
MEGAMOBIL
Sanje po meri

MEGACLASSIC 600 / MEGASPORT 640 / MEGAREVOLUTION 640 / MEGARE-AKTIV 680 / MEGAVARIO AKTIV 680  

2020



Podjetje Mega tekstil, d.o.o. iz Slovenske Bistrice se z blagovno 
znamko MEGAMOBIL na slovenskem trgu predstavlja kot mlado 
podjetje z veliko znanja, izkušnjami in poznavanjem caravaning 
industrije. 

Stremimo k prilagojenim rešitvam, da bi se na potovanju počutili 
kot doma. Z leti so tako nastali MEGACLASSIC 600, MEGASPORT 
640 in MEGAREVOLUTION 640. Predelani kombiji MEGAMOBIL 
so vznemirljiva, napredno zasnovana in po vaših željah izdelana 
počitniška vozila, ki mobilnost, potovanja, potepanje in kampiranje 
spreminjajo v doživetje. 
Caravaning v Sloveniji želimo povzdigniti na novo raven, pridobiti 
veliko novih navdušencev in obstoječim zagotoviti produkte in 
storitve visoke kakovosti. 

Naša zgodba, vaše doživetje





Naša znanja in izkušnje nam omogočajo, da skupaj z 
našimi partnerji, neprestano razvijamo nove, inovativne 
rešitve, ki našim izdelkom prinašajo dodano vrednost. 
Izdelke in storitve nudimo pod uveljavljeno blagovno 
znamko MEGAMOBIL. 

Napredek in razvoj
Pri izdelavi MEGAMOBIL počitniških vozil imamo 
vedno v mislih želje in zahteve posameznika. Le-te so 
sprva temeljito preverjene, nato pa so predstavljene 
možnosti za izvedbo. Poslanstvo naših zaposlenih 
je, da z izkušnjami in strokovnim znanjem želje tudi 
uresničimo. 

Mislimo na vas



V počitniških vozilih MEGAMOBIL poskrbimo za prijetno klimo 
poleti in pozimi. S Truma Combi ogrevanjem in 25 mm debelo 
izolacijo visoke kakovosti bo v vašem počitniškem vozilu prijetno 
tako v vročih poletnih kot tudi hladnih zimskih dneh. 

Pripravljeni na poletje in zimo
Mega tekstil, d.o.o. je že več kot 50 let prisoten 
v tekstilni industriji. To nam omogoča, da lahko 
ponudimo materiale in storitve visoke kakovosti. 
Prilagodljivost proizvodnega procesa in dolgoletne 
izkušnje so razlog, da se zadovoljni kupci vedno 
znova vračajo. 

Visoka kakovost





MEGACLASSIC 600



MEGACLASSIC 600

Kompakten in okreten, a ima vse, da z njim lahko osvajate svet. S samo 5,98 m dolžine  
MEGACLASSIC 600 spada med vsestranska počitniška vozila za dnevno rabo in preživljanje  
prostega časa. 
 
Posebna zasnova notranjega prostora omogoča udobje in veliko odlagalnega prostora. Skoraj si 
ne bi mogli želeti več. 

Udobno sedenje in prijetno druženje za 4 osebe. Osnovna različica - barve: CPL Driftwood.



Kuhalnik z dvema gorilnikoma in 90l hladilnikom. Velika, preprosta in premišljena kopalnica.

Udobno spanje na zakonski postelji v zadnjem delu vozila.

Podaljšek mize in sedeži Caption-Chair za še več udobja.



Sistem LATOFLEX vam omogoča, da lahko posteljo zložite za 
optimalen prostor v garaži.

Kolesa ali motor lahko shranite kar v vaše vozilo.

Prostor za kar dve 11 kg jeklenki za plin.



Sveža voda: 90  l
Odpadna voda: 100  l
Plin: 2 x 11 kg
Teža: 2985 kg
Skupna teža: 3500 kg

Sedišča: 4
Ležišča: 3
Ležišča zadaj: 1910 x 1400 mm
Ležišča spredaj: 1800 x 900 mm

A: Medosna razdalja: 4035 mm
B: Dolžina: 5998  mm
C: Širina (zunanja): 2050  mm
D: Višina (zunanja): 2580 mm

Dimenzije vozila:

Podatki vozila:

MEGACLASSIC 600

A

B

C

D
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C

D

4 3



MEGASPORT 640
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Zaradi svojega udobja in prilagodljivosti je MEGASPORT 640 idealni spremljevalec za športna in z 
drugimi aktivnostmi v naravi obarvana potovanja. 

Ustvarjen je za ljudi, ki ljubijo naravo in radi raziskujejo, a se tudi na potepanjih želijo počutiti kot 
doma. 

MEGASPORT 640

Prostorna, elegantna in udobna jedilnica. Osnovna različica - barve: CPL Avola.



Velika, preprosta in premišljena kopalnica.

Velika in udobna postelja. 

Veliko prostora za shranjevanje. Praktična in funkcionalna kuhinja. 





