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Prodávající nečiní záruky o přesnosti, úplnosti ani aktuálnosti zde dostupných informací, grafického zpracování, textů, odkazů nebo dalších materiálů. 
Prodávající na sebe nebere odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu reklamních materiálů a webových stránek. Prodávající si vyhrazuje právo 
kdykoli měnit zveřejněné informace, a to i bez oznámení.

Proč KaravanTravel.cz? 
 
Málokterý prodejce má s obytnými vozy 
osobní zkušenosti od roku 1990!

• Odpovědný a vstřícný přístup
• Profesionální poradenská činnost  

při výběru vašeho obytného vozu
• 20 let osobních zkušeností s cestová-

ním obytnými vozy
• 15 let podnikání, provozování  

flotily obytných vozů v půjčovně
• Akční ceny
• Zvýhodněné pakety výbavy
• Montáž veškerého příslušenství 
• Výhodné financování

Zároveň dovolte, abychom se Vám  
představili jako autorizovaní prodejci 
obytných vozů Euramobil  
a Caravans International, Mobilvetta  
a Clever Vans.

Výhodně nakupujeme, 
výhodně prodáváme.

Víc než 20letá osobní zkušenost  
a osobní přístup je to, co naši  

zákazníci oceňují:

„Hezký den pane Mühlbergere, 
děkuji za Váš email. Já Vám taky musím poděkovat za Váš čas, 
který jste mi věnoval a pomohl jste mi pochopit věci a názory 
na to, jak si karavan dobře vybrat. Jsou to pro mě cenné názory, 
které využiji při výběru a koupi karavanu. Určitě se v brzké době 
na Vás obrátím a v Brně na veletrhu se určitě uvidíme... 
Děkuji za Vaši nabídku, abych se na Vás obrátil. Rád jí využiji. 
Přeji ještě jednou příjemný den s úsměvem na tváři!“
Zdeněk J.
„Dobrý den pane Čapku,
i já bych Vám chtěl nejprve poděkovat za péči, kterou jste nám 
na výstavě věnovali. Za druhé Vám chci pogratulovat k Vašemu 
teamu. Myslím, že to jsou lidi na svém místě – zapálení a umí být 
přesvědčiví a když neví, tak zjistí obratem + co jsme si na výstavě 
domluvili, to jsem měl do týdne na mailu. Paráda.....
Mějte se fajnově a ať se vám jen a jen daří.“
Petr Š.



Nová definice luxusních obytných vozů  
Stejně jako v předcházejících letech byly obytné vozy  EURA MOBIL oceněny čtenáři  

nejčtenějšího německého portálu o karavanech a cestování Promobil cenou  
„die Reisemobile des Jahres”– nejlepší cestovní automobil roku. 

V roce 2018 zvítězila ve své kategorii  Terrestra. V roce 2016 senzačně zvítězila ve své kategorii  
Activa One, 2. místo obsadila  Terrestra A a na stupni vítězů se umístila také Integra Line.

1. PLATZ
Eura Mobil Activa One 
Alkovenmobile bis 50000 €

2. PLATZ
Eura Mobil Terrestra A 
Alkovenmobile über 50000 €

3. PLATZ
Eura Mobil Integra Line 
Integrierte bis 70000 €

1. PLATZ
Eura Mobil Terrestra
 Integrierte bis 50000 €
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DESET DOBRÝCH DŮVODŮ

EURA MOBIL
Prémiová značka Eura Mobil je již 50 let synonymem 
luxusních obytných vozů německé kvality, skvělých 
technických řešení s dlouhodobou životností a luxusu.  
A to díky použití výjimečné technologie, kvalitní kon-
strukci nástavby, precizně zpracovaným detailům  
a komfortnímu vybavení interiéru. Než si vyberete 
svůj obytný vůz, informujte se o výhodách techno-
logie zapečetěné konstrukce nástavby.

 
 #1 OBYTNÝ VŮZ ROKU

Vozy Eura Mobil jsou již desítky let testovány 
těmi nejnáročnějšími kontrolory kvality, a to 
zákazníky po celé Evropě. I v roce 2017 Eura 
Mobil Activa One vyhrál 1. místo, tentokrát 
od čtenářů prestižního italského magazínu 
CAMPERONLINE. Nejen ocenění, ale  
i enormní zájem o vozy Eura Mobil je potvr-
zením správnosti směřování značky.

