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QUALITY MADE BY EURA MOBIL
Vydejte se na cestu a nechte každodenní starosti za sebou – vaše vozidlo Eura Mobil vás podpoří ve všech
myslitelných ohledech. Díky funkcím a vlastnostem výbavy vyvinutým na základě praktických zkušeností
přináší cestování v našich obytných automobilech opravdu neomezené potěšení. Ať už se jedná o velkorysý
úložný prostor, ochranu před povětrnostními vlivy díky karoseriím ze kompozitního materiálu GRP, odolnost proti
zimě a komfort podlahového vytápění díky vyhřívaným dvojitým podlahám, pojistné výhody nebo velkorysé záruky
- mysleli jsme na vše, abyste si mohli užít dovolenou bez starostí.
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TO JE K DISPOZICI
POUZE U VOZIDEL
EURA MOBIL:

✗

Lepená a po celém obvodu zatavená
kompozitní karoserie vyrobená z plastu
vyztuženého skelnými vlákny (GRP) s
ochranou proti krupobití využívá technologii Eura Mobil Sealed Structure

Kompozitní materiál z leteckého průmyslu:
vysoká torzní tuhost, výborná pevnost spojů (3,5
t na 1 m délky profilu), utěsnění proti pronikání
vlhkosti s dokonalou návazností a povrchový
materiál s ochranou proti krupobití umožňuje
docílit u mnoha pojišťoven nižší částky částečného havarijního pojištění než u srovnatelných
vozidel s hliníkovým plechem

EURA MOBIL BASICS

NASTAVTE SI SVÉ
VLASTNÍ MĚŘÍTKO A
POROVNEJTE SAMI!
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✗

Vyhřívaná a izolovaná dvojitá
podlaha

Mrazuvzdorný „suterén“ – Všechny technické
instalace jsou chráněny ve dvojité podlaze, nikoli
uvnitř vozidla nebo na spodku vozidla

✗

Další úložné přihrádky ve dvojité podlaze s přístupem z interiéru

Dvojitá podlaha nabízí další úložné možnosti pro
vnější úložné přihrádky nebo podlahové přihrádky
přístupné zevnitř

✗
✗

Zimní odolnost podle EN 1646-2

Rychlé vyhřátí interiéru vozidla a záruka plné
funkčnosti vodního systému i v silných mrazech
(zkušební cyklus při venkovní teplotě -15 stupňů)

Stěny z bezdřevého kompozitu GRP s
průběžnou izolací

Odolnost proti hnilobě i v případě pronikání
vlhkosti, snadná opravitelnost, účinná izolace bez
studených mostů ve stěně

✗

✗
✗
✗

Horní skříňky se stabilními kovovými
otvírači a tlumením hluku

✗

✗

Snížení hmotnosti pro větší užitečné zatížení a
podlahová deska odolná vůči vlhkosti, posypové
soli, nečistotám a provozním látkám

10letá záruka na těsnost karoserie (do
150 000 km)

Eura Mobil je synonymem vysoké spolehlivosti, a
zaručuje vám tak vysokou míru bezpečnosti a
ochrany před možnými vadami nástavby

Postele s lamelovým roštem a 7zónovými matracemi ze studené pěny

Dobře odvětrávané postele s pohodlnými matracemi pro uvolněný noční odpočinek

Trvanlivá víka horních skříněk s tichým dovíráním
a zajištěním proti klepání během jízdy

✗

Efekt podlahového vytápění v interiérové podlaze

✗

✗
✗

✗

✗

Střešní okna Mini-Heki

✗

Kapacita nádrže na čistou vodu minimálně 140 litrů

Snadno otevíratelná, trvanlivá střešní okna s
několika polohami větrání

Velká kapacita pro čistou vodu poskytuje velkou
soběstačnost s ohledem na externí zásobování
vodou

Izolovaná
rámová okna zapuštěná do vnější stěny
s moskytiérou

Harmonické začlenění do designu vozidla, účinná
izolace

Elektricky ovládaný vypouštěcí ventil
pro
odpadní voda nebo ruční vypouštěcí
kohout (u modelů s alkovnou) ve vytápěném prostoru
Jednoduché a čisté vyprazdňování nádrže na
odpadní vodu

Snadný přístup, více světla, výhled na návštěvníky přede dveřmi

Eura Mobil je synonymem vysoké spolehlivosti, a
zaručuje vám tak vysokou míru bezpečnosti a
ochrany před možnými vadami nástavby

2 rychlozavírací vypouštěcí ventily
pro čerstvou vodu ve vyhřívané a
zateplené dvojité podlaze

Pohodlné vyprazdňování nádrže na vodu z
interiéru

Široké dveře nástavby s oknem

10letá záruka na těsnost karoserie (do
150 000 km)

Robustní prahy karoserie
z hliníku

Stabilní ochranná lišta proti lehkému poškození
při kolizi

Příjemná teplota podlahy – chůze naboso i v
zimě!

