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C A M P E R F O R U M

WELKOM IN DE WERELD 
VAN EURA MOBIL.

CAMPERFORUM . 2

De reis begint al in ons nieuwe camperforum. Beleef hier de merk-
wereld en de camperfamilie van Eura Mobil. In een 3000 m2 grote 
expositiehal op de bovenverdieping presenteren wij niet alleen de 
campers van ons hoofdmerk Eura Mobil, maar tevens de voertuigen 
van de eveneens in Sprendlingen gevestigde zustermerken Forster en 
Karmann-Mobil alsook uit de Europese merkalliantie van ons concern 
afkomstige campers van Benimar, Challenger, Mobilvetta en Roller 
Team. Zoals u dat van ons gewend bent, maken wij graag een persoon-
lijk praatje, staan wij u met advies terzijde en verwelkomen wij u graag 
tijdens onze klantevenementen. Op de benedenverdieping biedt de uit-
gebreide klantenservice met servicesteunpunt en aanvullend magazijn 
voor reserveonderdelen een uitgebreid dienstenaanbod.

Wij verheugen ons erop om samen met u in deze nieuwe vertrekken 
op een geheel nieuwe wijze te genieten van een ontspannen en infor-
matieve “quality time”.



HANDELSMERK . 4

Integralen/halfintegralen of alkoofcampers, een spontane weekendtrip naar een levendige 
metropool of een lang vooraf geplande reis naar de ontspannende rust van de natuur – bij 
Eura Mobil vindt u voor elke gelegenheid, voor kleine en grote groepen mensen altijd het 
juist voertuig. Dankzij de gelijkblijvende hoge kwaliteit van al onze campers en de talloze 
individuele bijzonderheden, die elk individuele voertuig biedt, hoeft u alleen nog maar een 
model uit te zoeken dat optimaal aan uw wensen voldoet. Als bedrijf, wiens kerncompetentie 
sinds vele succesvolle jaren op het gebied van campers ligt, staan wij u ook bij dit belangrijke 
besluitvormingsproces met raad en daad terzijde, zodat uw individuele droomvakantie snel 
werkelijkheid kan worden.

 UITEINDELIJK 
 TELT ALTIJD 
DE RUGGEN-
GRAAT.



Geheel volgens het principe “less is more” ziet Eura Mobil bij de productie van zijn hoog-
waardige campers af van bepaalde oude technieken om u een volledig nieuwe reiser varing 
te kunnen bieden. Hierbij combineert het concept “Eura Mobil Sealed Structure” de voordelen 
van een sterke carrosserie met een duurzame kwaliteit en een aantrekkelijk design. Dankzij 
moderne verlijmingsmethoden uit de luchtvaarttechniek ontstaat een rondom beschermde 
carrosserie zonder schroefverbindingen door de buitenwanden. De bodem-wandverbin-
dingen worden van binnen met schroeven vastgezet en daarna over het gehele oppervlak 
verlijmd. De gebruikte industriële lijmen bieden een buitengewone hardheid zonder verlies 
van flexibiliteit en houdbaarheid. De houtvrije wanden zijn doorlopend geïsoleerd en bieden 
daarmee de beste wintereigenschappen. Voor een optimaal comfort in elk seizoen. 

HANDELSMERK . CARROSSERIE . 6

 GEEN ECONOMY 
CLASS.  
MAAR WEL LUCHT-
VAARTTECHIEK. 



Dankzij de doordachte constructie met een dubbele bodem met een hoogte van tot 
wel 37 cm is het volume van de opbergruimte tot 3.800 liter vergroot, zodat tot wel zes 
 personen op een lange reis voldoende ruimte hebben om te genieten. Ook de technische 
ruimte is zeer makkelijk toegankelijk en biedt ruimte aan tot wel twee opbouwaccu’s en 
watertanks voor tot wel 150 liter vers water – dan mag de vakantie wel beginnen! 

HANDELSMERK . OPBERGRUIMTE . 8

 ONGELOFELIJK VEEL RUIMTE: 
DANKZIJ EEN CONSTRUCTIE 
MET EEN DOORLOPENDE 
DUBBELE BODEM.



Voor een optimaal comfort tijdens de reis en een maximale vrijheid tijdens uw vakantie, 
 bieden alle campers van Eura Mobil een wintervaste boordtechniek die ruimtebesparend 
in de doorlopende constructie met dubbele bodem is geplaatst. In de zomer herbergt 
de dubbele bodem van uw Eura Mobil-camper een kelder met een optimale omgevings-
temperatuur. In de winter zorgt het vloerverwarmingseffect voor een grotere behaaglijkheid. 

HANDELSMERK . OVERWINTEREN . 10

PERFECT  
VOOR  
DE WINTER. 



“Het oog wil ook wat”, denkt men al gauw als men onze voertuigontwerpers tijdens hun 
minutieuze werk gadeslaat. Ook de reacties die deze professionele ontwerpen opwekken, 
zijn leuk om te zien. Laat u ook door onze chique en hoogwaardige campers verleiden.

HANDELSMERK . DESIGN . 12

 GEWOON 
 GOED  
 GEBOUWD.



Voor de complexe taken die de binnenruimten van onze campers moeten volbrengen, ontwik-
kelt Eura Mobil via de moderne CAD-techniek hoogwaardige meubels, zodat een maximale 
precisie en constructieve veiligheid gewaarborgd zijn. Het resultaat is zichtbare en voelbare 
kwaliteit die de Eura Mobil-meubelmakerij met geautomatiseerde CNC-gestuurde frezen en de 
beproefde ambachtelijke kennis van onze ervaren meubelmakers realiseert. Hierdoor kunnen 
nauwkeurige en robuuste componenten worden vervaardigd waaruit in combinatie met hoog-
waardige onderdelen van toeleveranciers onze stabiele, stille en mooie meubels ontstaan. En 
juist deze liefde voor detail van onze meubelmakers biedt u talloze praktische voordelen die u 
snel zult leren waarderen. 

HANDELSMERK . HANDWERK . 14

EEN PERFECT 
 INTERIEUR IS 
 VOOR ONS EEN 
KLEINIGHEID.



Wij beloven niet te veel als wij u een onverwacht zorgeloze en ontspannen vakantie in onze 
campers in het vooruitzicht stellen. Daarvoor vertrouwen wij al jaren op tegen rot bescherm-
de carrosserieën van glasvezelversterkte kunststof (GVK) met houtvrije wanden. Aanvankelijk 
werden we in verband met het meerwerk in de productie uitgelachen. Vandaag is Eura Mobil 
het voorbeeld voor de moderne carrosserietechniek in de camperbouw geworden. Een onder-
tussen beproefde techniek die bestand is tegen alle mogelijke milieu-invloeden en vermoeid-
heidsverschijnselen van de carrosserie. Voor onze klanten betekent dit: een hoge betrouwbaar-
heid, eenvoudig onderhoud en lagere verzekeringspremies. Maar de consequente inzet van de 
lijmtechniek betekent met name een zorgeloze vakantie! En tot wel 150 tkm geven wij zelfs 10 
jaar extra garantie!

