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V R I J H E I D  B E L E V E N 
GENIET VAN 
ONVERGETELIJKE
MOMENTEN
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77Eura Mobil 2018/2019

Bladzijde 18  
Onafhankelijkheid

Bladzijde 28 
Meubels

Bladzijde 20 
Lichtgewicht 
architectuur

Bladzijde 22 
Beschermde 
kwaliteit

Bladzijde 24  
GVK-carrosserie

Bladzijde 26 
Sealed 

Structure

Bladzijde 16 
Wintervast

Bladzijde 14
Veiligheid

Kwaliteit heeft veel facetten – dat geldt ook voor 
campers. De Eura Mobil kwaliteitscompas staat 
symbool voor de veelzijdige aspecten waar wij bij 
de ontwikkeling en productie van onze voertui-
gen op letten. Op de komende pagina's laten wij 
u in detail zien waarom hier meer achter zit dan 
alleen technische kreten – namelijk een concreet 
voordeel voor iedereen die met een camper van 
Eura Mobil op reis gaat.

DE
EURA MOBIL
KWALITEITS-
COMPAS

Afbeelding links: Integra
vanaf bladzijde 74
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Wegrijden en de alledaagse beslommeringen achter u laten – uw Eura Mobil helpt u 
daarbij op iedere denkbare wijze. Met de vanuit de praktijk ontwikkelde functies en 
kenmerken maken onze campers het reizen tot een grenzeloos genoegen. Veel  
opbergruimte, weerbescherming door carrosserieën van GVK-materiaal, wintervaste 
constructie en comfortabele vloerverwarming, verzekeringsvoordelen of royale  
garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder zorgen van uw vakantie kunt 
genieten. Dat bevestigen ook de lezers van “Promobil” die Eura Mobil regelmatig op 
topplaatsen kiezen bij de verkiezing van de “Camper van het jaar”.

ALL-INCLUSIVE
REIZEN MET UW
EURA MOBIL

Voor een echt zorgeloze vakantie staan de 10 jaar dichtheidsgarantie en 
de 3 jaar meubelgarantie garant – afgezien van het rustgevende gevoel 
als u bijvoorbeeld de massieve klinken, de robuuste deurprofielen en 
dikke meubelplaten bekijkt en aanraakt.

Zorgeloos op reis met  
onze garantiebelofte

Met kelder
zie bladzijde 18

Wintervakantie
inclusief

zie bladzijde 16

Vloerverwarming: ja
zie bladzijde 18

Bescherming tegen 
hagel: ja

zie bladzijde 24

Garage: ja
zie bladzijde 18

Verzekerings- 
voordelen
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10 Eura Mobil 2018/2019 

Het geheel is meer dan de som der delen.  
Talloze praktijkgerichte en doordachte details 
worden bij Eura Mobil gecombineerd om u een reis 
in een stijlvolle en hoogwaardige ambiance 
te kunnen bieden. Hier slechts enkele voorbeelden  
waaraan we voor u hebben gedacht.

MOBIEL  
LEVENS-
GEVOEL

Meubels met  
luchtcirculatie

Vrije luchtcirculatie zorgt 
voor een gelijkmatige 

temperatuurverdeling en 
voorkomt condensatie. 

Hoogwaardige matrassen
Koudschuimmatrassen met 

7 zones garanderen een 
ontspannen nachtrust.

Comfortabele badkamers
Badkamers met geïnte-

greerde of aparte douche-
cabine bieden dankzij 

drukgeregelde waterpom-
pen het perfecte wellness-

comfort. 

Laden met softstop
Hoogwaardige metalen 

schuiflades met aanslag-dem-
ping en automatische sluiting 

bieden bedieningscomfort 
zoals thuis.

Opbergvakken in de 
bodem

Slimme extra opbergmoge-
lijkheden bieden veel plaats 

voor voorraden, schoenen 
en nog veel meer.

Zes zitplaatsen met gordel
Met extra veiligheidsgor-

dels worden veel van onze 
modellen 5- of 6-zitters.

I N T E R I E U R C O N C E P T
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Sfeerverlichting
De indirecte verlichting 
schept een effectvolle 
lichtsfeer in het gehele 
interieur. 

LED-lampen
De energie-efficiënte 
LED-verlichting ontziet de 
accu en biedt tegelijkertijd 
gelijkmatig heldere 
lichtbronnen. 

Scheidingsdeur
Bij campers met een lengte 
van meer dan 7 meter 
profiteert u van een indeling 
in twee of drie kamers met 
scheidingsdeur. 

In hoogte verstelbare bedden
De varianten met centraal bed 
bieden desgewenst een 
hoogteverstelling – voor 
optimale opbergruimte of 
bijzonder comfortabele instap.

Tafelblad
Tafelblad met 360°-draai-
schuifbeslag naar wens te 
verlagen

Bank zoals thuis
De gewelfde zitmeubels zijn 
voorzien van hoogwaardige 
kussens en ergonomisch 
gevormde leuningen.
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Verwarmde watertanks 
Tot 150 liter grote schoonwa-

tertanks blijven in de verwarm-
de dubbele bodem altijd 

werken ook bij strenge vorst.

Geïsoleerd serviceluik
Dubbele afdichtingen en een 

efficiënte isolatie beschermen 
tegen warmteverlies aan de 

serviceluiken.

Doorlopende 
dubbele bodem

Nog meer opberg-
ruimte voor uw 

bagage.

Grote garages
Dankzij de dubbele bodem en/of 

lagere achterkant zijn 125 cm hoge 
garages mogelijk.

Lichtgewichtbouw
Dankzij de lichtge-

wichtbouw in de 
carrosserie en in de 

opbouwtechniek kunt 
u ook in de 3,5 

ton-klasse veel extra 
lading meenemen.

Warmeluchtcirculatie in 
dubbele bodem

In de doorlopende dubbele 
bodem kan de lucht circuleren 

waardoor een gelijkmatige 
verwarming van de vloer 

mogelijk is.

ERVARING  
EN AMBITIE

O P B O U W C O N C E P T

Vele jaren ervaring in de bouw van campers en de voortdurende uitwisseling met 
onze klanten leidden tot een steeds verdere verbetering van onze campers. Zo 
werken in iedere Eura Mobil vele kenmerken en functies samen om één groot doel 
te bereiken: een ontspannende en fantastische reis voor u mogelijk maken –  
met z'n tweeën, met vrienden of als klein of groot gezin.
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Buitenlamp
Ook in het donker niet naar de 
sleutels hoeven te zoeken – de 
buitenlamp is standaard (vanaf 
Profila T).

Verlaagd chassis
Fiat Camping Car Special of verlaagd 
AL-KO-chassis zorgen met breedspooro-
nderstel en diepliggend zwaartepunt 
voor een stabiele wegligging.

Vloerverwarmingseffect
Dankzij de warmeluchtcirculatie en 
aan de vloerplaat geïnstalleerde 
verwarmingsbuizen kan in de winter 
op blote voeten worden gelopen.

Houtvrije GVK-wanden
Niet rottende,  
hagelbestendige materialen  
voor een lange levensduur.

Dubbel glas
Dankzij het dubbele glas in de 
zijramen bieden ook onze 
integraalcampers de beste 
wintereigenschappen (optie).

Elektrische rolluiken
Bij de integraalcampers 
beschermt het elektrische 
rolluik tegen nieuwsgierige 
blikken en warmteverlies 
(optie).

Wintervaste boordtechniek
Omdat de boordtechniek in de 
dubbele bodem is gemonteerd, 
zijn waterleidingen en -kranen 
beschermd tegen vorst.

Opbouwdeur met raam en 
vuilnisemmer
De in het nieuwe seizoen uitge-
breide standaarduitvoering biedt 
nog meer comfort.

Lijmtechniek uit  
de luchtvaart
Gelijmde carrosserieverbindingen 
zorgen voor optimale sterkte en 
dichtheid.

Comfortabele instap
Afhankelijk van het model zorgt een 
geïntegreerde geïsoleerde instaptre-
de of een elektrische trede voor een 
gemakkelijke toegang.

Geïsoleerde kaderramen
Veilige raamsluitingen en 
geïsoleerde ruiten onderstrepen 
het hoge bedieningscomfort.

Hagelbestendige  
GVK-carrosserie
Profiteer van een lagere verzeke-
ringspremie met de hagelvaste 
GVK-carrosserie.
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Zichzelf goed voelen betekent ook zich veilig te voelen.  
Tijdens het rijden net als op bestemming. Enkele voorbeelden,  
hoe wij aan deze eisen voldoen: modernste techniek  
zoals LED-koplampen, een achteruitrijcamera met dubbele lenzen of 
de integratie van de toegangsdeur in de centrale vergrendeling uw 
Eura Mobil Integra. 

VEILIG
OP TOUR

K WA L I T E I T S C O M PA S :
N I E U W E  V E I L I G H E I D S N O R M E N  
V O O R  D E  T O P K L A S S E
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15Eura Mobil 2018/2019 15

Centrale  
vergrendeling
De op afstand bedienbare 
centrale vergrendeling 
omvat niet alleen de 
cabinedeuren, maar ook de 
extra brede deur van de 
opbouw. U weet dus zeker 
dat afgesloten ook daadwer-
kelijk op slot betekent.

Rijveiligheid
Zoals voor alle campers van 
Eura Mobil hebben wij ook 
voor de Integra in het kader 
van de ontwikkeling uitge-
breide onderstel- en 
rijveiligheidstests uitgevoerd. 
Deze tests heeft ook onze 
topklasse-liner vanzelfspre-
kend doorlopen.

LED-lichttechniek
Koplampen, groot licht, dagrijlicht, mee-
draaiende koplampen en achterlichten zijn 
bij de Integra al in standaarduitrusting met 
leds uitgevoerd. De helderder en gelijkmati-
ger verlichting van de rijbaan biedt vooral bij 
nachtritten meer veiligheid. Bij de knipper-
lichten op de achterzijde bouwen wij een 
LED-looplamp met richtingaanwijzer in. Dat 
deze beter opvallen, draagt eveneens tot 
een hogere veiligheid bij.

Achteruitrijcamera  
met dubbele lenzen
De achteruitrijcamera met dubbele lenzen 
is onderdeel van het Prestige pakket. Met 
haar klassieke functie als achteruitrijhulp 
maakt deze het rangeren aanzienlijk 
gemakkelijker. Bovendien maakt zij ook de 
waarneming van de rijbaan achter het 
voertuig respectievelijk van het verkeer 
aan de achterzijde mogelijk. 

Altijd alles onder controle 
Helemaal wat betreft actieve veiligheid biedt ons topmodel Integra al in 
de standaarduitrusting LED-lichttechniek. Daarbij komen nog de stan-
daard centrale vergrendeling en een optionele achteruitrijcamera met 
dubbele lenzen.
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K WA L I T E I T S C O M PA S :
W I N T E R V A S T H E I D

Op vakantie wanneer en waar u maar wilt – deze belofte kunnen we 
u naar eer en geweten geven. Dankzij de efficiënte, doorlopende 
isolatie in de wanden en de verwarmde dubbele bodem als  
vorstveilige kelder van uw Eura Mobil kunt u van uw campervakan-
tie namelijk ook direct aan de skipiste genieten.