Robustní nábytek s výztužnými hliníkovými profily (záruka 3 roky)

Lehká podlahová deska z GRP

✗

Nádrže na vodu jsou dobře chráněny proti
mechanickému poškození i případným funkčním
omezením vlivem mrazu

Nábytek odolný proti zkroucení s dlouhou
životností a nízkou hlučností při jízdě

✗

Nádrže na vodu chráněné v izolované a
vyhřívané dvojité podlaze

✗

Tlaková vodní soustava

Reakce vodní soustavy bez zpoždění, tlak vody
jako doma
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ALKOVNA

ACTIVA ONE

VŠE PRO RODINU!
U modelu Activa One jsou tradiční silné stránky vozidel Eura Mobil zcela přizpůsobeny potřebám rodiny: velkorysý úložný
prostor pro zavazadla a hračky ve dvojité podlaze a zadní garáži, dostatek místa pro celou rodinu a bytelný nábytek v interiéru
dělají z modelu Activa One první volbu pro velké i malé kempaře. Skutečnou odolnost osvědčuje trvanlivá karoserie z materiálu
GRP, která s desetiletou zárukou na nepropustnost tvoří stabilní základ pro mnoho bezstarostných rodinných dovolených.
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Světlý, moderní nábytek
se zárukou 3 roky

Alkovna izolovaná a vyhřívaná

Sklopná podlaha alkovny pro
volný přístup do kabiny řidiče

Dinette (jídelní kout) připomínající
plážový koš s až 4 bezpečnostními pásy

38 cm vysoká dvojitá podlaha
s velkým úložným prostorem

Vůz s alkovnou / Activa One / 7

ALKOVNA

ACTIVA ONE

 Příklad půdorysné dispozice: AOne 650 HS

KAŽDÉMU JEHO OBLÍBENÉ MÍSTO ...
... tak by mohlo znít motto modelů Activa One. Ať už v sedací soupravě nebo ve velké kuchyni
s prostorem navíc ve skříních nebo ve vlastním dětském pokoji ve výklenku alkovny nebo v zadním prostoru,
nebo ... Dobrou náladu lze najít prakticky v každém koutě. Jednoduše "pěkný domov"!
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Robustní horní skříňky s hliníkovými profily a zajištěním proti klepání

Dětský pokoj s vysunovacími postelemi na patro a sedací soupravou

Velká šatní skříň

Kuchyňská linka s chladničkou 142 l, širokými
zásuvkami a závěsnou tyčí na utěrky na nádobí

 Příklad půdorysné dispozice: AOne 690 VB

Vůz s alkovnou / Activa One / 9
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Prostor právě tam, kde ho potřebujete. Velký sprchový kout do společného prostoru nebo umývárna s
velkým prostorem před umyvadlem? Obojí!

DĚTINSKY SNADNÁ
OBSLUHA ...
Koupelna s otočným umyvadlem v sobě spojuje
spoustu zábavy a skvělou funkčnost. Otočená
na stranu, nabízí také plnou volnost pohybu při
sprchování. Úložná skříňka s rohovými policemi je
vždy po ruce a díky vývodu teplého vzduchu je v
koupelně útulné teplo jako doma!
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PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI
Ne nadarmo se vozidla s
alkovnou od Eura Mobil vždy
ucházejí o vítězství ve své třídě
v každoroční anketě Obytný
automobil roku. Jejich spolehlivá technologie, praktické
uspořádání prostoru a vysoká
kvalita materiálů a zpracování
se již dávno dostala do povědomí zájemců. Přesto je v
každém modelu Activa One
ještě možné objevit mnoho
detailů, které jsou tím, co dělá
ten rozdíl.

Jednolůžka v alkovně
V modelu A One 650 HS si můžete
dopřát klidný spánek na dvou 2m
dlouhých jednolůžkách ve výklenku
alkovny. Ale kdo chce, může si v
alkovně vložením mezikusu vytvořit i
velké letiště.

Zachycovač kapek
Chytrý detail se skrývá v otočném
vývodu vody z kuchyňské baterie. Už
žádné otravné kapání a stírání! Tlakový
vodní soustava na palubě modelu
Activa One zajišťuje přísun vody téměř
bez zpoždění, stejně jako doma.

Alkovna
Vyhřívaná a izolovaná alkovna je
ideálním místem k odpočinku. Postel o
rozměrech 160x210 cm spočívá na
stabilním lamelovém roštu a je
chráněna před chladem účinnou izolaci
stěn a stropu, podlahou alkovny a
přívodem teplého vzduchu.

Trumfem je flexibilita
V zadní části modelu A One 690 VB
se můžete spontánně rozhodnout, zda
chcete mít nahoře dvoulůžkovou
postel a dole jen jednolůžko, anebo
naopak, nebo jen dvě jednolůžka,
anebo přece jen dvě dvoulůžkové
postele – vše je možné díky výsuvnému lamelovému roštu.

Stolečku otoč se!
Aby mohla celá rodina využívat
dostatek úložného prostoru i při
stolování, je deska stolu opatřena
otočným prodloužením. Je vždy tam,
kde je potřeba, a nikdy nepřekáží
procházení.

Velký sklep je základ
Velká výška dvojité podlahy + individuálně
dělitelný úložný prostor = prostoru, který je přesně
tam, kde ho potřebujete. Realizaci podrozdělení
úložného prostoru na míru si můžete zajistit u
vašeho smluvního prodejce. U vozidel Eura Mobil
samozřejmě mrazuvzdorný a s efektem
podlahového vytápění.