HANDELSMERK . DICHTIGKEIT . 16

LAAT U NIET IN DE 
KOU STAAN –  
ONZE GARANTIE  
VAN 10 JAAR.



Verre landen ontdekken of 
nieuwe steden verkennen en 
tegelijkertijd een vertrouwde 
omgeving als basis hebben 
die net zo comfortabel is als 
uw  eigen huis – dit gevoel van 
luxe bieden de integrale cam-
pers van de topklasse van Eura 
Mobil. Niet alleen bij de keuze 
van uw reisbestemming, maar 
ook bij het ontwerp van de 
 exclusieve woonruimte kunt u 
uw fantasie en individualiteit 
de vrije loop laten. 

Elk mens streeft zijn eigen doel na.. Dat geldt ook en met name 
voor de keuze van een camper. Hier ontdekt u welke van onze 
productcategorieën het beste bij u en uw dierbaren past.

DE TYPOLOGIE  
VAN DE  
EURA MOBIL-CAMPERS.EEN 

 THUIS 
MET  
ALLES 
EROP  
EN  
ERAAN. 

INTEGRALEN  
vanaf pagina 20

De natuur in of het strand op, naar een recreatiepark of op zomervakantie: 
 als u gaat voor een ontspannen gezinsvakantie, kiest u voor een alkoofcamper van 
Eura Mobil. Hier biedt de optimale ruimte-indeling plaats voor tot wel 6 gezinsleden 
of hun vrienden – om te wonen, slapen en te beleven. Dankzij de intelligente 
 lichtgewichtarchitectuur beschikt u reeds in de gewichtsklasse onder 3,5 ton over 
een premium-camper die ook onderweg een volwaardig thuis biedt.

Elke dag moet ten volste worden 
geleefd. Of u nu kiest voor een 
spontane weekendtrip, een skiva-
kantie of een eindeloze zomerva-
kantie – uw vluchtauto om aan het 
dagelijks leven te ontsnappen en 
nieuwe avonturen te beleven, staat 
klaar. Neem de vrijheid om met z'n 
tweetjes, met vrienden of het hele 
gezin van uw vrije tijd te genieten. 
En wel zonder compromissen, 
want reeds de klasse van de semi- 
integrale campers van Euro Mobil 
wordt gekenmerkt door topklasse-
techniek – en is beschikbaar in de 
meest uiteenlopende vloerindelin-
gen en gewichtsklassen. 

EEN THUIS  
VOOR 
PRACH-
TIGE 
REISER-
VARINGEN. 

HALFINTEGRALEN  
vanaf pagina 42

EEN  
THUIS  
VOOR 
GROOT  
EN  
KLEIN. 

ALKOOFCAMPERS 
vanaf pagina 78



Integrale campers overtuigen met een bijzonder ruime indeling, een geavanceerde ver-
lichtingstechnologie, hoogwaardige materialen en comfortabele details. Integra – de 
luxe liner van Eura Mobil – is u naar keuze verkrijgbaar met een totale lengte van 7,89 
tot 8,99 meter, bij de drie-assige versie met eenpersoons bedden of een centraal twee-
persoonsbed. Ook de modellen van de nieuwe modelserie Integra Line bieden u een 
premium reiscomfort met compactere vloerindelingen zonder dat er wordt afgezien 
van een luxueuze inrichting. Hoogwaardige materialen, nieuwe comfortuitrustingen 
 zoals het elektrische hefbed en het elektrische vouwgordijn bij de Integra completeren 
de gezellige sfeer. Bij beide modelseries altijd aan boord: de bij Eura Mobil gebruike-
lijke voordelen zoals een verwarmde dubbele vloer en de duurzame carrosserie van 
GVK-composietmateriaal. 

EN THUIS MET  
 ALLES EROP EN 
ERAAN.

I N T E G R A L E N

 INTEGRALEN . 20



INTEGRA LINE
I N T E G R A L E N 

Geniet van de vrijheid.
Droom eens helemaal weg – en rij er gewoon naartoe! Geniet op een individuele manier van deze 
vrijheid met de nieuwe Integra Line: de camper voor iedereen die zijn eigen weg gaat en hierbij wil 
genieten van de oorspronkelijke veelzijdigheid van het landschap. Voor degenen die van bijzonder 
design houden, vooral als het uit natuurlijke vormen ontstaat. En ook voor iedereen die hun droom 
van individuele vrijheid willen realiseren. Het voertuig voegt zich zonder problemen in de natuurlijke 
omgeving en laat geen wensen op het gebied van luxe en comfort onvervuld. 

INTEGRALEN . INTEGRA LINE . 22

Voor tot wel 5 reizigers 
Passagiers kunnen op tot wel 
vijf zitplaatsen met gordels 
comfortabel zitten. 

Geoptimaliseerde  
opbergruimte 
De opbergruimte in de 
achtergarage biedt model-
afhankelijk een inhoud van 
tot wel 3.000 liter. 

Weersonafhankelijk
Wintervaste carrosserie, 
 waterinstallatie compleet  
in de verwarde dubbele  
bodem. 

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)

IL 650 HS

6,50

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 660 EB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.000

IL 675 SB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 695 EB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.700

IL 695 HB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.700

IL 695 QB

7,09

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 720 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

3.000

IL 720 QB

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 720 QF

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 730 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.200

IL 720 EF 

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

3.000



PRACHTIG  
EXTERIEUR

Aan de natuur ontleende vormen 
 worden gecombineerd met hightech- 
elementen zoals de  moderne 
en  krachtige LED-lampen of het 
 dynamische frontmasker van GVK – aan 
deze spannende symbiose ontleent de 
nieuwe Integra Line zijn  dynamische 
karakter. Met de in het exclusief-
pakket opgenomen aanvullende 
 chromen  elementen bij de koplampen, 
 radiateurgrille en achterkant, toont de 
nieuwe Integra Line nog zelfbewuster 
zijn bijzondere klasse. 

De stuurcabine van de Integra Line 
beschikt aan de buitenkant over 
dynamische en elegante contouren met 
opvallende LED-koplampen (optie) 
en een markante radiateurgrille. 