Sveža voda: 90 l
Odpadna voda: 100  l
Plin: 2 x 11 kg
Teža: 3105 kg
Skupna teža: 3500 kg

Sedišča: 4
Ležišča: 3 +1
Ležišča zadaj: 2010 mm/1780 mm x 1910 mm
Ležišča spredaj: 1800 x 900 mm

A: Medosna razdalja: 4035 mm
B: Dolžina: 6360  mm
C: Širina (zunanja): 2050  mm
D: Višina (zunanja): 2660 mm

Dimenzije vozila:

Podatki vozila:

MEGASPORT 640
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MEGAREVOLUTION 640
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MEGAREVOLUTION 640 je sinonim za visoko kakovost materialov, skrbno izdelavo in popolno 
prilagodljivost notranjosti vozila. Vgrajenih ima veliko inovativnih tehničnih rešitev, ki so sprva 
lahko spregledane, na potovanju pa se izkažejo za premišljenein zelo uporabne. 
 
Revolucija je namreč skrita v podrobnostih. 

MEGAREVOLUTION640

Ogrevana jedilnica z raztegljivo mizo.Osnovna različica - barve: CPL Hacienda Weiß



Funkcionalnost brez meja. Velika in premišljena kopalnica.Praktična in funkcionalna kuhinja.

Ogrevana jedilnica z raztegljivo mizo.



Vozilo Mega Revolution ponuja za večjo funkcionalnost po 
višini nastavljivo posteljo in dodatno ležišče za družine. Dodatna po višini nastavljiva postelja zadaj.

Vozilo Mega Revolution ponuja za večjo 
funkcionalnost po višini nastavljivo posteljo in 
dodatno ležišče za družine.



Sveža voda: 90  l
Odpadna voda: 100  l
Plin: 2 x 11 kg
Teža: 3185 kg
Skupna teža: 3500 kg

Sedišča: 4
Ležišča: 4
Glavno ležišče zadaj: 1950 m/ 1780 mm x 1910 mm
Dodatno ležišče zadaj: 1950 mm/1780 mm x 1400 mm
Ležišče spredaj: 1800 mm x 900 mm

A: Medosna razdalja: 4035 mm
B: Dolžina: 6360  mm
C: Širina (zunanja): 2050  mm
D: Višina (zunanja): 2910  mm

Dimenzije vozila:

Podatki vozila:

MEGAREVOLUTION 640
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4 4



Barve vozil

Serijske barve

Tizian rdeča Polarno bela Sončno rumena Imperialno modra

Aluminium siva Siva fer Zlato bela Grafitno siva

Lago modra Profond rdeča

Znamke vozil

Kovinske barve



Dekorji lesa

Dekorji tekstil

SILVER LINE

GOLD LINE

SAHARA LINE

Dekorji pultov Dekorji tla

Chromix srebrna

Beton svetlosiv Svetlorjavi hrast

Naravni hrast 
Halifax

Beton temnosiv Sivi hrast

Magnolija

Ferro Bronsa Temnorjavi hrast

Rjavi Kansas  
hrast

Krem bež

Hrast Bardolino

Alpinsko bela

Bela Hacienda Avola Driftwood Graphito siva

Renna 32

Renna 50

Renna 25Jaguar 1500

Santos A26

Santos A09Santos A93

Boomtex 7427 Pelko

Tristan

Gitana 11

Mojito 153Zanzaibar 
Blue

Eve 4

Gitana 11Proxima

Natura 2 Brunello 70

PORTO

HAVANA

CALIOPINTA

QUITO

LIMALAGOS

BOGOTA DAKAR



MEGARE-AKTIV 680
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Med prvimi avtodomi v svojem razredu, zgrajenimi na šasiji Volkswagen Crafter ali MAN TGE, 
predstavlja MEGA MOBIL povsem novo “dobo” vrhunskega popotovanja. Zdaj, z možnostjo 4x4 
pogona in drugimi izboljšavami, MEGA MOBIL še naprej dviguje raven karavaninga v Evropi. 
Premišljen RE-AKTIV tloris ponuja različne možnosti za sedenje, spanje, kopanje in kuhanje, 
poudarjene z vrhunsko sodobno notranjo opremo, razkošno opremo SAHARALINE® ter LED 
tehnologijo. To popolno počitniško vozilo vsebuje naprave iz nerjavečega jekla in hladilnik s 
kompresorjem za optimalno hlajenje. Zunaj, kot opcija možnost tende, LED osvetlitve in razširljiv 
sistem za sončno energijo kateri pomaga ohranjati pretok energije, tudi niste priključeni v omrežje. 
Potujte v slogu in razkošno kampirajte: oglejte si svet v svojem MEGA RE-AKTIV-u.

MEGARE-AKTIV 680

Osnovna različica – barve: CPL Eiche Natur Halifax. Optimalna porazdelitev sedišč z raztegljivo sedežno enoto za še več udobja.



Funkcionalna kuhinja s prostornimi omarami in predali. Inteligentna postavitev za brezskrbno uporabo.Varen prostor za shranjevanje

90 l hladilnik z inovativnim obojestranskim odpiranjem.