Jasně zvýraznit hrany
Další skrytý, nenápadný detail, který
má velký význam: Díky robustním
hliníkovým zástěrkám přežijete
nejeden kámen nebo větev vyčnívající
na příjezdové cestě, aniž by došlo k
trvalému poškození karoserie – to
šetří peněženku i nervy.

Kruhová sedací souprava bez ztráty
úložného prostoru
Bezpečnostní pásy sedací sestavy
modelů HS jsou ukotveny v hliníkových profilech na stěně. Díky tomu je
zachován plný úložný prostor ve
dvojité podlaze.

Dokonalé tvary
Nejen vnitřní hodnoty jsou přesvědčivé
– působivé je i dynamicky zakřivené
čelo alkovny. Díky povrchu z materiálu
GRP chráněnému proti krupobití a
zastínění kabiny řidiče zde vystupují do
popředí i zcela praktické výhody.

Vůz s alkovnou / Activa One / 11

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T / RS

CESTOVNÍ KOMFORT
PŘIVEDENÝ K
DOKONALOSTI

V polointegrovaných vozidlech Eura Mobil roste radost
z cestování každým dnem. Promyšlená ergonomie
prostorů s optimální volností pohybu a otevřenými
průhledy tvoří základ vysokého faktoru pohody. V
kombinaci s rozsáhlým komfortním vybavením a vysoce
kvalitním výběrem materiálů si užijete ty nejlepší chvíle v
elegantním okolí. Je na co se těšit!
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 Příklad půdorysné dispozice: PT 720 QF

Velké panoramatické
střešní okno

Horní skříňky v jedné řadě vedoucí
průběžně až do kabiny řidiče

Dvě sklopná samostatná sedadla
s držákem Isofix

Stůl se
skládací deskou
Velká sedací souprava Face to Face se
dvěma pohovkami o šířce až 100 cm

Částečně integrovaná / PROFILA T / RS/ 13

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T / RS

 Příklad půdorysné dispozice: PRS 720 QF

PRO TY,
KTEŘÍ SE DOBŘE
VYSPALI

Současným trendem jsou půdorysná uspořádání s Lounge pohovkami proti
sobě, tzv. uspořádání Face to Face. Kromě efektu otevřeného prostoru
můžete v těchto variantách využít obzvláště široké a pohodlné pohovky s
dalšími místy k sezení opatřenými pásy, která lze v případě potřeby na cestu rozložit. A jak je pro Eura Mobil typické, na palubě vždy najdete: extra úložný
prostor ve dvojité podlaze a garáži, stejně jako chytrý design kuchyně a koupelny. Právě u modelu Profila RS se zvedacím lůžkem přiléhajícím ke stropu předvedou sedací soupravy v uspořádání Face to Face své přednosti. Kromě výhody
větší volnosti pohybu a pohodlí při sezení je zde také více světla díky dvěma velkým
oknům po obou stranách sedací soupravy.
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Panoramatická skleněná střecha a Midi-Heki pro dostatek
světla a vzduchu v podstřešním výklenku

Praktické odkládací prostory
přímo na zvedacím lůžku

Dvoulůžková postel s
rozměry 190 x 143 cm

Pohodlná nástupní výška
do zvedacího lůžka

 Příklad půdorysné dispozice: PRS 720 QF

Částečně integrovaná / PROFILA T / RS/ 15

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T / RS

 Příklad půdorysné dispozice: PRS 720 QF

LÁSKA PROCHÁZÍ KUCHYNÍ ...
... to je jasné již při prvním pohledu na ergonomicky zakřivený střed kuchyně u půdorysů EF. S láskou zpracované detaily na přihrádce na kořenky a osvětlené lesklé ochraně proti odstřikování se snoubí s pozoruhodnými konstrukčními prvky, jako je výsuvná vodovodní baterie pod výklopným prodloužením pracovní desky, které
mimochodem slouží i jako odkapávací deska na nádobí.
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Praktická přihrádka na kořenky

Sklopný kryt a spouštěcí baterie

Oddělovací dveře mezi prostory kuchyně
a koupelny a mezi koupelnou a ložnicí

Ergonomicky zakřivené čelo kuchyňské linky s pracovní deskou a
dřezem z minerálního materiálu vyrobenými z „jednoho odlitku“

Částečně integrovaná / PROFILA T / RS/ 17

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T / RS

VSAĎTE SE, ŽE ...
... v postelích vozu Profilu upadnete do snů? Široké
matrace ze studené pěny na stabilních odvětrávaných
lamelových roštech s nastavitelnými čely jsou pohodlným
základem pro uvolněný noční odpočinek. Pro ještě větší
pohodlí jsme na dosah ruky umístili světla na čtení,
přípojky USB a šatní skříň. U centrálně umístěné dvoulůžkové postele u variant QF lze navíc také měnit výšku
postele. Dispozice s půdorysem do 7 m zaujmou kompaktní umývárnou s integrovaným sprchovou kabinou a
otočným umyvadlem - takže i na kompaktní podlahové
ploše je vždy dostatek místa k pohybu.
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 Příklad půdorysné dispozice: PT/PRS 720 QF

 Příklad půdorysné dispozice: PT 660 EB

PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI
Mnoho detailů, jeden koncept.
V jednotlivých půdorysných
dispozicích konstrukční řady
Profila si každý pro sebe najde
něco výrazně specifického. To,
co mají všechny společné, je
výrazná funkčnost ve stylovém
prémiovém okolí.