#2 SKVĚLÁ TECHNOLOGIE 
Kvalita konstrukce zaručuje dlouhodobou 
životnost nástavby, excelentní tepelné a zvu-
kové izolační vlastnosti. Konstrukce je navr-
žena tak, aby zabraňovala tepelným mostům, 
eliminovala průsaky vody a byla odolná proti 
silničnímu posypu, soli, kroupám a aby mate-
riály v podlaze odolaly korozi.

360° ochrana



#3 LEPENÉ SPOJE
Kvalitní GFK panely využívají technologii spojů z 
leteckého průmyslu bez použití šroubů. Panely se 
spojují pomocí hliníkového profilu a lepidla s nosností 
3,5 tuny na běžný metr lepidla. 

#4 BEZ POUŽITÍ DŘEVA  
     A HLINÍKU
Podlaha, střecha, stěny z GFK (Glasfaser Konstruktion  
– konstrukce ze skleněných vláken) bez použití dřeva  
a plátů hliníku přinášejí zvýšenou odolnost vůči 
vnějším vlivům (voda, kroupy, nečistoty, sůl, kamínky, 
jednodušší opravy pláště a také výhodnější pojištění).  

#5 IZOLOVANÁ DVOJITÁ  
     PODLAHA
Cirkulace teplého vzduchu v podlaze – efekt vyhřívané podlahy 
– uzávěry potrubí, izolace průchodů v podlaze, výborné tepelně 
technické a akustické vlastnosti, ale i výborné praktické využití, 
to vše jsou výhody dvojité podlahy vozů Eura Mobil. Namáhaná 
místa podlahy jsou vyztužena tvrzenou polyuretanovou pěnou  
s dlouhou životností.



VYSOKÁ KVALITA  
PROVĚŘENÁ ČASEM

#6 NEJLEPŠÍ PARAMETRY 
      NA ZIMU
Vozy Eura Mobil s odpovídajícím vybavením 
splňují normu EN 1646-1 (požadavky oby-
vatelnosti motorových karavanů z hlediska 
zdraví a bezpečnosti) a dosahují  nejvyšší 
klasifikace „zimě odolný“. S potrubím Harflex 
na čerstvou vodu a zesíleným odpadním 
potrubím Vás zima nepřekvapí.

#7 KVALITNÍ IZOLACE  
      A XPS
Výborné tepelně technické a akustické vlast-
nosti, zamezení tepelným mostům předurčují 
vozy Eura Mobil k použití v zimních, ale  
i v horkých měsících. XPS je extrudovaný po-
lystyrén vyznačující se sníženou nasákavostí.

Díky tomu má Eura Mobil nejlepší parametry  
na zimu včetně Arktického Paketu a poskytuje  
10 let záruku těsnosti a 3 roky záruku na kvalitu 
provedení nábytku.



 

# 8 ZÁRUKA BEZSTAROSTNÉ  
      JÍZDY 
ZÁRUKA TĚSNOSTI 10 LET A 3 ROKY ZÁRUKA NA NÁBYTEK NEBO  
DO 150 000 km 

Garantuje a dokazuje kvalitu provedení a zpracování v nej-
vyšší kategorii pro obytné vozy. Téměř 1 000 částí nábytku 
v jednom obytném voze, vyráběných ve vlastní dílně, to je 
kvalita, která je na první pohled vidět.

# 10 VELKÉ ÚLOŽNÉ PROSTORY 
Nejen skvělá technologie, ale i chytré řešení dvojité 
podlahy Eura Mobil zajišťují až 4 000 litrů (do 3,5 tuny) 
a 5 000 litrů (do 5,5 tuny) úložného prostoru. Bez pro-
blémů proto naložíte vše, co na cestách máte rádi  
s sebou: Váš skútr, surf či kola s kočárkem, a k tomu 
ještě 150 litrů čerstvé vody v izolované a vyhřívané 
nádrži.

# 9 LEHKÁ VÁHA 
Díky technologii GFK, konstrukci bez použití dřeva, plátů 
hliníku a spojovacích šroubů vykazují vozy Eura Mobil vyšší 
doložnost na obestavěný prostor (dle půdorysu) – až  
o 50 kg oproti konkurenci.
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EURA MOBIL 2018/2019

PROFILA T

PROFILA RS

ACTIVE ONE

INTEGRA LINE

INTEGRA

PRS 675 SB 6,99 m PRS 695 EB 6,99 m PRS 695 HB 6,99 m PRS 695 QB 7,09 m PRS 720 EB 7,41 m

PT 675 SB 6,99 m PT 695 EB 6,99 m PT 695 HB 6,99 m

I 700 EB 7,15  m

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

IL 695 HB 6,99  mIL 675 SB 6,99  mIL 655 EB 6,99 m

I 700 HB 7,15  m

IL 695 EB 7,09  m IL 695 QB 7,09  m IL 720 EB 7,41  m

PT 720 EB 7,41 m
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PT 720 QB 7,41 m PT 725 QB 7,41 m PT 730 EB 7,41 m