Električna po višini nastavljiva postelja z dvojnim kontrolnim 
panelom serijsko.

Kolesa ali motor lahko shranite kar v vaše vozilo.Ustvarite udoben prostor za shranjevanje.



Sveža voda: 90 l
Odpadna voda: 100 l
Plin: 2 x 11 kg
Teža: 3005 kg
Skupna teža: 3500 kg

Sedišča: 4
Ležišča: 4
Ležišča zadaj: 1950 m/ 1780 mm x 1910 mm
Ležišča spredaj: 1800 mm x 900 mm

A: Medosna razdalja: 4490 mm
B: Dolžina: 6836 mm
C: Širina (zunanja): 2040 mm
D: Višina (zunanja): 2590 mm

Dimenzije vozila:

Podatki vozila:

MEGARE-AKTIV 680

A

B

C

D
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4 4



MEGAVARIO AKTIV 680
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MEGA VARIO 680 - zasnovan na šasiji MAN TGE oziroma VW CRAFTER, je bil izdelan s 
pomočjo elegantnega stila in naprednih funkcij, da bi ustvarili okreten tloris počitniškega 
vozila, prilagojen elitnim potovalnim izkušnjam. Tloris našega vozila uporablja vsak 
centimeter van-a, od dveh Captain-Chair sedežev spredaj in raztegljivo klopjo zadaj do 
kuhinje z razkošnim hladilnikom in neprekosljivo serijsko opremo. Potem je tu še vrhunsko 
družinsko ležišče zadaj, ki se lahko spremeni v dve enojni ležišči z stopnicami za lažji 
prehod. Resnična luksuzna ikona, MEGA VARIO 680 je le še en način, kako MEGA MOBIL 
pomaga popotnikom, da uživajo vrsto svobode, ki jo najdemo le na odprti cesti.

MEGAVARIO AKTIV 680

Osnovna različica – barve: CPL Chromix Silber. Jedilnica z raztegljivo mizico odlično dopolnjuje kuhinjo.



Izredno globoki predali lahko vsebujejo veliko posode in 
kuharske opreme

Prostorno kopalnico lahko uporabljate večnamensko – 
 popolnoma po vaših potrebah.Udobna enojna ležišča za udoben počitek

Prečni element za še več odlagalnih površin, katere so pri 
kampiranju še tako pomembne



V osnovni postavitvi pridobite ogromno ležišče.

MEGAVARIO Sistem – Dodatne stopnice za lažji prehod na 
ležišče.V osnovni postavitvi pridobite ogromno ležišče.

Enojna ležišča za prijeten spanec in še več prostora v 
vozilu.



Sveža voda: 90 l
Odpadna voda: 100 l
Plin: 2 x 11 kg
Teža: 3005 kg
Skupna teža: 3500 kg

Sedišča: 4
Ležišča: 4
Ležišča zadaj: 1950 m/ 1780 mm x 1910 mm
Ležišča spredaj: 1800 mm x 900 mm

A: Medosna razdalja: 4490 mm
B: Dolžina: 6836 mm
C: Širina (zunanja): 2040 mm
D: Višina (zunanja): 2590 mm

Dimenzije vozila:

Podatki vozila:

MEGAVARIO AKTIV 680
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Znamki vozil

Barve vozil:

Serijske barve

Kovinske barve

Ontario zelena Candy bela Oceansko modra

Živo oranžna Češnjevo rdeča

Zrcalno srebrna Indijevo siva Biserno črna 



Dekorji lesa

Dekorji tekstil

SILVER LINE

GOLD LINE

SAHARA LINE

Dekorji pultov Dekorji tla

Chromix srebrna

Beton svetlosiv Svetlorjavi hrast

Naravni hrast 
Halifax

Beton temnosiv Sivi hrast

Magnolija

Ferro Bronsa Temnorjavi hrast

Rjavi Kansas  
hrast

Krem bež

Hrast Bardolino

Alpinsko bela

Bela Hacienda Avola Driftwood Graphito siva

Renna 32

Renna 50

Renna 25Jaguar 1500

Santos A26

Santos A09Santos A93

Boomtex 7427 Pelko

Tristan

Gitana 11

Mojito 153Zanzaibar 
Blue

Eve 4

Gitana 11Proxima

Natura 2 Brunello 70

PORTO

HAVANA

CALIOPINTA

QUITO

LIMALAGOS

BOGOTA DAKAR



Mega Mobil® - počitniška vozila
Mega tekstil d.o.o.
Kolodvorska ulica 31b, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija

Tel: +386 (0)2 805 04 15   
Mobile: +386 (0)40 665 437
E-pošta: info@megamobil.si  
Spletna stran: www.mega-mobil.eu

Mega Mobil Partner:

Katalog je le informativne narave. Slike v katalogu lahko vsebujejo elemente, ki ne 
sodijo k standardni opremi, ali prikazujejo izdelke, ki so na voljo le na nekaterih trgih. 
Izdelki se lahko glede na predpise spreminjajo s tehničnega ali komercialnega vidika. 
Za podrobnejše informacije se pred nakupom obrnite na izbranega trgovca.