Rychlá přeměna
Pohovky v půdorysné dispozicí EF a
QF se obratem ruky přemění na
samostatná sedadla po směru jízdy –
včetně úchytů Isofix..

Oboustranný volný přístup
Velké úložné přihrádky u 730 EF
umožňují pohodlný přístup k obsahu
zevnitř a stejně snadné nakládání
zvenčí.

Variabilní garáž
U modelů QF nabízí výškově nastavitelné lůžko dokonce prostor pro
přepravu jízdních kol.

Proměna místnosti
Díky oddělovacím dveřím mezi
kuchyní a koupelnou a dvěma
posuvným dveřím vedoucím z
koupelny do ložnice lze koupelnu
během chvilky proměnit v šatnu.

Jasná zpráva o kvalitě
Stabilní střešní kazeta z materiálu
GRP u modelu Profila RS pro zvedací
lůžko namísto jednoduchého otočení
stěny se standardní zaoblenou
střechou.

Extra ložnice
Půdorysná dispozice 730 EF zaujímá v
modelové řadě zvláštní postavení.
Toto uspořádání s nízkými jednolůžky
a koupelnou přes celou šířku vozidla
má v zadní části dva průchozí pokoje.

Pro vysoké osoby
Jednolůžkové varianty EB / EF mají
velké garáže a pohodlná lůžka o délce
až 196 cm.. Pod nimi se skrývá šatní
skříň příp. pod druhým lůžkem
přihrádka na prádlo.

Dokonalý obslužný komfort
Stisknutím tlačítka můžete nádrž na
odpadní vodu zcela pohodlně
vyprázdnit z garáže. Už žádné špinavé
ruce, žádné ohýbání - tomu se říká
pohodlí.

Horní skříňka s profilem
Horní skříňky jsou u vozidel Eura Mobil
vybaveny zpevňujícími hliníkovými
profily pro maximální stabilitu.. Do
profilu je zabudována pryžová hrana,
která eliminuje klepání při jízdě nebo
hlasité zvuky při dovírání.

Částečně integrovaná / PROFILA T / RS/ 19

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T MERCEDES

NOVÝ

ČISTÁ RADOST
Nová Profila T na podvozku Mercedes Benz slibuje čistý požitek z dovolené. S velkým důrazem na detail jsme
nyní dovedli naši bestsellerovou konstrukční řadu v exkluzivní kombinaci s podvozkem Mercedes Sprinter k
nejvyšší úrovni dokonalosti. Elegantní a dynamický design exteriéru je přitom pouze již na první pohled
patrným emocionálním výrazem evoluce této řady.
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Ploché napojení na střechu pro dynamický
design a efektivní charakteristiky obtékání

Zvedací panoramatické střešní
okno nad kabinou řidiče

Plynulý přechod z obytného
prostoru do kabiny řidiče

Precizně přizpůsobené vybrání střechy s
maximálním prostorem nad hlavou

Kabina řidiče s moderními bezpečnostními a asistenční systémy

Polointegrovaná / Profila T Mercedes / 21

P O LO I N T EG ROVA N Á

PROFILA T MERCEDES

OPRAVDOVÁ RELAXACE
Velmi praktické přednosti nových top modelů Profila jsou vidět příp.si jich můžete užívat: s nízkým rámem
AL-KO, teplovodním vytápěním Alde a zvýšenou dvojitou podlahou o 19,5 cm získaly tyto nové přírůstky již v
základní výbavě atributy luxusní třídy. Nové zvedací střešní okno Sunroof, dostupné výhradně u nových
modelů, přináší do kabiny řidiče ještě více čerstvého vzduchu.
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ČISTÁ RADOST Z JÍZDY
Ve dvou kompaktních modelech 676 EB a 696 EB kuchyně překvapí neobvykle velkými pracovními plochami,
vysokými chladničkami a prostornými spodními skříňkami – včetně stabilní robustních kuchyňských výsuvů se
zarážkami Soft-Stop. Koupelna opět zaujme vysokou variabilitou a velkou volností pohybu díky otočnému
umyvadlu. Modely 726 EF a 726 QF mají ve svých koupelnách do obytného prostoru ještě více volného místa a
jsou ideální jako samostatné šatny.

Horní skříňky vyztužené hliníkovými profily
a opatřené zajištěním proti klepání
Interiér „Chalet“ s dekorem Wildeeiche (Divoký
dub) a s chromovými aplikacemi
Volné průhledy pro velkorysý
pocit prostoru

Stmívatelné
ambientní osvětlení

Sklep a podlahové vytápění v
jednom: vytápěná dvojitá podlaha
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PROFILA T MERCEDES

OÁZA KLIDU
Spočinout si můžete v pohodlných postelích o délce až 2,03 m. Prostorná garáž a velké
šatní skříně jsou dalšími argumenty pro to, abyste se mohli suverénně a bez starostí
vypořádat i s velkými zavazadly.
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PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI
Nová vozidla Profila T postavená na podvozku Mercedes
přestavují již vlastní třídu samu
o sobě. S nízkým rámem Al-Ko,
teplovodním topením Alde a
zvedacím panoramatickým
střešním oknem plus na
exkluzivním podvozku Mercedes - výsledkem je téměř
dokonalá kombinace.