PRS 720 QB 7,41 m PRS 725 QB 7,41 m PRS 730 EB 7,41 m

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

IL 730 EB 7,41 mIL 720 QB 7,41 m IL 725 QB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m I 760 EB 7,89 m



 

   Eura Mobil Integra Line

Sériová výbava (zvláštnosti modelu)

Konstrukce odolná proti kroupám, podlaha, střecha a stěny z GFK, dvojitá podlaha vyhřívaná teplým 
vzduchem, 2x airbag, 16“ kola, CCS, ABS, Fix&Go, denní světla, ESP a trakce a asistence sjezdu, „pilotní“ 
sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, podélně a výškově nast. volant, stahovací postel 
nad prostorem řidiče, 3plotýnkový plynový vařič, dojezdy ve skříňkách kuchyně, kvalitní kování, lednička 
140–175 l (220 V, 12 V, plyn), 3x220 V, 1x12 V, 3x USB, Truma Combi, prostor pro 2 plynové lahve, izolo-
vaná a vyhřívaná nádrž na pitnou vodu 140 l, nádrž na odpadní vodu 100 l, gelová baterie 80 Ah, prostor 
garáže až 3 000 l, interiér Chalet/Navarra, stahovací postel nad prostorem řidiče, 7zónové matrace, 
ambientní osvětlení, jídelní stůl otočný o 360 °, 10 let záruka těsnosti, 3 roky záruka na nábytek, široká 
příplatková výbava za příznivé ceny
Edice MONDIAL zvýhodněná o 174 189 Kč, Komfort Paket: manuální klimatizace, tempomat, bederní 
opěrka s nastavením výšky pro pilotní sedadla, zpětná kamera s moniceiverem, koberec v kabině řidiče, 
Styling Paket: LED denní,  mlhová a odbočovací světla, 16‘‘ Alu kola, chromové rámečky na přístrojích 
palubní desky, Touring Paket: střešní okno Heki, centrální zamykání dveří nástavby, dveře nástavby 
včetně sítě proti hmyzu

Technické údaje

Základní vozidlo: Fiat Ducato  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: ANO, 11 cm   
Celková hmotnost (kg): 3 500 – 4500  
Užitné zatížení (kg): dle modelu (555 –1430) 
Počet míst k jízdě: 4–5
Počet míst na spaní: 4–6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
dle modelu x 2 320 x 2 880 mm

Nově definovaný standard A class obytných vozů.



 

   Eura Mobil  Integra  I 890 EB

Technické údaje    

Základní vozidlo: Fiat Ducato podvozek ALKO 3 osy 
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS
Poháněná náprava:  přední   
Dvojitá podlaha: ANO, 19,5 cm
Celková hmotnost (kg): 5 500   
Užitné zatížení (kg): 1 500   
Počet míst k jízdě: 4–5
Počet míst na spaní: 4–6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):  
7 150 x 2 320 x 2 990
7 890 x 2 320 x 2 990
8 990 x 2 320 x 2 990

Sériová výbava (zvláštnosti modelu)

Konstrukce odolná proti kroupám, podlaha, střecha a stěny z GFK, dvojitá podlaha vyhřívaná teplým 
vzduchem, 2x airbag, 16“ kola, ALKO podvozek, zesílená přední náprava, ABS, Fix&Go, LED světla, ESP 
a trakce + asistence  sjezdu, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, podélně a výškově 
nast. volant, 3plotýnkový extra velký plynový vařič, digestoř, trouba, skříňkový výtah na kávovar s přípra-
vou zásuvky na 220 V, přístrojová deska a výplně dveří v dekoru „carbon“, centrální zamykání nástavby, 
koberec podlahy nástavby, sítě proti hmyzu, dojezdy ve skříňkách kuchyně, kvalitní kování, 7zónové 
matrace, ambientní osvětlení, 3x220 V, 1x12 V, jídelní stůl  na chromové noze a s ozdobným dekorem, 
lednička 160 l  (220 V, 12 V, plyn), vodní topení ALDE s 27 konvektory, Duo control Eis-Ex, nádrž pitná/
odpadní voda 150/100 l, ochrana proti zamrznutí nádrže na pitnou a odpadní vodu, gelová baterie 
80 Ah, prostor garáže 3 000 l, dveře 2 x 850 x 1 150 mm, interiér Navarra, stahovací postel nad prosto-
rem řidiče, 10 let záruka těsnosti, 3 roky záruka na nábytek
Široká příplatková výbava a výhodné pakety, výbava za příznivé ceny. 
Také ve variantě I 700 HB, I 700 EB, I 760 EB, I 760 QB, I 890 QB.