GOED
GEVOEL AF 
FABRIEK
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Afsluitkranen in 
de dubbele  
bodem
Bij Integra en Activa One 
zijn ook de afsluitkranen 
van de watertanks in de 
dubbele bodem vorstvei-
lig geïnstalleerd.

Watersysteem  
met harde buizen
De waterleidingen in de 
dubbele ofwel techniekbo-
dem zijn geïsoleerd en 
verwarmd. Bovendien 
gebruiken wij Hartflex 
leidingen voor het verse 
water en sterke harde 
buizen voor het afvalwater.

Dubbele  
bodemisolatie
Het echte comfortkli-
maat: In Eura Mobil-cam-
pers is de onderste 
bodemplaat geïsoleerd, 
de bovenste vloerplaat 
geïsoleerde en bovendi-
en verwarmd.

Doorlopende 
isolatie
Ononderbroken isolatie-
vlakken in bodem, dak en 
wanden voorkomen 
koudebruggen aan de 
bodem-wandverbindin-
gen. Ook de serviceluiken 
zijn geheel geïsoleerd.

Verwarmde en 
geïsoleerde water-
tanks
In alle series zijn de 
schoonwatertanks 
verwarmd en geïsoleerd. 
Bij Profila T/RS en Integra 
Line optioneel ook de 
afvalwatertank.

Vloerverwar-
mingseffect
De plaatsing van de 
verwarmingsbuizen direct 
in de vloerplaat garandeert 
een efficiënte en gelijkmati-
ge verwarming. De 
luchtcirculatie in de 
dubbele bodem werkt als 
een vloerverwarming.

Aanvullende 
cabine-isolatie
Optioneel kan ook de 
stuurcabine worden 
geïsoleerd: met schei-
dingsgordijn, isolatie  
rondom of door elektrisch 
frontrolgordijn, dubbel 
glas, stand- en vloerver-
warming.

Verwarmde  
dubbele bodem
Onze campers met de 
betreffende uitrusting 
voldoen aan de norm  
EN 1646 en krijgen 
daarmee de hoogste 
classificatie “Wintervast”: 
de leidingen zijn ook bij 
strenge vorst beschermd.

Installaties zoals thuis 
Voor het warmwatersysteem worden sterke 
harde buizen gebruikt. Zo zijn zowel het 
verse water als het afvalwater beschermd 
tegen vorst. Bovendien werkt de dubbele 
bodem als luxueuze vloerverwarming voor 
gezellig blotevoeten comfort.
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K WA L I T E I T S C O M PA S :
O N A F H A N K E L I J K H E I D

Om u alle vrijheden te geven, zijn alle Eura Mobil-campers geschikt 
voor gebruik gedurende het hele jaar en speciaal uitgerust voor 
lange reizen. De basis voor uw onafhankelijkheid is de doorlopend 
verwarmde dubbele bodem met een opbergruimtevolume van tot 
wel 4.500 liter. Uw Eura Mobil is goed voorbereid voor lange ritten 
en/of reizen met maximaal zes personen: tot twee opbouwaccu's 
en tot 150 liter vers water kunnen in de dubbele bodem worden 
opgeborgen.

4.500 LITER
BAGAGE
VOLUME
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Grote  
watertanks
Tot 150 liter vers water 
krijgt u al in de stan-
daarduitvoering aan 
boord – beschermd 
tegen vorst in de dubbele 
bodem.

Vloerluiken
Hiermee zijn bergruimte 
en/of boordinstallaties 
eenvoudig toegankelijk 
van binnenuit.

Serviceluiken
De serviceluiken met 
geheel geïsoleerde inlays 
en dubbele afdichting be-
schermen tegen 
eventueel warmteverlies.

Lichte  
aluminium- 
steunen
Stabiele en lichte 
aluminiumsteunen 
dragen de vloerplaat en 
laten veel vrijheid om de 
opbergruimte individueel 
te benutten.

Accu's
De accu's zijn plaatsbe-
sparend en beschermd in 
de dubbele bodem 
ondergebracht. (Profila T: 
onder de passagiersstoel)

Grote garages
Dankzij de dubbele 
bodem en/of garagever-
laging profiteert u van 
een binnenwerkse 
hoogte in de garages van 
maximaal 125 cm. 

Technische ruimte
De boordtechniek 
verdwijnt geheel in de 
dubbele bodem – zo kunt  
u de hele binnenruimte 
voor uw reisbenodigdhe-
den gebruiken.

Drie functies in één:  
de dubbele bodem vormt een aanvullende opbergruimte met een 
hoogte van tot wel 37 cm. In de zomer vormt hij een koele kelder en in 
de winter herbergt hij de vloerverwarming. En hij dient als vorstvrije  
technische ruimte voor watertanks en dergelijke. 
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De nieuwe lichtgewichtarchitectuur maakt de Eura Mobil-campers 
tot bijzonder lichte vertegenwoordigers van hun klasse. Dankzij de 
schroefloze, gelijmde verbindingstechniek uit de luchtvaart en het 
gebruik van lichte en toch superstabiele componenten van GVK 
bieden deze modellen de beste kwaliteit op lange termijn bij een 
bijzonder laag gewicht.

LICHT-
GEWICHT

K WA L I T E I T S C O M PA S :
L I C H T G E W I C H T A R C H I T E C T U U R
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Houtvrije wand
Omdat we geen houten steunbalken in de wanden hoefden 
te gebruiken, besparen we veel gewicht met onze GVK-wan-
den. Toch zijn ze zo stabiel dat de buitenwanden zelfs 
bestand zijn tegen hagel. Een doorlopende, lichte isola-
tielaag verbindt de buitenwand met de eveneens gewichts-
besparende GVK-binnenwand. Bovendien is het “wonder-
materiaal” GVK ook nog eens vochtbestendig.

Bodemplaat zonder extra  
verstevigingsprofiel
Gehard polyurethaanschuim zorgt bij de overgang naar de 
wand voor een extra versteviging. Daarmee kan worden 
afgezien van een extra verstevigingsprofiel van aluminium.

Nieuwe architectuur in lichte bouwwijze
De door Eura Mobil gebruikte vloerplaat dempt het geluid 
van stappen en kan eenvoudig afgewist worden. De 
deklaag is van pvc, daaronder volgt aan de vloerplaat een 
dunne laag houtcomposiet. De 35 mm dikke isolatie- en 
dragende laag is gemaakt van speciaal schuim. De 
vloeropbouw wordt afgesloten met een onderlaag van 
vochtbestendige GVK.

Massieve GVK-onderdelen met lichte 
isolatie
GVK vormdelen worden aan de binnenzijde met gehard 
polyurethaanschuim opgevuld. Deze combinatie maakt de 
constructie superstabiel, maar tegelijkertijd licht en zorgt 
bovendien voor een efficiënte isolatie.

Afdichtings- en designprofiel in één  
component
Ook de verbinding tussen wanden en het dak kan zonder 
schroeven worden uitgevoerd. Daarvoor wordt een licht 
aluminiumprofiel met poedercoating over het gehele 
oppervlak gelijmd. Zo kunnen we afzien van een extra 
afdekprofiel voor het verbindingspunt – en daarmee wordt 
de constructie nog lichter. Minder gewicht dankzij GVK 

Alleen al de vloerplaat van GVK verlaagt 
het gewicht met 25 tot 50 kg ten opzichte 
van vergelijkbare vloerindelingen van 
eerdere modellen. Daarbij komen nog 
nieuwe materialen en de innovatieve 
verbindingstechniek.

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   21 07.08.18   09:53



Eura Mobil 2018/2019 22

K WA L I T E I T S C O M PA S :
B E S C H E R M D E  K W A L I T E I T

In het concept “Eura Mobil Sealed Structure” worden de voordelen 
van een sterke carrosserie gecombineerd met de beste langeter-
mijnkwaliteit en een aantrekkelijk design. Met moderne verlijmings-
methoden uit de luchtvaarttechniek ontstaat een rondom bescherm-
de carrosserie zonder schroefverbindingen door de buitenwanden. 
De bodem-wandverbindingen worden van binnen met schroeven 
vastgezet en daarna over de gehele carrosserielengte en over het 
gehele oppervlak verlijmd. De bij Eura Mobil gebruikte industriële 
tweecomponentenlijmen beschikken over een uitstekende hecht-
kracht: aan een gelijmde profiellengte van een meter zou een com-
plete camper met een gewicht van 3,5 t gewicht kunnen worden 
gehangen! De houtvrije wanden zijn doorlopend geïsoleerd en bie-
den daarmee de beste wintereigenschappen.

BESCHER-
MING
RONDOM

Opbouw van algehele  
bescherming 
 
Het Eura Mobil-principe van de 
beschermde kwaliteit: een rondom 
beschermde carrosserie ontstaat 
door een over het gehele oppervlak 
verlijmde, zonder voegen bescherm-
de carrosserie met verottingsvrije 
materialen aan bodemplaat, wanden 
en dak. Door de verlijming zijn 
schroeven door de buitenwanden niet 
meer nodig, waardoor het risico op 
lekkages geminimaliseerd wordt. Een 
doorlopende, efficiënte isolatie 
realiseert door de geheel houtvrije 
wanden.

Rondom beschermd
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Holzfreie Wand
Da wir auf schwere Holzverstrebungen verzichten können, 
sparen unsere GFK-Wände viel Gewicht. Dennoch sind sie 
so stabil, dass den Außenwänden selbst Hagel nichts 
anhaben kann. Eine durchgehende, leichte Isolierschicht 
verbindet die Außenwand mit der eben falls gewichtsspa-
renden GFK-Innenwand. Und feuchtigkeitsresistent ist das 
„Wunder-Material“ GFK auch noch.

1

3

2

4

1 3

2 4

Bodemplaat met lichte,  
stabiele XPS-isolatie
Deze komt ten goede aan een efficiënte isolatie. Extra 
dwarsverstevigingen van aluminium voorkomen het 
torderen van de carrosserie. En GVK zorgt buiten en binnen 
voor een goede bescherming.

Aluminium extrusieprofiel
De uitvoering als half profiel binnen voorkomt koudebrug-
gen. Aan de lijmgroef wordt de wand over het gehele 
oppervlak gelijmd en verzegeld, van binnen wordt deze 
geklonken.

Houtvrije GVK-wand
Deze is bestand tegen hagel en rot, doorlopend geïsoleerd, 
buiten en binnen vrij van koudebruggen, vochtafstotend  
en bovendien gemakkelijk schoon te maken en ook te 
repareren.

Gehard polyurethaanschuim
De randen van de bodemplaat zijn verstevigd met extreem 
belastbaar PU-schuim. Deze verhindert het ontstaan van 
koudebruggen evenals een eventuele wateropname.

