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Historien vår, din erfaring. 
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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.

Vår historie,
din erfaring
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MEGA CLASSIC 600

Kompakt med kreative løsninger – og alt for å erobre verden. Med en lengde på 5,98 m representerer MEGACLASSIC 600 en gylden mellomklasse 
i Mega Mobils utvalg av bobiler. Når det gjelder bekvemmelighet og lagringsplass, med det intelligente design interiøret, har MEGACLASSIC 600 
ingen kompromisser. Du kan knapt ønske deg mer!
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600MEGACLASSIC
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Vår klassiker i salgsprogrammet. Et kompakt og manøvrerbart kjøretøy som ikke bare er en ideell reisefølge for 2 eller 3 personer, men også ideell i hverdagen på grunn av lengden 
på 5,98 m. Det godt planlagte kjøkkenet og det komfortable sittehjørnet gjør det spesielt innbydende, og det tverrgående LATOFLEX-systemet sørger for en solid natts søvn. Et 
unikt og patentert komfortabelt bad og et flott sted å oppbevare ting og forsyninger gjør at denne bobilen er perfekt utnyttet. Selv vår minste campingbil (på langs) har samme 
kvalitetsstandarder som alle våre modeller. 
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Grunnleggende versjon - farge Bardolino i eik. 

Komfortabelt sittende for en hyggelig sammenkomst, også for opptil 4 personer. 

Hver lagringsplass er viktig. 

Stort bad - enkelt, men likevel romslig. 

To-brennere komfyr og 90l kjøleskap. 
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Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4035 mm
Lengde 5998  mm
Bredde (ekstern) 2050  mm
Høyde (ekstern) 2580 mm

Ferskvann  90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 2985 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4

Senger 3
Senger foran  1910 x 1400 mm
Senger bak 1800 x 900 mm

Royal Sleeping - stort og komfortabelt soveområde. Med LATTOFLEX-systemet kan du brette opp sengen for optimal lagringsplass i garasjen. 

600MEGACLASSIC
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MEGA SPORT 640

Den nye allsidige MEGASPORT 640 to campingbil tilbyr alt du trenger for å oppfylle dine ønsker. Det er et ideelt utgangspunkt for ulike sportsaktiviteter eller 
for livsstilen i naturen. Hvis du bare ønsker ta en pause, vil MEGASPORT 640 ta deg dit du vil. Det er en campingbil for folk som vet nøyaktig hva de vil! 
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640MEGASPORT
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MEGA SPORT 640 er en ekstremt komfortabel og allsidig bobil med spesielt store tverregående senger. Det er ideelt for ferierende som ikke vil gi opp søvnkomforten, og 
setter pris på luksusen til sitt eget PREMIUM-bad. Det sammenleggbare LATOFLEX-syste met i soveområdet gir enda større oppbevaringsplass og enda større fleksibilitet for 
sport- og annet utstyr. Det smarte oppsettet gir rikelig med ekstra lagringsplass for å lagre alle eiendelene dine. 
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Grunnleggende versjon - farge CPL eik Halifax. 

Dinette: Romslig, elegant, koselig. 

Stort bad - separat dusj og blandebatteri.

Kjøkkenområde med kjøleskap og masse lagringsplass. 
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Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4035 mm
Lengde 6360 mm
Bredde (ekstern) 2050  mm
Høyde (ekstern) 2660 mm

Ferskvann 90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 3105 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4

Komfortabel seng - stor dobbeltseng i ryggen. 

640MEGASPORT

Senger 3
Senger bak 1800 x 900 mm 
Senger foran  1780 x 1910 mm / 2010 mm
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MEGA REVOLUTION 640

Her er gjennomgående detaljene i Mega Revolution. Du kan forvente maksimal fleksibilitet på 636 cm kjøretøy lengde. Dette kjøretøyet er fullt av teknisk 
finesse sammen med den over gjennomsnittlige premium-produksjonskvaliteten og det flotte standardutstyret fra MEGAMOBIL. Det er også mulighet for å 
afor å integrere en annen liggende overflate. Dette betyr at MEGA REVOLUTION 640 ikke bare er et transportmiddel, men også en bybobil for 4 personer.
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640

MEGAREVOLUTION
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Den sammenleggbare sengen gir fleksibilitet og ufattelige alternativer. Å reise uten nøye planlegging, og med spontane avgjørelser i stedet er endelig mulig. Selv om du oppbevarer sykler, 
motorsykler eller sportsutstyr på bakre lagringsplass, og du ikke kan senke sengen til et lavere nivå, er det god plass til å sove høyere på grunn av det høye H3-taket. Alternativet med en ekstra 
seng på baksiden gir familier et sted å sove i en klassisk varebil. Et annet revolusjonerende element i bilen er det funksjonelle badet som til slutt gir luksusen å ta en dusj uten å montere, 
omplassere eller endre, og uten å begrense plassen i bilen. Dette patenterte badet er nylig integrert i alle modeller i Mega Mobil-serien. Så enkelt som en skreddersydd drøm. Spesielt 
komfortable seteputer og et godt planlagt kjøkken av høyeste kvalitet er de perfekte tilleggene til denne bobilen. 
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Grunnleggende versjon - farge CPL drivved. 

