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DEN NYE
OVERKLASSEN

EURA MOBIL SESONGEN 2017/2018
Side 34
PROFILA T

PT 675 SB 6,99 m

Side 46
PROFILA RS

NY

NY

PT 695 EB 6,99 m

PT 695 HB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m NY

PRS 695 EB 6,99 m NY

PRS 695 HB 6,99 m NY

Side 54
TERRESTRA T

TT 650 EB 6,82 m

TT 670 SB 6,99 m

Side 64
INTEGRA LINE

IL 655 EB 6,99 m

IL 675 SB 6,99 m

PT 720 EB 7,41 m

PRS 695 QB 7,09 m

PRS 720 EB 7,41 m

TT 720 EB 7,39 m

NY

IL 695 HB 6,99 m

NY

IL 695 EB 7,09 m

IL 695 QB 7,09 m

NY
Side 74
INTEGRA

I 700 EB 7,15 m

Side 92
ACTIVA ONE

Side 100
TERRESTRA A

A ONE 630 LS 6,44 m

TA 570 HS 5,98 m

5m
2
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A ONE 650 VB 6,44 m

A ONE 690 HB 6,99 m

TA 690 HB 7,06 m

6m

7m

NY

IL 720 EB 7,41 m

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 4
Side 8
Side 10
Side 12
Side 14
Side 16

Oppholdsrom
Reiser med alt inkludert
Innvendig konsept
Kjøretøykonsept
Sikkerhet
Vinterfasthet

PT 720 QB 7,41 m

PT 725 QB 7,41 m

PT 730 EB 7,41 m

PRS 720 QB7,41 m

PRS 725 QB 7,41 m

PRS 730 EB 7,41 m

IL 720 QB 7,41 m

IL 725 QB 7,41 m

IL 730 EB 7,41 m

Side 18
Side 20
Side 22
Side 24
Side 26
Side 32

Uavhengige
Lettkonstruksjonsarkitektur
Forseglet kvalitet
GRP-karosseri
Karosseriteknikk
Halvintegrerte

Side 62
Side 90
Side 106
Side 110
Side 114
Side 118

Hevintegrerte
Alkovebiler
Senger
Wellness-verden
Kjøkkener
Møbeltrekk

I 890 EB 8,99 m

NY

I 890 QB 8,99 m

NY

TA 770 EB 8,29 m

8m

9m
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OPPLEV FRIHET

NYT UFORGLEMMELIGE
ØYEBLIKK
Perfekte omgivelser for en Eura Mobil? Ganske enkelt:
de vakreste stedene i verden. Den beste stemningen for de
vakreste stundene der? En Eura Mobil, rett og slett.
Med luksus, komfort og en stilfull atmosfære følger din pålitelige reisepartner deg hver eneste feriedag. Slik blir alle dager på
reisen til en uforglemmelig dag, uansett hvor du befinner deg.

4
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Det eksklusive interiøret
– her avbildet i vår
topp-modell Integra –
inviterer deg til å bli og
nyte. Også i alle andre
modellserier fra Eura
Mobil skjemmes du bort
av moderne design og
utvalgte materialer av
høy kvalitet.

Eura Mobil 2017/2018
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OPPLEV FRIHET

NYT
GRENSELØS
FRIHET MED
EURA MOBIL
Langt borte og helt fri. Og likevel hjemme. Med de
nesten uendelige mulighetene i Eura Mobils bobiler
tryller vi fram et hjem i din bobil slik at du kan glemme
alt rundt deg. For uforglemmelige øyeblikk.

Eura Mobil 2017/2018
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REIS SMART

REIS PÅ FULLPENSJON MED
DIN EURA MOBIL.
Kjør i vei og bort fra hverdagens sorger og problemer – din Eura Mobil støtter deg på alle tenkelige måter. Med praktiske funksjoner og utstyrskarakteristikker gjør våre bobiler reisen til en grenseløs fornøyelse. Stor oppbevaringsplass, værbeskyttelse med karosserier av GRP-material, vintersikring og
gulvvarmekomfort med oppvarmet, dobbel bunn, forsikringsfordeler eller omfattende garantier – vi har tenkt på alt, slik at du kan nyte ferien uten
sorger og bekymringer. Dette bekrefter også leserne av "Promobil", som regelmessig plasserer Eura Mobile på førsteplass ved valg av "Årets bobil".
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Reis problemfritt med våre
garantiløfter

Flere fordeler

For en virkelig problemfri ferie får du 10 års
tetthetsgaranti og 3 års møbelgaranti. I tillegg
kommer den beroligende følelsen når du betrakter
og tar i de massive dørklinkene, de robuste
dørprofilene og de tykke møbelveggene.

Med kjeller
Si farvel til plassproblemer! Den
gjennomgående, doble bunnen
muliggjør lasting av last og mat
som tar stor plass i "kjelleren",
spesielt i alkovebiler, slik at
vanntankene og liknende kan
oppbevares i underetasjen slik
som hjemme.

Med beskyttelse
mot hagl
Karosseriet er av glassfiberforsterket plast (GRP), og gir bedre
beskyttelse mot haglskader
sammenlignet med tradisjonelle
påbygg av aluminium. I tillegg
er det lettstelt og reparasjonsvennlig.

Med
forsikringsfordeler
Den økte sikkerheten mot hagl
belønnes av mange forsikriingsselskaper med en gunstigere
kaskopremie. Spør forsikringsselskapet ditt!

Med gulvvarme
I din Eura Mobil kan du gå
barbeint om vinteren også – varmerørene som er lagt på
dekklaget, varmer opp gulvet og
virker som gulvvarme sammen
med varmluftsirkulasjonen i den
gjennomgående, doble bunnen.

Med garasje
Mange planløsninger har store
oppbevaringsrom bak med opp
til 125 cm høye for sykler eller
scooter. Selv hevesenger med
lav inngang gir friere oppbevaring
i forbindelse med hydraulisk
høyderegulering og senking av
bagasjerommet.

Vinterferie
inkludert
Den oppvarmede, doble bunnen
gjør Eura Mobil til et populært
mobilt hjem for vinterturister.
Frostsikker vanninstallasjon,
gulvvarmeeffekt, fremragende
isolasjon og behagelig varme
innvendig garanterer vintermoro.

Eura Mobil 2017/2018
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INNVENDIG KON SEP T

DEN
MOBILE
FØLELSEN
AV Å LEVE
Helheten er mer enn summen av de enkelte
delene. Utallige praktiske og gjennomtenkte detaljer virker sammen i Eura Mobil for å
gi reisen en stilfull og høyverdig stemning.
Her har du noen eksempler på hva vi har
tenkt på for deg.

Møbler med luftsirkulasjon
Fri luftsirkulasjon sørger for
en jevn temperaturfordeling og motvirker kondensfuktighet.

Madrasser av høy kvalitet
Kaldskummadrasser med 7
soner garanterer avslappende søvn.

Komfortable vaskerom
Bad med integrert eller
separat dusjkabinett tilbyr
en perfekt wellness-komfort takket være trykkstyrte
vannpumper.
Skuffer med lukkedemping
Med metallskuffer av høy
kvalitet med lukkedemping
og selvlukking, tilbyr vi
betjeningskomfort som
hjemme.

Oppbevaringsrom i gulvet
Smarte oppbevaringsløsninger tilbyr god plass for
matvarer, sko og mye mer.

Opp til seks sitteplasser
med sikkerhetsbelter
Med ekstra sikkerhetsbelter
har mange av modellene
våre 5 eller 6 sitteplasser.

10

Eura Mobil 2017/2018

Stemningsfull belysning
Den indirekte belysningen
skaper en virkningsfull
lysstemning i hele bobilen.

LED-lys
Den energieffektive
LED-belysningen reduserer
batteribruken og tilbyr
jevne og gode lyskilder.

Skilledør
For kjøretøyene som er over 7
meter lange, har du fordelen
av en rominndeling med to
eller tre rom med skilledør.

Senger som kan
justeres i høyden
Variantene med sentralseng tilbyr
etter ønske en justering i høyden
– for optimal oppbevaring og
ekstra bekvem inngang.
Bordplate
Bordplate med
360°-dreie-skyve-beslag,
kan senkes hvis ønskelig

Sofa som hjemme
De lekre sofamøblene har
trekk av høy kvalitet og
ergonomisk utformede
ryggstøtter.

Eura Mobil 2017/2018
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K JØ RETØ YKON SEP T

ERFARING
OG AMBISJON
Mange års erfaring med bygging av bobiler og den stadige kommunikasjonen
med våre kunder, har ført til at vi hele tiden har forbedret bilene våre. På denne
måten virker en mengde utstyrskarakteristikker og funksjoner sammen i enhver
Eura Mobil for å oppnå et høyere mål: Å gi deg en avslappende ferie og en
fantastisk reise – to sammen, med venner eller som liten eller stor familie.

Lettkonstruksjon
Med lettkonstruksjon i
karosseriet og byggteknikken
har du gode lastemuligheter,
også i 3,5 t-klassen.

Stort bagasjerom
Dobbel bunn og/eller hekksenking gir et bagasjerom med en
høyde på opp til 125 cm.

Gjennomgående
dobbel bunn
Enda mer oppbevaringsplass
for bagasjen din.
Varmluftsirkulasjon i
den doble bunnen
Takket være den gjennomgående doble bunnen, kan luften
sirkulere og sørge for en jevn
oppvarming av gulvet.

12
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Isolert serviceluke
Dobbel tetning og effektiv
isolering beskytter mot
varmetap ved servicelukene.

Oppvarmet vanntank
Opp til 150 liter store ferskvannstanker holder seg også
funksjonsdyktige i den oppvarmede doble bunnen ved frost.

Dør med vindu og søppelbøtte
Den utvidede serieutrustningen
for den nye sesongen tilbyr enda
mer komfort.

Isolerte rammevinduer
Sikre låsemekanismer og
isoleringen for vinduene fremhever den høye brukervennligheten.

Trefrie GRP-vegger
Materialer som ikke råtner og som
har haglsikring, gir lang levetid.

Limteknikk fra luftfarten
Limte karosseriforbindelser
sørger for optimal fasthet og
tetthet.

Haglsikret GRP-karosseri
På forsikringene dine kan du
profittere på det haglsikrede
GRP-karosseriet.

Doble ruter
Takket være doble ruter i
sidevinduene har også våre
helintegrerte gode vinteregenskaper (ekstrautstyr).

Vintersikker bordteknikk
Med montering av bordteknikken i den doble bunnen er
vannledninger og kraner sikret
mot frost.