Nová hvězdná éra
Moderní kabina řidiče Mercedesu
Sprinter s inovativními bezpečnostními a asistenčními systémy zprostředkovává uvolněný cestovní komfort.

Lehká váha ve své třídě
Díky nízkému rámu AlKo a důsledně
lehké konstrukci disponuje Profila T na
podvozku Mercedes hodnotami
užitečného zatížení, které odpovídají
praktickým potřebám.

Vždy po ruce
V průlezech podlahy a úložných
přihrádkách ve dvojité podlaze, které
jsou přístupné zevnitř pouhým
pohybem ruky, je spousta dalšího
úložného prostoru.

Dokonalý obslužný komfort
Stisknutím tlačítka můžete nádrž na
odpadní vodu zcela pohodlně
vyprázdnit z garáže. Už žádné špinavé
ruce, žádné ohýbání - tomu se říká
pohodlí.

Nabízí se
Ve snížené zadní garáži najdete pod
lůžky místo i pro objemná zavazadla
nebo jízdní kola.

Pro zastánce čerstvého vzduchu
Nové zvedací panoramatické střešní
okno (na přání) zaručuje dostatek
světla a vzduchu v kabině řidiče. V
kombinaci se zvedací/výklopnou
střechou nad sedací soupravou
představuje dokonalou oázu
čerstvého vzduchu v teplých dnech.

Důmyslný šatník
Šatní skříň s vnitřním osvětlením a
skříň na prádlo pod skládacími
lamelovými rošty vytvářejí dostatek
prostoru, a to nejen pro oblečení pro
volný čas.

Komfortní zóna
S teplovodním topným systémem
Alde získáte komfort vytápění jako
doma - zcela bez průvanu a se stálým
tepelným výkonem.

Otvor pro rychlé nakládání
Vnější úložná přihrádka integrovaná
do karoserie v pohodlné nakládací
výšce lze u modelů od 696 EB
optimálně využít pro často používané
parkovací potřeby.
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CONTURA

HVĚZDNÁ STRÁNKA ŽIVOTA
Uvolněné cestování a odpočinek v pětihvězdičkovém prostředí - to je to, co charakterizuje dovolenou v
Contuře. V efektně osvětleném salonu Contura Lounge s chromovaným nábytkem ve vysokém lesku, elegantním čalouněním s ozdobným prošíváním a stylovými doplňky můžete opravdu vypnout. Doslova jako byste se
vznášeli nad zemí se budete cítit při pohledu přes panoramatickou střechu Starlight Dome, která vám s
plochou o 20 % větší než má zvedací/výklopná střecha otevře zcela nový pohled na hvězdnou oblohu.
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Ušlechtilý nábytek s povrchovou úpravou ve
vysokém lesku včetně vitríny v kuchyni

Živá, vysoce kontrastní atmosféra ušlechtilého dřeva

Perfektně přizpůsobené vybrání
střechy pro optimální prostor nad hlavou

Super pohodlná sedací souprava
„Face to Face“ se skládacím stolem

Stylové čalounění s jemným
ozdobným prošíváním

Vyhřívaná horní podlaha
s úložnými přihrádkami
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CONTURA

ZCELA PODLE
VAŠEHO
VKUSU
V kuchyňském centru s ergonomicky zakřiveným čelem na vás čeká hvězdná kuchyně
pod hvězdnou oblohou. Exkluzivní charakter
interiéru i na tomto místě zdůrazňují i jemné
detaily, jako jsou nepřímo osvětlené zásuvky,
minerální pracovní deska, velká chladnička
(volitelně v kombinaci s troubou) a vitrína na
kávovar. Ještě více luxusu je k vidění v zadní
části vozu: Umyvadlo na desku, dešťová sprcha a
podsvícená rákosová intarzie zušlechťují pro
společné prostory určenou koupelnu se stěnami s
břidlicovým vzhledem do podoby vybraného
wellness prostoru.
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PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI

Odkládací přihrádky horních skříněk
Přihrádky pod horními skříňkami s
nepřímým osvětlením jsou ideálními
policemi na knihy, chytré telefony a
další drobné předměty

At your service
Centrální technická komora sdružuje
vypouštěcí vodovodní kohoutky a další
technické přípojky do jednoho
prostoru, který je snadno přístupný
přes víko v boční stěně.

Panoramatická střecha Starlight Dome
O 20 % větší plocha než u zvedací/výklopné střechy
a 100% nadšení – díky ovládací funkci Smartlift a
Softclose se zaručeným sezením a výhledem jako v
lóži pod hvězdnou oblohou. Není třeba točit klikou,
stačí nadzvednout dvěma prsty! V kombinaci s
panoramatickým prosklením kapoty střešního sání
poskytuje zárukou celodenního světla v obytném
prostoru.

Kabina řidiče
Lemování kolem vybrání střechy je
pro optimální prostor nad hlavou
provedeno s precizní přesností a
elegancí. Integrovaná světla na čtení
jsou krásně tvarově přizpůsobena.

Čistá záležitost
Nádrž na odpadní vodu se pohodlně
vyprazdňuje stisknutím tlačítka
pomocí elektrického vypouštěcího
ventilu - palubní kamera navádí řidiče
přímo nad vypouštěcí šachtu na
odstavném místě (na přání).