Nově definovaný standard A class obytných vozů.

NOVINKA 

2018/2019



 



 

   Eura Mobil Profila T

Sériová výbava (zvláštnosti modelu)

Konstrukce odolná proti kroupám, podlaha, střecha a stěny z GFK, dvojitá podlaha vyhřívaná teplým 
vzduchem, 2x airbag, 16“ kola, podvozek CCS, ABS, Fix&Go, denní světla, ESP a trakce +, asistence  
sjezdu, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, podélně a výškově nast. volant,  
3plotýnkový plynový vařič, dojezdy ve skříňkách kuchyně, kvalitní kování, lednička 140 l (220 V, 12 V, 
plyn), Truma Combi, prostor pro 2 plynové lahve, izolovaná a vyhřívaná nádrž na pitnou vodu 140 l a  
nádrž na odpadní vodu 100 l, gelová baterie 80 Ah, prostor garáže až 3 000 l, interiér Chalet/Navarra, 
7zónové matrace, ambientní osvětlení, jídelní stůl otočný o 360 °,3x 220 V, 1x 12 V, 3x USB, 10 let záruka 
těsnosti, 3 roky záruka na nábytek, široká příplatková výbava za příznivé ceny
Edice MONDIAL zvýhodněná o 216 290 Kč, Komfort Paket: manuální klimatizace, elektrické ovládání 
zrcátek, tempomat, „kapitánské“ sedadlo řidiče a spolujezdce, zpětná kamera s moniceiverem, koberec 
v kabině řidiče, Styling Paket: přední nárazník v barvě vozu, světlomety s černými rámečky, LED denní 
světla, 16‘‘ Alu kola, chromové rámečky na přístrojích palubní desky, černě lakovaný přední grill masky  
v barvě klavírový lak, Touring Paket: panoramatická střecha – střešní okno Heki, centrální zamykání dveří 
nástavby, sítě proti hmyzu, plisované zatemnění kabiny řidiče

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat Ducato  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: ANO, 11 cm   
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): dle modelu až 690  
Počet míst k jízdě: 4–5
Počet míst na spaní: 2–4
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
dle modelu x 2 320 x 2 860 mm 

Nově definovaný standard Polointegrovaných obytných vozů.



 .

   Eura Mobil Profila RS

Sériová výbava (zvláštnosti modelu)

Konstrukce odolná proti kroupám, podlaha, střecha a stěny z GFK, dvojitá podlaha vyhřívaná teplým 
vzduchem, 2x airbag, 16“ kola, podvozek CCS, ABS, Fix&Go, denní světla, ESP a trakce +, asistence 
sjezdu, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, podélně a výškově nast. volant, plnohod-
notná stahovací postel pro 2 osoby, 3plotýnkový plynový vařič, dojezdy ve skříňkách kuchyně, kvalitní 
kování, lednička 140 l (220 V, 12 V, plyn), Truma Combi, prostor pro 2 plynové lahve, izolovaná a vyhříva-
ná nádrž na pitnou vodu 140 l, nádrž odpadní vody 100 l, gelová baterie 80 Ah, prostor garáže až 3 000 l, 
interiér Chalet/Navarra, 7zónové matrace, ambientní osvětlení, jídelní stůl otočný o 360°, 3x220 V, 
1x12 V, 10 let záruka těsnosti, 3 roky záruka na nábytek, široká příplatková výbava za příznivé ceny
Edice MONDIAL zvýhodněná o 216 290 Kč, Komfort Paket: manuální klimatizace, elektrické ovládání 
zrcátek, tempomat, „kapitánské“ sedalo řidiče a spolujezdce, zpětná kamera s moniceiverem, koberec 
v kabině řidiče, Styling Paket: přední nárazník v barvě vozu, světlomety s černými rámečky, LED denní 
světla, 16‘‘ Alu kola, chromové rámečky na přístrojích palubní desky, černě lakovaný přední grill masky  
v barvě klavírový lak, Touring Paket: panoramatická střecha – střešní okno Heki, centrální zamykání dveří 
nástavby, sítě proti hmyzu, plisované zatemnění kabiny řidiče

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat Ducato  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS /150 PS /180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: ANO, 11 cm   
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): dle modelu až 590  
Počet míst k jízdě: 4–5
Počet míst na spaní: 4–5
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):  
dle modelu x 2 320 x 2 890

Nově definovaný standard Polointegrovaných obytných vozů.



