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V nové prémiové dodávce od Eura Mobil se díky exkluzivní atmosféře stává každý okamžik výji-
mečným zážitkem. Vnímejte ušlechtilé materiály a všímejte si individuálních detailů, díky nimž se 

tento Eura Mobil Van stane vaším osobním mobilním domem. Nespěchejte a nechte tento interiér na 
sebe pomalu působit ....

ZJEVNĚ ODLIŠNÁ
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3Obytný prostor /

Clony střešních oken jsou vyrobeny z měkké 
ekokůže a vybaveny LED osvětlením

Horní skříňky s vnitřním osvětlením s 
policemi a ambientním osvětlením

Čalounění kombinuje snadno udržovatel-
nou vysoce kvalitní látku s ekokůži

Stůl se skládací deskou, držákem na 
šálek, otočným prodloužení 

Umývárna s 30 mm silnými dveřmi 
včetně kliky z ekokůže 
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„Cosy“ – to je oblíbený výraz našich zákazníků pro atmosféru v dodávce Eura Mobil 
Van. Vybrané potahové látky na čalounění, flaušový potah stropu a textilní obložení 

stěn s aplikacemi z ekokůže namísto holých plastových povrchů přispívají k výrazně 
rozdílnému výrazu. Mít jednou ten pocit....

POCITOVĚ ODLIŠNÁ
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Hebké obložení stropu „Smooth Touch“ z flaušového materiálu s 
ambientním osvětlením LED u horních skříněk

Úložné skříňky v zadním prostoru po celém obvodu, po stranách s 
odkládacími policemi a bodovými čtecími světly LED s USB porty

Komfortní matrace ze studené pěny s dělenými, 
a tedy skládacími rámy postelí

Do karoserie zapuštěná izolovaná okna  
s ochrannou proti hmyzu

Textilní obložení stěn z mikrovlákna s předsa- 
zenými podsvícenými clonami oken z ekologické kůže

Spaní /
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Kromě zjevných rozdílů dokáže dodávka Eura Mobil Van přesvědčit i skrytými kvalitami. Lehkým 
dotykem ruky se umyvadlo a zrcadlová skříňka spolu se stěnou otočí a odhalí "sprchovou kabinu" s 

pohodlnou podlahovou plochou 60x90 cm. Stejně cool je i zasouvací vodovodní baterie v kuchyni. 
Objevte tyto skryté možnosti...

OSVĚŽIVĚ ODLIŠNÁ



7Umývárna /

Úložné přihrádky 
dokonce i u stropu

Velké umyvadlo 
z minerálního materiálu

Četné odkládací police a sprchová 
armatura integrovaná do stěny

Sprchová vanička  60 x 90 cm pro 
dostatečnou volnost pohybu

Otočná sprchová 
zástěna 
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Je výraz "kompaktní" nyní negativní nebo pozitivní? Záleží na tom, jak si to vezmete, pomysleli si naši konstruktéři... a na 
kuchyni příkladně ukázali, na čem zde opravdu záleží: široké výsuvy s šetrným zatahováním Soft-Stopp, jakostní pracovní 

plocha z minerálního materiálu s integrovaným dřezem „z jednoho kusu“ a vnější úložná přihrádka plus ukotvení stolu pro 
snídani venku jsou přitom jen některé dílčí aspekty tohoto příjemného kuchyňského centra. Jen si to vyzkoušejte….

EXCELENTNĚ PRAKTICKÁ
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Elegantní přihrádka na kořenky s 
nepřímým osvětlením

Boční odkládací přihrádky ve vstupní 
části včetně držáků na láhve

Pracovní deska z jednodílného odlitku z minerálního 
materiálu s integrovaným dřezem a skládacím 
prodloužením

Mimořádně široké, stabilní kovové výsuvy s 
šetrným zatahováním Soft-Stop 

Zasouvací  
vodovodní baterie

Kuchyň  /
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Ani v rozích nemusejí dodávky Eura Mobil Vans nic skrývat. Přesně padnoucí výlisky, hodnotný vzhled a promyšlené detaily 
charakterizují vnitřní design. Nezáleží na tom, zda jde o tak elementární věci, jako je výkonný zdroj energie s lithium-iontovou 

baterií, nebo o tak zdánlivě nedůležité drobnosti, jako jsou švy čalounění: Funkčnost, místo zabudování a výběr materiálu 
jednotlivých komponent jsou pečlivě s rozmyslem zvoleny. Můžete srovnávat.... 

STAROST O KAŽDÝ DETAIL

Tvarově krásné, bezešvé rohové spojení s textilním 
potahem a integrovaným reproduktorem

Zadní odvětrávání k zamezení hromadění konden-
zované vody v horních skříňkách

Bodová čtecí světla s 
USB porty

Jakostní dvoubarevná víka horních skříněk s chromovanými 
vložkami a uzávěry skříněk s tlačítkovým úchopem

Police se zabudovaným světelným pásem 
pro ambientní osvětlení LED
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Panoramatické střešní okno 
S oblohou na dosah: (volitelná) 
panoramatická střecha v kabině 
řidiče zaplaví interiér světlem.. Vnitřní 
rám s textilním potahem harmonicky 
začleňuje toto okno do interiéru. 