Design zádi
Trojrozměrně tvarovaná zadní část
jako z jednoho "odlitku" včetně
trendových LED ukazatelů směru s
běžicím světlem, ukazuje třídu tohoto
modelu Contura již z dálky.

Důraz na detail
Propracované čalounění a zádové
polštáře s ozdobnými švy spolu s
elegantním nábytkem dodávají
obývacímu pokoji jeho nezaměnitelný
vzhled.

Designové zpracování
Vysoce lesklé povrchy vík skříněk
spolu s chromovými aplikacemi
vytvářejí exkluzivní celek.

Pocit domova
... v neposlední řadě i díky bezprůvanovému a stálému tepelnému
komfortu teplovodního vytápění. S
konvektory ve dvojité podlaze působí i
jako příjemně temperovaný systém
podlahového vytápění.

Bezpečnost na nové úrovni
Díky moderním bezpečnostním a
asistenčním systémům vozidla MB
Sprinter se budete na cestách
pohybovat vždy uvolněně a zároveň
bezpečně a dynamicky.
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INTEGRA LINE

NEZAMĚNITELNÉ
DOJMY Z CESTOVÁNÍ

Již zvenčí je na vozidle Integra Line vidět, že Eura Mobil se v
integrovaných modelech hlásí k prémiovým nárokům. Propracovaný předek z materiálu GRP s dvojitými LED světly (výbava na
přání) a výraznou maskou chladiče však nezůstává jen u vizuálních
atributů designu, ale díky velkému panoramatickému čelnímu sklu s
krátkým čelním přesahem umožňuje také optimální výhled dopředu, a
tím i velkou bezpečnost jízdy.
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Velké panoramatické čelní sklo s optimálním
zorným polem a dostatkem světla

Prostorná sedací souprava
Lounge až pro 7 osob

Pohovka s šířkou až do 1,60 m a dvěma
rozkládacími samostatnými sedadly
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INTEGRA LINE

Příklad půdorysné dispozice: IL 695 LF 

PROSTOR PRO SNY
V obytné části vás překvapí fantastický prostorový efekt. I při kompaktních půdorysných rozměrech 7m třídy
poskytuje Integra Line díky panoramatickému prosklení a zvedacímu lůžku těsně přiléhajícímu ke stropu
dostatek světla a místa nad hlavou.
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Skvělý prostorový efekt při
kompaktní délce

Koupelna pro společné prostory s
variabilní rozměrnou šatní skříní

Domácí kino s otočnou
32“ obrazovkou

Kuchyňská linka se sklopným
krytem a spouštěcí baterií

Otočná sedadla s pásy a loketní
opěrkou v kabině řidiče

 Příklad půdorysné dispozice: IL 695 LF
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INTEGRA LINE

FANTASTICKY PROSTORNÝ
Při pohledu do zadního prostoru zaujmou zejména oddělené prostory pro
koupelnu a spaní, které mají mnohostranné využití. Ať už se jedná o šatnu,
"čistý" sprchový kout nebo ložnici oddělenou posuvnými dveřmi – cestující
jsou vždy diskrétně odděleni, aniž by byla omezena každodenní funkčnost
ostatních prostor.
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Podsvícený sprchový sloupek
s dešťovou sprchou

Umyvadlo na desku s vysoce
kvalitní baterií

Oddělovací dveře vpravo a vlevo u vozidel s
koupelnou pro společné prostory

Výstup teplého vzduchu pro
příjemné temperování koupelny
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INTEGRA LINE

OTEVŘENO
NOVÝM
ZPŮSOBŮM
POTĚŠENÍ
Kuchyně působí světlým a otevřeným
dojmem – s dostatkem místa k pohybu
díky zakřivenému čelu kuchyňské linky, s
vysokou lednicí a velkými výsuvnými
policemi.
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PODROBNOSTI A PODSTATNÉ PŘEDNOSTI
Silné stránky vozu Integra Line
lze jen velmi neúplně popsat
skvělým prostorovým komfortem. Zejména v elegantní a
moderní skořepině z GRP
rozehrávají jednotlivé modely
své další triumfy.

Praktický box
Na straně spolujezdce v kabině řidiče
je praktická odkládací přihrádka na
cestovní literaturu, nabíječky nebo
jiné drobné předměty. Samozřejmě,
jak je typické pro vozy Eura Mobil, v
stylovém a stabilním provedení Dub
Chalet.

Jako z jednoho odlitku ...
... se prezentuje přední maska z
materiálu GRP nejen opticky, ale i
konstrukčně a svým přesným lícováním
a vysokou pevností přispívá k vysoké
torzní odolnosti karoserie.

Short Cabin Princip
Krátký převis kabiny řidiče se strmě
skloněnou přední částí a krátkou palubní deskou za velkým panoramatickým
čelním sklem umožňuje optimální
výhled na jízdní dráhu. Tímto
způsobem se minimalizuje mrtvý úhel v
zorném poli před vozidlem.

Bezpečnost především
Volitelné hlavní světlomety LED se
statickým přisvěcováním do zatáček
dodávají vozu IL jeho tvář - a optimálně osvětlují vozovku ve tmě..