Gulvvarmeeffekt
Takket være varmluftsirkulasjon og
varmerør installert direkte på
overgulvet, er det ikke noe problem
å gå barføtt selv om vinteren.

Utelys
Du trenger ikke fomle med
nøklene i mørket - utelyset er en
del av utstyret for denne serien
(fra Profila T).

Elektriske persienner
De helintegrerte, elektriske
persiennene beskytter både mot
nysgjerrige blikk og varmetap
(ekstrautstyr).

Bekvem inngang
En bekvem inngang oppnås avhengig
av modell, enten av et integrert,
isolert inngangstrinn eller et elektrisk
stigetrinn.

Chassis med dyptliggende ramme
Fiat Camping Car Special eller
AL-KO-dyprammer sørger med
bredsporet chassis og lavt tyngdepunkt for godt veigrep.

Eura Mobil 2017/2018
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N Y E S I K K E R H E T S S TA N D A R D E R
FOR OVERKLASSEN

SIKKERHET
Alltid alt under kontroll
For aktiv sikkerhet har vår toppmodell
Integra LED-belysning som standardutstyr.
I tillegg kommer standard sentrallås og
et valgfritt ryggekamera med
"dobbelt øye".

SIKKER
PÅ TUR
Å føle seg vel, er å føle seg trygg. Både under kjøring og når
målet er nådd. Noen eksempler på hvordan vi oppfyller
dette kravet: Den nyeste teknikken, slik som LED-kjørelys,
ryggekamera med "dobbelt øye" eller integrering av
påbyggsdøren i sentrallåsen for din Eura Mobil Integra.

14
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1. LED-LYSTEKNIKK

2. SENTRALLÅS

I Integra er nærlys, fjernlys, kjørelys, blinklys
og baklys er utført i LED-teknikk som standard.
Veien lyses opp bedre og jevnere, og dette
øker sikkerheten, spesielt ved kjøring om
natten. For blinklysene bak monterer vi
LED-følgelys med retningsviser. Dette gjør
din Integra bedre synligfor trafikken bak, og
bidrar også til økt sikkerhet.

I tillegg til førerhusdørene, omfatter
den fjernstyrte sentrallåsen også
den ekstra brede døren i påbygget.
Du kan stole på at låst virkelig er
låst.

1

3

2

4

3. RYGGEKAMERA MED
"DOBBELT ØYE"

1

Ryggekameraet med "dobbelt øye" er
inkludert i Prestige-pakken. Med klassisk
funksjon som ryggehjelp letter det manøvreringen betydelig. I tillegg gjør kameraet
det også mulig å observere kjørefeltet bak
kjøretøyet, for eksempel trafikken bak.
Denne funksjonen gir også økt sikkerhet i
hverdagen.

4. KJØRESIKKERHET.

3

Som for alle bobiler fra
Eura Mobil har vi også for din
Integra gjennomført omfattende
kontroller av understell og
kjøresikkerhet innenfor rammen
av utviklingsarbeidene. Disse
kontrollene er naturligvis også
bestått av den nye overklasseLiner-modellen.
Eura Mobil 2017/2018
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VINTERSIKRET

VINTERSIKRET
Installasjoner som hjemme
Det oppvarmede vannsystemet benytter
stabile, harde rør. Slik beskyttes både
ferskvannet og utslagsvannet mot frost.
I tillegg virker den doble bunnen
som luksuriøs gulvvarme for
bare føtter.

VELVÆRE
FRA
FABRIKKEN
Ta ferie når og hvor du vil – dette løftet kan vi gi deg med god
samvittighet. Takket være den effektive, gjennomgående
isoleringen i veggene og den oppvarmede doble bunnen som
frostsikker kjeller i din Eura Mobil, kan du også tilbringe ferien rett
ved skiløypene.

1. STOPPEKRANER I 		
DEN DOBLE
BUNNEN
I Integra, Activa One og
Terrestra er også stoppekranene på vanntankene i den doble
bunnen montert frostsikkert.
16
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2. GJENNOMGÅENDE
ISOLERING
Avbruddsfrie isolerte flater i
gulv, tak og vegger hindrer
kuldebroer ved overgangene
mellom gulv og vegger.
Servicelukene er også helisolert.

3. YTTERLIGERE
ISOLERING I
FØRERHUSET
Som et alternativ kan førerhuset
isoleres: Med skilleforheng,
helisolering eller elektriske
markiser på frontrutene, doble
vinduer, gulvvarme eller løse ovner.

2

5

4

1

7

3

4. VANNSYSTEM MED
HARDE RØR
Vannrørene i den doble bunnen
eller det tekniske rommet er
isolert og oppvarmet. I tillegg
benytter vi harde, fleksible rør
for ferskvann og stabile harde
rør for avløpsvann.

5. OPPVARMEDE OG
ISOLERTE
VANNTANKER
For alle modellserier er ferskvannstankene oppvarmet og
isolert. Som ekstrautstyr kan også
avløpstankene isoleres og varmes
opp for Profila T/RS og Integra
Line (standard fra Terrestra).

6

6. OPPVARMET
DOBBEL BUNN

7. ISOLERT DOBBEL
BUNN

8. GULVVARMEEFFEKT

Våre kjøretøyer med tilhørende
utstyr er vinteroptimalisert og
oppfyller de strengeste kravene i
standarden EN 1646. Vannrørene
fryser ikke selv om det er mange
minusgrader ute.

Slik skapes et behagelig klima:
Undergulvplaten i Eura
Mobil-bobiler er isolert,
overgulvplaten er isolert og i
tillegg oppvarmet.

Siden varmerørene er plassert
rett på overgulvet, sikres også
effektiv oppvarming. Luftsirkulasjonen i den gjennomgående doble
bunnen sørger for jevn oppvarming
av overgulvet.

8
Eura Mobil 2017/2018
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UAV H E N G I G H E T

DOBBEL BUNN
Tre funksjoner i ett:
Den er ekstra lagringsplass med en høyde på
opp til 47 cm. Om sommeren fungerer den
som en kald kjeller og om vinteren sørger
den for gulvvarme. I tillegg fungerer
den som frostsikkert teknisk rom
for vanntanker og annet.

5400 LITER
BAGASJEVOLUM
For å gi deg størst mulig frihet, er alle Eura Mobil-bobilene tilrettelagt
for helårsreiser og spesielt utrustet for «lange reiser».
Grunnlaget for uavhengigheten dannes av den gjennomgående
oppvarmede bunnen med en oppbevaringsplass på opp til 5.400 liter.
For lange reiser og/eller på reiser med opp til seks personer er Eura
Mobil godt forberedt: Opp til to batterier og opp til 150 liter ferskvann
får plass i den doble bunnen.

18
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1. STORE
VANNTANKER

2. LETTE ALUMINIUMSSTØTTER

Opp til 150 liter ferskvann
har du om bord allerede i
standardutstyret – frostbeskyttet i den doble
bunnen.

Stabile og lette aluminiumsstøtter bærer overgulvet og
gir deg mye individuell frihet
til å utnytte oppbevaringsplassen.

3. TEKNISK ROM
Hele det tekniske utstyret
plasseres i den doble bunnen
– dermed kan du benytte
hele innsiden til reisesakene
dine.

5

1

D
C

3

7

B
A

A
B
C

6

2

D

GJENNOMGÅENDE
DOBBEL BUNN
GRP-gulvplate
GRP-overgulv
Aluminiumstøtter
Lastehøyde

4. GULVLUKER

5. BATTERIER

6. SERVICELUKER

7. STORE BAGSJEROM

De gir behagelig tilgang
innen fra til oppbevaringsrommet og/eller ombordinstallasjonene.

Batteriene er plassert i
den doble bunnen på en
plassbesparende og
beskyttet måte. (Profila T:
under passasjersetet)

Serviceluker med helisolert
innvendig bekledning og dobbel
tetthet beskytter mot varmetap.

Takket være den doble bunnen
og/eller nedsenket bagasjerom,
får du et lyst rom med en høyde
på opp til 125 cm til bagasjen.

4
Eura Mobil 2017/2018
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LE T TKO N STRU KSJ O N SARKITEK TU R

LETTVEKT
Den nye lettkonstruksjons-arkitekturen gjør Eura Mobil-bobiler til
spesielt lette eksempler i sin klasse. Takket være skrueløs limeteknikk fra luftfarten samt bruk av lette og svært stabile komponenter
av GRP, byr disse modellene på langtidskvalitet og svært lav vekt.

LETTKONSTRUKSJON
Lavere vekt takket være GRP Bare overgulvet av
GRP reduserer vekten med 25 til 50 kg (avhengig av kjøretøytype) sammenlignet med
tilsvarende planløsninger fra tidligere
årganger. I tillegg kommer nye
materialer og innovativ
forbindelsesteknikk.

20
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1. TREFRI VEGG
Siden vi ikke trenger å benytte tunge avstivere
av tre, reduserer vi vekten mye med GRP-veggene våre. Likevel er de så stabile at selv ikke
hagl kan skade ytterveggene. Et gjennomgående, lett isolerende lag forbinder ytterveggen
med innerveggene som også er utført i det
vektreduserende materialet GRP. I tillegg er
«vidundermaterialet», GRP, også fuktighetsavvisende.

2. NY LETTKONSTRUKSJONSARKITEKTUR
Overgulvet i Eura Mobil påbygges med et
lyddempende lag som er lett å rengjøre.
Dekklaget består av PVC, under dette ligger et
lag av kryssfinér mot overgulvet. Det isolerende
og bærende laget som er 35 mm tykt, består av
spesialskum. Finishen består av et underlag i
det fuktighetsavstøtende GRP-materialet.

2

5

1

1

4

3. TETNINGS- OG
DESIGNPROFIIL I ÉN 		
KOMPONENT

4 BUNNPLAGER UTEN 		
EKSTRA
FORSTERKNINGSPROFIL

Forbindelsen mellom veggene og taket
kan også utføres uten skruer. Til dette
blir en lett, pulverlakkert alu-profil limt
over hele flaten. Slik kan vi unngå en
ekstra dekningsprofil i overgangen –
dette gjør i tillegg konstruksjonen enda
lettere.

Herdet polyuretanskum sørger for
ekstra stivhet i overgangen til veggen.
Slik kan vi unngå en ekstra forsterkningsprofil av aluminium.

5. GRP-FORMDELER
MED LETT ISOLERING
GRP-formdeler fylles innvendig med
herdet polyuretanskum. Denne
kombinasjonen gjør konstruksjonen
svært stabil, men samtidig lett – og det
gir en effektiv isolering.

