt planlagt og omsatt, begynner du å
slappe av i det øyeblikket du kjører av gårde.

For opp til 6 personer
4 eller 5 senger pluss ekstrasenger avhengig av planløsning og sengekonfigurajson.

ALKOVEBILER

ACTIVA ONE

For perfekt plassutnyttelse
En tredje, uttakbar køyeseng
etter ønske (650 VB); plassoptimerte vaskerom, store opp
bevaringsrom.

For ferie med barn
Tallrike sovemuligheter, robuste
møbler og installasjoner.

A ONE 550 MS

A ONE 570 HS

A ONE 630 LS

A ONE 650 HS

A ONE 650 VB

A ONE 690 HB

Totallengde (m)

5,89

5,99

6,44

6,50

6,44

6,99

Totalbredde (m)

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Totalhøyde (m)

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

Innvendig bredde (m)

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

2,17

Takhøyde (m)

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

Lastevolum (l)

1.300

1.700

1.500

1.700

1.800

3.800

HØYDEPUNKTER . ACTIVA ONE

DET BESTE
FOR EN
AVSLAPPET REISE
Activa One fra Eura Mobil gir maksimalt plasstilbud i elegante omgivelser.
Den er i tillegg optimalt isolert slik at
du er godt rustet for ferien uansett
hvilken årstid du reiser i. Vanntanker
og installasjoner befinner seg i den
oppvarmede doble bunnen. I tillegg
har den mange komponenter av høy
kvalitet allerede i nybegynnerserien,
slik som rammevinduer og elektriske
stigtrinn. Den moderne GRP-forbindelsesteknikken gjør karosseriet i denne
bobilen både lett og perfekt isolert,
samtidig som den beskytter mot hagl
og råtning. Med gjennomgående dobbel bunn med 37 cm høyde har du mye
oppbevaringsplass og tilsvarende store lastevolum. Bare len deg tilbake og
nyt reisen.

Plass til hele familien: I stuen i Activa One
630 LS sørger den store, langsgående sofaen
for rikelig bevegelsesfrihet, både når familien
samles til spillkveld, eller når du vil legge beina
høyt og ta en pause i kjøringen.

Dekorasjonspakken som er tilgjengelig som tilvalg, med farget
veggbekledning, dekorative
seiltau, ekstra pyntekanting på
alkoven inkl. oppbevaringsposer gir Activa One en atmosfære
som utmerker seg med sin høye
kvalitet, og som samtidig gir en
uforlignelig følelse av friskhet.
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ONE-MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . ACTIVA ONE

HERLIG
ROMSLIG
Så mye plass ved en kjøretøylengde
på bare 6,44 meter – det er på grensen til et mirakel. Med Activa One
630 LS flytter en klassisk planløsning
med langsgående sittegrupper inn i
alkovebilmodellserien, og forsterker
de tradisjonelle fordelene med denne
rominndelingen enda mer med nye
ideer. I tillegg til den store stuen, har
630 L et separat kjøleskap nesten i
romhøyde (140 liter) samt spesielt
stor oppbevaringsplass i 37 cm høy
dobbel bunn, som er tilgjengelig via
tre store luker.
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HØYDEPUNKTER . ACTIVA ONE

HVIS FRIHETSTRANG HADDE
EN FORM
Pakk alt uten å bekymre deg for om du
har plass – drømmen om en enkel ferie
blir til virkelighet i Activa One. Allroundalkovebilen har nemlig en oppbevaringsplass på opp til 4 300 liter. Takket være den intelligente lettkonstruksjons-arkitekturen kan den også lastes
flittig i 3,5 tonn-klassen. Dette gir også
plass til fritidsutstyr som tar stor plass,
og det er fremdeles nok plass til suvenirer og andre ting – for en enkel ferie
og maksimal uavhengighet. Avhengig
av planløsning og sengekonfigurajson –
4 eller 5 senger pluss ekstraseng og
også en tredje, uttakbar køyeseng på
ønske (AOne 650 vB) – har denne familiebobilen mange sovemuligheter. Den
har også plassoptimerte vaskerom,
store oppbevaringsrom, robuste møbler og motstandsdyktige installasjoner. Slik at du kan oppleve ekte frihet
hver eneste kilometer i din Activa One.

Et imponerende kjøkken finner du selv i den minste
Eura bobilen: Utrolig mye oppbevaringsplass, stabile
skuffer og smarte detaljløsninger som de uttrekkbare
håndklestengene beviser de praktiske løsningene du
finner i Activa One 550 MS.
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ONE-MODELLER, UTSTYR OG DETALJER . ACTIVA ONE

HERLIG
AVSLAPPING FOR
LITEN OG STOR
I modellene Activa One 570 HS,
650 VB og 690 HB kan du svinge
vaskeservanten til siden slik at du
står i en et romslig dusjkabinett. Eller
du kan nyte plassen i vaskerommet i
hekken med separat dusj i Activa One
630 LS. Dette er intelligent rominndeling på sitt beste. Alle modellene har
et romslig oppbevaringsskap, et elegant speil, praktiske og komfortable
ettgrepsarmaturer og et kassettoalett
med stor rulletank. Dessuten får du
mange gjennomtenkte støydempende
detaljer som stillegående, trykkstyrt
vannpumpe og sifonger.

Med det nye, ungdommelige Beach Home-interiøret b låser
en frisk bris gjennom Activa One, selv når det regner og tåken
legger seg. Sammen med de lyse møblene preger sittekasser i
strandkurvlook og turkisfargede d ekorasjonsstoffer det maritime
og moderne interiøret.
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MODELLOVERSIKT

FRITT VALG AV PLANLØSNING

Made in

Germany
NY

NY

IL 650 HS 6,50 m

INTEGRA LINE

IL 660 EB 6,99 m

IL 675 SB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

IL 695 HB 6,99 m

IL 695 QB 7,09 m

I 760 EB 7,89 m

INTEGRA

NY

PT 675 SB 6,99 m

PROFILA T

PT 695 EB 6,99 m

PT 720 EB 7,41 m

PT 695 HB 6,99 m

NY

PROFILA RS

PRS 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

. 90

PRS 720 EB 7,41 m

PRS 695 HB 6,99 m

CONTURA

C 710 EB 7,15 m
NY

IL 720 EB 7,41 m

I 760 HS 7,89 m
NY

PT 720 EF 7,41 m
NY

PRS 720 EF 7,41 m

C 760 EB 7,71 m
NY

NY

IL 720 QB 7,57 m

NY

IL 720 EF 7,41 m

IL 720 QF 7,41 m

IL 730 EB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

I 890 QB 8,99 m

NY

PT 720 QB 7,57 m

PT 720 QF 7,41 m

PT 730 EB 7,41 m

PRS 720 QF 7,41 m

PRS 730 EB 7,41 m

NY

PRS 720 QB 7,57 m

C 760 EF 7,71 m
NY

C 760 QB 7,71 m
NY

NY

CONTURA

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

NY

ACTIVA ONE

A ONE 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

6m

A ONE 630 LS 6,44 m

A ONE 650 HS 6,50 m

A ONE 650 VB 6,44 m

A ONE 690 HB 6,99 m

7m

8m

9m

All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis
også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten
mulig på grunn av lovfestede bestemmelser Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og
endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes.
Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.
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