HIGHLIGHTS . INTEGRA LINE . 24

Met het exclusieve designpakket geeft u de voor-
kant van uw camper met chromen elementen  
bij de radiateur en omlijsting rond de koplampen 
een nog indrukwekkendere uitstraling. 



PERFECT  
PASSEND  
INTERIEUR

Bij alle Integra Line-modellen hebt u 
de keuze uit de natuurlijke en decente 
uitrustingslijn Chalet in lichte eikenlook 
of het luxueuze en elegante Navarra- 
interieur in edelhout-look. En natuurlijk 
is de Integra Line in een groot aantal 
op maat gemaakte vloerindelingen 
 verkrijgbaar – volledig afgestemd op 
uw wensen. 

In de zonovergoten zitgroep achterin 
met grote raamvlakken kunt u heerlijk 
ontspannen. 

HIGHLIGHTS . INTEGRA LINE . 26

De compacte Integra 
Line 650 HS verrast met 
veel ruimte en een lengte 
van minder dan 6 m. 

De uittrekbare flatscreen is in het centrum 
van het zitlandschap gepositioneerd en nodigt 
uit om samen te relaxen.



De aantrekkelijke Mondial-uitvoering is in het seizoen 2021 voor alle 
modellen van de Integra Line-modelserie verkrijgbaar. Meer comfort 
door meer extra's, en wel standaard: bespaar met een aanzienlijk prijs-
voordeel ten  opzichte van de som van de afzonderlijke  opties. Zo wordt 
elke vakantie in de  Integra Line een luxe vakantie! En met het nieuwe 
Mondial Plus-pakket kunt u de Integra Line tot een exclusieve camper 
in compact formaat ombouwen.

 DE OPTIMALE 
 KEUS!

De Mondial-uitvoering:
 
·  Airconditioning stuurcabine 
·  Cruisecontrol met snelheids-
begrenzing 

·  Zithoogteverstelling  
inclusief lendensteun

·  Moniceiver met  
achteruitrij camera

·  Tapijt in stuurcabine

·  16" lichtmetalen velgen
·  Dashboard met chroomringen 
·  Heki
·  Deur met muggengaas
·  Opbouwdeur met centrale  
vergrendeling 

·  In hoogte verstelbaar centraal 
bed bij QB-uitvoeringen 

De Mondial Plus-uitvoering:

· Prestige-pakket
· Arctic-pakket
· Plugin-pakket

 160 pk-motor
· Zonnepaneel
· Markies

MONDIAL-EDITIE . INTEGRA LINE . 28



De Integra Line biedt op maat 
 gemaakte oplossingen, zowel voor een 
aangename reis alsook voor een com-
fortabel verblijf. Of u de nachten op 
uw vakantiebestemming nu in  aparte 
bedden of in een breed queensize bed 
wilt doorbrengen, of u nu hecht aan 
slimme verlichtingsoplossingen of veel 
ruimte om te ontspannen – voor bijna 
alle persoonlijke voorkeuren  bieden 
de modellen van de serie Integra Line 
verschillende uitrustingsvarianten en 
intelligente functies waarmee u uw 
nieuwe Integra Line tot een exclusieve 
compact-liner maakt. 

INCLUSIEF  
EEN EXTRA  
PORTIE LUXE 

In de badkamer van de IL 650 HS 
profiteert u van het efficiënte ruimtege-
bruik met geïntegreerde douchecabine en 
zwenkbare wastafel.

MODELLEN, UITRUSTING EN DETAILS . INTEGRA LINE . 30

De perfecte plek voor fijnproevers: het grote 
keukenblok biedt veel vrijheid tijdens het koken 
en enorm veel opbergmogelijkheden inclusief een 
koelkast van 140 liter. 



INTEGRA
I N T E G R A L E N 

INTEGRALEN . INTEGRA . 32

Voor tot wel 5 reizigers 
Passagiers kunnen op tot wel 
vijf zitplaatsen met gordels 
comfortabel zitten. 

Compleet voorzien van 
vloerverwarming
De verwarmingsbuizen van 
de warmwaterverwarming 
verwarmen alle loopvlakken.

Eigentijdse lijmtechnologie
Over het gehele oppervlak 
verlijmde, zonder voegen 
 afgedichte, rotvrije materialen.

Vrijheid krijgt een gezicht
Met de Integra heeft Eura Mobil de standaard voor campers van de hogere klasse naar een nieuw 
niveau getild: een emotioneel markant en tegelijkertijd functioneel en op veiligheid georiënteerde 
lichtontwerp binnen en buiten onderstreept het luxueuze karakter van deze klasse. Subtiele sfeer-
verlichting en geavanceerde LED-techniek scheppen een indrukwekkende lichtsfeer die iedereen 
weet te overtuigen. Hoogwaardige materialen, een uitstekende afwerking, een perfect gevormde 
architectuur en de zeer ruime indeling vormen samen een ongeëvenaarde woonsfeer. Stap in en 
laat u van voor tot achter inspireren – tijdens de hele reis met deze luxueuze camper.

I 760 EB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 760 HS

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 760 QB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 890 EB

8,99

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 890 QB

8,99

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)



STATEMENT  
 VOOR EEN MOOIER 
LEVEN.

Met de Integra heeft Eura Mobil 
 tevens een symbool voor elegantie 
geschapen dat overal bewondering 
oogst. Deze camper is al aan de bui-
tenkant een lust voor het oog en deze 
indruk wordt in het interieur naadloos 
voortgezet: luxueus beklede zitvlakken 
met exclusief stiksel nodigen uit om 
plaats te nemen op de comfortabele 
pilotenstoelen of op de comfortabele 
en prachtig vormgegeven sofa's. De 
hoogwaardige materialen en de vak-
kundige afwerking van alle meubels 
in de Integra onderstrepen hierbij het 
degelijke karakter van comfortabele 
elegantie. De optische verbinding met 
de bovenkasten in het woongedeelte 
wordt met elegante vormdelen gereali-
seerd, zodat een harmonieuze eenheid 
van woongedeelte en bestuurdersca-
bine ontstaat. En het perfect instelbare 
sfeerlicht tovert voor elk tijdstip over-
dag of 's nachts een perfecte lichtsfeer. 

In het voorste gedeelte geniet u van enorm 
veel zitruimte dankzij een 1,30 m brede, 
royaal beklede en hoogwaardig afgewerkte 
sofa rond de met chroom versierde tafel met 
dubbele poten. Daarachter gaat de neerlaat-
bare flatscreen schuil.

HIGHLIGHTS . INTEGRA . 34

In de Integra geniet u van 
pure luxe: Een zeer comfor-
tabel bed met verstelbaar 
hoofddeel, twee grote kleding-
kasten en veel opbergruimte 
onder het bed achterin.