 



 

   Eura Mobil Activa One

Sériová výbava (zvláštnosti modelu)

Konstrukce odolná proti kroupám, podlaha, střecha a stěny z GFK, nástavba splňuje normu pro zimní 
provoz EN1646, teplým vzduchem vyhřívaná a izolovaná alkovna, vyklápěcí postel alkovny, 2 okna  
v alkovně, 7zónové matrace, 2x airbag, 16“ kola, podvozek CCS, ABS, Fix&Go, denní světla, ESP a trakce+  
a asistence  sjezdu, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, podélně a výškově nast. 
volant, 3plotýnkový plynový vařič, lednička 90–140 l (220 V, 12 V, plyn), 2x220 V, 1x 12 V, Truma Combi, 
prostor pro 2 plynové lahve, 140 l nádrž na pitnou vodu, 100 l nádrž na odpadní vodu – obě nádrže jsou 
vyhřívané a izolované, gelová baterie 80 Ah, teplým vzduchem vyhřívaná dvojitá podlaha 37 cm, prostor 
garáže  až 4 000 l pro převoz delších předmětů (surf, skútr), interiér Arizona Esche, 10 let záruka těsnos-
ti, 3 roky záruka na nábytek
Zvláštní příplatková výbava: zadní dveře garáže 
Výhodné paketové výbavy: Touring Paket, Komfort Paket, Styling Paket a Prestige Paket

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat Ducato  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: ANO, 37 cm   
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): dle modelu až 680  
Počet míst k jízdě: 4–6
Počet míst na spaní: 6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2 320 x 3 130 mm

Nově definovaný standard obytných vozů s Alkovnou.



 



SKVĚLÁ VÝBAVA A DOSTUPNÁ CENA? ANO! 
SEZNAMTE SE:  

CARAVANS INTERNATIONAL

Pokud jste nadšeni z cestování, 
 kempování v přírodě, ale dosud jste na  

svůj obytný vůz nenašetřili, je zde  
řešení i pro Vás.

Když si prohlédnete vybavení, technologii 
 konstrukce, zpracování interiéru, 
nebudete věřit, že něco takového  
je dostupné již v základní výbavě  

obytných vozů u značky  
Caravans International. 

již 35 let





ŠEST DOBRÝCH DŮVODŮ

CARAVANS  
INTERNATIONAL

# 1 EXTREME PROTECTION SYSTEM  
     & EVO TECHNOLOGY
Tato technologie je vyvinutá speciálně pro stavbu obytných prostorů. Technologie EXPS zaru-
čuje absolutní ochranu, větší izolaci, ochranu proti atmosferickým vlivům, maximální pevnost 
konstrukce a vyšší odolnost díky kvalitní izolaci a extrémnímu materiálu v obvodových zónách – 
Styrofoam®.

Záruka na těsnost a zatékání po dobu 6 let. Dlouhodobý 
kontinuální výzkum přinesl evoluční řešení v ochraně  
nástavby. EVO TECNOLOGY je nová technologie GFK,  
která pro stěny, střechu a podlahu zaručuje nejvyšší  
ochranu Vašeho motorového karavanu.



# 2 NOISE REDUCTION TECHNOLOGY /
      TECHNOLOGIE REDUKCE HLUKU
Nový montážní systém pro vnitřní součásti. Technologie redukce hluku je technologie, 
která Vám poskytuje pohodlnější cestování díky lepší konstrukční kvalitě. Nábytek je 
opatřen měkkým materiálem pro spojování nábytku a těla. Plastový oddělovač separuje 
spodní podlahu od bloku šasi.

# 3 MADE TO BREATHE  
      STVOŘEN K DÝCHÁNÍ
Prodyšná technologie podporuje cirkulaci vzduchu tím, že vyrovnává teplotu a zabraňuje 
kondenzaci vody. Tuto vlastnost oceníte jak v létě, tak i v zimě.



# 4 ALL INCLUSIVE
Manuální klimatizace, 2x airbag, palubní počítač, ABS, centrální zamykání kabiny, el. ovládání 
oken a zpětných zrcátek, lamelové rošty, sítě proti hmyzu, LED osvětlení, komfortní sedadlo 
řidiče a spolujezdce, 2x střešní okno HEKI, velká lednička (220 V, 12 V, plyn), Truma Combi,  
el. stahovací postel nebo panoramatická střecha nebo alkovna.  
U modelů Magis a Riviera: solární panel, zpětná kamera, 3. lůžko vzadu, panoramatické okno  
nad řidičem.