3
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FO R S EG LE T K VA LIT E T

BESKYTTELSE
HELE VEIEN
RUNDT
I „Eura Mobil Sealed Structure“-konseptet kombineres fordelene med høy karosseristabilitet med best mulig langtidskvalitet og attraktiv design. Med moderne
liming fra luftfartsteknikken oppstår det et påbygg som er forseglet hele veien
rundt, uten gjennomgående skruer i ytterveggene. Gulv-vegg-forbindelsene
festes innenfra med skruer, og limes deretter i hel flate langs hele lengden på
påbygget. Tokomponents-industrilimet som brukes av Eura Mobil, har fremragende styrke: på en limt profillengde på én meter kan du henge en komplett bobil
med en vekt på 3,5 t! Veggene er uten tre med gjennomgående isolasjon, og gir
på denne måten best mulig vinteregenskaper.

Beskyttet hele veien
rundt

PÅBYGG AV FORSEGLING HELE
VEIEN RUNDT
Eura Mobil-prinsippet med forseglet kvalitet: et
påbygg som er beskyttet hele veien rundt,
oppstår med et karosseri som er limt i full flate
og forseglet uten skjøter, med materialer som

22
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ikke råtner i gulvplate, vegger og tak. Med
denne limingen blir det helt unødvendig å skru
gjennom ytterveggene, og faren for utettheter
reduseres til et minimum. En gjennomgående,
effektiv løsning sikrer Eura Mobil med at
påbyggingen av veggene er helt uten tre.

4

2

1

3

STABILITET TAKKET VÆRE
KVALITET
Eura Mobil tilbyr et svært stabilt og
slitesterkt påbygg. Til dette benytter vi
svært kraftige formdeler av glassfiberforsterket
plast (GRP) og karosserirammer av lette og
stabile aluminiumsprofiler. Aluminiumsprofilene i gulvplatene forblir derimot
usynlige, og danner det slitesterke
fundamentet. Stabiliteten til GRP-veggene
og taket holder også stand ved haglvær,
som en test i «Promobil» 02/2010 beviser.

1

3

2

1. ALUMINIUMSSTRENGSTØPEPROFIL

2. HERDET
POLYURETANSKUM

3. GULVPLATE MED LETT, 		
STABIL XPS-ISOLERING

Utføringen som innvendig halvprofil
forhindrer kuldebroer. Hele veggen klebes
og forsegles over limkanten, fra innsiden
blir den naglet.

Kantområdene for gulvplaten forsterkes
med et PU-skum som tåler ekstreme
belastninger. Dette forhindrer kuldebroer
og også eventuell inntrengning av vann.

Platen gir effektiv isolasjon. Ekstra
aluminiumsavstivere forhindrer karosserivridninger. GRP sørger for beskyttelse både
innvendig og utvendig.

4

4. GRP-VEGG UTEN TRE
Den er haglsikret, gjennomgående isolert,
fri for kuldebroer både innvendig og
utvendig og fuktavvisende. Den er også
lett å både rengjøre og reparere, og den
råtner ikke.

Eura Mobil 2017/2018
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GRP-KAROSSERI

VIDUNDERVEGGER

GRP-KAROSSERI
Stabilt og allsidig
Enda en fordel: Med GRP kan vi produsere
formdeler som knapt ville være mulig
å produsere av andre materialer.
Dette muliggjør praktiske løsninger
og vakre, karakteristiske
former.

Glassfiberforsterket plast – eller forkortet GRP. Dette materialet
er hemmeligheten bak de mange egenskapene som Eura
Mobil-bobilene kan vise til både innvendig og utvendig. For GRP
forener mange motsetninger: Delene som er laget av materialet
veier svært lite, samtidig er de svært stabile. Det har en høy
fasthet og unngår samtidig materialspenninger. Det har stor
motstandskraft mot miljøinnvirkninger som fuktighet, sideslag,
strøsalt eller til og med hagl. I tillegg tilbyr det en svært effektiv
isolering mot kulde, varme og lyd.

24

1. GRP-UNDERGULV

2. GRP-TAK

3. GRP-FORMDELER:

Undergulvet er helt kledd med GRP
og er dermed godt beskyttet mot
forvitring, steinsprut og strøsalt.
Også inngangen består av en
GRP-formdel.

De trefrie GRP-veggene klebes
sammen med gulv og tak istedenfor at skruer skal punkterer flatene.
Å ikke benytte skruer i ytterveggen
betyr: ingen hull der vann kan
trenge inn.

Alle GRP-deler i våre biler fylles med
herdet polyuretanskum. Denne
kombinasjonen gjør konstruksjonen
svært stabil og samtidig svært lett.
Og dette sørger for en effektiv
isolering.

Eura Mobil 2017/2018

4. BESKYTTET
INNGANGSOMRÅDE
Hjulbuer og inngang er beskyttet
mot slitasje med stabile GRP-formdeler. Stabile aluminiumsspoilere
gir effektiv slitebeskyttelse for
karosserikantene.

5. GRP-TAK
Formede GRP-tak med XPS-isolering gir beskyttelse mot hagl,
lyddemping, mulighet for å gå på
taket og mange designmuligheter.

4
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6. INNVENDIGE
GRP-DELER

7. BESTE VEDLIKEHOLDSEGENSKAPER

8. PRESISJONSKOMPONENTER

Bruken av innvendige deler og
påbyggingsdeler i GRP garanterer
høy fasthet og materialer med
spenningsfrie overganger til
lettveggene.

Sammenlignet med vegger av
aluminium, kan vegger av GRP
enkelt repareres om uhellet skulle
være ute, og de er også enkle å
rengjøre.

Moderne formdeler av GRP gir høy
stabilitet og individuell design.

9. GRP-INNERVEGG
Eura Mobil benytter det
fuktighetsavstøtende og
kuldebrosikre materialet GRP
selv til innerveggene.

9
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TI ÅR GRP-KAROSSERI MED LIMTEKNOLOGI

INNOVASJON FOR
ANDRE, TRADISJON FOR
EURA MOBIL
Det som feires av konkurrentene som aktuell innovasjon, feirer
Eura Mobil allerede 10-års jubileum for. Helt siden 2006 har vi
brukt påbygg som ikke kan råtne, laget av glassfiberforsterket
plast (GRP) med trefrie vegger. I begynnelsen smilte man av det,
da produksjonen tar lenger tid, men i dag er Eura Mobil forlengst
blitt et forbilde for moderne karosseriteknikk i bobilkonstruksjon.
Helt til nå har ingen andre volumprodusenter vært så konsekvent
med bruken av limteknikk i produksjonsprosessen. Fordelen med
de skrueløse forbindelsene strekker seg fra et spesielt vridningsfast og dermed stille karosseri, via den skjøtefrie forbindelsen og
forseglingen av påbyggskomponentene med resulterende førsteklasses tetthetsegenskaper til fremragende langtidskvalitet for
påbyggene, som på en pålitelig måte trosser både hagl, miljøpåvirkninger og karosseritretthet.

26
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For kundene våre gir "Eura Mobil Sealed Structure" mange fordeler: Høy pålitelighet, enkel pleie og lavere delkasko-forsikringspremier er overbevisende argumenter for Eura Mobil-påbyggene.
Til tiårsjubileet har vi derfor derfor tetthetsgarantien for våre
påbygg fra seks til ti år for alle nye kjøretøyer. Vi har nemlig bevist
det vi garanterer. Garantien gjelder uten pristillegg for alle påbygg fra 2017-sesongen. Med en sikring opp til en total kilometerytelse på 150.000 km overgår Eura Mobil også på dette punktet
de ytelser som er vanlig i bransjen.

Det moderne GRP-materialet og
klebeprosessen som er overtatt
fra luftfartsteknikken sikrer et
forseglet påbygg hele veien
rundt, uten at det kjøres skruer
igjennom ytterveggene. Det
kan du stole på.

Eura Mobil 2017/2018
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MØBEL KNOW-HOW

PUSLESPILLET MED
1000 DELER
Visste du at? Bare møbelkonstruksjonen består av nærmere 1000
deler for en stor helintegrert bobil. For denne komplekse oppgaven
skapes møbelarkitekturen til bobilene våre på moderne CADarbeidsplasser. Dette sikrer høyeste presisjon og konstruktiv
sikkerhet. Den tredimensjonale visningen tillater en praktisk
plassering av møblene. Resultatet er synlig og følbar kvalitet.

MØBELKVALITET
Om maskiner og mennesker
Den høye kvaliteten på vår bobil oppnår Eura
Mobiles snekkerverksted med automatiserte, CNC-styrte fresere og med pålitelig
håndarbeid utført av våre erfarne
snekkere.

28
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1. EGET SNEKKER-		
VERKSTED

2. MASSIVE
DØRHÅNDAK

3. PRAKTISKE
DETALJER

Alle møblene lages i vårt eget
snekkerverksted. Moderne,
datastyrte CNC-fresere er her
like viktig som håndverkskunnskapen til våre medarbeidere.

Stabile metallhåndtak og
dører med heltrerammer
peker på robustheten og den
lange levetiden til møblene i
Eura Mobil-bobilene.

Mange små detaljer som den
avrundede kantbeskyttelsen
på setene, sørger for at
møblene fungerer godt i
hverdagen.

4. MØBELPROFIL
Usynlig, men effektiv: Ekstra
aluminiumsprofiler i overskapene sørger for økt styrke og
stabilitet. Dette bidrar til å
unngå materialspenninger og
forstyrrende knirking.

6

2

1

3

3. HØY STABILITET
De bærende delene av
møbelkonstruksjonene våre
består av tre i opp til 3 cm
tykkelse – dette gir pålitelige
og stabile møbler.

8

4

1
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6. BEHANDLING AV
HØY KVALITET

7. SKUFFER MED 		
LUKKEDEMPING

8. LETTKONSTRUK-		
SJONS-DEKKLAG

Kjærligheten til detaljene er det som
kjennetegner møblene til Eura Mobil. Til
dette teller presisjon og konstruksjonssikkerhet samt vår lange erfaring, som
leder oss til de beste løsningene når det
oppstår spørsmål og nye behov.

Underskapene er utstyrt med
lettgående og stabile skuffer
som til og med har selvlukking
og lukkedemping, for ekstra
komfortabel betjening (fra
Profila T).

Slik skapes et behagelig
klima: Undergulvplaten i Eura
Mobil-bobiler er isolert,
overgulvplaten er isolert og i
tillegg oppvarmet.

