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MEGACLASSIC 600 / MEGASPORT 640 / MEGAREVOLUTION 640

Vår historie, din erfaring
Firma Mega tekstil, d.o.o. fra Slovenska Bistrica fremstiller seg
med sitt MEGAMOBIL varemerke på det slovenske markedet
som et ungt selskap med mye kunnskap, erfaring og vitenskap
om campingvognindustrien.
Vi prøver å finne skreddersydde løsninger for å gi våre kunder
en hjemmefølelse på reisen. Med dette som utgangspunktet
har vi utviklet MEGACLASSIC 600, MEGASPORT 640 og
MEGAREVOLUTION 640. MEGAMOBIL-bobiler er spennende
feriebiler med avansert design som respekterer dine ønsker og
forvandler reiser, turer og utflukter til et campingeventyr.
Vi ønsker å heve bobilmarkedet i Slovenia til et nytt nivå,
tiltrekke oss mange nye entusiaster og levere produkter og
tjenester av høy kvalitet til våre eksisterende kunder.

Fremgang og utvikling

Vi tenker på deg

Klar til sommer og vinter

Høy kvalitet

Vår kunnskap og erfaring gjør det mulig for oss,
i samarbeid med våre partnere, å stadig utvikle nye,
kreative løsninger som øker nytteverdien på våre
produkter Vi tilbyr produkter og tjenester under det
velkjente merket MEGAMOBIL.

I konstruksjonen av MEGAMOBIL bobiler er vi alltid
oppmerksom på våre kunders personlige ønsker og
krav. Vi tar med oss våre kunders tilbakemeldinger,
og våre dyktige ansatte bruker sine erfaringer
og kompetanse på å implementere ønskene og
optimalisere bobilene for våre kunder.

I våre MEGAMOBIL-bobiler sørger vi for god komfort både om
sommeren og vinteren. Med Truma Combi oppvarming og en 25
mm tykk isolasjon av høy kvalitet blir det behagelig i bobilen din
både på varme sommerdager som på kalde vinterdager.

Mega tekstil, d.o.o. har vært til stede i tekstilindustrien i mer
enn 150 år. Dette gjør at vi kan tilby materialer og tjenester
av høy kvalitet. Tilpasningsevnen til produksjonsprosessen
og mange års erfaring er årsaken til at fornøyde kunder
stadig kommer tilbake til oss.

MEGACLASSIC

600

600
MEGACLASSIC
Kompakt og allsidig – den har alt for å erobre verden. Med bare 5,98 m lengde er
MEGACLASSIC 600 blant de mest allsidige kjøretøyene for daglig bruk og fritid.
Den spesielle utformingen av interiøret tilbyr bekvemmelighet og mye lagringsplass.
Vi kunne nesten ikke ha ønsket mer.

Komfortable seter for et hyggelig selskap på 4 personer.

Hyggelig søvn i en dobbeltseng på baksiden av bilen.

4
www.mega-mobil.eu

Grunnleggende versjon - farger: CPL Driftwood.
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Et kjøkken med to brennere og 90 l kjøleskap.

Et stort, enkelt og godt planlagt bad.

MEGASPORT

640

MEGASPORT 640
Takket være sin komfort og fleksibilitet, er MEGASPORT 640 et ideelt reisefølge
for sportslige og andre naturopplevelser.
Den er designet for deg som elsker naturen og elsker å utforske, men som også
vil føle deg hjemme når du reiser.

En romslig, elegant og komfortabel spisesal.

En stor og bekvem seng.
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Grunnleggende versjon - farger: CPL Avola.

Et praktisk og funksjonelt kjøkken.
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Mye lagringsplass.

Stort, enkelt og godt planlagt bad.

MEGAREVOLUTION

640

640
MEGAREVOLUTION
MEGAREVOLUTION 640 er et synonym for materialer av høy kvalitet, og detaljert utarbeidet
og justerbart interiør. Den har mange kreative tekniske løsninger som en ikke legger merke til
ved første øyekast, men på reisen viser de seg å være godt planlagt og veldig nyttige.
Revolusjonen er nemlig skjult i detaljer.

En oppvarmet spisestue med uttrekksbord.

En oppvarmet spisestue med uttrekksbord.
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Grunnleggende versjon - farger: CPL Hacienda Weiß

En ekstra høydejusterbar seng på baksiden.
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Et praktisk og funksjonelt kjøkken.

Et stort og godt planlagt bad.

MEGACLASSIC 600

MEGAREVOLUTION 640

Kjøretøyets dimensjoner:
A:
B:
C:
D:

Akselavstand:
Lengde:
Bredde (utvendig):
Høyde (utvendig):

4

Tekniske data:

4035 mm
5998 mm
2050 mm
2660 mm

Ferskvann:
Spillvann:
Gass:
Vekt:
Total vekt:

Seter:
D

Senger:
Senger bak:
Senger foran:

105 l
97 l
2 x 11kg
2985 kg
3500 kg

4
3
1940 x 1400 mm
1850 x 900 mm
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A:
B:
C:
D:

Dag

Akselavstand:
Lengde:
Bredde (utvendig):
Høyde (utvendig):

Bredde (utvendig):
Høyde (utvendig):

Gass:
Vekt:
Total vekt:

Senger foran:

105 l
97 l
2 x 11kg
3185 kg
3500 kg
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Dag

4
4
1940 x 1940 mm
1850 x 900 mm

Natt

C

B

Seriefarge:
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Tekniske data:

4035 mm
6360 mm
2050 mm
2660 mm

Ferskvann:
Spillvann:
Gass:
Vekt:
Total vekt:

105 l
97 l
2 x 11kg
3105 kg
3500 kg
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Tizian rød

D

Senger:
Senger bak:
Senger foran:

4
3
1940 x 2020 mm
1850 x 900 mm

Trefarger i CPL:

Spesiell farge:

Polar hvit

New Batic Orange

Imperial blå

CPL Hacienda Weiß

Metal farger:
Dag
Gulhvit

CPL Eiche

Trefarger i 3D struktur:

Aluminium grå

Lago blå

Fer grå

Bilmerke:
Seter:

A

Senger:
Senger bak:

A

Kjøretøyets dimensjoner:
Lengde:

Spillvann:

Seter:

MEGASPORT 640
Akselavstand:

Ferskvann:

D

B

A:
B:
C:
D:

4035 mm
6360 mm
2050 mm
2910 mm

Natt

C

A
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Tekniske data:

Kjøretøyets dimensjoner:

Natt

C

B

Photography by Mad+Mono / Design by saesh / Print by Košenina / September 2018

Rød profond

Svart

Elmo Warm

CPL Avola

CPL Driftwood

