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ANWB Camper van het Jaar 2021

Eura Mobil

Activa One 650 HS
Het merk Eura Mobil is in Nederland wat minder bekend, maar het bestaat
al sinds 1959. Kenmerkend voor de campers zijn de geheel eigen bouwwijze
van de opbouw – waar sinds 2006 geen schroef meer aan te pas komt – en
de toepassing van een dubbele bodem in bijna alle modellen.
Een ruime zithoek met grote
ramen en veel comfort
Een riante trap leidt je naar de
bedden in de alkoof

“Op een makkelijk te hanteren 650 centimeter opbouwlengte biedt Eura Mobil
deze goed doordachte alkoofcamper.
Hoewel het interieurconcept al van andere
merken bekend is, valt de Activa One op
omdat hij prijstechnisch zeer interessant is
en omdat rijbewijs B voldoet om ermee te
mogen rijden. Dat maakt hem bereikbaar
voor een groot publiek. De degelijke bouwwijze uit duurdere camperseries is in dit
model onveranderd toegepast. De afwerking van de volledig verlijmde, houtvrije
opbouw met rondom polyester maakt
indruk. Eura Mobil voorziet zijn campers
met een dubbele bodem voor de technische installaties en extra bergruimte die
via vijf serviceluiken bereikbaar is. Met
zo’n vloerconstructie is ook in de winter
kamperen geen probleem. Een schuifdeur
scheidt de cabine bij koud weer van de
goed geïsoleerde opbouw. In de alkoof
bevinden zich eenpersoonsbedden in de
lengterichting, die via stevige traptreden
bereikbaar zijn. Een comfortabele rondzit
achterin biedt volop zitplek, waarbij het
ruimtelijk effect en de rondom geplaatste
en geïsoleerde vensters het verblijf
onder alle weersomstandigheden
veraangenamen.”
Prijs € 72.950
i eura-mobil.nl
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Winnaars Camper
van het Jaar

Veel loopruimte voor een camper
van 650 centimeter lengte
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