5
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VÅRE BOBILER –

FRA SIDE 62

INTEGRERTE
30
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DIN UAVHENGIGHET

FRA SIDE 90
FRA SIDE 32

HALVINTEGRERTE

ALKOVEBILER
Eura Mobil 2017/2018
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HALVINTEGRERTE

Høydepunkter
Oppvarmet og isolert
dobbel bunn
Frostsikker vanninstallasjon

PROFILA T

Haglsikret GRP-karosseri med trefrie vegger
Elegant og romslig
innside

NY

Totallengde (m)
Totalbredde (m)
Totalhøyde (m)
Innvendig bredde (m)
Takhøyde (m)
Lastevolum (l)

Romslige sittegrupper
for opp til 5 personer

NY

PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 QB

PT 725 QB

PT 730 EB

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
1 200

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
1 800

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2 700

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
3 000

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1 500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1 500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1 500

Mye oppbevaringsplass bak
Komfortable soveplasser for fire personer
med heveseng
(for Profila RS og
Terrestra T)

PROFILA RS

TERRESTRA T

NY

Totallengde (m)
Totalbredde (m)
Totalhøyde (m)
Innvendig bredde (m)
Takhøyde (m)
Lastevolum (l)
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NY

PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 QB

PRS 725 QB

PRS 730 EB

TT 650 EB

TT 670 SB

TT 720 EB

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
1 200

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
1 800

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
2 700

7,09
2,32
2,89
2,17
1,98
1.200 – 1.500*

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
3 000

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.200 – 1.500*

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.200 – 1.500*

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1 200

6,82
2,32
2,90
2,17
1,98
2 700

6,99
2,32
2,90
2,17
1,98
1.200 – 1.500*

7,39
2,32
2,90
2,17
1,98
3 000

*Ekstrautstyr
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NY

96/130 3.000
kW/hk motoreffekt, basiskjøretøy
Fiat Ducato 16“ 3,5 t, valgfritt opp til
180 hk

Liter: maksimalt lastevolum i
oppbevaringsrommet bak (Profila
RS 720 EB)

2,10

1,98

4

meter: maksimal lengde på
senger

meter: Takhøyde i alle halvintegrerte fra Eura Mobil.

Soveplasser. 2 faste senger
bak + 2 plasser i hevesengen/
sittegruppen

Under 2,90 meter høyde
Også som delintegrert med hevesengen som er "gjemt"
i taket (Profila RS) og dobbel bunn, er den totale høyden
under 2,90 m.

Bilde:
Profila RS

Elegant design
Med isolerte GRP-formkomponenter oppstår det en
attraktiv, slank silhuett.
Store og komfortable hevesenger
Nesten usynlig når den er kjørt inn, og når den er kjørt
inn er den en komfortabel soveplass for to personer
(standardutstyr for Profila RS).
Bred påbyggsdør med vindu og sentrallås
(ekstrautstyr)
Mye komfort og sikkerhet med topunktslås; i tillegg
med søppelbøtte, feiekost og vendeplate.

Lettbygd dobbel bunn
Den gjennomgående doble bunnen er isolert og har
oppvarming. Oppbevaringsrom i bunnen øker oppbevaringsrommet på innsiden.

36

Komfortabel, lav Coupé-inngang
Integrert og helisolert inngangstrinn av GRP.
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For reiser med opp til 4 personer

For alle reisesituasjoner

Reiser med mye bagasje

Planløsninger med 2 soveplasser pluss valgfri ekstraseng for
opp til 2 personer

Romslig sittegruppe med
langsgående sofa, gjennomtenkt kjøkken, variable
vaskerom

Store skap, romslige oppbevaringsrom og smarte hyller

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

PROFILA T
Opplev verden spontant og uten problemer.
Oppdag steder du ikke visste fantes.
Til dette trenger du en Profila T.
Nyt hver dag, uansett hvor du er.

Eura Mobil 2017/2018
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ROMMILJØER

OPPLEV
FRIHET
Åpen, romslig, fri – akkurat som du vil føle
deg når du er på ferie, slik er innsiden av Profila
T utformet.
Det store panoramavinduet bringer himmelen
til deg og inviterer deg til å drømme og slappe
av. Den flytende overgangen fra soverom
til stue og kjøkken gir deg følelsen av uendelig
mye plass. I sittegruppen for opp til seks
personer opplever du avslappende og
selskapelige stunder. Takket være det romslige
utstyret av høy kvalitet er det mulig å glemme
at man befinner seg i et mobilt hjem.

36
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KJØKKEN

NYTELSE
DØGNET
RUNDT
Hvorfor innrette deg etter restaurantenes
åpningstider når du alltid har med deg ditt
eget? I det romslige kjøkkenet kan du når som
helst og over alt trylle frem et lekkert måltid.
Ingrediensene får plass i de mange skuffene, og
for perfekt tilberedning kan du dekke til
oppvasken og forstørre arbeidsflaten. For i ferien
skal omgivelsene rette seg inn etter deg.
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Kjøkkenet i en Eura Mobil har moderne møbler med
mange praktiske detaljer. For eksempel vannkranen
med dreibart utløp, den ekstra brede kjøkkenskuffen med krombelagt åpningsknott eller den
fargefremhevede arbeidsplaten.

Eura Mobil 2017/2018
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WELLNESS

ET BAD SLIK
SOM DU VIL
HA DET
Når dagen starter med et forfriskende badebesøk, går Profila T opp til høyeste form. Den gir
nemlig mye plass og komfort for kroppspleie.
Avhengig av hvilken planløsning du velger for
din Eura Mobil, kan du velge mellom forskjellige varianter for vaskerom og dusj. Ved alle
variantene utnyttes den tilgjengelige flaten
imidlertid optimalt for ditt personlige, mobile
wellness-område. Praktisk utstyr, elegante
armaturer og tiltalende design har du alltid.
Når dagen ebber ut etter mange opplevelser, er
badet i din Eura Mobil igjen din komfortsone
hvor du føler deg hjemme og kan forberede deg
på en avslappende natt.

40
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Velkommen til wellness-området: Det
integrerte badet i Profila T gir en behagelig
atmosfære. Varme farger med ekte tre,
utmerket belysning for sminke, barbering og
styling før du går ut, en lys og vennlig stor dusj
– alt dette gjør besøkene på badet til en behagelig opplevelse både morgen å kveld.
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SOVEVERDEN

FANTASTISKE
SENGER FOR
VAKRE
DRØMMER
Nattero er alfa og omega for å oppfylle og nyte
opplevelsene den neste dagen av ferien. I
soveområdet i Profila T kan du velge akkurat
de planløsningene og sengeplasseringene du
ønsker. For behagelig innsovning har du den
stilfulle steminigsbelysningen – for både
nattlektyre og TV-serier. På hyllene ved sengen
har alle de reisende god plass for de hjelpemidler de trenger.
Under de løftbare sengebunnene finner du plass
for bagasje på en ryddig plass. Kaldskummadrassene med 7 soner garanterer god søvn, og
gjør alle tilgjengelige løsninger til drømmeløsningen for gode drømmer.

42
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Den åpne romarkitekturen og de store
vindusflatene gir
Profilia T en følelse av
romslighet. De lekre
møbelflatene gir mye
bevegelsesfrihet.

Eura Mobil 2017/2018
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For reiser med opp til 4
personer
Planløsninger med 2 soveplasser bak og 2 i hevesengen over
sittegruppen

For spesiell romfølelse
Romslig sofa med langsgående sofa, mekanisk heveseng,
gjennomtenkt kjøkken og
plassoptimert bad

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

Maksimal oppbevaringsplass
Store skap, romslige oppbevaringsrom og smarte hyller

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

PROFILA RS
Hva kan være bedre i ferien enn å oppleve den første dagen hele tiden?
Fordi at man ser alt med nye øyne og setter spesielt stor pris på verdien av
de små tingene. Slik føles det å reise i en Profila RS – en Eura Mobil
som gir deg alt: Kompakthet og oppbevaringsplass, funksjonalitet og komfort.
For alle som ikke vil gi avkall på noe når de reiser. For mange første
dager og en uforglemmelig tur.

Eura Mobil 2017/2018
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Hevesengen på 1,93 x
1,40 m er en av de
flotteste plassene i
Profila RS på grunn av
det store panoramavinduet.

DRØMMEVERDEN

Å STÅ
OPP ER
OVERVURDERT
Bli i senga. La roen synke inn og stedet
virke på deg. Dette er enklest i den store
hevesengen, for med det store
panoramavinduet ligger du nesten som
under åpen himmel. Et flott sted å
drømme seg bort til nye verdener, eller
bare teller skyer. Du kan også lese
favorittromanen din, den integrerte lampen
gir alltid nok lys. Det er ikke lenger
nødvendig å stå opp.
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SOVEVERDEN

ALLTID
TID FOR
ØYEBLIKKET
Hvert øyeblikk er verdifullt, spesielt når du
er på reise. Da trengs det anledninger til
å ta seg tid for de spesielle øyeblikkene. Og tid
for egne tanker. Den åpne arkitekturen
og den romslige sittegruppen i Profila RS er
perfekt for begge deler. Tallrike vinduer lar deg
se ut, og panoramaglasstaket gir deg følelsen av
å være under åpen himmel. For øyeblikkene.
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Det romslige badet
kan ved mange
planløsninger etter
ønske også brukes av
to personer samtidig
– mens den ene
dusjer, kan den andre
bruke det elegante
vaskebordet og
speilet. Det er også
mulig å lukke skyvedøren til fremre del av
bobilen og nyte sitt
eget, helt private
omkledningsrom.
KOMFORT VERDEN

KOKEKUNST
FOR FERIEGOURMETER
Med kjøkkenet gir Profila RS deg et paradis
for kutting, rasping og tilberedning.
Den ergonomisk utformede kjøkkenfronten,
komfyren med tre gassbluss og vasken i
rustfritt stål med nedfellbare arbeidsflater
er perfekte forutsetninger for kulinariske
opplevelser. Slik holder både skuffer og
hengeskap og gulvluker alt parat som feriegourmeter trenger. Til slutt venter nytelsen i
den romslige og trivelige stua. Fra frokost til
lunsj og høytidelig middag.
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Reiser med mye bagasje

For komfortbevisste

For spontane, korte turer

For reising hele året

Store skap, romslige
oppbevaringsrom og smarte
hyller

Omfattende standardutstyr,
kan leveres med elektrisk
betjent heveseng

Best mulig håndtering med
AL-KO dypramme, kompakt
høyde

Påbygg som kan brukes om
vinteren, vanninstallasjon
komplett i oppvarmet dobbel
bunn