 GEWELDIG 
RUIM

In de Integra bieden wij u een exclusief 
voor ons topmodel ontwikkeld meubel-
ontwerp. Hoogglanzende  bovenkasten 
in edelhout-look met brede chromen 
details benadrukken op het eerste 
 gezicht de topklasse van deze luxe 
 liner. Overdadig gebruik van chromen 
elementen is ook bij de onderkasten en 
in veel andere details terug te vinden. 
Een mooi contrast hiermee vormen 
de verder matte oppervlakken van de 
meubels plus de in lichte crème  tinten 
uitgevoerde werkbladen, meubelplaten 
en wandelementen. 

HIGHLIGHTS . INTEGRA . 36



STEEDS BELANG-
RIJKER: DE INNER-
LIJKE WAARDEN  

De Integra 700 HB biedt met zijn 
 innovatieve vloerindeling ongelofelijk 
veel ruimte op een lengte van slechts 
7,15 m. Tot de kernelementen van het 
slimme ruimteconcept behoren een 
grote badkamer die dwars voor het 
in hoogte verstelbare tweepersoons-
bed aan de achterkant is geplaatst. 
Een verspiegelde schuifdeur naar het 
bed en een extra deur naar de keuken 
 maken van de badkamer naar wens 
een aparte, ruime kleedkamer. Het 
overtuigende ruimteconcept wordt in 
de royale keuken met ergonomisch 
werkblad en een koelkast van 153 liter 
voortgezet. 

MODELLEN, UITRUSTING EN DETAILS . INTEGRA . 38



Het ergonomisch gewelfde keukenblok met 
kookplaat, oven, lift voor de koffiezetter en 
kruidenrek met achtergrondverlichting, krijgt 
door de materiaalcombinatie van hoogglanzen-
de kastfronten en zijdematte oppervlakken van 
mineraal materiaal een bijzondere uitstraling.

MODELLEN, UITRUSTING EN DETAILS . INTEGRA . 40

In de badkamer vallen de met verlicht rieten inlegwerk 
voorziene douchewand en de badkamerwandbekleding in 
leisteenlook meteen op. De klapbare zitbank in de douche 
en de sfeerverlichting achter de regendouche laten pas tij-
dens het gebruik hun verborgen, praktische talenten blijken.  



Deels compacter gebouwd, deels met de overtuigende techniek van de 'grotere broers': 
semi-integrale campers van Eura Mobil bieden een maximaal comfort en tegelijkertijd 
overzichtelijke afmetingen: bij de Profila RS gaat bijvoorbeeld direct onder het  plafond 
een groot, comfortabel hefbed schuil en biedt een ontspannen nachtrust voor twee 
personen. Ook voor deze klasse worden hightech-materialen optimaal ingezet en zo 
beschikken deze campers eveneens over een doorlopend geïsoleerde en  verwarmde 
dubbele bodem in een lichtbouwconstructie. Aan het slanke silhouet van deze aantrek-
kelijke campers kan duidelijk het eisenpakket van de eigenaar worden  afgelezen: met de 
modellen Contura, Profila T en Profila RS luidt het motto onafhankelijk van de  gekozen 
vloerindeling en uitvoering altijd: op naar de vrijheid!

EEN THUIS VOOR 
PRACHTIGE  
REISERVARINGEN.

H A L F I N T E G R A L E N

 HALFINTEGRALEN . 42



PROFILA T
H A L F I N T E G R A L E N 

HALFINTEGRALEN . PROFILA T . 44

Voor tot wel 4 reizigers 
2 slaapplaatsen en optioneel 
extra bed voor 2 personen.

Voor alle reissituaties
Royale zitgroep met sofa in 
lengterichting, uitgekiende 
keuken, variabele wasruimte.

Voor reizen met veel bagage
Grote kasten, ruime garage 
en slimme opbergplanken.

Feel free!
Open, ruim, vrij – net zoals u zich tijdens uw vakantie wilt voelen, zo is ook het interieur van de 
Profila T ontworpen. Het grote panoramaraam brengt de hemel naar binnen en nodigt uit om weg 
te dromen en te ontspannen. De vloeiende overgang van keuken, slaap-, woonruimte geeft u het 
gevoel over oneindig veel ruimte te beschikken. En in de zitgroep beleven tot wel zes personen ont-
spannen en gezellige uurtjes. Dankzij de hoogwaardige en royale inrichting zou u wel eens kunnen 
vergeten dat u in een camper zit waar u zich thuis en tegelijkertijd volledig vrij voelt.

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)

PT 675 SB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 695 EB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 695 HB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 720 EB 

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

3.000

PT 720 QB

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 730 EB

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 720 QF

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 720 EF 

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

3.000



 VRIJE TIJD IN 
ZIJN PUURSTE  
 VORM

Onbezorgd en zonder stress de we-
reld ontdekken – daarvoor zijn alle 
modellen van de serie Profila T uiter-
mate  geschikt. Naast een elegant en 
slank design, overtuigen zij door de 
lage  totale hoogte van minder dan 
2,90 meter bij een stahoogte van 1,97 
in de binnenruimte. In hun laadvolume 
van 1.500 tot 3.000 liter verschillen zij 
duidelijk van elkaar, terwijl zij allemaal 
zijn voorzien van de comfortabele, lage 
“coupé-instap” met de geïntegreerde 
en volledig geïsoleerde instaptreden 
van GVK. 
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 OGEN OPEN  
EN VERTREKKEN 
MAAR!

De Profila T biedt topklassetechniek 
al bij de semi-integrale campers van 
Eura Mobil. Geniet in dit elegante 
voertuig met uitgekiende highlights 
van een voor u perfecte dagindeling. 
Voel u vrij en ongedwongen – onge-
acht waar u net bent. En vergeet niet: 
de grootsheid en schoonheid van de 
 natuur ontdekt u het beste als u er 
middenin staat!

HIGHLIGHTS . PROFILA T . 48

Een comfortabel tweeper-
soonsbed, een badkamer met 
aparte douche en een zithoek 
met een aangename lange 
bank bieden op reis veel 
ruimte over een compacte 
lengte.

Superpraktisch: het klapbare bed 
biedt bij de P 675 SB een directe 
toegang tot de onderliggende opberg-
ruimte achter.