Stabiliteit door kwaliteit
Eura Mobil biedt een bijzonder stabiele en torsiestijven carrosserie. Daarbij gebruiken we supersterke 
onderdelen van glasvezelversterkte kunststoffen (GVK) en carrosserieframes van lichte en stabiele 
aluminiumprofielen. Onzichtbaar daarentegen blijven de aluminiumprofielen in de bodemplaat die 
het torsiestijve fundament vormen. De stabiliteit van de GVK-wanden en het dak is van voordeel ook 
bij sterke hagelbuien, zoals een test van “Promobil” 02/2010 al heeft aangetoond.
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Glasvezelversterkte kunststof – of kortweg GVK. Dit materiaal is 
het geheim achter de vele voordelen van Eura Mobil buiten en 
binnen. GVK verenigt namelijk vele tegenstellingen: de van deze 
grondstof gemaakte onderdelen zijn licht en toch superstabiel. 
Ze bereiken een hoge sterke en voorkomen tegelijkertijd materi-
aalspanningen. Onderdelen van GVK zijn uitstekend beschermd 
tegen omgevingsinvloeden zoals vocht, steenslag, strooizout en 
zelfs hagel, en bieden tegelijkertijd een uiterst efficiënte isolatie 
tegen koude, warmte en geluid. 

K WA L I T E I T S C O M PA S :
G V K - C A R R O S S E R I E

WONDER-
WANDEN
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GVK-bodemplaat
De bodemplaat is 
compleet bekleed met 
GVK en is zo uitstekend 
beschermd tegen erosie, 
steenslag en strooizout. 
Ook de instap is gemaakt 
van GVK.

Beschermde 
instap
Wielkasten en instap zijn 
met stabiele GVK-platen 
beschermd tegen rot. 
Stabiele aluminiumplaten  
beschermen de carrosse-
rieranden effectief tegen  
afschuren.

Makkelijk in  
onderhoud
Vergeleken met wanden 
van aluminiumplaat 
kunnen GVK-oppervlak-
ken gemakkelijker 
gerepareerd en schoon-
gemaakt worden.

GVK-Wand
De houtvrije GVK-wand 
wordt over het gehele 
oppervlak aan dak en vloer 
gelijmd in plaats van op 
enkele punten vastge-
schroefd. Zo ontstaan in de 
wand geen gaten waardoor  
water zou kunnen binnen-
dringen.

GVK-Dak
Gevormde GVK-daken 
met sterke XPS-isolatie, 
geluidsisolatie, oploop-
baarheid en veelzijdige 
designmogelijkheden. 

Precisiecompo-
nenten
Moderne onderdelen van 
GVK zorgen voor een 
hoge stabiliteit en een 
individueel design.

Massieve GVK- 
onderdelen
Alle onderdelen van GVK in 
onze campers worden 
gevuld met gehard polyu-
rethaanschuim. Dit schuim 
maakt de constructie zeer 
stabiel en tegelijkertijd zeer 
licht en zorgt voor een 
efficiënte isolatie.

GVK-binnenwand
Het gebruik van GVK bij 
interieur- en aanbouw-
componenten garandeert 
een hoge sterkte en 
verbindingen met de 
opbouwwanden zonder 
materiaalspanningen. Stabiel en veelzijdig 

Verder voordeel: wij kunnen van GVK 
vormdelen maken die met andere 
materialen nauwelijks te maken zijn. 
Hierdoor zijn praktische oplossingen en 
mooie, karakteristieke vormen mogelijk.
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K WA L I T E I T S C O M PA S :
T I E N  J A A R  G V K - C A R R O S S E R I E  
M E T  L I J M T E C H N O L O G I E

VOOR ANDEREN
INNOVATIE, BIJ EURA
MOBIL TRADITIE

Wat bij de concurrenten als innovatie wordt gevierd, viert bij Eura 
Mobil al zijn 10-jarige jubileum. Al sinds 2006 tegen rot be-
schermde carrosserieën zoals 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.
Tot op de dag van vandaag past geen andere serieproducent de 
lijmtechniek toe in het productieproces. De voordelen van 
schroefloze verbindingen zijn onder andere een torsievrije en 
daarmee geluidsarme carrosserie, de voegloze verbinding en 
bescherming van de carrosseriecomponenten en de daaruit 
resulterende eersteklas dichtheidseigenschappen tot aan de 
uitstekende langetermijnkwaliteit van de carrosserieën, die hagel, 

omgevingsinvloeden, maar ook vermoeiingsverschijnselen 
betrouwbaar trotseren.  
 
De “Eura Mobil Sealed Structure” biedt onze klanten talloze 
voordelen: hoge betrouwbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid en 
lagere verzekeringspremies zijn overtuigende argumenten voor 
de Eura Mobil-carrosserieën. Ter gelegenheid van het tienjarige 
“jubileum” hebben we daarom voor alle nieuwe voertuigen de 
dichtheidsgarantie op onze carrosserieën van zes tot tien jaar 
verlengd. Wij hebben namelijk bewezen wat we garanderen. De 
garantie geldt zonder meerprijs voor alle carrosserieën vanaf 
seizoen 2017.  Met een garantie tot een totale kilometerstand van 
150.000 km overtreft Eura Mobil ook op dit punt de in de bran-
che gebruikelijke diensten.

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   26 07.08.18   09:54



27Eura Mobil 2018/2019 27

Het moderne GVK-materiaal en 
de uit de luchtvaartechniek 
overgenomen lijmtechnologie 
zorgen voor een rondom 
beschermde carrosserie zonder 
schroefverbindingen door de 
buitenwanden. Daarop kunt u 
vertrouwen.

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   27 07.08.18   09:54



Eura Mobil 2018/2019 28

K WA L I T E I T S C O M PA S :
K N O W H O W  O V E R  M E U B E L S

Wist u dat? Alleen al de meubelconstructie van een grote integraal-
camper bestaat uit bijna 1.000 onderdelen. Voor deze complexe 
opgave ontstaat de meubelarchitectuur voor onze campers op 
moderne CAD-werkplekken. Daarmee is de hoogste precisie en 
constructieve veiligheid gegarandeerd. De driedimensionale, 
ruimtelijke weergave waarborgt een praktijkgericht ontwerp van de 
meubels. Het resultaat is zichtbare en voelbare kwaliteit.

DE PUZZEL
VAN 1.000
DELEN
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Eigen  
meubelmakerij
Alle meubels worden in 
onze eigen meubelmakerij 
gemaakt. Moderne, 
computergestuurde 
CNC-frezen zijn hier net zo 
belangrijk als de ambachte-
lijke vaardigheden van 
onze medewerkers. 

Meubelprofiel
Onzichtbaar maar efficiënt: 
de aanvullende aluminium-
profielen in de bovenkas-
ten zorgen voor een 
hogere torsiestijfheid. Dit 
helpt om materiaalspannin-
gen en storende kraakgelui-
den te voorkomen. 

Laden met softstop
Soepel bewegende en 
stabiele metalen laden, die 
zelfs zijn voorzien van een 
automatisch sluitingsme-
chanisme en softstop voor 
bijzonder gebruiksgemak, 
kenmerken de onderkast 
(vanaf Profila T).

Massieve  
deurklinken
Stabiele metalen 
deurklinken met massief-
houten frames getuigen 
van de robuuste en 
duurzame kwaliteit van 
de Eura Mobil-meubel-
bouw.

Hoge  
stabiliteit
De dragers van onze 
meubelconstructie zijn 
gemaakt van 3 cm dik 
hout – voor een betrouw-
bare en stabiele meubel-
bouw.

Vloerplaat  in 
lichte bouwwijze
Het echte comfortkli-
maat: in Eura Mobil-cam-
pers is de onderste 
bodemplaat geïsoleerd, 
de bovenste vloerplaat 
geïsoleerde en bovendi-
en verwarmd.

Praktische details
Vele kleine details zoals 
de ronde randbescher-
ming aan de zitbanken 
zorgen voor een hoge 
geschiktheid voor het 
dagelijkse gebruik.

Hoogwaardige 
afwerking
Kenmerk van onze 
meubels: liefde voor detail, 
precisie en constructieve 
veiligheid plus de decen-
nialange ervaring die ons 
tot de best mogelijke 
oplossingen brengt.

Over machines en mensen De hoge 
kwaliteit van onze meubels bereikt de 
Eura Mobil-meubelmakerij met geautoma-
tiseerde CNC-gestuurd frezen en met 
beproefd ambachtelijke werk van onze 
ervaren meubelmakers.
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V A N A F  B L A D Z I J D E  3 4 

HALFINTEGRALEN
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ONZE CAMPERS –
UW ONAFHANKELIJKHEID

V A N A F  B L A D Z I J D E  6 0 

INTEGRALEN
V A N A F  B L A D Z I J D E  9 4 

ALKOOF
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PROFILA T

 
PT 675 SB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.500

 
PT 720 EB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

3.000 

 
PT 695 EB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

2.700 

 
PT 720 QB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.500 

 
PT 695 HB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

2.700 

 
PT 725 QB 

7,41
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 

 
PRS 675 SB 

6,99
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.500  

PROFILA RS

 
PRS 695 EB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

2.700 

 
PRS 695 HB 

6,99
2,32 
2,89
2,17 
1,98

2.700  

 
PRS 695 QB 

7,09
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.500 

 
PRS 720 EB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

3.000 

 
PRS 720 QB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.500 

 
PRS 725 QB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.500 

 
PRS 730 EB 

7,41
2,32 
2,89
2,17
1,98

1.500 

HALFINTEGRALEN

Totale lengte (m) 
Totale breedte (m)
Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)
Stahoogte (m) 

Laadcapaciteit (l)

Totale lengte (m) 
Totale breedte (m)
Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)
Stahoogte (m) 

Laadcapaciteit (l)

Highlights
  
Onder 2,90 meter hoogte 
Ook als halfintegraal met een in het 
plafond “verborgen” opklapbed (Profila 
RS) en dubbele bodem bedraagt de 
totale hoogte minder dan 2,90 m. 

Elegant design 
Dankzij de geïsoleerde GVK-componen-
ten ontstaat een aantrekkelijk, sportief 
silhouet.

Grote en comfortabele opklapbedden 
Ingeschoven vrijwel onzichtbaar, 
uitgeschoven een comfortabele 
slaapgelegenheid voor twee personen 
(standaarduitvoering, bij Profila RS).

Brede opbouwdeur met raam  
en centrale vergrendeling  (optie)  
Veel comfort en veiligheid dankzij 
tweepuntsvergrendeling, extra met 
vuilnisbak, stoffer en blik.

Dubbele bodem in lichtgewichtbouw 
De doorlopende dubbele bodem is 
geïsoleerd en verwarmd. Opbergvakken 
in de bodem vergroten het opbergvolu-
me in de binnenruimte.