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

TERRESTRA T
Nyt uberørt landskap, føl naturens stillhet og oppdag et nytt yndlingssted hver
dag – slik reiser du med den nye Terrestra T. Den er utviklet og utstyrt for
alle som vil være på veien og samtidig være uavhengige, som har høye krav til utstyr,
design og behandling og søker etter det ekte, rene livet. Bobilene i Terrestra T-serien
har en spesielt letthåndterlig og sporstabil styring, slik at det alltid er tid til å
oppdage i landskapet som fyker forbi. I den nye sesongen skjemmes du bort av det
nye Black Shadow-utstyret med fullpensjon-luksus på høyeste nivå.
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BLACK SHADOW EDITION

SKARP LOOK,
MYE EKSTRA
I Black Shadow-utgaven får du Terrestra T
med mye attraktivt tilleggsutstyr. Førerhuset
i sort metallic og de eksklusive trekkene i skinn
og Alcantara gjør denne modellen optisk
uforglemmelig. 150 hk-motor og Maxi-chassis
skjerper oppmerksomheten. I tillegg kommer
den omfattende Touring-pakken (panoramaglasstak, utvendig dusj, utvendig stikkontakt
for gass, avtrekksvifte og mye mer) samt
Prestige-pakken (automatisk klimaanlegg,
skinratt med betjeningselementer, Moniceiver
med navigasjon og ryggekameraer).
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G O U R M E T- O G S OV E V E R D E N

SPISE OG
HVILE BEDRE
ENN I ET
HOTELL
En vellykket ferie går ikke minst gjennom
magen. Enkle retter eller ekstravagante menyer
– alt lykkes i det fine kjøkkenet i Terrestra T.
Komfyr og oppvask forvandles til arbeidsflater
ved behov, og du koker på gassflammer som i
en Michelin-restaurant. Ingrediensene har sine
plasser i tallrike skuffer og i det store kjøleskapet. Så kan du avslutte dagen med en god bok
i soveområdet. lesespotter og en diskret
stemningsbelysning sørger for en hyggelig og
behagelig atmosfære.
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DUSJ OG BAD

WELLNESS I
DET MINSTE
ROMMET
Start den nye dagen frisk og rask – det finnes
jo stadig noe nytt å oppdage. Uansett om
dusjkabinettet er integrert eller separat –
i badene i Terrestra T-serien føler du deg som
om du er i din personlige wellness-oase. Alle
vinkler og flater utnyttes på en praktisk måte
slik at alle de reisende har stor bevegelsesfrihet
og alt står til disposisjon for en vellykket
start på dagen.
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INTEGRERTE
Vårt nye flaggskip Integra skjemmer bort de reisende med spesielt romslig rominndeling, avansert lysteknikk, edle materialer og utallige
komfortable detaljer. Den nye luksusbilen fra Eura Mobil leveres med en total lengde på 7,15 meter eller 8,99 meter. Versjonen med tre aksler
leveres med enkeltsenger eller en sentral dobbelseng. Integra Line-modellserien fra Eura Mobil gir premium reisekomfort i kompakt format.
Men til tross for den kompakte konstruksjonen gir modellene deg luksuriøst utstyr, materialer av høy kvalitet og praktiske planløsninger.
Alltid om bord: de vanlige fordelene fra Eura Mobil slik som oppvarmet dobbel bunn og karosseriet med lang levetid av GRP-kompositt.

INTEGRA LINE

INTEGRA

NY

Totallengde (m)
Totalbredde (m)
Totalhøyde (m)
Innvendig bredde (m)
Takhøyde (m)
Lastevolum (l)
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NY

NY

NY

IL 655 EB

IL 675 SB

IL 695 HB

IL 695 EB

IL 695 QB

IL 720 EB

IL 720 QB

IL 725 QB

IL 730 EB

I 700 EB

I 890 EB

I 890 QB

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2 000

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
1 200

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2 700

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
1 500

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
1 500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
3 000

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1 500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1 500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1 800

7,15
2,32
2,92
2,17
1,98
1.600

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
3.000

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
1.700

96/130 3.000
kW/hk motoreffekt, basiskjøretøy
Fiat Ducato 16“ 3,5 t, valgfritt opp
til 180 hk

Bilde:
Integra Line

Liter: maksimalt lastevolum i
oppbevaringsrommet bak
(Integra Line 720 EB)

2,10

1,98

5

meter: maksimal lengde på
senger

meter: Takhøyde i alle integrerte
fra Eura Mobil

Personer: opp til fem
soveplasser og fem godkjente
sitteplasser

Bare 2,88 meter høyde
Med en konstruksjonshøyde på bare 2,88 meter er
bobilene i Integra Line-serien fra Eura Mobil svært
kompakte.

Harmonisk og markant design
"Ansiktet" på Integra Line-modellene identifiserer
dem umiddelbart og uten forveksling som en Eura
Mobil. Det gjør inntrykk med en harmonisk,
men likevel markant design.

Panoramafrontrute
Den store frontruten gir alle reisende panoramautsikt
og optimal sikt forover.

Helisolert GRP-påbygg
Tak, vegger og gulv er laget av stabilt, trefritt og
helisolert GRP-kompositt.
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Oppvarmet dobbel bunn
Til tross for kompakt utforming må ingen gi avkall på
den merketypiske, oppvarmede doble bunnen for
problemfri vintercamping og ekstra oppbevaringsrom.

Eura Mobil 2017/2018
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For reiser med opp til 4 personer

For luksuriøs reisekomfort

Planløsninger med 4 soveplasser pluss valgfrie ekstrasenger
for opp til 5 personer(ombygging sittegruppe) samt opp til 5
belteplasser

Gjennomgående isolert og
oppvarmet dobbel bunn,
kaldskummadrasser med 7
soner, stemningsbelysning,
eksklusiv design

For maksimalt
oppbevaringsrom
Med senkede bagasjerom er
oppbevaringsrommet bak på
3.000 liter og mer

INTEGRERTE

INTEGRA LINE
Drøm deg bort, eller enda bedre - kjør dit. Det er frihet.
Denne friheten nyter du helt individuelt med Integra Line.
Vi har bygget den for alle som går sin egen vei og som ønsker å nyte naturens
mangfold på denne veien. De som elsker fremragende design, fremfor alt når
den oppstår fra naturlige former. Integra Line smyger seg inn i omgivelsene og
oppfyller alle ønsker om luksus og komfort. Slik at du alltid kan føle frihet.

Eura Mobil 2017/2018
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OPPHOLDSROM

PLASS FOR
DEG SELV
OG ALLE
ANDRE
En vellykket ferie er en kombinasjon av
ensomme øyeblikk og felles opplevelser. Noen
ganger søker vi etter et avbrudd fra avbruddet
og stimulert underholdning.
Integra Line gir rom for alt – områdene går over
i hverandre for en romslig følelse, men kan
også separeres med skyvedør for de fleste
planløsningene. Slik at du alltid har nok plass
for både deg selv og alle andre.

Eura
Eura Mobil
Mobil 2015/2016
2017/2018
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WELLNESS-OASE

DIN PRIVATE
VELVÆREØY
Hvis du vil „tine deg opp“ etter en
dag i skiløypa eller friske deg opp etter en
tur midt på sommeren, er badet i Integra
Line-modellene alltid riktig sted. De
generøse badene tilbyr selvfølgelig også
perfekte forutsetninger for et raust morgeneller kveldsstell eller en oppfriskende dusj
innimellom. Etterpå fortsetter nytelsen
sømløst – kulinarisk i det store og
gjennomtenkte kjøkkenet i Integra Line,
felles avslapping i den komfortable sittekroken
eller ferielektyre i det koselige soveområdet.
Uansett hvilken
planløsning du velger
fra Integra Line-serien
– du får alltid et
generøst bad: Som
vaskerom i midten med
integrert romdusj ved IL
655 EB og IL 690 HB,
som vaskerom bak med
integrert dusjkabinett
ved IL 670 SB eller som
vaskerom med separat
dusj ved Integra Line
720 QB, 720 EB, 725
QB og 730 EB.
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KJØKKEN

ET FESTMÅLTID UANSETT
HVOR DU ER
Godt opplyst, god plass og med en utsikt
som gjør at maten smaker enda bedre. Så bra
at du med proffkjøkkenet fra Integra Line
kan tilberede et festmåltid uansett hvor du er –
takket være en ergonomisk formet arbeidsflate
og store skjøteplater med komfortabel
selvlukking og lukkedemping.

Eura Mobil 2017/2018
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KOMFORT VERDEN

NATTERO
UTEN
KOMPROMISSER
Søvn er viktig. At du kan gjøre det sånn som
du liker det best, gjør forskjellen. Derfor gir
Integra Line skreddersydde løsninger for
nøyaktig de sovemulighetene som du foretrekker – om det nå er separate senger eller
en stor dobbelseng. Smart belysning og plass
for kald drikke ved sengen gjør soverommet
perfekt for avslapping.
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For reiser med opp til 5 personer

For en luksuriøs stemning

For maksimalt oppbevaringsrom

For reising hele året

Passasjerene har komfortabelt
plass på opp til fem (I 700 EB:
fire) belteplasser.

Lys som sentralt utformingsmiddel for stilfull design og
stemning

Opp til 3.000 liter (I 890 EB)
oppbevaringsrom i bagasjerommet bak.

Påbygg som kan brukes om
vinteren, vanninstallasjon
komplett i oppvarmet dobbel
bunn.

INTEGRERTE

INTEGRA
Med sitt nye flaggskip Integra, definerer Eura Mobil bobil-overklassen helt på nytt.
Den sikkerhetsorienterte lysdesignen understreker det emosjonelt markante
og samtidig funksjonelle både innvendig og utvendig. Diskret stemningsbelysning
og moderne LED-teknikk danner en imponerende lyssymfoni. Materialer
av høy kvalitet, førsteklasses bearbeiding, formfullendt arkitektur og ekstremt
generøs romutforming kombineres til uforglemmelig behagelig stemning.
Stig inn og la deg begeistre fra første sekund av reisen.

Eura Mobil 2017/2018
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OPPHOLDSROM

VELKOMMEN
TIL DET
MOBILE
LUKSUSLIV
I den nye Integra gir vi deg en eksklusiv
møbelarkitektur, spesialutviklet for vår nye
toppmodell. Høyglans-overskap i edeltreoptikk
med brede krominnleggere bekrefter ved første
blikk denne luksusbilens overklassekrav.
Overdådig bruk av kromelementer finnes også i
underskapene og i mange flere detaljer. I spennende kontrast til dette står de ellers matte overflatene på møblene samt arbeidsflatene, møbelveggene
og veggelementene i lyse kremtoner.
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I stuen definerer en
langsgående sofa med
lodne puter i stedet for
klassiske ryggputer
Integras elegante
karakter sammen med
de sju sitteplassene og
et massivt bord med to
søyler i modellene
med tre aksler. Med ett
tastetrykk kjører du
frem en flatskjerm-TV
som er senket bak
setet på siden.