Open gezichtsveld: de Profila 675 SB overtuigt door een 
vrij blikveld naar voren en achteren en biedt zo een prettig 
gevoel van ruimte. En het gevoel bedriegt niet: een comfor-
tabel tweepersoonsbed, een badkamer met douche en een 
zitgroep met comfortabele bank in de lengte creëren op een 
compacte lengte veel ruimte voor tijdens uw reis.
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VOEL U STAN-
DAARD LEKKER IN 
 UW CAMPER

Keuken, badkamer of slaapkamer – de 
uitrusting van de ruimten in uw  Profila T- 
camper kan makkelijk aan menig hotel 
tippen. De moderne, gemeubileerde 
keuken biedt talloze lades voor ingre-
diënten en keukengerei, de spoelbak 
kan worden afgedekt om het werkblad 
te vergroten. Ook de geïntegreerde 
badkamer in de Profila T biedt een 
aangename sfeer. Warme kleuren van 
de meubels, een optimale verlichting 
voor make-up, scheren en styling vóór 
het uitgaan, een lichte, vriendelijke 
en  grote douche – dit allemaal zorgt 
voor een echte wellnessbeleving als 
u 's ochtends en 's avonds de bad-
kamer binnenstapt. Voor een perfecte 
afsluiting van een afwisselende dag 
zorgt de gezellige sfeerverlichting in 
het royale slaapgedeelte. Zo geniet u 
van een goede nachtrust op de koud-
schuimmatrassen met 7 zones.  

HIGHLIGHTS . PROFILA T . 52

Slim opgelost: de in de wasruim-
te geïntegreerde douchecabine 
is tegelijkertijd de doorgang naar 
het toilet.

De wasruimte met geïntegreerde douchecabine 
in de P 695 EB overtuigt met veel bewegingsvrij-
heid op een compacte plattegrond. De truc: de 
zwenkbare wastafel kan voor het douchen uit de 
douchecabine worden gezwenkt.



DE LUXE ZIT IN  
DE DETAILS

Alle modellen van de modelserie Profila T zijn voor liefhebbers van 
luxe ook als Mondial-editie verkrijgbaar. In de Mondial- uitvoering zijn 
uitgebreide extra's opgenomen met een  aantrekkelijk  prijsvoordeel 
ten  opzichte van de som van de afzonderlijke opties. Gun uzelf deze 
aantrekkelijke extra's voor een zorgeloze en  ontspannen  vakantie! 
En in het nieuwe camperseizoen profiteert u van nog meer  voordelen: 
Met de Mondial Plus-uitrusting wordt de Profila T een luxueuze 
 semi-integrale camper!

De Mondial-uitrusting:
 
·  Airconditioning stuurcabine
·  Elektrische buitenspiegels
·  Cruisecontrol met snelheidsbegrenzing 
·  “Captain-chair”-stoelen
·  Moniceiver met achteruitrij camera
·  Tapijt in stuurcabine
·  Meegespoten bumpers
·  Radiateurgrille gelakt in  
zwarte pianolak

·  Koplampen met zwart frame
·  LED-dagrijlicht

·  16" lichtmetalen velgen
·  Dashboard met chroomringen
·  Zonnedak
·  Heki
·  Deur met muggengaas
·  Verduisteringssysteem voor stuurcabine
·  Opbouwdeur met centrale 

 vergrendeling
·  Achterkant in exclusief design
·  In hoogte verstelbaar bed bij QB- 
uitvoeringen 

De Mondial Plus-uitvoering:

· Prestige-pakket
· Arctic-pakket
· Plugin-pakket

· 160 pk-motor
· Zonnepaneel
· Markies

MONDIAL-EDITIE . PROFILA T . 54



PROFILA RS
H A L F I N T E G R A L E N 

HALFINTEGRALEN . PROFILA RS . 56

Voor tot wel 4 reizigers 
2 slaapplaatsen en extra bed 
voor 2 personen.

Voor een ruim camper gevoel
Royale sofa in lengterichtin.

Voor een gezellige ambiance
Hoogwaardige interieurs, com-
fortabele bekleding van textiel 
of leder, sfeerverlichting.

Maakt unieke belevenissen nog unieker!
Semi-integrale campers met hefbed zijn er veel. Maar het voertuigconcept van de Profila RS houdt 
rekening met het verlangen naar meer opbergruimte alsook naar een compacte opbouwvorm. 
De Profila RS is de enige cross-over camper, die een praktische kelder, een royaal woongedeelte 
en een handige zolderverdieping biedt. Het design wordt door de elegante dakwelving van GVK 
 bepaald, die harmonieus met de opbouw samensmelt. In de binnenruimte van de camper over-
heerst het gevoel van royale ruimte, dat vooral door het sterk in het plafond “verzonken” hefbed 
ontstaat. Dankzij een nieuwe lichtgewicht vloerplaat en een lichter bed kan de Profila RS binnen de 
3,5 ton klasse met 4 personen ruim worden beladen.

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)

PRS 675 SB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 695 EB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 HB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 QB

7,09

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

3.000

PRS 720 QB

7,57

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 QF

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 730 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.200

PRS 720 EF 

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

3.000



 ONTSPANNENER 
REIZEN

Met een motor van 140 PK en een state- 
of-the-art voertuigtechniek, zoals ABS, 
ESP en 16" wielen op een CCS-breed-
spoor-frame met een spoorbreedte 
van 1,980 mm en andere intelligente 
technische oplossingen, kunt u in de 
Profila RS-modellen bijzonder stress-
vrij van uw vakantie genieten: wanneer 
u eenmaal hebt plaatsgenomen op de 
comfortabele bestuurdersstoel in de 
stuurcabine met zijn slanke silhouet, 
bent u er helemaal klaar voor – niets 
staat een welverdiende vakantie nu 
nog in de weg. Ook de carrosserie 
met doorlopend geïsoleerde dubbele 
bodem in lichte bouwwijze, houtvrije 
GVK-wanden, vloervakken en makke-
lijk bereikbare serviceluiken laten geen 
enkele wens onvervuld. 

Net als thuis: de Profila RS 720 QF beschikt 
over twee 1 m brede sofa's die tijdens de reis in 
twee klapbare losse stoelen met 3-punts gordel 
kunnen worden omgetoverd. Door het open 
gezichtsveld geniet u reeds in de camper van 
een enorm gevoel van vrijheid. 

HIGHLIGHTS . PROFILA RS . 58

Waar perfectie maar 
het startpunt is. Een 
hoogwaardige vakantie 
vereist een hoogwaar-
dige camper. U zult 
hem snel genoeg weten 
te waarderen.

Dichtbij de hemel: in het hefbed kunt u 
direct onder het panoramadakraam roman-
tisch ontspannen.