Lithium-iontová baterie 
Energetická soběstačnost: lithi-
um-iontová baterie s kapacitou 100 
Ah disponuje vždy dostatečnou 
rezervou. Skutečná pozoruhodnost, 
která je již součástí standardního 
rozsahu dodávky!

Talířové pružiny 
Prvotřídní komfort pro spaní: dobře 
odvětrávané matrace spočívají na 
pohodlných talířových pružinách (V 
595 HB) nebo lamelových roštech. 
Rámy lůžek jsou dělené a skládací, což 
umožňuje variabilní využití zadního 
prostoru.

Uzavírací ventily vody 
Pohodlná obsluha: vypouštěcí ventily 
nádrží na vodu jsou snadno přístupné 
ve vyhřívané a izolované vnitřní 
podlaze. Uzavírací ventily plynu jsou 
instalovány v kuchyňském bloku na 
dosah ruky.

Úložné přihrádky ve dvojité podlaze 
Optimální využití úložného prostoru: 
jen v prostoru sedací soupravy jsou 
instalovány 3 úložné prostory:: 1 výsuv, 
1 sklápěcí přihrádka na sedací truhle a 1 
úložná podlahová přihrádka s 
uchopovacím otvorem

Kabeláž TV a USB porty 
Promyšlené: nahoře u sedací soupravy 
jsou kromě přípravy pro televizi 
instalovány dva nabíjecí USB porty.  
Své chytré telefony tak můžete 
pohodlně nabíjet v odkládacích 
policích pod horními skříňkami, aniž 
by vám překážely kabely. 

Horní skříňky 
Tvarově krásné a funkční: Horní 
skříňky přesvědčí svým elegantním 
designem. Masivní otvírače s 
kovovými pružinami, chromovaná 
tlačítkové úchopy a dotykově 
ovládané vnitřní osvětlení ztělesňují 
vysoké funkční standardy Eura Mobil.

Ozdobně prošívané čalounění 
Opticky přitažlivé: Švy čalounění v 
elegantním křížkovém vzoru jsou 
příkladem láskyplného designu. 
Harmonickou a domáckou atmosféru 
však vytváří i další textilní výbava.

Kolejnička pro stůl 
Venkovní potěšení: stůl z interiéru lze 
zavěsit na vnější kolejničku u 
kuchyňské linky a posnídat venku. 
Drobný detail: Po zbytek dne se 
kolejnička neviditelně skrývá za 
odklopným krytem.

Držák nápojových pohárků 
Velká funkčnost v miniaturním 
provedení: praktickým detailem na 
cestách je vložka do stolu s držákem 
na nápoje. A i kdyby se něco vylilo 
nebo spadlo vedle, povrch stolu s 
vysokým leskem i clonu okna z 
ekologické kůže lze rychle vyčistit. 

PODROBNOSTI A
PODSTATNÉ PŘEDNOSTI
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PŮDORYSNÁ 
USPOŘÁDÁNÍ

V 595 HB V 635 EB V 635 HB

ZÁKLADNÍ VOZIDLO Fiat Ducato 35L // 35H Fiat Ducato 35L // 35H Fiat Ducato 35L // 35H

Techn. příp. maximální hmotnost* 3 500 kg 3 500 kg 3 500 kg

ROZMĚRY
Celková délka 5 990 mm 6 360 mm 6 360 mm
Celková šířka 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm
Celková výška 2 650 mm 2 650 mm 2 650 mm
Počet míst na spaní 2 (3) 2 (3) 2 (3)
Povolený počet osob s 3bodovým pásem 4 4 4

POSTELE
Příčně zabudovaná dvoulůžková postel, sklopný 

lamelový rošt pro rozšíření úložného prostoru
Podélně zabudovaná jednolůžka, sklopný lamelový 

rošt pro rozšíření úložného prostoru, 2 modulární 
úložné boxy, vyjímatelná

elektricky výškově nastavitelná dvoulůžková postel, 
podlaha zavazadlového prostoru z ocelového plechu 

včetně nájezdové rampy pro dvoukolová vozidla
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Klasické půdorysné uspořádání pro kompaktní dodávky do délky 6 m. Model V 595 HB zaujme pohodlnou skládací dvoulůžkovou postelí vybavenou talířovými pružinami a matrací 
ze studené pěny, včetně otočných bodových čtecích světel LED s USB porty na čalouněném čele. 

Půdorysné uspořádání: V 595 HB   
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Komfort pro uvolněné spaní na až 1,95 m dlouhých jednolůžkách a vysoká variabilita úložného prostoru jsou markantní individuální přednosti modelu V 635 EB. Úložné boxy v 
zadním prostoru, které lze během chvilky vyjmout pomocí pákového překlápěcího uzávěru, umožňují extrémně flexibilní využití zadního úložného prostoru.

 Půdorysné uspořádání: V 635 EB  

/ Eura Mobil / Vans 2022/2023
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Chcete mít v programu nákladní vůz – nebo přece jen spací vůz? Pod postelí, kterou lze pohodlně zvednout stisknutím tlačítka, a která disponuje komfortní plochou k ležení, se 
otevře ložný prostor o rozměrech 1800 x 1200 x 1300 mm (d x š x v), který se hodí i k převážení motocyklů!.

Půdorysné uspořádání: V 635 HB   

Půdorysná uspořádání  /



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  
 20 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 20 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.

© Eura Mobil GmbH 2022
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