Eura Mobil 2017/2018
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REN LUKSUS

DET NYE
FLAGGSKIPET
Sitteflater med luksuriøse trekk med eksklusive
sømmer inviterer deg til å ta plass i de komfortable pilotsetene eller på de bekveme og stilige
sofaene. Materialene av høy kvalitet og den
perfekte behandlingen av alle møblene i
Integra understreker den rene, elegante karakteren. Det massive bordet med to søyler utgjør
sentrum i den romslige stuen med opp til sju
sitteplasser (modell med tre aksler). Den optiske
tilknytningen til overskapene i stuen opprettes
med elegante formdeler slik at det oppstår en
harmonisk enhet av oppholdsrom og førerhus.
Stemningsbelysningen har svært fin innstilling
og tryller fram perfekt lys både og natt.

Elegante detaljer understreker den luksuriøse karakteren til det nye flaggskipet fra Eura Mobil. I fremre del av
bobilen skaper en generøs sittegruppe med hjørnesofa
og sofa enestående velvære. Akrylglasset i skyvedøren mellom kjøkkenet og badet lyses opp av et
blomstermønster ved hjelp av en kontaktbryter når
døren lukkes. Slik skaper denne romdeleren også en
effektfull veggbelysning.

Eura Mobil 2017/2018
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V E LVÆ R E

VELVÆRE
ETTER MÅL
Oversiktlige mål som i Integra 700 EB, står
ikke i veien for generøs romutforming og ekte
luksus. I oppholdsrommet inviteres du til
avslapping av en komfortabel hjørnesofa med
bekveme ryggputer. De dreibare pilotstolene
integreres i sittegruppen på oppstillingsplassen
slik at samspillet mellom den fritt bevegelige
de sammen med den bevegelige bordplaten
danner en komfortabel sirkel for opp til fire
personer. Klesskap i full høyde, den allsidige
kjøkkenblokken og et praktisk bad er med
på turen.
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KJØKKEN

IMØTEKOMMENDEFOR
GOURMETER
Kjøkkenet i Integra imponerer selv kravstore
kokker. Også her kombinerer Eura Mobil
luksus med nyttige detaljer. For eksempel med
standard avtrekksvifte eller den elektrisk heisen
som senker en espressomaskin ned fra det
elegante glasskapet. En stekeovn er også
standard, og kjøleskapet på 160 liter har et
fryserom på 30 liter. Arbeidsplate og oppbevaringsrom har indirekte belysning. Den påsatte
gassovnen med tre bluss og vasken i rustfritt stål
har glass- eller skjærebretttildekninger som blir
til utvidede arbeidsflater når de ikke er i bruk.
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SOVEVERDEN

EKSKLUSIV
SUITE –
PÅ HJUL
Også de romslige soverommene i Integra gir
løfte om nesten grenseløs komfort: I de store
klesskapene er det uten problemer også plass
til vinter- eller aftengarderobe. LED-stemningsbelysning som kan dimmes, svøper rommet i
et mykt lys, lyse lesespotter gjør sengelektyren
til den rene fornøyelse. De romslige sengene
er konstruert som sentral seng (I 890 QB)
eller som enkeltsenger (I 890 EB og I 700 EB)
og kan bestilles med madrasser med massasjefunksjon som ekstrautstyr. Under sengene
finner du et spesielt romslig skuff med masse
oppbevaringsplass for bagasje, sportsutstyr
og mye mer.
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Badene i Integra gir en
helt egen velvære: I
modellene med tre
aksler kan du glede
deg over den belyste
sivmosaikken som
gjentas i badedøren.
Elegant skiferoptikk
pynter dusjveggen.
Ren wellness:
Komfortabel regndusj
med integrert
veggvarmeapparat.
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WELLNESSOASER

LUKSUSBAD
FORFRISKENDE
NYTENKING

I Integra 700 EB sørger en svingbar
servant for optimal romutnyttelse og
best mulig ergonomi. Det er slike
detaljer som gjøres praktisk mulig av
vår mangeårige erfaring med
bygging av bobiler.

Du hilses god morgen av den luksuriøse
wellnessoasen i Integra, og også på dagen står
den til disposisjon for deg med forfriskende
komfort. De store baderommene i Integra 890
EB og Integra 890 QB (bilder til venstre) samt
vaskerommet i midten med variabel bruk i
Integra 700 EB (bilde til høyre) oppfyller alle
ønsker når det gjelder wellnesskomfort. Vår
maksime gjelder for disse baderomsutførelsene:
Maksimal luksus kombinert med stilsikker
eleganse og praktisk nytteverdi.
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KOMFORT VERDEN

PERFEKSJON
NED TIL
MINSTE DETALJ
Håndverkkunst og erfaring kombinert med
en streben etter maksimal komfort – dette
kravet oppfylles av Eura Mobil i nye Integras
mange detaljer. Hevesengen i førerhuset er
standard, gir en ekstra soveplass og tilbyr
passasjerene samtidig en behagelig sittehøyde.
Spesielle formdeler sørger for en optisk flytende
overgang til oppholdsrommet. Overskapene
er utstyrt med massive trykkfjærlåser. Dette
garanterer ikke bare pålitelig lukking, men
skjemmer også bort de reisende med høy
gripekvalitet. Oppholdet i Integra gjør hver
dag til en nytelse.
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TV-UTTREKK
TV-uttrekk bak sidesofaen for
32" fjernsyn. (Ekstrautstyr:
I 890 EB & I 890 QB)

SOFA MED
SALONGATMOSFÆRE
Luksussofa med enkeltputer og
nakkeputer.

GARDEROBEUTTREKK
Praktisk skaputtrekk for jakker,
kåper osv.
(Integra 890 QB & 890 EB)

STEMNINGS-BELYSNING
Stemningsbelysning som kan
dimmes og programmeres.

KOMFORTSETER
Elektrisk oppvarmbare og
høydejusterbare, med korsryggstøtte. (ekstrautstyr)

SKYVEDØR SOM BLIKKFANG
Skyvedør med takrørmosaikk.

ELEGANTE HÅNDTAK
Massive skap- og dørhåndtak,
forkrommet

PRAKTISK SERVICEROM
Servicerom med tilgang til alle
viktige tilkoblinger

FØRSTEKLASSES LYD
5-kanals lydanlegg inkl.
TV-tilknytning

STORT BAGASJEROM
Stort og bredt bagasjerom
med surrekroker, oppbevaringsvesker og sklisikker matte,
leveres med ordenssystem på
forespørsel.

SKAP SOM HJEMME
Flerfunksjonelt skap i inngangsområdet (flaskeholder, glassholder, skofag).

WELLNESSDUSJ
Wellness-dusj med veggvarmeapparat, mosaikk med lys og
skiferoptikk.
(Integra 890 EB & 890 HB)

EL-SENTRAL
Alle elektriske betjeningselementer er gjemt bak en luke
over døren i påbygget.

SENG MED
OPPBEVARINGSROM
Stor oppbevaringsrom i
sengekassen for sengeklær,
tepper osv.

SKAP BAK
Ett klesskap på hver side av
sengen, overskap buet innover
(Integra 890 QB).

LUKSUSKOMFYR
2-delt glassplate, overliggende
brenner, stekeovn.

EKSKLUSIV KAFFEGLEDE
Espressomaskin som kan
senkes elektrisk ned i en vitrin.

AVTREKKSVIFTE
Avtrekksvifte i kjøkkenet med
integrert klokke.
Eura Mobil 2017/2018
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ALKOVEBILER

Høydepunkter
Markant design

Alkovebilmodellene fra Eura Mobil tilbyr sengekombinasjoner for opp til 6 soveplasser avhengig av planløsning
og valgt ekstrautstyr. Så fint at dette imponerende romtilbudet samtidig er så elegant. Activa One er førstevalget
for familier og de som driver med idrett på fritiden, mens Terrestra A er den ultimate bobilen med pålitelig
teknikk, høyeste komfort og mye ekstrautstyr for individualisering.
ACTIVA ONE

Romslige
sittegrupper for opp til
6 personer
Store, oppvarmede
alkover av GRPformdeler
Robust interiør
Trefrie vegger

TERRESTRA A

Mye ekstra oppbevaringsplass i 37 cm høy
dobbel bunn
Store, frostsikre
vanntanker i den doble
bunnen (Activa One:
opp til 140 l ferskvann,
100 l avløpsvann;
Terrestra alkovebiler:
opp til 150/100 l)

Totallengde (m)
Totalbredde (m)
Totalhøyde (m)
Innvendig bredde (m)
Takhøyde (m)
Lastevolum (l)
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A ONE 630 LS

A ONE 650 VB

A ONE 690 HB

TA 570 HS

TA 690 HB

TA 770 EB

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98
1 500

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98
1 800

6,99
2,32
3,13
2,17
1,98
4 000

5,98
2,33
3,19
2,17
1,98
1 800

7,06
2,33
3,19
2,17
1,98
4 200

8,29
2,33
3,19
2,17
1,98
5 000

96/130 5.000
kW/hk motoreffekt, basiskjøretøy
Fiat Ducato 16“ 3,5 t, valgfritt
opp til 180 hk

Liter: maksimalt lastevolum i
oppbevaringsrommet bak

37

1,98

6

Centimeter: Høyde på dobbel
bunn

meter: Takhøyde i alle alkovemodeller fra Eura Mobil

Personer: opp til 6 soveplasser
og 6 godkjente sitteplasser

Bilde:
Activa One

Den største alkovebilen i klassen
Activa One og Terrestra A fra Eura Mobil tilbyr maksimalt romslighet i de elegante alkovene.
Godt rustet for vinteren
Akovebilene er isolert og oppvarmet, vanntanker og
installasjoner befinner seg i den oppvarmede doble
bunnen.
Komponenter av høy kvalitet
Komponenter av høy kvalitet som f.eks. rammevinduer,
elektrisk stigtrinn osv. finnes allerede i nybegynnerserien.
Eura Mobil Sealed Structure
Den moderne GRP-forbindelsesteknikken gjør karosseriet i din bobil både lett og perfekt isolert, samtidig som
den beskytter mot hagl og råtning.
Enormt lastevolum i den doble bunnen
Alkovemodellene fra Eura Mobil tilbyr gjennomgående
doble bunner med 37 cm høyde (TA 770 EB: 46 cm
høyde) og mye oppbevaringsplass.
36
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For reiser med opp til 6
personer
4 eller 5 senger pluss ekstraseng avhengig av planløsning
og sengekonfigurajson