Spisestue / Dinette: Oppvarmet spisestue med uttrekkbart bord. 

Stort bad med patentert dusjhjørne.

Ubegrenset funksjonalitet. 
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Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4035 mm
Lengde 6360 mm
Bredde (ekstern) 2050 mm
Høyde (ekstern) 2910 mm

Ferskvann 90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 3185 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4
Senger 4

Senger bak 1800 x 900 mm 
Senger foran  1950 mm/ 1780 mm x 1910 mm
Senger foran  - extra 1950 mm/1780 mm x 1400 mm

Bare ta syklene eller scooteren med deg på turen. Lag en komfortabel lagringsplass. Den elektrisk høydejusterbare sengen kan justeres 
med to serielle kontrollenheter foran og bak. 

640MEGAREVOLUTION
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Maling

Kjøretøy 

Aluminium Grå Metallisk Metallisk Jerngrå 

Seriell Imperial blå Seriell Polarhvit Seriell Solgul Seriell Titian rød 

Metallisk Gullhvit Metallisk Grafittgrå Metallisk Lago blå 

Metallisk Dyp rød 

Metallisk Maling >

Seriell Maling>
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Møbler farger 

Benkeplater farger 

Tekstil farger 

Gulvfarger 

Lysegrå
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15
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Nairobi
39

Johanesburg
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Nairobi
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06

Porto
05

Kairo
05

Porto
25

Kairo
201

Porto
1966

Kairo
1566

Quito
08

Lagos
803

Renna
25

Mexico
08

Renna
32

Mexico
803

Renna
50

Mørkegrå Kremaktig 
beige 

Grovsaget
grå eik

Eik
massiv røyk

Grovsaget
brun eik 

Brun Kansas 
eik

Chromix 
silver

Drivved Eik Bardolino Naturlig eik 
Halifax

Grafittgrå 

Grafittgrå  

Hacienda 
hvit 

Magnolia 
metallic

Alpinhvit 
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MEGA RE-AKTIV 680

Mega Re-Aktiv leveres på Volkswagen Crafter eller MAN TGE-chassis, representerer MEGA MOBIL en helt ny æra med high-end reiser. Nå med 
firehjulsdrift og andre forbedringer, fortsetter MEGA MOBIL å øke nivået av campingbil i Europa. Den velplanlagte RE-AKTIV-gulvplanen gir 
flere muligheter for sitte-, sove-, bad- og kjøkkenløsninger, fremhevet av topp interiørdesign, luksuriøs SAHARALINE®-utstyr, og LED-teknologi.
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680MEGARE-AKTIV
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Dette komplette fritidskjøretøyet har apparater i rustfritt stål og et kjøleskap med kompressor for optimal kjøling. Her får du utstyr som markise, LED-lys og et utvidbart 
solenergisystem på utsiden som tilbyr elektrisitet selv når du ikke er tilkoblet strøm.  Reis med stil og camp luksuriøst i din MEGA RE-AKTIV. 
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Grundausführung - Farbe CPL Eiche Natur Halifax

Optimale Sitzkonfiguration mit ausziehbarer Sitzeinheit für noch mehr Komfort.

Intelligente Anordnung für sorglose Anwendung.

Funktionelle Küche mit geräumigen Schränken und Schubläden.

Grunnleggende versjon - farge CPL naturlig eik Halifax. 

Optimal setekonfigurasjon med uttrekkbart seteenhet for enda mer komfort. 

Intelligent ordning for bekymringsløs bruk. 

Funksjonelt kjøkken med romslige skap og skuffer. 
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Kjøretøyinformasjon
Akselavstand  4490 mm
Lengde 6836 mm
Bredde (ekstern)  2040  mm
Høyde (ekstern)  2590 mm

Ferskvann   90 l
Avløpsvann  100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 3005 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4

Sitteplasser 4
Senger bak 1800 x 900 mm 
Senger foran  1950 mm/ 1780 mm x 1910 mm

Variabler Laderaum dank stufenlos 
elektrischverstellbarem Vario-Bett.

Fahrräder oder den Motorroller können Sie 
einfach in IhremFahrzeug aufbewahren.

Zwei Seriellmäßige Bedieneinheiten ermöglichen einen 
komfortablen Zugang zur Kontrolleinheit.

Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4490 mm
Lengde 6836 mm
Bredde (ekstern) 2040  mm
Høyde (ekstern) 2590 mm

Ferskvann 90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 3005 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4

Senger 4
Senger bak 1800 mm x 900 mm 
Senger foran  1950 mm/ 1780 mm x 1910 mm

Variabel lasterom takket være den kontinuerlig 
elektrisk justerbare Vario-sengen. 