Láskyplné detaily
Satinovaná hliníková skořepina
rukojeti, trojrozměrná a hapticky
rozeznatelná kvalita povrchu palubní
desky jsou jen dva příklady vynikající
kvality materiálů a zpracování u řady
Integra Line.

Zadní garáž
Ve snížené zadní garáži najdete pod
šatní skříní místo i pro objemná
zavazadla nebo jízdní kola

Přímý přístup
Z vozidla je také přímý přístup do
garáže, což je praktické, když
potřebujete pověsit mokré oblečení
do koupelny, aniž byste ho museli
nejprve přenášet přes vozidlo (IL
695 LF)..

Dokonalý obslužný komfort
Stisknutím tlačítka můžete nádrž na
odpadní vodu zcela pohodlně
vyprázdnit z garáže. Už žádné špinavé
ruce, žádné ohýbání - tomu se říká
pohodlí.

Velké kino
32" obrazovku lze snadno pomocí
nástěnného držáku ve vstupní části
natočit tak, aby byla dokonale
viditelná z celé sedací soupravy.
(IL 695 LF)
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INTEGRA

S BEZPEČNOSTÍ V POPŘEDÍ …
… na cestách s vozem Integra. V luxusním integrovaném vozidle od Eura Mobil máte díky LED
světlometům a krátké palubní desce před panoramatickým čelním sklem nejen ve všech
okamžicích pohodlný výhled dopředu, ale díky zpětné kameře a širokoúhlému zrcátku můžete
sledovat i vše, co se děje vzadu. Zadní světla LED s ukazateli směru jízdy s běžicím světlem se také
starají o to, aby jste byli co nejlépe vidět.
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Inspirující pocit prostoru a další úložný prostor s
volitelnými úložnými skříněmi (místo zvedací postele)

Sedací souprava Lounge s výsuvnou
televizí na straně spolujezdce

Pilotní sedadla
s bederní opěrkou

Velká stůl s dělenou deskou pro
snadný průchod (I 760 EF/QF)
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INTEGRA

VOLNÝ PROSTOR PRO
KREATIVNÍ NÁPADY DO KUCHYNĚ
Ergonomicky zakřivený kuchyňský blok s vyvýšeným vařičem,
troubou, výtahem pro kávovar a nepřímo osvětlenou přihrádkou na kořenky má zvláštní kouzlo díky kombinaci materiálů
- lesklých čel skříněk a hedvábně matných pracovních desek z
minerálních materiálů.
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Prostorné gurmánské centrum se skříňkou na
skleničky, vitrinou pro kávovar a přihrádkou na kořenky
Luxusní obytný prostor
až pro 7 osob

Stůl s chromovaným dvojitým
sloupkem stolu (I 890 EB/QB)

Komfortní sedadla s bederní opěrkou a
vyhříváním sedadel (volitelná výbava)

 Příklad půdorysné dispozice: I 890 EB/QB
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INTEGRA

NEMOVITOST S VÁŠNÍ
Dvě velká jednolůžka o délce 2 m příp. 1,95 m nad velkou zadní garáží a
další úložný prostor ve skříních v zadní části jsou rozhodujícím funkčním
argumentem pro výběr variant EB. Prostředí nepřímo nasvícené a
chromem zdobené zadní stěny a také nasvícených stropních lišt vykouzlí
ty správné atmosférické motivy.
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Určitou dávku pohodlí
navíc nabízí 1,50 m široké,
polohovatelné centrálně
umístěná postel s
výklopným čelem v modelu
Integra 760 QF/890 QB.
Díky přihrádce na prádlo v
nohách, dvěma šatním
skříním a dvěma rohovým
skříním nabízí toto
půdorysné uspořádání také
mnoho pohodlně přístupných úložných možností v
zadní části.
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INTEGRA

STYLOVÉ
ZAKONČENÍ ...
… koupelna a kuchyně se prezentují sofistikovaným ambientním
osvětlením, vysoce kvalitními povrchy s minerálního materiálu stejně
jako čely nábytku s vysokým leskem s chromovými vložkami a prvotřídním detailním řešením. Sprchová stěna s rákosovými intarziemi a obložení stěn umývárny s břidlicovým vzhledem propůjčují této koupelně pro
společné prostory ušlechtilý charakter zcela osobitého typu.
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U modelu Integra je luxus stejně stylový jako
nenápadný. Požadavkem není upoutat pozornost za
každou cenu, ale spíše dosáhnout elegantního
designu a funkční dokonalosti.

Strážci pořádku
V garáži se o to, aby vše našlo své
správné místo a zůstalo tam, stará
organizační systém s boxy, které se
variabilně připevňují na zeď.

Dvojitě zabaleno ... lépe izoluje
Boční okna kabiny řidiče mají účinná
dvojitá skla a čelní sklo je vybaveno
plisovanými žaluziemi, které zajišťují
nejen soukromí, ale mají také izolační
funkci (na přání).

Příkladné svícení
LED světlomety nadchnou svým
osvětlením vozovky, které s blíží
dennímu světlu. Statická zatáčecí
světla pomáhají při odbočování a průjezdu zatáčkami.

Vše je easy
Elektricky ovládané zvedací lůžko se
stisknutím tlačítka spustí do pohodlné
vstupní výšky a snadno se pak k němu
dostanete přes sedadla.