 WELKOM IN EEN 
RIJK VOL  
AFWISSELING

Een in het plafond “verzonken” groot 
en comfortabel hefbed voor twee per-
sonen en de beproefde constructie 
met een dubbele bodem bieden u veel 
ruimte voor persoonlijke ontplooiing en 
een stahoogte van 1,97 m. Het rondom 
geslaagde, elegante design hebben de 
modellen van de serie Profila RS ech-
ter vooral te danken aan de  geïsoleerde 
GVK-componenten die een aantrekke-
lijk en slank silhouet vormen. De brede 
opbouwdeur met raam en optionele 
centrale vergrendeling biedt dankzij 
een tweepuntsvergrendeling volledige 
veiligheid. Het indrukwekkende design 
van het interieur wordt naadloos door-
vertaald naar de buitenkant van deze 
elegante campers. En het beste is: 
dit principe geldt voor alle Profila RS- 
modellen, onafhankelijk van de vloerin-
deling en carrosserievariant.
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 U ZULT NIET  
SNEL MEER WILLEN  
 UITSTAPPEN

Ook in de carrosserie achter de 
stuurcabine zorgen een doorlopende, 
geïsoleerde en verwarmde dubbele 
bodem in lichte bouwwijze en hout-
vrije GVK-wanden voor een gezellige 
afbakening met de omgeving:  vanuit 
het strak in de dakcassette verzonken 
hefbed kunt u ook genieten bij slecht 
weer. De keuken is al net zo  smaakvol 
ingericht. Hier kan elke hobbykok zijn 
hart ophalen en zijn  medereizigers 
trakteren op professioneel bereide, 
 regionale lekkernijen. Talloze installa-
ties voor de  dagelijkse lichaamsverzor-
ging, zoals wasruimten met en zonder 
 geïntegreerde douchecabine, spiegels 
en opbergkasten alsook een bank-
toilet met klapbare houten zitbank, 
bieden een brede keuze aan indivi-
duele  extra's die u een zeer speciaal 
 vakantiegevoel bieden.

De badkamer is voorzien van een comforta-
bele, aparte douche en een wasruimte die met 
behulp van een schuifdeur naar de achterkant 
en de deur naar het voorste gedeelte variabel en 
geheel naar behoefte als aparte kleedkamer  
kan worden gebruikt. 
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De ergonomisch gewelfde keuken overtuigt met een 
enorme bewegingsvrijheid, een klapbaar werkvlak en 
een neerlaatbare kraan alsook grote laden met softstop.



 ALTIJD HET 
BIJZON DERE ZIEN,
 WAAR U OOK BENT

Ook de modellen van de serie  Profila RS zijn in de uitgelezen 
Mondial- editie verkrijgbaar. Deze bijzonder hoogwaardige uit-
voering biedt enkele praktische extra's die eigenlijk  niemand wil 
missen. Door een aantrekkelijk prijsvoordeel in vergelijking met de 
kosten voor de afzonderlijke onderdelen, is de keuze bijna net zo 
makkelijk als die om eindelijk weer eens te genieten van een echt 
ontspannen vakantie. Een echte luxe camper wordt de Profila RS 
met de nieuwe Mondial Plus-uitrusting die geen wensen onver-
vuld laat.

De Mondial-uitrusting:
 
·  Airconditioning stuurcabine
·  Elektrische buitenspiegels
·  Cruisecontrol met snelheids begrenzing 
·  “Captain-chair”-stoelen
·  Moniceiver met achteruitrij camera
·  Tapijt in stuurcabine
·  Meegespoten bumpers
·  Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
·  Koplampen met zwart frame

·  LED-dagrijlicht
·  16" lichtmetalen velgen
·  Dashboard met chroomringen
·  Zonnedak
·  Deur met muggengaas
·  Verduisteringssysteem voor stuurcabine
·  Opbouwdeur met centrale vergrendeling
·  Achterkant in exclusief design
·  In hoogte verstelbaar centraal  
bed bij QB-uitvoeringen

De Mondial Plus-uitvoering:

· Prestige-pakket
· Arctic-pakket
· Plugin-pakket

· 160 pk-motor
· Zonnepaneel
· Markies
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HALFINTEGRALEN 

CONTURA

Voor tot wel vier reizigers
Twee slaapplaatsen en optio-
neel extra bed voor nog eens 
twee personen.

Voor relaxt reizen  
Royaal loungegedeelte, door-
dachte keuken en voor de 
beschikbare ruimte geopti-
maliseerde badkamer.

Voor een gezellige ambiance 
Hoogwaardige interieurs, 
lichte stoffen bekledingen, 
sfeerverlichting.

De wegbereider voor de mooiste tijd van het jaar.  
Nieuwe plekken ontdekken zonder iets te moeten missen! De nieuwe luxueuze semi-integrale 
 camper Contura begeleidt u comfortabel en elegant tijdens uw droomvakantie. In de vorm van 
een automotive design met markante contourranden, een vlakke overgang naar de bestuurders-
cabine en een moderne GVK-opbouw, belichaamt de Contura de hoogste ambities van onze ont-
werpers. Ook de basis is bedoeld voor een maximaal reisgenot: dankzij verlaagd AL-KO chassis, 
Alde-warmwaterverwarming, verwarmde dubbele bodem en de krachtige aandrijving naar keuze 
met Mercedes Sprinter of Fiat Ducato onderstel, profiteert u van een maximaal rij- en reiscomfort. 
Een hoogtepunt is het glazen panoramadak “Starlight Dome” voor romantische avonden onder de 
sterrenhemel.

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)

C 716 EB

7,28

2,32

2,92

1,98

2.200

C 766 EB

7,84

2,32

2,92

1,98

3.000

C 766 EF

7,84

2,32

2,92

1,98

3.000

C 766 QB

7,84

2,32

2,92

1,98

1.700

C 710 EB

7,15

2,32

2,92

1,98

2.200

C 760 EF

7,71

2,32

2,92

1,98

3.000

C 760 QB

7,71

2,32

2,92

1,98

1.700

C 760 EB

7,71

2,32

2,92

1,98

3.000
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 WELKOM  
IN  
STERRENLAND 

Dat is nog eens een uitzicht – door 
het nieuwe Starlight Dome panorama-
dak in de nieuwe Contura krijgt u een 
 geheel nieuwe kijk op de  sterrenhemel. 
 Geniet van uw logeplaats met 20 % 
meer oppervlak dan met een hef-kan-
teldak en met het hemelse comfort 
van de smartlift- en softclose-functie. 

Maar niet alleen de hemel straalt in 
een nieuw licht, maar ook de blik op 
het interieur zorgt voor glanzende 
ogen. Door de stemmige effectver-
lichting van de sfeerverlichting wordt u 
in een handomdraai van de dagelijkse 
sleur naar puur reisgenot ontvoert.