VŠE PRO POHODLNÉ 
CESTOVÁNÍ JIŽ  
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

All Inclusive a výhodné financování umožňuje prožít  
každou cestu jako jedinečný zážitek.



#5 SKANDINÁVSKÝ ZIMNÍ  
      PAKET
Pro Vaše nejvyšší pohodlí při zimní turistice. Vynikající  
izolace, správná distribuce vzduchu, výkonné topení, izolace  
a vyhřívání odpadní nádrže, izolace vstupního schodu, el. vyhří-
vané vnější potrubí, izolační závěs kabiny řidiče činí produkt CI 
vhodný nejen pro letní, ale i zimní dovolenou.

#6 FLEXIBILNÍ ÚLOŽNÉ  
      PROSTORY
Garáže vybavené nejvyšší modularitou pro přepravu ještě větších  
předmětů (např. jízdních kol) – díky odnímatelným nebo zvedacím lůžkům 
(Systém Flex Space). Odkládací přihrádky a přihrádky pod lůžky  
pro flexibilní zatížení. 



HORON 
POLOINTEGRÁL

HORON 
ALKOVNA  

CARAVANS INTERNATIONAL

5 m 6 m

MAGIS 
POLOINTEGRÁL

MAGIS 
ALKOVNA 

RIVIERA  
ALKOVNA  
POLOINTEGRÁL

TRIACA 
POLO- 
INTEGRÁL

MAGIS 
INTEGRÁL

HORON 
INTEGRA  

 MAGIS 35 XT 5,99 m MAGIS 63 XT (P) 6,99 m

 TRIACA 32 XT 5,97 m

HORON 95 XT 6,99 m

MAGIS 85 XT (P) 6,99 m

MAGIS 85 INTEGRAL 6,97 m

HORON 94 XT 6,41 m

 MAGIS 94 XT 6,41 m

MAGIS 77 M 6,99 m

RIVIERA 85 6,99 m

HORON 61 XT 6,99 m

HORON 77 M 6,99 m

 MAGIS 83 XT (P) 6,99 m

MAGIS 85 M 6,99 m

RIVIERA 95 6,99 m

HORON 85 XT 6,99 m

HORON 79 M 6,99 m

 MAGIS 95 XT  (P) 6,99 m

MAGIS 95 M 6,99 m

MAGIS 95 INTEGRAL 6,97 m

RIVIERA 95 M 6,99 m

HORON 95 M 6,99 m



7 m

– el. stahovací postel
– panoramatické okno místo el. stahovací postele
– alkovna

XT
P
M

 2018/2019

8 m

HORON 67 INTEGRAL 7,45 m HORON 84 INTEGRAL 7,45 m HORON 87 INTEGRAL 7,45 m

HORON 86 XT (P) 7,45 m HORON 87 XT 7,45  m

  MAGIS 82 XT (P) 7,43 m

HORON 65 XT (P) 7,45 m

  RIVIERA 65 7,43 m

HORON 90 M  7,45 mHORON 84 M  7,45 m

 RIVIERA 84 M 7,41 m

 MAGIS 74 XT 7,30 m

HORON 67 XT 7,45 m

 MAGIS 66 INTEGRAL 7,45 m MAGIS 65 INTEGRAL 7,45 m MAGIS 84 INTEGRAL 7,45 m

HORON 65 INTEGRAL 7,45 m

HORON 84 XT (P) 7,45 m

MAGIS 84 M 7,45 m

  MAGIS 65 XT (P) 7,45 m  MAGIS 66 XT (P) 7,45 m MAGIS 84 XT (P) 7,45 m

 RIVIERA 84 7,43 mRIVIERA 82 7,43 m   RIVIERA 98 7,43 m

 MAGIS 82 INTEGRAL 7,39 m

 MAGIS 98 XT  7,43 m

HORON 63 XT 7,45 m

  RIVIERA 66 7,43 m



 