Comfortabele, lage “coupé”-instap 
Geïntegreerde en geheel geïsoleerde  
instaptrede van GVK.
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96/130 1,983.000 42,10
kW/pk motor vermogen,  

basisvoertuig Fiat Ducato 16“ 3.5 t, 
optioneel tot 180 pk

meter: stahoogte in alle halfinteg-
raalcampers van Eura Mobil.

liter: maximale laadcapaciteit in 
opbergruimte achter  

(Profila RS 720 EB)

slaapplaatsen: 2 vaste bedden 
achterin + 2 plaatsen in hefbed/

zitgroep

meter: maximaal bedlengte

     360° video op internet
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PROFILA T
H A L F I N T E G R A L E N

Zonder zorgen en spontaan de wereld bereizen. Plaatsen ontdekken waarvan men niet  
eens wist dat ze bestonden. Daarvoor heeft de Profila T alles in huis. Geniet eenvoudig ieder dag, 
waar u ook bent. De semi-integrale meerwaarde-camper biedt de topklassetechniek al vanaf het  

instapmodel van Eura Mobil. 

Voor reizen tot 4 personen  
Vloerindelingen met 2 

slaapplaatsen plus optioneel 
extra bed voor tot 2 personen

Voor alle reissituaties 

Royale zitgroep met sofa in 
lengterichting, uitgekiende 

keuken, variabele wasruimte

Reizen met veel bagage  
Grote kasten, ruime garages 

en diverse opbergmogelijkhe-
den 
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 E E N  W E R E L D  M E T  R U I M T E 

VRIJHEID  
BELEVEN

Open, royaal, vrij – net zoals u zich in uw 
vakantie wilt voelen, zo is ook het interieur van 
de Profila T ontworpen. Het grote panorama-
raam brengt de hemel naar binnen en nodigt 
uit om te dromen en te ontspannen. De 
vloeiende overgang van slaap-, woonruimte en 
keuken geeft u het gevoel oneindig veel ruimte 
te hebben. En in de zitgroep beleven maximaal 
zes personen ontspannen en gezellige uurtjes. 
Dankzij de hoogwaardige en royale inrichting 
zou men snel vergeten dat men zich in een 
mobiele woning bevindt. 
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K O O K W E R E L D 

24 UUR PER DAG 
GENIETEN

Waarom zou u rekening moeten houden met de 
openingstijden van een restaurant, als u altijd 
een eigen restaurant bij de hand heeft? In de 
royale keuken kunt u op ieder moment en op 
iedere locatie een lekker menu toveren. De 
benodigde ingrediënten kunt u opbergen in de 
talrijke laden en voor de perfecte toebereiding 
kan het aanrecht worden afgedekt voor een 
groter werkblad. Tijdens de vakantie moet uw 
omgeving zich namelijk naar uw wensen richten.

De keuken in een Eura Mobil biedt moderne 
meubels en vele praktische details. Zoals de 
waterkraan met draaibare uitlaat, de extra brede 
keukenlade met gechromeerde openingsknop of 
het werkblad in accentkleur.
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W E L L N E S S W E R E L D 

EEN BAD IN 
UW SMAAK

Als de reisdag met een verfrissend bezoek aan 
de badkamer begint, laat de Profila T zich van 
zijn beste kant zien. Hij biedt u veel ruimte en 
comfort voor de lichaamsverzorging. Afhanke-
lijk van de plattegrond die u voor uw Eura 
Mobil kiest, zijn verschillende varianten voor 
badkamer en douche beschikbaar. In alle 
varianten wordt het beschikbare oppervlak 
echter optimaal benut voor uw persoonlijke 
mobiele wellnessruimte. Een praktisch inrich-
ting, edele armaturen en aantrekkelijk design 
zijn altijd gegeven. Na een dag met vele 
avonturen, is de badkamer in uw Eura Mobil 
weer de wellnesszone waarin u zich thuis voelt 
en voorbereidt op een ontspannende nachtrust.
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Welkom in het wellnesscentrum: De geïntegreerde 
badkamer in de Profila T biedt een aangename 
atmosfeer. Warme kleuren bij de houten elemen-
ten, goed licht voor make-up, scheren en styling 
vóór het uitgaan, een heldere en vriendelijke, grote 
douche – dit allemaal zorgt voor een echte 
wellnessbeleving bij het bezoek aan de badkamer 
in de ochtend en avond.
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S L A A P W E R E L D 

FANTASTISCHE 
BEDDEN VOOR 
UW DROMEN

Een goede nachtrust is essentieel voor mooie en 
ontspannende avonturen tijdens de volgende 
vakantiedag. In het slaapgedeelte van de Profila 
T zijn precies de plattegronden en bedpositione-
ringen beschikbaar die uw wensen vervullen. 
Om ontspannen in te slapen, is de stijlvolle 
sfeerverlichting er voor u – voor het lezen of 
televisie kijken in bed. En bij de opbergruimte 
in bed heeft iedere reisgenoot veel plek voor zijn 
of haar benodigdheden. Onder de inklapbare 
lattenboden is genoeg plaats voor bagage en 
beddengoed. Voor een gegarandeerd goede slaap 
zorgen de koudschuimmatrassen met 7 zones 
die elk van de aangeboden uitvoeringen tot een 
droomoplossing voor mooie dromen maken.
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Voor reizen tot 4 personen  
Plattegronden met 2 slaap-

plaatsen achterin en nog eens 
2 extra slaapplaatsen in het 

opklapbed boven de zitgroep.

Voor een bijzonder ruimtelijk gevoel 

Royale sofa in lengterichting, 
mechanisch opklapbed, 

uitgekiende keuken en voor de 
beschikbare ruimte geoptimali-

seerde badkamer

Voor een gezellige sfeer  
Hoogwaardige interieurs, 
comfortabele bekleding  

van textiel of leder, sfeerver-
lichting 

Maximale opbergruimte  
Grote kasten, ruime garages en 
diverse opbergmogelijkheden

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

Wat is er mooier dan tijdens de vakantie steeds weer de eerste dag te beleven? Omdat men veel met andere ogen  
opnieuw ontdekt en omdat men de waarde van kleine dingen bijzonder waardeert. Zo voelt het reizen in de nieuwe  

Profila RS – een Eura Mobil die alles biedt: compactheid en opbergruimte, functionaliteit en comfort.  
Voor iedereen die op reis niets wil missen. Voor vele eerste dagen van een onvergetelijke reis.
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O P B O U W C O N C E P T 

FUNCTIONALI-
TEIT EN  
DESIGN

Het design van de semi-integrale Profila RS  
wordt door de elegante dakwelving van GVK 
bepaald, die harmonieus met de opbouw 
samensmelt. Design dat het verschil maakt, 
want in plaats van aan een eenvoudige zijwand-
verhoging is het hefbed veilig in het stabiele 
GVK-vormdeel geïntegreerd – en er blijft ook 
nog ruimte over voor de montage van flexibele 
zonnepanelen! In de binnenruimte van de 
camper overheerst het gevoel van royale ruimte, 
dat vooral door het sterk in het plafond 
“verzonken” hefbed ontstaat. Dankzij een 
lichtgewicht vloerplaat en een licht, maar stabiel 
bed, kan de Profila RS binnen de 3,5 ton klasse 
met 4 personen ruim worden geladen.
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Het 1,93 x 1,40 m  
grote opklapbed is  
dankzij het grote  
panoramaraam  
één van de mooiste 
plaatsen in de  
Profila RS.

D R O O M W E R E L D 

SOMS WIL JE 
GEWOONWEG 

JE BED  
NIET UIT

Gewoon een keer blijven liggen. De tijd nemen 
om een plek op je in te laten werken. Dat gaat 
het beste in het grote opklapbed, want dankzij 
het grote panoramaraam ligt u vrijwel direct 
onder de hemel. Een mooie plek om in vreemde 
werelden te dromen of ook alleen maar de 
wolken te tellen. Of u leest uw lievelingsboek in 
één stuk uit – met de geïntegreerde verlichting 
heeft u in ieder geval voldoende licht. Opstaan 
hoeft dus niet altijd.
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S L A A P W E R E L D 

ALTIJD TIJD 
VOOR HET  
MOMENT

Ieder moment is kostbaar, vooral tijdens de 
vakantie en op reis. Dan heb je gelegenheden 
nodig om de tijd te nemen voor het bijzondere. 
En tegelijkertijd de ruimte voor eigen gedach-
ten. De open architectuur en de royale zitgroep 
van de Profila RS zijn perfect daarvoor. Talrijke 
ramen bieden een kijkje naar buiten en het 
panoramadakraam schept de juiste sfeer onder 
de hemel. Voor uw ogenblikken.
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F E E L - G O O D  W E R E L D 

KOOKKUNST 
VOOR VAKAN-
TIEGENIETERS

Met de keuken biedt de Profila RS een paradijs 
om te snijden, raspen en koken. Het ergono-
misch gevormde keukenfront, het fornuis met 
drie pitten en het roestvrijstalen aanrecht met 
inklapbare werkbladen vormen de ideale 
voorwaarden voor culinaire avonturen. In de 
laden, hangkasten en bodemkleppen kan 
bovendien alles worden opgeborgen wat u voor 
een lekkere vakantiemaaltijd nodig heeft. 
Daarna kunt u aan tafel in de ruime en 
gezellige woonkamer. Voor een lekker ontbijtje, 
een uitgebreide lunch of zelfs een feestelijk 
diner.
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De grote badkamer 
kan bij vele plattegron-
den naar wens door 
twee personen 
tegelijkertijd worden 
gebruikt – terwijl de 
partner doucht, kan de 
ander de wastafel en 
de spiegel gebruiken. 
Of men sluit de 
schuifdeur naar de 
voorwagen en geniet 
van de privacy in de 
eigen aankleedruimte.
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INTEGRA LINE

 

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

2.000

IL 655 EB  

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 675 SB  

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

2.700

IL 695 HB  

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98

2.700

IL 695 EB  

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 695 QB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 720 QB 

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

3.000

IL 720 EB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 725 QB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.200

IL 730 EB  

7,15
2,32
2,92
 2,17
1,98

2.200

I 700 EB  

7,15
2,32
2,92
 2,17
1,98

2.200

I 700 HB  

8,99
2,32
2,92
 2,17
1,98

 3.000

I 890 EB 

7,89
2,32
2,92
 2,17
1,98

 3.000

I 760 EB  

7,89
2,32
2,92
 2,17
1,98

 1.700

I 760 QB  

8,99
2,32
2,92
 2,17
1,98

1.700

I 890 QB

INTEGRA 

INTEGRALEN
Ons nieuwe vlaggenschip Integra verwent reizigers met een bijzonder royale ruimtelijke vormgeving, geavanceerde verlichtingstechnologie,  
edele materialen en ontelbare comfortabele details. De nieuw luxe liner van Eura Mobil krijgt u naar keuze met 7,15 meter of met 8,99  
meter totale lengte, bij de drie-assige versie ofwel met eenpersoons bedden of een centraal tweepersoonsbed. De Integra Line  
modelserie van Eura Mobil biedt u premium reiscomfort in compacte formaten. Maar ondanks de compacte constructie bieden  
ook deze modellen u een luxueuze uitrusting, hoogwaardige materialen en praktische vloerindelingen. Altijd aan boord: de bij Eura Mobil  
gebruikelijke voordelen zoals verwarmde dubbele vloer en de duurzame carrosserie van GVK-composietmateriaal.