HIGHLIGHT PANORAMADAK . CONTURA . 68

Het nieuwe Starlight Dome panoramadak: 20 % meer 
oppervlak dan een hef-kanteldak en 100 % genieten dankzij 
smartlift- en softclose-functie voor een gegarandeerde loge-
plaats onder de sterrenhemel. 



Sterrit met krachtige aandrijving. 
Het vakantiegevoel begint al bij de aandrijving: 
de nieuwe Contura is naar keuze ook op basis 
van de Mercedes-Benz Sprinter verkrijgbaar. 
143 pk, aanvullende features zoals ASR, EBV 
en ESP zorgen voor een geweldige droomva-
kantie. Het spraakgestuurde MBUX-systeem 
biedt u hierbij geheel nieuwe mogelijkheden 
voor een intuïtieve bediening van informatie- en 
navigatiesystemen. 

MERCEDES-BENZ SPRINTER . CONTURA . 70



RELAXEN ONDER 
EEN PRACHTIGE  
HEMEL 

Arriveren en genieten: het lijkt wel een 
dag in een beachclub. De  elegante, 
lichte banken en de gestoffeerde 
 stoelen in de bestuurderscabine die in 
de richting van de tafel kunnen worden 
gedraaid, veranderen de  binnenruimte 
in een coole lounge. Zo voelt het 
 vanaf het eerste moment meteen als 
 vakantie. Dat ligt voor een groot deel 
ook aan het panoramadak. 

Voor een esthetische ambiance zorgen 
de elegante meubels met glanzend 
chromen afwerking. Voor een goede 
nachtrust kunt u zich comfortabel in 
de aparte slaapkamer terugtrekken – 
 onder een prachtige sterrenhemel. 

HIGHLIGHTS BINNENINRICHTING . CONTURA . 72

Vijf sterren-ambiance: 
hoogwaardige bekle-
ding met siernaden, 
hoogglans meubels en 
het lichtconcept ken-
merken het karakter 
van de Contura.

De aparte eenpersoonsbedden in lengte-rij-
richting bieden een bijzonder comfortabele 
instap in het bed. 



De keuken in Flow Line-design met er-
gonomisch gevormd werkblad en voor-
kant alsook de hoogglanscoating en 
chromen afwerking van de boven- en  
onderkasten zorgen voor een geweldige 
ambiance.

Sterrenkeuken onder de sterrenhemel: 
doordachte details zoals het  uitklapbare 
werkoppervlak bij het aanrecht en de 
neerlaatbare kraan bij de modellen 
C 760 EF/766 EF zijn de beste ingre-
diënten.

HOOGWAARDIGE 
INGREDIËNTEN 

Uitmuntend zijn ook de laden met automatisch sluitings-
mechanisme en softstop en de rolgeleiding van metaal.

BINNENINRICHTING KEUKEN . CONTURA . 74



GRENZELOOS 
 GENIETEN.  
OP PAD MET DE 
TOPKLASSE. 

Voor ontspannen reizen is er  voldoende 
plek beschikbaar om bij te komen: 
 afhankelijk van het model geniet u van 
twee aparte bedden met koudschuim-
matrassen met 7 zones; met een 
 opvulling voor ertussen veranderen zij 
in een royale “ligweide”. Hoogwaardige 
lichttechniek – optioneel ook een modern 
geluidssysteem en een flatscreen van 
22 resp. 32 inch, elegante materialen 
en ruimtebesparende details maken 
deze camper van de topklasse tot een 
ideaal huis op wielen. U zult al snel 
wensen dat de vakantie nooit voorbij 
zal zijn. 

Het reisgenot wordt bij de badkamerin-
richting voortgezet: geniet van de ge-
integreerde douche in de badkamer in 
het midden of van een aparte douche-
cabine en scheidingsdeur bij de model-
len Contura 760/766 EB, EF en QB. De 
praktische opbergkast met elegante 
spiegel, de douchewand in leisteen-
look met wandverwarming en rieten 
inlegwerk zijn allemaal zeer hoogwaar-
dig. Eigentijds, modern reisgenot.

BINNENINRICHTING SLAPEN BADKAMER . CONTURA . 76

Genieten van luxe: dankzij de opzet-was-
kom van mineraal materiaal en de ruim-
tebesparende wandkraan met hendelgreep. 



De alkoofmodellen van Eura Mobil bieden bedcombinaties voor tot wel 6 slaapplaatsen 
afhankelijk van de vloerindeling en het gekozen interieurconcept. Met een groot  pallet 
aan optionele uitrustingsmogelijkheden kunnen de verschillende modellen van deze 
 serie volledig aan uw persoonlijke wensen en behoeften worden aangepast. Dankzij zijn 
geweldige ruimteaanbod en tegelijkertijd elegante uitstraling is de Activa One de eerste 
keuze voor gezinnen en recreatieve sporters, alsook voor verhuur. Zo kan iedereen zich 
verheugen op een geweldige vakantie!

EEN THUIS
 VOOR GROOT  
EN KLEIN.

A L K O O F C A M P E R S

 ALKOOFCAMPERS . 78



ACTIVA ONE
A L K O O F C A M P E R S

ALKOOFCAMPERS . ACTIVA ONE . 80

Voor tot wel 6 personen 
Afhankelijk van de vloerin-
deling en beddenconfiguratie 
4 of 5 bedden plus extra 
bedden.

Voor een optimale 
benutting van de ruimte 
Desgewenst een derde, uit-
neembaar stapelbed (650 VB), 
ruimtelijk geoptimaliseerde 
badkamers, enorme garage.

Voor vakanties met kinderen 
Talloze slaapplaatsen, robuuste 
meubels en installaties.

Ontspanning volgens planning
De verschillende modellen van de alkoofserie Activa One zijn veel meer dan alleen simpele cam-
pers: hun frisse interieur vergroot de eerste indruk van het robuuste ruimtelijke gevoel en een echt 
gevoel van vrijheid. Het maakt niet uit vanuit welk perspectief u het interieur van de Activa One 
 bekijkt – de in totaal vijf verschillende plattegronden bieden talloze praktische opbergmogelijk-
heden. De 37 cm hoge dubbele bodem biedt voldoende ruimte voor de bagage van het hele gezin. 
En omdat bij deze modelserie alles perfect gepland en professioneel omgezet is, begint de ontspan-
ning direct na vertrek.

Totale lengte (m)

Totale breedte (m)

Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)

Stahoogte (m)

Laadcapaciteit (l)

A ONE 550 MS

5,89

2,32

3,13

2,17

1,98

1.300

A ONE 630 LS

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.500

A ONE 570 HS

5,99

2,32

3,13

2,17

1,98

1.700

A ONE 650 VB

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.800

A ONE 690 HB

6,99

2,32

3,13

2,17

1,98

3.800

A ONE 650 HS

6,50

2,32

3,13

2,17

1,98

1.700



MAXIMALE  
RUIMTE VOOR  
 ONTSPANNEN  
REIZEN

Ruimte voor het hele gezin: in de woonruimte 
van de Activa One 630 LS biedt de royale 
sofa in lengterichting veel bewegingsvrijheid – 
voor spelletjes of voor een ontspannen dutje 
tijdens een pauze. 