For perfekt plassutnyttelse

For ferie med barn

For maksimal bagasjeplass

En tredje, uttakbar køyeseng
etter ønske (AOne 650 VB);
plassoptimerte vaskerom,
store oppbevaringsrom

Tallrike sovemuligheter,
robuste møbler og
installasjoner

Overdådig oppbevaringsrom
i 37 cm høy dobbel bunn –
for stort fritidsutstyr

ALKOVEB ILER

ACTIVA ONE
Pakk enkelt og greit det du vil, uten å måtte bekymre deg for om du til syvende
og sist kommer til å få plass til alt sammen. Dette er ingen drøm, men
virkeligheten med en Activa One. Allround-alkovebilen har nemlig en
oppbevaringsplass på opp til 4000 liter. Takket være den intelligente
lettkonstruksjons-arkitekturen kan den også lastes flittig i 3,5 tonn-klassen.
Dermed får du til og med plass til fritidsutstyr som tar stor plass, og enda har du
plass til overs for å handle med deg både små og store minner fra ferien.
Du kan reise ubekymret og oppleve maksimalt med uavhengighet. Å reise med
Activa One betyr å oppleve og erfare frihet. På hver eneste kilometer.
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ROMMILJØER

PLASS
TIL HELE
FAMILIEN
I den nye Activa One har vi alt som trengs på
familieferie: robuste møbler, opp til seks soveog sitteplasser og langtidskvalitet av ypperste
klasse. Avslappende lesestunder i den romslige
alkoven eller felles kveldsmåltider – takket være
den praktiske rominndelingen og det lyse og
vennlige oppholdsrommet, får familier med
opp til fire barn lett plass her. Den harmoniske
innredningen med stilige metallhåndtak, lyse
arbeidsflater og lyse flater til å sette fra seg på
i overskapene, gjør oppholdet om bord til en
nytelse. Hvis man ønsker, kan oppholdsrommet
bades i et stemningsfullt kveldslys. Hvem
ønsker vel å gå ut?
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Kjøkkenet i Activa One
har en gasskomfyr
med tre flammer med
glassdeksel, stor
arbeidsflate og en
vannkran med dreibart
antidrypputløp. Et
kjøleskap på 140 liter,
dype overskap og
skuffer med metallføringer inneholder
redskaper og mat.
96
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KOMFORT VERDEN

ETT ROM,
MANGE
PERSPEKTIVER
Activa One er mye mer enn bare en bobil.
Det friske interiøret styrker inntrykket av
robust storhet til en ubetalelig opplevelse:
Følelsen av frihet. Uansett hvilket perspektiv
du betrakter innsiden av Activa One fra –
med til sammen tre forskjellige planløsninger
får vi mange praktiske innredningsløsninger.
Takket være det ergonomisk formede FlowLine-kjøkkenet til 630 LS, har man mye
bevegelsesfrihet om bord.
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WELLNESS

MER PLASS PÅ
FÆRRE KVADRATMETER
For Activa One-modellene 650 VB og
690 HB kan du enkelt lukke lamelldøren til
badet i midten, for så å befinne deg i et lukket
dusjkabinett. Eller du kan nyte den gode
plassen i baderommet bak med separat dusj
i Activa One 630 LS. Dette er dagens
intelligente plassfordeling.
Alltid en del av din wellness-verden: det
store skapet, det elegante speilet, praktiske
og komfortable enkeltspaksarmaturer og
toalett med stor tank, samt mange gjennomtenkte detaljer som f.eks. den stillegående,
trykkregulerte vannpumpen eller sifonger
mot luktdannelse.
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Ferieglede med hele
familien gjøres mulig
av de praktiske
køyesengene bak i
Activa One 650 VB.
Den valgfrie tredje
køyesengen utvider
antall tilgjengelige
soveplasser til seks, og
kan tas ut når den ikke
trengs.

Eura Mobil 2017/2018
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For reiser med opp til 6
personer
4 soveplasser pluss ekstraseng avhengig av planløsning
og sengekonfigurasjon

For ferie med barn

For lange turer i alle årstider

For individualister

Tallrike sovemuligheter,
robuste møbler, god plass

Stort oppholds- og soveområde, kjempestort oppbevaringsrom, maksimal vinterkomfort

Omfattende standardutstyr og
mye ekstrautstyr for tilpasning
til din personlige smak og dine
personlige behov

ALKOVEB ILER

TERRESTRA A
Fra det attraktive karosseriet med vegger trefrie vegger, via den doble
bunnen med 37 cm høyde og mye oppbevaringsplass, til romslige
og oppvarmede alkover, har vi gjort alt for at Terrestra-alkovebilene våre skal
gjøre reisen din enda mer sikker og komfortabel. I tillegg tilbyr Terrestra A
omfattende standardutstyr og en stilfull innredning i valnøtt med detaljer
i hvitt og krom på overskapene.

Eura Mobil 2017/2018
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OPPHOLDSROM

REIS BEDRE I
TERRESTRA A
Romslig og gjennomtenkt rominndeling,
stilfullt materiale av høy kvalitet – i Terrestra
alkovebiler er en avslappende atmosfære
garantert. I sittegruppen bak i TA 570 HS
sitter du som i en lys vinterhage.
Den intelligente setekonstruksjonen gjør det
mulig å montere et ekstra setebelte uten at du
mister oppbevaringsplass i den doble bunnen.
Du må muligens du innstille deg på diskusjoner med dine medreisende om hvem som får
det store privilegiet å sove i den komfortable
og vennlige dobbeltsengen i alkoven.
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FRITID

UTMERKET
PLASSUTNYTTELSE I ALLE
ETASJER
Oppholdet i Terrestra A får deg til å glemme at
du reiser i en bobil. Stuen, soveområdet, kjøkkenet eller badet – overalt merker du det rause
plasstilbudet og det detaljert gjennomtenkte
plasskonseptet.
Både i de romslige alkovene eller i bagasjerommet som med sine 5.000 liter er det største i sin
klasse eller i den doble bunnen i TA 770 EB har
du masse oppbevaringsplass for bagasje, mat og
sportsutstyr. Modellene i Terrestra A-serien har
utmerket plassutnyttelse.
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VELKOMMEN TIL VÅR
VERDEN AV VELVÆRE
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SOVEVERDEN

FRIHETEN
TIL Å BLI
I SENGEN
La deg drive, gjør bare det du har lyst til.
Bli i sengen hvis du har lyst til det. Det er både
bekvemt og komfortabelt i din Eura Mobil.
Her nyter du luksusen i en ferieleilighet og
friheten ved å alltid være mobil. Bruk denne
friheten når du vil og til det du har lyst til.
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SOVEVERDEN

HELT UTHVILT
HVER DAG
I FERIEN
I hoteller er sengene og madrassene ofte et sjansespill. I din Eura Mobil er de
resultatet av omhyggelig utviklingsarbeid og ditt personlige valg. Og de er der for
deg hver eneste dag i ferien.
Avhengig av modellserie, planløsning og utstyr kan du fastsette plasseringen av
og antall soveplasser slik det passer best med antall reisende, ditt behov og ikke
minst din smak. Alle varianter er komfortable og praktiske. I mange tilfeller deler en
skilledør soverommet fra oppholdsrommet, noe som gir deg ro og privatsfære
selv på reiser med flere personer. For at du og dine medreisende kan starte hver
feriedag godt uthvilt.
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Høydepunkter
Kaldskummadrasser med 7
soner
tilpasser seg perfekt til
kroppen til den som sover
Stabile sengebunner,
delvis med underlufting for
enda bedre soveklima
LED-leselamper
for sengelektyre eller i den
mørke årstiden
Praktiske hyller
nær sengen for hjelpemidler,
drikke, lesestoff og mer
Valgfrie ekstrasenger
for flere medreisende,
avhengig av modellserie og
planløsning
Mekaniske eller elektriske
hevesenger
for enda mer oppbevaringsrom, avhengig av modellserie
og planløsning
Miniluker over sengene
slik at du kan se på stjernene

INDIVIDUELL SOVEKOMFORT OG STORT
BAGASJEROM (EB)
Separate enkeltsenger bak er plassert i kjøreretningen med hylle
og nattbord i midten. De aller fleste variantene har sengebunner
som kan løftes for enkel tilgang til bagasjerommet med en høyde
på opp til 125 cm. Ved separat dusj med romdeler mot fremre del
av vognen. I seriene: Profila T/RS, Integra Line, Integra,
Terrestra A/T

D E T KO M F O R TA B L E S OV E R O M M E T
( L AV E E N K E LT S E N G E R / E B )
De separate enkeltsengene i kjøreretningen gir spesielt behagelig, lav innstigning til sengen. En gang fører til baderommet som
er bygd inn på skrå i hekken med separat dusj. En skilledør deler
av mot fremre del av bilen.
I seriene: Profila T/RS og Integra Line (730 EB)

S E N T R A L S E N G , KO M F O R TA B E L T I L G A N G
FRA TO SIDER (QB)
Dobbeltsengen bak er plassert i kjøreretningen og har nattbord
og klesskap på både venstre og høyre side. Ofte kan sengebunnene løftes for tilgang til bagasjerommet. Hvis sengen har
hydraulisk høydejustering, gir dette variabel høyde for både
bagasjerommet og sengen. I seriene: Profila One, Profila T / RS ,
Integra Line, Integra

S OVEG E MAK K E R M E D VARIAB E L
PLASSUTNYTTELSE (QB)
To skyvedører fra soverom med dobbeltseng til badet og en
skilledør fra badet til fremre del av bobilen, gjør at dusj, toalett og
bad kan benyttes separat. Baderommet med servant er bygget
inn sentralt foran sengen.
I seriene: Profila T / RS, Integra Line

KO M F O R TA B E L S E N G F O R KO M PA K T E
KJØRETØYLENGDER (SB)
Den komfortable sengen tilbyr en lav seng det er lett å gå inn og
ut av. Sengebunnen kan løftes for å gi tilgang til bagasjerommet.
Man kan gå inn i sengen fra forsiden og fra den ene siden. Ved
siden av sengen er det et langsgående baderom med separat
dusj. I seriene: Profila T, Profila RS, Terrestra T og Integra Line