Totale lengte (m) 
Totale breedte (m)
Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)
Stahoogte (m) 

Laadcapaciteit (l)

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW
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96/130 1,983.000 52,10
kW/pk motor vermogen,  

basisvoertuig Fiat Ducato 16“ 3.5 t, 
optioneel tot 180 pk

meter: stahoogte in alle  
integraalcampers van Eura Mobil.

Liter: maximale laadcapaciteit 
in opbergruimte achter 

(Integra 890 EB)

personen: tot vijf
slaapplaatsen en  

vijf toegestane zitplaatsen

meter: maximaal bedlengte

     360° video op internet
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Voor reizen tot 4 personen  
Vloerindelingen met 4 slaap- 
plaatsen plus optionele extra 
bedden (ombouw zitgroep), 

plus tot 5 plekken met 
gordels

Voor luxueus reiscomfort 

Doorlopen geïsoleerde en 
verwarmde dubbele bodem, 
koudschuimmatrassen met 7 

zones, sfeerverlichting, 
exclusief design

Voor maximale opbergruimte  
Dankzij verlaagde garages 

heeft de opbergruimte 
achterin een capaciteit van 

3.000 liter en meer 

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

Wegdromen of nog beter gewoon erheen rijden. Dat is vrijheid. En deze vrijheid geniet men heel individueel met de  
Integra Line. Wij hebben hem gebouwd voor iedereen die zijn eigen weg wil gaan en op deze weg wil genieten van de  

oorspronkelijke veelzijdigheid van het landschap. Voor degenen die van bijzonder design houden, vooral als het uit  
natuurlijke vormen ontstaat. De Integra Line gaat harmonisch in de omgeving op en laat geen  

wensen aan luxe en comfort onvervuld. Daarmee kan vrijheid op ieder moment beleefd worden.
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B U I T E N Z I J D E 

OPZIEN- 
BAREND 

Uit de natuur afgeleide vormen worden 
gecombineerd met high-tech-elementen zoals de 
moderne en krachtige led-lampen of het 
dynamische front van GVK – door dit spannen-
de samenspel ontstaat het dynamische karakter 
van de nieuwe Integra Line. Met de in het 
Exclusiefpakket opgenomen aanvullende 
chroomelementen bij koplamp, radiateurgrille 
en achterzijde, toont de nieuwe Integra Line 
zelfbewust zijn bijzondere klasse.
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I N T E R I E U R 

OP MAAT 
GEMAAKT 

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 plattegronden verkrijgbaar 
– volledig afgestemd op uw wensen.

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   63 07.08.18   09:59



64 Eura Mobil 2018/2019

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   64 07.08.18   09:59



Eura Mobil 2015/2016 65Eura Mobil 2018/2019 

W O O N W E R E L D 

PLAATS VOOR 
ZICHZELF  
EN ALLE  

ANDEREN

Een geslaagde vakantie moet het hebben van 
afwisseling tussen eenzame momenten en 
gezamenlijke avonturen. Soms wil je alleen 
genieten, en soms ook met anderen. De Integra 
Line biedt ruimte voor alles – de verschillende 
zones lopen voor een royaal woongevoel in 
elkaar over, maar kunnen bij de meeste 
plattegronden ook met een schuifdeur geschei-
den worden. Zo heeft u altijd genoeg plaats voor 
uzelf en voor alle anderen.
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Ongeacht welke 
plattegrond uit de 
Integra Line u kiest 
– een ruime badkamer 
is altijd aanwezig: als 
badkamer in het 
midden met geïnte-
greerde douche bij de 
IL 655 EB en IL 690 
HB, als badkamer 
achteraan met 
geïntegreerde douche-
cabine bij de IL 670 SB 
of als badkamer met 
aparte douche bij de 
Integra Line 720 QB, 
720 EB, 725 QB en  
730 EB.

W E L L N E S S O A S E 

UW EIGEN 
WELLNESS- 

EILAND

Of u nu na een dag op de skipiste wat wilt 
opwarmen of na een hoogzomerse wandeling 
zich juist wat wilt opfrissen – de badkamers in 
de Integra Line-modellen bieden daarvoor altijd 
de juiste ruimte. En uiteraard bieden de ruime 
badkamers ook de ideale voorwaarden voor een 
uitgebreid ochtend- of avondtoilet of een 
verfrissende douche tussendoor. En daarna gaat 
het genieten naadloos verder – of culinair in de 
grote en uitgekiende keuken van de Integra 
Line of met ontspannen gezelligheid in de 
comfortabele zithoek of voor het vakantieboek 
in het gezellige slaapgedeelte.
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K O O K W E R E L D 

OP IEDERE 
PLEK EEN 

FEESTMAALTIJD

Veel licht, veel ruimte en een uitzicht waarbij 
het eten meteen nog beter smaakt. Goed dat u 
met de professionele keuken in de Integra Line 
op iedere plaats een feestmaal kunt bereiden 
– dankzij het ergonomisch gevormde werkblad 
en de grote laden met comfortabele automati-
sche terugschuiving en softstop.
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F E E L - G O O D  W E R E L D 

NACHTRUST 
ZONDER  

COMPROMIS-
SEN

Goed slapen is belangrijk. En het is goed als u 
precies kunt slapen zoals u dat het liefst wilt. 
Daarom biedt de Integra Line op maat gesneden 
oplossingen voor precies de slaapgelegenheden, 
die u wilt – aparte bedden of queensbed. 
Slimme verlichting en plaats voor een koel 
drankje op de nachtkastjes maken de slaapka-
mer tot een perfecte lounge om te ontspannen. 
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C O M F O R T W E R E L D 

ONTSPANNEN 
IN STIJL

Ook in het interieurdesign Navarra in een 
donkere houttint komt u vanzelf in vakanties-
temming: Bovenkastdeurtjes in hoogglanslook 
en elegante chroomapplicaties zorgen voor een 
luxueuze sfeer. Nieuwe comfortuitrustingen 
zoals de elektrische afvoerklep voor de afvalwa-
tertank of het elektrisch bedienbare hefbed 
(optie) maken van onze nieuwe Integra Line een 
exclusieve compact-liner. 

Wie hecht aan veel 
ruimte, kiest voor de 
optie “obergkasten in 
plaats van opklapbed” 
in het voorste gedeelte 
- voor nog meer hoofd-
vrijheid en een 
geweldig ruimtegevoel 
in de woonruimte.

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   72 07.08.18   10:00



7373Eura Mobil 2018/2019

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   73 07.08.18   10:00



74 Eura Mobil 2018/2019 

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   74 07.08.18   10:00



Eura Mobil 2018/2019 75

Voor maximale opbergruimte 
Tot wel 3.000 liter (I 890 EB) 

opbergruimte in garage 
achterin.

Voor reizen tijdens alle 
seizoenen  

Wintervaste carrosserie, 
waterinstallatie compleet in de 

verwarde dubbele bodem.

Voor reizen tot 5 personen  
Passagiers maken het zichzelf 
gemakkelijk op tot vijf (I 700 

EB: vier) plekken met gordels.

Voor luxe sfeer 
Licht als centraal designele-
ment voor stijlvol design en 

sfeer.

INTEGRA
I N T E G R A L E N

Met zijn vlaggenschip Integra definieert Eura Mobil de camper-topklasse volledig opnieuw.   
Daarbij onderstreept het emotioneel markante en tegelijkertijd functionele en op veiligheid 

georiënteerde lichtontwerp binnen en buiten het luxueuze karakter van deze Liner. Subtiele sfeerver-
lichting en modernste LED-techniek componeren een indrukwekkende lichtsymfonie.

Hoogwaardige materialen, eersteklas afwerking, perfect gevormde architectuur en de extreem  
royale ruimtelijke vormgeving vormen samen een onvergelijkbaar heerlijke woonsfeer. Stap in en laat 

u vanaf van de eerste seconde van uw reis enthousiast maken.
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In het woongedeelte 
bepalen een luxueuze 
sofa in lengterichting 

met donskussens in 
plaats van klassieke 

rugbekleding en bij de 
drie-assige uitvoeringen 

tot zeven zitplaatsen 
plus een massieve tafel 

met twee poten het 
loungekarakter van de 

Integra. Met een druk op 
de knopschuift daar een 

achter de zijzitplaats  
verzonken flatscreen tv 

tevoorschijn.

I N T E R I E U R D E S I G N S 

WELKOM IN 
HET MOBIELE 
LUXELEVEN

In de Integra bieden wij u een exclusief voor ons 
nieuwe topmodel ontwikkeld meubelontwerp.  
Hoogglanzende bovenkasten in edelhout-look 
met breed 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. In aantrekkelijk contrast 
daarmee staan de anders matte oppervlakken 
van de meubels plus de in lichte crème tinten 
uitgevoerde werkplekken, meubelplaten en 
wandelementen.
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Elegante details benadrukken het luxueuze karakter 
van het nieuwe vlaggenschip van Eura Mobil. In het 
voorste gedeelte vormen een royale lounge met L-bank 
en zijzitbank een uniek aangenaam interieur. Het luik 
van acrylglas in de schuifdeur tussen keuken en 
badkamer wordt met de contactschakelaar bij het 
sluiten door een bloemenillustratie lichter gemaakt. Zo 
zorgt ze behalve voor een scheiding van de ruimtes 
voor een effectvolle wandverlichting. 