   CI HORON

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, klimatizace, 2x airbag, rádio s ovládáním na volantu, palubní počítač, tempomat, 
16“ kola s poklicemi,  speciální závěsy a zesílené pneumatiky, ABS, ESP, centrální zamykání kabiny,  
el. ovládání oken a zpětných zrcátek, lamelové rošty, USB zásuvka, sítě proti hmyzu, LED osvětlení,  
2x střešní okno Heki 400x400 mm, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné s loketními opěrkami, Fix&GO, 
podélně a výškově nast. volant, 3plotýnkový plynový vařič, lednička 140 l (220 V, 12 V, plyn), Truma 
Combi topení 4 kW, prostor pro plynové lahve, nádrž pitná/odpadní voda 120/100 l, velký prostor 
garáže
4 půdorysy
XT: el. stahovací postel
M:  alkovna
P:   panoramatické okno místo el. stahovací postele                 

Technické údaje 

Základní vozidlo: Ford  
Motor (objem, výkon): 2,0 TDI, 130 PS   
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: NE   
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): 428   
Počet míst k jízdě: 5, alkovna 6 
Počet míst na spaní: 4–5, alkovna 6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
7 450 dle půdorysu  x 2 350 x výška 2 900  
(alkovna 3 200) mm

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.



 

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, klimatizace, 2x airbag, rádio s ovládáním na volantu, palubní počítač, tempomat, 
16“ kola s poklicemi, speciální závěsy a zesílené pneumatiky, ABS, ESP, centrální zamykání kabiny, elek-
trické ovládání oken a zpětných zrcátek, lamelové rošty, USB zásuvka, sítě proti hmyzu, LED osvětlení, 
panoramatické okno nad řidičem, 2x střešní okno Heki 400x400 mm, sedadlo řidiče a spolujezdce otoč-
né, s loketními opěrkami, Fix&GO, podélně a výškově nast. volant, 3plotýnkový plynový vařič, lednička 
140  l (220 V, 12 V, plyn), Truma Combi topení 4 kW, prostor pro plynové lahve, nádrž pitná/odpadní 
voda 120/100 l, velký prostor garáže, střešní okno nad řidičem, prosklené dveře do obytné části, flexibil-
ní nastavení výšky postele/prostoru garáže (dle modelu), střední lůžko v zadní části (dle modelu) 
19 půdorysů
XT: el. stahovací postel
P:   panoramatické okno místo el. stahovací postele 
M:  alkovna                 

Technické údaje

Základní vozidlo: Ford
Motor (objem, výkon): 2,0 TDI, 130 PS   
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: NE 
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): 428   
Počet míst k jízdě: 5, alkovna 6 
Počet míst na spaní: 4–5, alkovna 6
Rozměry v mm (délka šířka x výška): 
7 450 dle půdorysu  x 2 350 x výška 2 900  
(alkovna 3 200)

   CI HORON INTEGRAL



 

   CI MAGIS INTEGRAL

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, solární panel, klimatizace, 2x airbag, palubní počítač, zpětná kamera, tempomat, 
15“ kola s poklicemi, zesílené pneumatiky, ABS, LED denní světla, centrální zamykání kabiny, elektrické 
ovládání oken a zpětných zrcátek s rozmrazováním, lamelové rošty, plisované zatemnění kabiny řidiče, 
USB zásuvka, sítě proti hmyzu, LED osvětlení, stahovací postel v prostoru nad řidičem, 2x střešní okno 
Heki 400x400 mm a 1x Midi Heki 700x500 mm, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné, s loketními opěr-
kami,  Fix&GO, podélně a výškově nast. volant, 3plotýnkový plynový vařič, lednička 140 l (220 V, 12 V, 
plyn), Truma Combi topení 4 kW, prostor pro plynové lahve, nádrž pitná/odpadní voda 120/100 l, velký 
prostor garáže, prosklené vstupní dveře do obytné části, lakovaný přední nárazník, flexibilní nastavení 
výšky postele/prostoru garáže (dle modelu), střední lůžko v zadní části (dle modelu)
6 půdorysů

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava:  přední   
Dvojitá podlaha: NE   
Celková hmotnost (kg): 3 500   
Užitné zatížení (kg): 424   
Počet míst k jízdě: 5
Počet míst na spaní: 4+1  
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
dle modelu x 2 350 x 2 950 

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.