S E N G M E D O PPB E VARI N G S PL AS S
I KO M PAK TE PÅBYG G (H B , V B)
Sengene eller dobbeltsengen som er bygget inn på tvers bak, gir
spesielt effektiv plassutnyttelse – sengene bruker hele bilens
bredde, under sengene finner du store oppbevaringsplasser. Ofte
fører en bekvem trappeoppgang ved fotenden av sengen inn til
soveavdelingen. For alle seriene (HB) med unntak av Terrestra T,
VB ved Activa One
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WELLNESS

FRIHETEN
TIL Å HA TID
FOR SEG SELV
Den som hver dag oppdager noe nytt, opplever eventyr og
samler nye inntrykk, gleder seg til roen i bobilen om kvelden.
For å slappe av, komme til krefter, for oppfrisking og nytelse.
Eura Mobil gir deg wellness i et kompakt rom. Funksjonell
med høy kvalitet – for de uforstyrrede øyeblikkene i livet.
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Du kan glede deg over
en spesiell dusjopplevelse takket være den
nye lysstemningen i
dusjen.
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WELLNESS

VÅRT BIDRAG
TIL DITT
VELVÆRE
Med de mange gjennomtenkte detaljene rundt vaskerommet og dusjen i din
Eura Mobil trenger du egentlig ikke å tenke så mye.
I bakgrunnen arbeider imidlertid intelligent teknikk for din welness-opplevelse:
En kraftig og stillegående trykkvannspumpe forsyner metallarmaturer med
lang levetid med vanntrykk fra den opp til 150 liter store ferskvannstanken, akkurat
som hjemme. Vannledningene ligger i den doble bunnen og tar dermed ingen
plass inne i bobilen. Avløpsvannet samles opp i en avløpsvanntank via et rørsystem
med lukthemmende sifonger. På denne måten bidrar kloke ideer og høy kvalitet
hver eneste dag til ditt velvære.

112

Eura Mobil 2017/2018

Høydepunkter
Integrerte eller separate
dusjkabinetter
for maksimal komfort ved
optimal plassutnyttelse
Enkeltspaksarmaturer
for lett innstilling av den
vanntemperaturen du
foretrekker
Armaturer med keramikkpatroner
for problemfri bruk også ved
vann med mye kalk
Store skap og speil
slik at du ikke skal mangle
noe i det mobile baderommet
230 volt stikkontakt
for føner, barbermaskin o.l.

ROMBAD
Maksimal variasjon: Fire skyvedører gjør det mulig å bruke
toalettet, vaskerommet, dusjen og soverommet separat. Dermed
har alle medreisende stor bevegelsesfrihet og maksimal komfort.
Praktisk utstyr er det store speilet samt klappsetet, som gjør det
mulig å utføre manikyr og pedikyr sittende.
I seriene: Profila T, Profila RS, Integra Line, Integra

VA S K E R O M O G S E PA R AT D U S J 7 2 0 E B / Q B
Badene i disse modellene gir også høy komfort og stor bevegelsesfrihet med ergonomisk optimert romdeling. Takket være
separat dusj med skyvedør nyter de reisende fullkommen
wellness-luksus.
I seriene: Profila T, Profila RS, Terrestra T, Integra Line

KO M B IVAS K E RO M 6 5 5 E B
Modellene Terrestra alkovebiler og Integra Line 655 EB har en
stor, integrert runddusj som kan stenges av fra resten av vaskerommet med to skyvedører. Store skap og speil gir også her stor
komfort på badet.
I seriene: Terrestra A, Integra Line

L AN G S GÅE N D E VAS K E RO M
Ved SB-planløsningene gir det langsgående vaskerommet ved
siden av sengen et integrert dusjkabinett og et benktoalett med
klappsete. Med den intelligente plasseringen av foldbare
dusjdører i gangen kan brukeren av det mobile badet også her
glede seg over overraskende mye plass.
I seriene: Profila T, Profila RS, Terrestra T, Integra Line

VAS K E RO M I M I DTE N
I planløsningene under 7 meter lengde er det installert et
vaskerom i midten ved Profila T/RS og Integra Line. Med den
integrerte romdusjen og et benktoalett gir også dette mobile
badet overbevisende bevegelsesfrihet og stor komfort.
I seriene: Profila T, Profila RS, Integra Line

KO M PAK T VAS K E RO M
I Activa One 650 VB og 690 HB skilles dusjen fra vasken og
toalettet med en foldedør. Til tross for kompakt grunnflate gir
badet mye komfort. De individuelle vaskerommene bak i Activa
One 630 LS og Integra Line 730 EB overbeviser med separat dusj
og stort plasstilbud. Badet i PT 695 EB gir en intelligent løsning
for mer bevegelsesfrihet med den svingbare vasken.
I seriene: Activa One, Profila T, Integra Line
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Vask og komfyr blir til
deksler med ekstra
arbeidsflate, store
skuffer gir oppbevaringsrom for alle
ingredienser og alt
kjøkkenutstyr. Smarte
detaljer som oppbevaringsrommet i gulvet,
kan brukes som
vinkjeller og setter
prikken over i-en for
nytelse.
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KJØKKEN

FRIHETEN
TIL Å NYTE
SPESIELLE
ØYEBLIKK
La dagen passere i revy med et glass god vin og et godt
måltid på et helt spesielt sted. Kjøkkenet i Eura Mobil er
som skapt for dette – til tross for begrenset plass er
de en perfekt arbeidsplass for proffkokker og gir deg alle
forutsetninger for nytelse du husker.
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Høydepunkter
Gassovn med 3 bluss og
med elektrisk antenning
Perfekt varmedosering og
komfortabel betjening
KJØKKEN

MOBIL
KJØKKENKOMFORT
Frokost på stranden, lunsj i fjellet, middag ved sjøen. Hyggelig felles
måltider for hele familien, eller romantisk middag for to. Med de eksklusive
kjøkkenene fra Eura Mobil kan du hver dag velge hvor, når og for hvem du
vil tilberede det neste måltidet for og spise det sammen med. Matlagingen
er minst like avslappende på veien som hjemme. Perfekt romdeling,
gjennomtenkte oppbevaringsmuligheter og mange praktiske detaljer,
rammet inn av en stilfull stemning, tilfredsstiller også de høyeste kravene.
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Store kjøleskap
Opp til 175 liter avhengig av
modell, planløsning og
ekstrautstyr
Uttrekkbare plater med
rulleføringer av metall
for maksimal stabilitet og
lang levetid
Skuffer med selvlukking og
lukkedemping
letter bruken og demper
lukkelyden
Dype, uttrekkbare plater og
overskap
for stort oppbevaringsrom
Vannkran med dreibart
antidrypputløp
forhindrer drypping under
kjøring

FLOW-LINE-KJØKKEN
Den buede designen for Flow-Line-kjøkkenet går flytende og
harmonisk over i sittegruppen. Samtidig gjør dette plasskonseptet det mulig med dype skuffer og en stor, ergonomisk arbeidsflate. De underdelte overskapene gir ytterligere oppbevaringsplass.
I seriene: Activa One, Profila T og RS, Integra Line, Integra

LANGSGÅENDE KJØKKEN
Der hvor det ligger nært til planløsningen, er kjøkkenet laget som
langsgående arbeidsområde. Kjøkkenvinduet, som i dette tilfellet
er ekstra bredt, gjør kjøkkenet lyst og luftig, mens brede skuffer
gir spesielt mye oppbevaringsrom.
Activa One 650 VB og 690 HB, Profila T 590 FB og 660 HB,
Profila RS 660 HB, Terrestra T 650 EB, Integra Line 655 EB og
690 HB

KLASSISK VINKELKJØKKEN
I Terrestra T 670 og 720 er kjøkkenet plassert i klassisk vinkel.
Også denne spesielt kompakte utførelsen gir rikelig arbeidsflate
på grunn av muligheten til å dekke til kokefeltet og/eller vasken
med dekkplaten avhengig av situasjon.
Terrestra T 670 SB og 720 EB

BRED SKUFF
Da skuffer har mer oppbevaringsplass og orden enn skap med
dører, har vi utstyrt underskapene i alle Eura Mobil-kjøkkener med
skuffer. I modellene med langsgående kjøkken er de til og med
laget ekstra brede for ekstra mye oppbevaringsplass.

DYP GASSK ASSE
Propangassflaskene som brukes for komfyren og varmeapparatet
finner du i den dypt plasserte gasskassen, og tar dermed ikke opp
verdifull oppbevaringsplass i kjøkkenet. På grunn av den lave
posisjonen er det raskt og enkelt å skifte gassflaske for hånd.

VAN N K R AN M E D ANTI D RY PPU TL Ø P
En enkel dreining er vår geniale løsning på problemet med
dryppende kraner: Når vannkranen ikke brukes, og fremfor alt
under kjøring, dreier du kranen i Eura Mobil-kjøkkenet ganske
enkelt oppover, slik at den ikke lenger kan dryppe.
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ACTIVA
ONE

M Ø B E LT R E K K

INDIVIDUELT
BOMILJØ À LA
CARTE
Hjemme er alltid best – den som gjerne reiser, ville kanskje være uenig.
Med mindre du reiser i en Eura Mobil. Da har du nemlig det bomiljøet som du
har valg i henhold til egen smak og eget behov, alltid hos deg. For trekkene
til sittegruppen i din Eura Mobil velger du bland våre slitesterke stoffer av
høy kvalitet eller elegant skinn av høy kvalitet. Gjør din Eura Mobil til ditt helt
personlige hjem når du er underveis.
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Eksempler med sømtype Integra

Eksempler med sømtype Terrestra

Beige skinn

Dara
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Grått skinn

Skinn Alcantara
(Terrestra T eksklusive)

BORNEO

SOFIA

PROFILA T ∙ PROFILA RS ∙ INTEGRA LINE ∙
TERRESTRA T ∙ TERRESTRA A ∙ INTEGRA

ikke for Integra

COMO / MAKA /
CHALET

BORNEO / MAKA /
CHALET

DARA / OLBIA /
NAVAR R A

PI SA / FA N O /
SØMTYPE INTEGRA

S O F I A / KO TA /
CHALET

ROMA / VILA /
NAVAR R A

CALI / MAKA /
CHALET

CALI / MAKA /
NAVAR R A

S K I N N G R ÅT T /
KO TA / C H A L E T

S K I N N G R ÅT T /
KO TA / N AVA R R A

SKINN BEIGE /
OLBIA / CHALET

SKINN BEIGE /
O LB IA / NAVAR R A
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Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
Tlf. +49 67 01 / 20 3–200
Faks +49 67 01 / 20 3-210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

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