P U R E  L U X E 

ELEGANT  
VLAGGENSCHIP

Luxueus gepolsterde zitvlakken met exclusief 
stiksel nodigen uit om plaats te nemen op de 
comfortabele pilotenstoelen of op de comforta-
bele en prachtig gestileerde sofa's. De hoogwaar-
dige materialen en de vakkundige afwerking 
van alle meubels in de Integra onderstrepen  
daarbij het degelijke karakter van comfortabele 
elegantie. De optische verbinding met de 
bovenkasten in het woongedeelte wordt met 
elegante hulpstukken gerealiseerd, zodat een 
harmonieuze eenheid van woongedeelte en 
bestuurderscabine ontstaat. En het fijngevoelige 
instelbare sfeerlicht tovert voor elk tijdstip 
overdag of 's nachts een perfecte lichtsfeer.
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F E E L - G O O D  W E R E L D 

GOED GEVOEL 
OP MAAT

Overzichtelijke afmetingen, zoals de Integra  
700 EB ze biedt, staan niet in tegenstelling tot 
royale ruimtelijke vormgeving en echte luxe. In 
de huiselijke omgeving nodigt een comfortabel 
L-sofa met comfortabele rugkussens uit om te 
ontspannen. De draaibare pilotenstoelen worden 
op de standplaats in de zitgroep geïntegreerd, 
zodat in samenspel met het vrij bewegende 
tafelblad een comfortabele ronde zitgroep voor 
tot vier personen wordt gevormd. Een manshoge 
kledingkast, het veelzijdige keukenblok en een 
slimme wasruimte zijn ook aan boord. 
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K O O K W E R E L D 

GESCHIKT 
VOOR  

GOURMETS

De keuken in de Integra laat zelfs veeleisende 
koks verbazen. Want ook hier combineert Eura 
Mobil luxe met nuttige details. Bijvoorbeeld 
met de standaard afzuigkap of de elektrische lift 
die een espressomachine uit de elegante 
glasvitrine laat zakken. Ook een oven is 
standaard aan boord, de koelkast van 160 liter is 
voorzien van een vriesvak van 30 liter. Aanrecht 
en opbergplaatsen zijn indirect verlicht. De 
opgezette driepits kookplaat en de spoelbak van 
edelstaal worden door hun glas- respectievelijk 
snijplankafdekkingen grote extra werkplekken 
wanneer deze niet wordt gebruikt.
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I N T E G R A  7 0 0  H B 

SCHOONHEID 
KOMT 

VAN BINNEN

De Integra 700 HB biedt met zijn innovatieve 
vloerindeling een buitengewoon ruimteaanbod 
op een lengte van slechts 7,15 m. Kernelement 
van het slimme ruimteconcept is een grote 
badkamer die dwars voor het in hoogte verstelba-
re tweepersoonsbed achterin is geplaatst. Een 
spiegelschuifdeur naar het bed toe en een andere 
schuifdeur naar de keuken maken van de 
badkamer naar wens een aparte, royale 
kleedruimte. Het overtuigende ruimteaanbod 
wordt in de ruime keuken met ergonomisch 
aanrecht en een koelkast van 160 liter voortgezet.
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S L A A P W E R E L D 

EXCLUSIEVE
SUITE – MAAR 

OP WIELEN

Ook de royale slaapkamers in de Integra bieden 
vrijwel grenzeloos comfort: in de volumineuze 
klerenkasten past ook de lange winter- of 
avondgarderobe zonder problemen. Een dimbare 
LED-sfeerverlichting dompelt de ruimte in 
zacht licht, heldere leesspots maken van de 
slaaplectuur een puur genoegen. De ruime 
bedden zijn als centraal bed, dwars bed achterin 
of als eenpersoons bedden uitgevoerd en kunnen 
optioneel met massagematrassen besteld 
worden. En onder de bedden biedt een bijzonder 
ruime garage enorm veel opbergruimte voor 
koffers, sportattributen en veel meer.
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De badkamers in de 
Integra zijn een 
feel-good wereld op 
zichzelf: bij drie-assige 
uitvoeringen bekoort 
de verlichte rietinleg, 
die in de badkamer-
deur terugkomt. 
Chique leisteenlook 
versiert de douche-
wand. Pure wellness: 
comfort-regendouche 
met geïntegreerde 
wandverwarming.
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In de Integra 700 EB zorgt een 
draaibare wastafel voor een 
optimale benutting van de ruimte bij 
bij een tegelijkertijd maximale 
ergonomie. Het zijn dergelijke 
details die onze jarenlange ervaring 
in de camperbouw praktisch 
tastbaar maken.

W E L L N E S S O A S E 

LUXE BADKA-
MERS VERFRIS-
SEND OPNIEUW 

BEDACHT

In de morgen begroet de luxueuze wellness-
ruimte in de Integra u, en ook overdag staat 
deze op elk gewenst moment ter beschikking 
om uzelf op te frissen. De royale badruimtes 
plus de variabel te gebruiken wasruimte in het 
midden bij het Integra 700 EB (afbeelding rechts) 
laten wat betreft wellness-comfort niets te 
wensen over. 
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C O M F O R T W E R E L D 

PERFECTIE
IN DETAIL

Ambachtelijke vaardigheid en ervaring, in 
combinatie met het streven naar maximaal 
comfort – aan deze doelen voldoet Eura Mobil 
bij de nieuwe Integra in ontelbare details. Het 
seriematige opklapbed in de bestuurderscabine 
vormt een extra slaapplaats klaar voor gebruik 
en biedt passagiers tegelijkertijd een comforta-
bele zithoogte. Speciale structuurdelen zorgen 
hier voor een optisch vloeiende overgang naar 
het woongedeelte. De bovenkastdeurtjes zijn 
met massieve drukveersluitingen uitgerust. Dit 
garandeert niet alleen een goede sluiting, maar 
verwent de reizigers ook met een hoge aanraak-
kwaliteit. U zult elke dag genieten van uw 
verblijf in de Integra.
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U I T S C H U I F B A R E 
T V - S T E U N
Uitschuifbare tv-steun achter de 
zijsofa voor een 32“ televisietoe-
stel. (optie: I 890 EB & I 890 QB)

B A N K  M E T  
L O U N G E S F E E R
Luxe sofa met losse kussens en 
nekrollen.

U I T S C H U I F - 
G A R D E R O B E
Praktische uitschuifbare houder 
voor jassen, mantels etc.
(Integra 890 QB & 890 EB)

S F E E R - 
V E R L I C H T I N G
Sfeerverlichting volledig 
dim- en programmeerbaar.

C O M F O R T S T O E L E N
Elektrisch verwarmd en in 
hoogte verstelbaar, met 
lendensteun. (optie)

S C H U I F D E U R  A L S 
B L I K V A N G E R
Schuifdeur met verlicht rieten 
inlegwerk.

E L E G A N T E  
H A N D G R E P E N
Kast- en deurgrepen massief, 
verchroomd.

P R A K T I S C H 
S E R V I C E V A K
Servicevak met toegang tot alle 
belangrijk aansluitingen.

U I T M U N T E N D E
S O U N D
5-kanaals soundsysteem incl. 
tv-verbinding.

E N O R M E  G A R A G E
Grote en brede garage met 
sjorogen, opbergvakken en 
antislip mat, op aanvraag met 
opbergsysteem.

K A S T  Z O A L S  
T H U I S
Multifunctionele kast in de 
entree (flessenhouder, glazen-
rek, schoenenvak).

W E L L N E S S D O U C H E
Wellness douche met wandver-
warming, verlicht inlegwerk en 
leisteenlook.
(Integra 890 EB & 890 HB)

B O O R D C E N T R A L E
Alle elektrische bedieningsele-
menten achter een klep boven 
de toegangsdeur verborgen.

B E D  O P B E R G R U I M T E
Grote opbergruimte in de 
bedkasten voor linnengoed, 
dekens etc.

K A S T E N  I N  D E  A C H T E R -
K A N T
Steeds een klerenkast aan iedere 
bedkant, naar binnen gewelfde 
binnenkasten (Integra 890 QB).

L U X E  O V E N
2-delige glasplaat, branders 
bovenliggend, oven.

E X C L U S I E F  
K O F F I E G E N O T
Espressomachine elektrisch in 
een vitrine neerlaatbaar.

W A S E M A F Z U I G I N G
Afzuigkap in de keuken met 
geïntegreerde klok.
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ACTIVA ONE

 

5,99
2,32
3,13
2,17
1,98

1.700

A ONE 570 HS  

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98

1.500

A ONE 630 LS  

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98

1.800

A ONE 650 VB  

6,99
2,32
3,13
2,17
1,98

3.800

A ONE 690 HB

Highlights
  
Grootste alkoof in zijn klasse 
De Activa One van Eura Mobil biedt een 
maximale ruimte in zijn elegante alkoof.

Goed uitgerust voor de winter. 
De alkoof is geïsoleerd en verwarmd, 
watertanks en installaties bevinden zich 
in de verwarmde dubbele bodem. 

Hoogwaardige componenten 
Hoogwaardige componenten zoals 
kaderramen elektrische trede enz. al in 
de instapserie.

Eura Mobil Sealed Structure  
De moderne GVK-composiettechniek 
maakt de carrosserie van uw camper 
niet alleen licht en perfect geïsoleerd, 
maar biedt ook bescherming tegen 
hagel en verrotting. 

Enorm laadvolume in de  
dubbele bodem 
De alkoofmodellen van Eura Mobil 
bieden een doorlopende dubbele 
bodem met een hoogte van 37 cm en 
veel opbergruimte.

     360° video op internet

Totale lengte (m) 
Totale breedte (m)
Totale hoogte (m)

Binnenbreedte (m)
Stahoogte (m) 

Laadcapaciteit (l)

De alkoofmodellen van Eura Mobil bieden bedcombinaties voor maximaal 6 slaapplaatsen afhan-
kelijk van de plattegrond en de gekozen opties. Dan is het goed dat deze imposante ruimte  
tegelijkertijd zo elegant aanvoelt. De Activa One is hiermee de eerste keuze voor gezinnen  
en vrijetijdsporters, alsook voor het verhuur.

ALKOOF
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96/130 1,984.300 637
kW/pk motorvermogen,  

basisvoertuig Fiat Ducato 16“ 3.5 
t, optioneel tot 180 pk

meter: stahoogte in alle alkoof-
campers van Eura Mobil

Liter: maximale laadcapaciteit  
in opbergruimte achter 

personen: tot 6 slaapplaatsen en 
6 toegestane zitplaatsen

centimeter: hoogte dubbele 
bodem
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Voor reizen tot 6 personen 
Afhankelijk van de vloerinde-
ling en beddenconfiguratie 4 
of 5 bedden plus extra bed

Voor optimale benutting van de ruimte 

Desgewenst een derde, uitneem-
baar stapelbed (AOne 650 VB); 

ruimtelijk geoptimaliseerde 
badkamers, enorme garages

Voor vakantie met kinderen  
Talrijke slaapgelegenheden, 

robuuste meubels en 
installaties

ACTIVA ONE
A L K O O F

Eenvoudig alles inpakken zonder dat u zich daarbij zorgen hoeft te maken of alles wel mee kan. 
Met de Activa One is dat geen droom, maar werkelijkheid. De alkoof-allrounder onderscheidt zich met een  

laadcapaciteit tot 4.000 liter. Dankzij de intelligente lichtgewichtarchitectuur mag ook in de 3,5t-klasse veel worden  
ingeladen. Zo is er genoeg plaats voor volumineuze vrijetijdsbenodigdheden plus kleine en grote vakantiesouvenirs.  