At your service
Centrální technická komora sdružuje
vypouštěcí vodovodní kohoutky a
další technické přípojky do jednoho
prostoru, který je snadno přístupný
přes víko v boční stěně.

Čistá záležitost
Nádrž na odpadní vodu se pohodlně
vyprazdňuje stisknutím tlačítka
pomocí elektrického vypouštěcího
ventilu - palubní kamera navádí řidiče
přímo nad vypouštěcí šachtu na
odstavném místě (na přání).

Krásná záda
Integra vypadá dobře i zezadu.
Jednodílná, trojrozměrně tvarovaná
stěna z materiálu GRP svědčí o vysoké
úrovni konstrukčního know-how a
profesionálním designu.

Užitečné zatížení na míru
Model Integra 760 je volitelně k
dispozici s podvozkem AL-KO jako
dvou nebo třínápravové vozidlo.
Pokud hledáte snazší ovladatelnost,
zvolte dvounápravovou verzi, pokud je
důležité užitečné zatížení, můžete
zvolit třínápravovou verzi.
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KONSTRUKČNÍ ŘADY A PŮDORYSNÁ USPOŘÁDÁNÍ
A ONE 570 HS 5,99 m

ACTIVA ONE

A ONE 650 HS 6,50 m

A ONE 690 HB 6,99 m

PROFILA T

PT 660 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PROFILA RS 

PRS 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

NOVINKA

PROFILA T MERCEDES 

CONTURA 

INTEGRA LINE 

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA 

6m
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7m

PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

PT 730 EF 7,57 m

PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

PRS 730 EF 7,57 m

NOVINKA

PT 676 EB 7,12 m

IL 720 EB 7,41 m

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

PT 696 EB 7,12 m

PT 726 EF 7,44 m

PT 726 QF 7,61 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

IL 720 EF 7,41 m

IL 720 QF 7,57 m

IL 730 EF 7,57 m

I 760 EF 7,89 m

I 760 QF 7,89 m

8m

I 890 EB 8,99 m

I 890 QB 8,99 m

9m
Konstrukční řady a půdorysná uspořádání / 47

Všechny údaje v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil
GmbH. Modely vyobrazené v této brožuře ukazují vybavení pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení
a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky. Všechny hmotnostní údaje jsou hodnoty, které
mohou kolísat v rozsahu +/- 5 %.
V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a výbav, které vyplývají z zákonných
předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu
nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci,
vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny. Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.
Obecné informace o hmotnosti obytných automobilů
Zvláštní vybavení (volitelné technické vybavení) zvyšuje hmotnost v pohotovostním stavu a snižuje užitečné zatížení.
Hmotnost volitelného technického vybavení najdete v našem prospektu nebo si tyto údaje můžete vyžádat u svého
obchodníka/prodejce. Vždy uvedený maximální přípustný počet osob závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Může být
nižší, je-li je instalováno zvláštní vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické vybavení) a příslušenství,
takže ve prospěch možného užitečného zatížené se pak některá sedadla nemohou použít. Pokud se mají
použít všechna sedadla, musí se v některých případech upustit od dodatečného užitečného zatížení. Technicky
přípustná celková hmotnost a zatížení náprav se nesmí překročit.
Možné užitečné zatížení se snižuje instalací zvláštního vybavení (= zvláštní technické vybavení/volitelné technické
vybavení) a příslušenství. Kromě toho možné užitečné zatížení nezávisí pouze na hmotnosti v pohotovostním stavu,
skutečné hmotnosti vozidla, hmotnosti příslušenství a technicky přípustné celkové hmotnosti, ale také na příslušném
zatížení náprav. Předpokladem pro využití technicky možného
užitečného zatížení vozidla je odpovídající rozložení zatížení v závislosti na zatížení náprav.

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu, není-li upraveno jinak, je podle čl. 2. č. (4a) směrnice (EU) 1230/2012
definována jako: Hmotnost vozidla se standardním technickým vybavení podle údajů výrobce (včetně palubního
nářadí) + palivová nádrž naplněná na 90 %
+ 75 kg (hmotnost řidiče)
+ Hliníková láhev na kapalný plyn (kapacita 11 kg) naplněná na 100 % (odpovídá celkové hmotnosti 18 kg)
+ Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze je naplněna na 100 % (kapacita nádrže na čerstvou vodu je omezena na
25 litrů čerstvé vody při jízdním provozu, pokud je to technicky možné*)
+ Ohřívač čerstvé vody je naplněn na 100 % / hmotnost vozidla v pohotovostním stavu
* Kapacita nádrže na čerstvou vodu ve smyslu přílohy V. část A, č. 2.6 Fn. (h) směrnice (EU) 1230/2012 je v závislosti na
modelu vozidla omezena přepadovým ventilem na 25 litrů (doporučená náplň pro jízdu)
Technicky přípustná celková hmotnost podle čl. 2, č. 7 směrnice (EU) 1230/2012 je definována jako: Maximální
hmotnost naloženého vozidla udávaná výrobcem.
Maximální možné užitečné zatížení ve smyslu katalogových údajů je definováno jako: Technicky přípustná celková
hmotnost – hmotnost v pohotovostním stavu = maximální možné užitečné zatížení.
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