 

   CI MAGIS  

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, solární panel, klimatizace, 2x airbag, palubní počítač, zpětná kamera, tempomat, 
15“ kola s poklicemi, zesílené pneumatiky, ABS, centrální zamykání kabiny, elektrické ovládání oken  
a zpětných zrcátek s rozmrazováním, lamelové rošty, USB zásuvka, sítě proti hmyzu, LED osvětlení, pa-
noramatické okno nad řidičem, 2x střešní okno Heki 400x400 mm, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné, 
s loketními opěrkami,  Fix&GO, podélně a výškově nast. volant, 3plotýnkový plynový vařič, lednička 140 
l (220 V, 12 V, plyn), Truma Combi topení 4 kW, prostor pro plynové lahve, nádrž pitná/odpadní voda 
120/100 l, velký prostor garáže, prosklené vstupní dveře do obytné části, lakovaný přední nárazník, flexi-
bilní nastavení výšky postele/prostoru garáže (dle modelu), střední lůžko v zadní části (dle modelu)
16 půdorysů
XT: el. stahovací postel
P:   panoramatické okno místo el. stahovací postele 
M:  alkovna

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat  
Motor (objem, výkon): 2,3 l, 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední  
Dvojitá podlaha: NE  
Celková hmotnost (kg): 3 500 
Užitné zatížení (kg): dle modelu od 627  
Počet míst k jízdě: 5, alkovna 5–7
Počet míst na spaní: 4+1+1, alkovna 5–7 
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):  
dle modelu x 2 350 x 2 800/2 950 (alkovna 3 200)

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.



 

   CI KYROS

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, 1x airbag, USB zásuvka, střešní okno Heki 400x400 mm, sedadlo řidiče a spolu-
jezdce nastavitelné v 8 směrech, s loketní opěrkou, Fix&GO, podélně a výškově nast. volant, centrální za-
mykání vozu, elektrické ovládání oken, determální skla, denní světla, 2plotýnkový plynový vařič, lednička 
80–140 l, dieselové topení 4 kW, boiler na ohřev vody, prostor pro plynové lahve, nádrž pitná/odpadní 
voda 90/90 l, splňuje normu EN 1646-1 pro používání v zimních měsících

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat  
Motor (objem, výkon): 2.0 l 115 PS, 
                                          2.3 l 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: NE   
Celková hmotnost (kg): 3 300/3 500   
Užitné zatížení (kg): od 410/595   
Počet míst k jízdě: 4
Počet míst na spaní: 2 nebo více (dle modelu)
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
dle modelu x 2 050 x 2 650

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.

KYROS K2          5,41 m KYROS 2                 5,99 m
KYROS 
VAN



 

   CI KYROS ELITE

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)

6 let záruka EXPS Evo, 2x airbag, manuální klimatizace, tempomat, Zimní Paket, elektrický posuvný 
schod u bočních dveří, USB zásuvka, střešní okno Heki 400x400 mm, panoramatické okno Midi Heki 
700x500 mm, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 8 směrech, s loketní opěrkou, LED doplňkové 
osvětlení, Fix&GO, podélně a výškově nast. volant, centrální zamykání vozu, elektrické ovládání oken  
a zpětných zrcátek s rozmrazováním, anténa ve zpětném zrcátku, determální skla, denní světla, prodlou-
žení jídelního stolu, 2plotýnkový plynový vařič, lednička 80–140 l, Truma Combi topení 4 kW, prostor pro 
plynové láhve, nádrž pitná/odpadní voda 90/90 l, splňuje normu EN 1646-1, lakovaný přední nárazník

Technické údaje 

Základní vozidlo: Fiat  
Motor (objem, výkon): 2.0 l 115 PS, 
                                          2.3 l 130 PS / 150 PS / 180 PS 
Poháněná náprava: přední   
Dvojitá podlaha: NE   
Celková hmotnost (kg): 3 300/3 500   
Užitné zatížení (kg): od 410/595   
Počet míst k jízdě: 4
Počet míst na spaní: 2 nebo více (dle modelu)
Rozměry v mm (délka x šířka x výška): 
dle modelu x 2 050 x 2 650 mm

Přestaňte snít. Splnění Vašich snů je na dosah.

KYROS 4               5,99  m KYROS 5                5,99 m KYROS 6                5,99 m KYROS DUO             6,36 m



Značka, která změnila svět  
obytných vozidel a přeměnila  
tradiční vzhled na moderní design.

6 7

Přišli jsme  
s konceptem V, s touhou  
zdůraznit všechny prvky, 

které vždy značku  
Mobilvetta odlišovaly.  
Řemeslné zpracování, 

design, styl a elegance to 
vše je vepsáno ve značce 

Mobilvetta.





V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ



V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ



ŠŤASTNOU CESTU 
HAPPY JOURNEY 
GUTE REISE 
BON VOYAGE 
BUON VIAGGIO 
SRETAN PUT

Prodej - půjčovna obytných vozů
KaravanTravel.cz     Staré náměstí 1079/11a, 161 00 Praha 6

    Telefon: +420 792 320 382
    E-mail: prodej@karavantravel.cz
    www.karavantravel.cz                                                                