Zorgeloos reizen en maximale onafhankelijkheid. Met de Activa One betekent reizen vrijheid beleven.  
Bij iedere kilometer.
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A C T I V A  O N E  5 7 0  H S 

HET COMPAC-
TE RUIMTE-

WONDER

Zoveel binnenruimte bij een voertuiglengte van 
slechts 5,99 meter – dat is werkelijk bijna een 
wonder. Met de Activa One 570 HS wordt een 
klassieke vloerindeling met een zitgroep achterin 
in de alkoofserie geïntegreerd, die met nieuwe 
ideeën de traditionele voordelen van deze 
ruimte-indeling nog verder versterkt. Naast de 
royale woonruimte biedt de 570 HS een aparte, 
bijna kamerhoge koelkast (140 liter) en een zeer 
grote opbergruimte in de 37 cm hoge dubbele 
bodem, die via drie grote kleppen bereikbaar is.
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E E N  W E R E L D  V A N  R U I M T E 

PLAATS VOOR 
HET HELE  

GEZIN

Aan boord van de nieuwe Activa One vindt u 
alles wat nodig is voor een gezinsvakantie: robu-
uste meubels, zes slaap- en zitplaatsen en duurz-
ame kwaliteit van de hogere klasse: ontspannen 
lezen in de ruime alkoof of genieten van een 
gezamenlijke avondmaaltijd – dankzij de 
praktische ruimte-indeling is er plaats genoeg 
voor het hele gezin met maximaal vier kinderen 
in het licht overgoten en vriendelijke interieur. 
De harmonische interieurinrichting met mooi 
gevormde metalen klinken, lichte contrastvlak-
ken bij de bovenkasten en op de werkbladen 
maken het verblijf aan boord tot een waar 
genoegen. Desgewenst dompelt de sfeerverlich-
ting het woongedeelte in een sfeervol avond-
licht. Wie wil er dan eigenlijk nog uitstappen?
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De keuken in de Activa 
One biedt een kookplaat 
met drie pitten en een 
glazen afdekplaat, groot 
werkblad en een 
waterkraan met een 
draaibare antidruppeluit-
laat. De 140l-ijskast, 
diepe bovenkast en lades 
met metalen geleiding 
bieden ruimte aan 
benodigdheden en 
voorraden.

F E E L - G O O D  W E R E L D 

ÉÉN RUIMTE, 
VELE PER-

SPECTIEVEN

De Activa One is veel meer dan een camper. 
Het frisse interieur verhoogt de indruk van de 
robuuste royaliteit tot een onbetaalbare 
ervaring: het gevoel van vrijheid. Het maakt 
niet uit vanuit welk perspectief men het 
interieur van de Activa One bekijkt – op de in 
het totaal drie verschillende plattegronden zijn 
vele praktische opbergmogelijkheden gegeven. 
Dankzij de ergonomisch gevormde Flow 
Line-keuken van de 630 LS heeft u genoeg 
ruimte om te bewegen aan boord.
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W E L L N E S S W E R E L D 

MEER PLAATS 
OP EEN KLEI-

NER 
OPPERVLAK

Bij de modellen Activa One 650 VB en 690 HB 
kunt u de lamellendeur van de badkamer in het 
midden eenvoudig dichttrekken en u staat in 
een handomdraai in een gesloten douchecabine. 
Of u geniet van het ruimtelijke comfort van de 
badkamer achterin met aparte douche bij de 
Activa One 630 LS. Dat is slimme ruimte-inde-
ling anno nu. In ieder geval in uw wellnesszone: 
de volumineuze opbergkast, de elegante spiegel, 
praktische en comfortabele eenhendel-armatu-
ren en het cassettetoilet met grote roltank. En 
de vele uitgekiende details zoals stille, drukge-
regelde waterpomp of sifons tegen geurvorming.
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Vakantieplezier voor 
het hele gezin bieden 
de praktische 
stapelbedden in het 
achtergedeelte van de 
Activa One 650 VB. 
Het optionele derde 
stapelbed breidt het 
aantalbeschikbare 
slaapplaatsen uit tot 
zes – en kan ook weer 
verwijderd worden als 
het bed niet nodig is.
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Altijd schoon en comfortabel: leging 
via de elektrisch bediende af-
voerklep voor de afvalwatertank. 
Standaard bij Profila T/RS en 
Integra / Integra Line

C O M F O R T  M E T  E E N 
D R U K  O P  D E  K N O P

NIEUW

Opbergruimte naar wens: individue-
le indeling van de dubbele bodem 
met scheidingswanden van 
kunststof. (Mogelijk bij alle alkoof-
campers, uitvoering door plaatselij-
ke dealer)

S L I M  C O M F O R T

DE WELZIJNS- 
FACTOR  
ZIT IN  
HET DETAIL
Onze jarenlange ervaring op het gebied van de camperbouw blijkt uit 
talloze doordachte details van uw Eura Mobil camper. Sommige daarvan zult 
u misschien wel pas na meerdere reizen ontdekken. Maar elk afzonderlijke 
detail zorgt ervoor dat uw reis en uw verblijf aan boord zo aangenaam 
mogelijk worden.

C O M F O R T A B E L E  
O P B E R G R U I M T E
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360°

Probleemloos in de slaappositie: 
elektrisch bediend hefbed bij 
Profilia RS. (optie)

In een handomdraai een perfect 
zicht: verwarmde panoramische 
voorruit. (Optie bij integraalcam-
pers)

NIEUW NIEUW

Altijd vorstvrij: in de dubbele 
bodem geïntegreerde, verwarmde 
en geïsoleerde bodemplaat voor 
de afvalwatertank. Standaard bij 
Profila T/RS en Integra Line

Glad warmteschild: vlak in de 
buitenwand geplaatste, geïsoleerde 
kaderramen.

Net als thuis: warmwaterverwarming 
nu ook bij halfintegraalmodellen.  
(PT/RS 720 EB, 720 QB en 730EB)

W A R M T E C O M F O R T

NIEUW NIEUW

Compacte wellness-badkamer: een 
echte badkamer met twee schuif-
deuren in de nieuwe Integra 700HB 
– op een lengte van slechts 7,15 m!

Bank of stoel? – Allebei! Voor de 
vierde zitplaats uitneembare 
zijzitbank bij integraal- en halfinteg-
raalmodellen.

Zitten waar u wilt: 360 graden 
draaibaar en verplaatsbaar tafelblad.

EXCLUSIEF

Voorraden altijd bij de hand: 
opbergvakken in de vloer met 
praktisch greepoog.

Bodemloze veiligheid: behoud van 
de complete opbergruimte achter 
door gordelverankering van de 
passagiersplaatsen aan de wanden 
in plaats van in de bodemplaat. 
Standaard bij A One 570 HS

EXCLUSIEF

B E W E G I N G S C O M F O R T
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WELKOM IN ONZE  
AANGENAME INTERIEURS
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WELKOM IN ONZE  
AANGENAME INTERIEURS

Alleen doen waar je zin in hebt. Dus ook gewoon langer in bed 
blijven liggen. Dat gaat in uw Eura Mobil heel comfortabel.  
Hier geniet u van de luxe van een vakantieappartement en de 
vrijheid van mobiliteit. Gebruik deze vrijheid wanneer u maar wilt.

DE VRIJHEID  
OM GEWOON  
TE BLIJVEN  
LIGGEN

S L A A P W E R E L D

AD181104_EM_Katalog_2019.indd   107 07.08.18   10:05



108 Eura Mobil 2018/2019

S L A A P W E R E L D

ELKE VAKAN-
TIEDAG GOED 
UITGERUST
In hotels zijn goede bedden en matrassen vaak een kwestie van geluk. In uw Eura 
Mobil zijn ze het resultaat van zorgvuldig ontwikkelingswerk en uw persoonlijke 
keuze. En in uw camper zijn deze iedere vakantiedag beschikbaar.  

Afhankelijk van de modelserie, plattegrond en inrichting kunt u de positie en het 
aantal slaapplaatsen zelf bepalen aan de hand van het aantal reisgenoten, uw be-
hoefte en niet in de laatste plaats uw eigen voorkeuren. Daarbij zijn alle varianten 
comfortabel en praktisch. En in veel gevallen worden slaap- en woongedeelte ge-
scheiden door een scheidingsdeur, waardoor u ook als u met meerdere personen 
reist, kunt genieten van rust en privacy. Zo kunnen u en uw reisgenoten uitgerust aan 
iedere vakantie beginnen.

Highlights
  
Koudschuimmatrassen  
met 7 zones 
passen zichzelf perfect aan 
het lichaam van de slapende 
aan 
 
Sterke lattenbodems 
ten dele geventileerd voor 
nog beter slaapklimaat 
 
LED-leeslamp 
voor lectuur bij het inslapen 
of in de donkere tijd van het 
jaar 
 
Praktische schappen  
bij het bed voor benodigdhe-
den, drankjes, lectuur en 
meer 
 
Optionele extra bedden 
voor meer medereizigers, al 
naar gelang modelserie en 
vloerindeling 
 
Opklapbedden mechanisch 
of elektrisch 
voor nog meer opbergruimte, 
al naar gelang modelserie en 
vloerindeling 
 
Mini-Heki boven de bedden 
voor de dromerige blik op de 
sterren
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I N D I V I D U E E L  S L A A P C O M F O R T  E N  G R O T E 
G A R A G E  ( E B )
Achterin aparte, individuele bedden in de rijrichting, met 
opbergruimte of nachttafel in het midden. Meestal kan de 
lattenbodem opgeklapt worden om toegang te verkrijgen tot de 
125 cm hoge garage. Bij separate douche met extra scheidings-
deur naar het voorste gedeelte. In de series: Profila T/RS, Integra 
Line, Integra, Terrestra A/T

S L A A P K A M E R  M E T  V A R I A B E L E  
R U I M T E B E N U T T I N G  ( Q B )
Dankzij de twee schuifdeuren van de slaapkamer met queensbed 
naar de badkamer en een scheidingsdeur van de badkamer naar 
het voorste gedeeltekunnen douche, toilet en badkamer ieder 
apart worden gebruikt. De badkamer met wastafel is centraal 
gebouwd vóór het bed.
In de series: Profila T / RS, Integra Line

D E  C O M F O R T A B E L E  S L A A P K A M E R  
( L A G E  E E N P E R S O O N S B E D D E N  /  E B )
De separate eenpersoonsbedden in lengte-rijrichting bieden een 
bijzonder comfortabele lage instap in het bed. Via een doorgang 
komt u in de dwars achterin gebouwde badkamer met aparte 
douche, een scheidingsdeur schermt het voorste gedeelte af.  
In de series: Profila T/RS en Integra Line (730 EB)

C O M F O R T B E D  V O O R C O M P A C T E  C A M P E R L E N G -
T E S  ( S B )
Het comfortbed heeft een lage bed-instaphoogte; de lattenbo-
dem kan opgeklapt worden om toegang te verkrijgen tot de 
opbergruimte. Toegang is mogelijk van voren en vanaf de zijkant. 
Naast het bed is een badkamer in lengterichting met aparte 
douche ingebouwd. In de series: Profila T, Profila RS, en Integra 
Line

C E N T R A A L  B E D ,  C O M F O R T A B E L E  I N S T A P, 
V A N A F  T W E E  Z I J D E N  ( Q B )
Het dubbele in lengterichting gebouwde bed biedt links en rechts 
nachtkastjes en kledingkasten. Vaak krijgt men via de opklapbare 
lattenbodem toegang tot de opbergruimte. Als het bed hydrau-
lisch in hoogte verstelbaar is, is ook een variabele garage- en 
bed-instaphoogte mogelijk. In de series: Profila One, Profila T / 
RS , Integra Line, Integra

B E D  M E T  G A R A G E  B I J  C O M P A C T E  
O P B O U W L E N G T E  ( H B ,  V B )
Met een dwars ingebouwd achterbed of tweepersoonsbed is een 
bijzonder efficiënte ruimtebenutting mogelijk – de bedden 
benutten de complete camperbreedte, waaronder zich de grote 
garages bevinden. Vaak gaat men via een comfortabele trap naar 
het voetgedeelte van de slaapkamer. 
In alle series (HB), VB bij Activa One
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Wie iedere dag iets nieuws ontdekt, avonturen beleeft en nieuwe 
indrukken opdoet, kijkt uit naar een rustige avond in zijn camper. 
Om te ontspannen, op te frissen en te genieten. Eura Mobil biedt 
daarvoor wellness op compacte ruimte. Hoogwaardig en functio-
neel – voor de ongestoorde momenten in het leven.