De Activa One van Eura Mobil biedt 
een maximale ruimte in een elegante 
 ambiance. Bovendien is deze cam-
per optimaal geïsoleerd, zodat u hier-
mee bij elk weer perfect uitgerust 
op  vakantie vertrekt. Watertanks en 
 installaties bevinden zich in de ver-
warmde dubbele bodem. Bovendien 
biedt dit model reeds in de  instapserie 
talloze hoogwaardige componen-
ten zoals kaderramen en elektrische 
treden. De  moderne GVK-compo-
siettechniek maakt de carrosserie 
van deze camper niet  alleen licht en 
perfect geïsoleerd, maar biedt ook 
 bescherming tegen  hagel en verrot-
ting. Door de doorlopende dubbele 
bodem met een hoogte van 37 cm 
ontstaat veel opbergruimte en een 
dienovereenkomstig groot laadvolume.  
Dus leun achterover en  geniet van de 
reis.
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Het optionele decoratiepakket 
met kleurige wandbekleding, 
decoratieve zeiltouwen, aan-
vullende alkoofblindering 
incl. opbergvakken geeft de 
Activa One een hoogwaar-
dige en frisse premium-uit-
straling.



HEERLIJK  
RUIM

Zoveel binnenruimte bij een voer-
tuiglengte van slechts 6,44 meter – 
dat is bijna een wonder. Met de 
 Activa One 630 LS doet een klassie-
ke plattegrond met een lange bank 
zijn intrede in de alkoofserie die de 
 traditionele voordelen van deze 
ruimte -indeling met nieuwe ideeën 
nog verder vergroot. Naast de  grote 
woonruimte biedt de 630 LS een 
 aparte koelkast die bijna van de vloer 
tot het plafond reikt (140 liter) en een 
bijzonder grote opbergruimte in de   
37 cm hoge  dubbele bodem die via drie 
grote luiken bereikbaar is. 
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 VORMGEGEVEN 
 VRIJHEIDS DRANG 

Gewoon alles inpakken, zonder  zorgen 
of uiteindelijk ook alles wel mee kan – 
deze droom van een  onbezorgde 
 vakantie wordt met de Activa One 
werkelijkheid. De alkoof-allrounder 
 onderscheidt zich door een laadcapa-
citeit van tot wel 4.300 liter. Dankzij 
de intelligente lichtgewichtarchitec-
tuur mag ook in de 3,5t-klasse veel 
 worden ingeladen. Zo kunt u ook 
zonder problemen volumineuze vrije-
tijdsbenodigdheden opbergen en er 
blijft ook nog voldoende ruimte over 
voor  souvenirs en cadeautjes – voor 
onbezorgd reizen met een maximale 
onafhankelijkheid. Afhankelijk van de 
plattegrond en beddenconfiguratie – 
4 of 5 bedden plus extra bed en indien 
gewenst ook een derde, uitneembaar 
stapelbed (A One 650 VB) – biedt deze 
familiecamper talloze slaapplaatsen. 
En daarnaast ook ruimtelijk geoptima-
liseerde wasruimten, grote garages, 
 robuuste meubels en solide installaties. 
Zodat u met de Activa One zorgeloos 
de echte vrijheid op elke kilometer kunt 
ervaren.
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Al de kleinste Eura Mobil is voorzien van een prachtige 
keuken: heel veel opbergruimte, robuuste laden en 
slimme detailoplossingen, zoals de uittrekbare handdoek-
houders, onderstrepen het praktische karakter van de 
Activa One 550 MS.



 ULTIEME ONTSPAN-
NING VOOR GROOT  
EN KLEIN

Bij de modellen Activa One 570 HS, 
650 VB en 690 HB kunt u de wasta-
fel opzij draaien en staat u in een oog-
wenk in een ruime douchecabine. Of 
geniet in de Activa One 630 LS van 
het ruimtelijke comfort van de was-
ruimte achterin met aparte douche. 
Zo gaat dat tegenwoordig met de in-
telligente ruimte-indeling. Behoort in 
ieder geval tot uw wellnesswereld: de 
 volumineuze opbergkast, de elegante 
spiegel, de praktische en  comfortabele 
eenhendelarmaturen en de casset-
te-wc met grote roltank. Plus tal van 
doordachte  details zoals de stille, druk-
gestuurde waterpomp of sifons tegen 
 geurvorming.

Door het nieuwe, frisse Beach Home-interieur waait zelfs 
bij regen en mist een frisse bries door de Activa One. Zitbanken 
in strandstoellook en turquoise decoratiestoffen bepalen in 
combinatie met de lichte meubels de maritieme en moderne 
interieurinrichting. 
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INTEGRA

ACTIVA ONE

PROFILA T

PROFILA RS

CONTURA

CONTURA

A ONE 570 HS 5,99 m A ONE 650 VB 6,44 m A ONE 690 HB 6,99 mA ONE 550 MS 5,89 m A ONE 630 LS 6,44 m

IL 650 HS 6,50 m

PT 675 SB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

IL 675 SB 6,99 m

PT 695 HB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m IL 695 HB 6,99 mIL 660 EB 6,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m

INTEGRA LINE

6 m 7 m

 VRIJHEID VOLGENS PLAN

NIEUW

NIEUW

NIEUW

IL 695 QB 7,09 m IL 720 EB 7,41 m IL 720 QB 7,57 m IL 720 QF 7,41 m IL 730 EB 7,41 mIL 720 EF 7,41 m

C 710 EB 7,15 m

C 716 EB 7,28 m

PT 720 EB 7,41 m

PRS 720 EB 7,41 m

C 760 EB 7,71 m

C 766 EB 7,84 m

PT 720 QB 7,57 m

I 760 EB 7,89 m

PRS 720 QB 7,57 m

C 760 EF 7,71 m

C 766 EF 7,84 m

PT 720 QF 7,41 m

I 760 HS 7,89 m

PRS 720 QF 7,41 m

C 760 QB 7,71 m

C 766 QB 7,84 m

PT 730 EB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m

PRS 730 EB 7,41 m

I 890 EB 8,99 m I 890 QB 8,99 m

Made in
Germany

PT 720 EF 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

8 m 9 m
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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 lever bare programma 
van de modelspecifieke en de modelafhankelijke 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.
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