DE VRIJHEID 
OM TIJD VOOR 
JEZELF TE  
HEBBEN

W E L L N E S S W E R E L D
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Een bijzonder 
douchebeleving 
dankzij de nieuwe 
lichtsfeer in de 
douche.  
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W E L L N E S S W E R E L D

Highlights
  
Geïntegreerde of afzonder-
lijke douchecabines 
voor maximaal comfort bij 
optimale benutting van de 
ruimte 
 
Eéngreeps armaturen 
voor de eenvoudige instelling 
van uw favoriete watertem-
peratuur 
 
Armaturen met keramische 
elementen 
voor probleemloos gebruik 
ook  bij sterk kalkhoudend 
water 
 
Grote opbergkasten en  
spiegel 
zodat u ook in de mobiele 
badkamer niets hoeft te 
missen 
 
230 volt stopcontact 
voor föhn, scheerapparaat en 
dergelijke

ONZE  
BIJDRAGE  
AAN UW  
WELZIJN
Over de vele uitgekiende details rondom de badkamer en douche van uw Eura Mobil 
hoeft u eigenlijk niet meer na te denken. Op de achtergrond werkt echter altijd een 
slimme techniek voor uw wellness-beleving: een sterke en ruisarme drukwaterpomp 
verzorgt uit de 150 liter grote schoonwatertank duurzame metalen armaturen met 
waterdruk, net zoals thuis. De waterleidingen zijn in de dubbele bodem gelegd en 
nemen dus geen plaats in het interieurs in. Het rioolwater wordt via een met geurrem-
mende sifons uitgerust buizenstelsel opgevangen in een vuilwatertank. Zo leveren 
slimme ideeën en een hoge kwaliteit iedere dag weer een bijdrage aan uw welzijn.
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R U I M E  B A D K A M E R
Maximale variabiliteit: vier schuifdeuren bieden de mogelijkheid, 
toilet, badkamer, douche en slaapgedeelte separaat te gebruiken. 
Zo is voor alle reisgenoten veel bewegingsvrijheid en een 
maximaal comfort beschikbaar. Praktische features zijn de grote 
spiegel en de klapstoel waardoor men bijvoorbeeld zittend voeten 
en handen kan verzorgen.
In de series: Profila T, Profila RS, Integra Line, Integra

B A D K A M E R  I N  L E N G T E R I C H T I N G 
Bij de SB-plattegronden biedt de naast het bed in lengterichting 
lopende badkamer een geïntegreerde douchecabine en een 
banktoilet met klepzitting. Door de slimme positie van de 
klapbare douchedeuren in de doorgang kunnen ook hier de 
gebruikers van de mobiele badkamer genieten van wonderlijk 
veel ruimte.
In de series: Profila T, Profila RS, Integra Line

B A D K A M E R  E N  
S E P A R A T E  D O U C H E  7 2 0  E B  /  Q B
Ook de in deze modellen ingebouwde badkamers bieden een 
hoog comfort en door de ergonomisch geoptimaliseerde 
ruimte-indeling veel bewegingsvrijheid. Dankzij de aparte douche 
met schuifdeur genieten reiziger van de volkomen wellnessluxe.
In de series: Profila T, Profila RS, Integra Line

W A S R U I M T E  A C H T E R I N
De individuele badkamers achterin bij de Activa One 630 LS en 
de Integra Line 730 EB overtuigen met separate douche en veel 
ruimte. 
In de series: Activa One, Profila T, Integra Line

C O M B I B A D K A M E R  6 5 5  E B 
De modell Integra Line 655 EB hebben een grote geïntegreerde 
ronde douche die met twee schuifdeuren van de overige 
badkamer gescheiden kan worden. Grote opbergkasten en 
spiegel bieden ook hier een hoog badcomfort.
In de series: Integra Line

C O M P A C T E  B A D K A M E R
Een slimme oplossing voor meer bewegingsvrijheid biedt de 
compacte badkamer met zijn draaibare wastafel.
In de series: Activa One, Profila T, Integra Line
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Spoelbak en kookplaat 
worden met afdekkin-
gen in extra werkruim-
te omgezet, grote 
schuifladen bieden 
opbergruimte voor alle 
ingrediënten en 
keukenspullen. En 
slimme details zoals 
het opbergvak  
in de bodem als 
mobiele wijnkelder 
zorgen voor de ultieme 
genotservaring.
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De dag de revue laten passeren. Onder het genot van een glas wijn 
en een lekkere maaltijd op een heel bijzondere plek. Daarvoor zijn 
de keukens van de Eura Mobil gemaakt – ondanks de beperkte 
ruimte vormen ze de perfecte werkplek voor professionele koks 
en bieden alle voorwaarden voor culinaire belevenissen waaraan 
men nog lang zal terugdenken.

DE VRIJHEID OM 
TE GENIETEN 
VAN BIJZONDERE 
MOMENTEN

K E U K E N I N T E R I E U R
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K E U K E N I N T E R I E U R

Highlights
  
3-pits kookplaat met 
elektrische ontsteking 
Perfecte hittedosering en 
comfortabele bediening 
 
Grote koelkasten 
afhankelijk van model, 
vloerindeling en opties tot 
175 liter 
 
Schuiflades met rolgelei-
ding van metaal 
voor maximale stabiliteit en 
duurzaamheid 
 
Schuifladen met zelfsluiting 
en een softstop 
maken het gebruik eenvoudi-
ger en dempen het geluid 
van het sluiten 
 
Diepe schuiflades en 
bovenkasten 
voor royale opbergruimte
 
Waterkraan met draaibare 
antidruppel-uitlaat voorkomt 
nadruppelen tijdens het 
rijden 

MOBIEL 
KOOK- 
COMFORT
Ontbijt op het strand, lunch in de bergen, diner aan het meer. Gezellige 
gezamenlijke maaltijden voor het hele gezin of een romantisch diner met 
z'n tweeën. Met de exclusieve keukens van Eura Mobil kunt u iedere dag 
kiezen, waar, wanneer en voor wie u de volgende maaltijd wilt bereiden en 
genieten. Daarbij kookt u onderweg net zo ontspannen als thuis. Perfecte 
ruimte-indeling, uitgekiende opbergmogelijkheden en veel praktische 
details, ingekaderd in een stijlvolle ambiance. Zo voldoet ook op reis alles 
aan de hoogste eisen.
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F L O W - L I N E  K E U K E N
Het gewelfde design van de Flow-Line-keuken gaat vloeiend en 
harmonisch over in de zitgroep. Tegelijkertijd biedt dit ruimtecon-
cept plaats voor diepe laden en een groot, ergonomisch 
werkblad. De diepe, onderverdeelde bovenkasten bieden nog 
meer opbergruimte.
In de series: Activa One, Profila T en RS, Integra Line, Integra

K E U K E N  I N  L E N G T E R I C H T I N G
Waar dat het beste in de plattegrond past, is de keuken als in 
lengterichting gepositioneerde werkzone uitgevoerd. Het in dit 
geval bijzonder brede keukenraam zorgt voor een heldere en 
luchtige keuken, brede laden bieden bijzonder veel opbergruimte.

D I E P E  G A S K A S T
De voor het fornuis en de verwarming gebruikte propaangasfles-
sen kunnen worden opgeborgen in de diep geplaatste gaskast 
waardoor in de keuken geen waardevolle opbergruimte verloren 
gaat. Door de lagere positie kunnen gasflessen snel en eenvoudig 
worden gewisseld.

B R E D E  L A D E
Omdat laden eenvoudig meer opbergruimte en een opgeruimde-
re sfeer bieden dan kasten met vleugeldeuren, hebben we de 
onderkasten in alle Eura Mobil-keukens voorzien van laden. In de 
modellen met keukens in lengterichting zijn deze zelfs extra 
breed uitgevoerd voor een extra portie opbergruimte.

W A T E R K R A A N  M E T  A N T I D R U P P E L - U I T L A A T
Een eenvoudige draai vormt onze geniale oplossing tegen 
druppelende waterkranen: Als de kraan niet wordt gebruikt en 
vooral tijdens het rijden, draait u de waterkraan in uw Eura 
Mobil-keuken eenvoudig naar boven en kan er niets meer 
druppelen.

T W E E D E L I G E  S P O E L B A K A F D E K K I N G
Vanaf de Profila-serie worden tweedelige spoelbakafdekkingen 
gebruikt die flexibel voor de vergroting van het werkblad kunnen 
worden ingezet.
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ACTIVA 
ONE

B O R N E O

S O F I A

S T O F F E R I N G E N

INDIVIDUELE
WOONSFEER  
À LA CARTE
Oost west, thuis best – wie graag reist, zal deze wijsheid misschien ontkennen. Tenzij 
men in een Eura Mobil reist. Dan reist namelijk de door uzelf gekozen woonsfeer naar 
eigen smaak en behoefte altijd met u mee. Maak voor de bekleding van de zitgroep in  
uw Eura Mobil een keuze uit ons assortiment aan hoogwaardige en sterke stoffen of 
elegant en hoogwaardig leder. En maak zo van uw Eura Mobil uw persoonlijke thuis voor 
onderweg.

Voorbeelden met stiksel Integra

Leder beige Leder grijs
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C O M O  /  M A K A  / 
C H A L E T

S I E N A  /  L E N T O  /  
N A V A R R A

D A R A  /  O L B I A  /
N A V A R R A

P I S A  /  V I L A  / 
C H A L E T

S O F I A  /  K O T A  / 
C H A L E T

S A M O A  /  M A K A  / 
N A V A R R A

PROFILA T ∙ PROFILA RS ∙ INTEGRA LINE ∙ INTEGRA

C A L I  /  M A K A  /  C H A -
L E T

C A L I  /  M A K A  /  
N A V A R R A

L E D E R  G R I J S  /  K O T A  / 
C H A L E T

L E D E R  G R I J S  /  K O T A  / 
N A V A R R A

L E D E R  B E I G E  /  
O L B I A  /  C H A L E T

L E D E R  B E I G E  /  
O L B I A  /  N A V A R R A

ACTIVA 
ONE
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Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. 0 67 01 / 20 3–200
Fax 0 67 01 / 20 3–210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

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 modelonafhankelijke uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigin-
gen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden.

Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

© Eura Mobil GmbH 2018
Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.  
Stand augustus 2018

Eura Mobil app
voor Apple iOS en
Google Android
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