Du kan enkelt oppbevare sykler eller scooteren i bilen din. Stor og komfortabel seng for en god natts søvn.

680MEGARE-AKTIV
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MEGAVARIO AKTIV 680

MEGA VARIO AKTIV 680 - Designet på MAN TGE- eller VW CRAFTER, er bygget med elegant stil og avanserte funksjoner for å skape et fritidsbiloppsett 
skreddersydd for en elite reiseopplevelse. Kjøretøyets gulvplan utnytter hver cm av bobilen på en elegant måte fra Captain-Chair setene foran til den 
uttrekkbare sittegruppen. Den luksuriøse og komfortable familiesengen bak i bobilen kan omgjøres til to enkeltsenger med stigtrinn for enkel tilgang.
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680

MEGAVARIO AKTIV
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Hver centimeter brukes i planløsningen til vår vehicle, fra to kapteinstoler foran og uttrekkbar benk bak til kjøkkenet med et praktfullt kjøleskap og uovertruffen Seriell-utstyr. 
Deretter er det en topp dobbeltseng på baksiden, som kan konverteres til to enkle senger med trapper for enklere tilgang. Ekte luksus på dine reiser, MEGA VARIO AKTIV 680, 
er bare en måte. MEGA MOBIL hjelper reisende å nyte frihet som bare finnes på den åpne veien. 
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Grunnleggende versjon - farge CPL eik Halifax. 

Spisestuen med et uttrekkbart bord supplerer kjøkkenet perfekt. 

Fint romslig bad Bevegelig vegg slik at 
man kan gjøre dusj og toalett separat.

På kjøkkenet kan man lage mange gode retter Skuffene 
er dype slik at lagringsplassen er best mulig.
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Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4490 mm
Lengde 6836 mm
Bredde (ekstern) 2040 mm
Høyde (ekstern) 2590 mm

Ferskvann 90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 2 x 11 kg

Vekt 3005 kg 
Total Vekt 3500 kg
Sitteplasser 4

Senger 4
Senger bak 1800 mm x 900 mm 
Senger foran  1950 mm/ 1780 mm x 1910 mm

Komfortabel enkeltseng for en behagelig hvile. Du har valget - en komfortabel dobbeltseng eller enkeltseng
Senger for en god natts søvn og enda mer plass i bilen. 

680MEGAVARIO AKTIV
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Maling

Vehicles

Metallisk Dyp svart - 
perleeffekt 

Metallisk Indiumgrå Metallisk Refleks sølv 

Metallisk Maling >

Seriell Ontario grønn Seriell Godteri hvitt Seriell Dypt havblått Seriell Kirsebær rød Seriell Lys oransje 

Seriell Maling>
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MEGA RE-AKTIV 700

Luksuriøs, effektiv og enkel at manøvrere. Du vil elske RE-AKTIV 700, som er bygget på en Mercedes-Benz Sprinter varebil. 
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700MEGA RE-AKTIV
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Kombinasjonen av MEGA MOBIL og Sprinter utgjør den perfekte bobilen for både reise og fritid. Dette er den rette bilen for de spontane som ønsker å utforske nye eventyr i stil – uten 
å måtte gå på akkord med smidighet og kjørekomfort.Det komfortable interiøret og de tekniske egenskapene frakter deg til dine drømmedestinasjoner – helt avslappet og stilfullt.
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Grunnleggende versjon - farge CPL eik Halifax. 

Spisestuen med et uttrekkbart bord supplerer kjøkkenet perfekt. 

Smarte løsninger for enda større kjøkkenplass.
Mange skuffer og skap til oppbevaring.
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Elektrisk justerbar seng med dual kontrollpanel som 
standard. Her får du stor seng og mye lagringsplass.

Du har valget – en komfortabel dobbeltseng eller to 
enkeltsenger Sengene er av god kvalitet for en god natts søvn.

Kjøretøyinformasjon
Akselavstand 4325 mm
Lengde 6967 mm
Bredde (ekstern) 2020 mm
Høyde (ekstern) 2646 mm

Ferskvann 90 l
Avløpsvann 100 l 
Gass 1 x 11 kg

Vekt 3300 kg 
Total Vekt 4100 kg
Sitteplasser 4

Senger 2+1
Senger bak 1800 mm x 900 mm 
Senger foran  2200 mm x 1710 mm

700MEGARE-AKTIV
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Maling

Vehicles

Aluminium Cavansite blå Metallisk Tenorittgrå Metallisk Obsidian svart Metallisk Selenitt grå Metallisk Iridium grå

Metallisk Maling >

Seriell Jupiter rød Seriell Blågrå Seriell Arktisk hvit Seriell Jernblå

Seriell Maling>
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MEGA MOBIL partner:

Katalogen er kun ment som illustrasjon. Bilder i denne katalogen kan vise 
noen elementer som ikke er standard eller produkter som bare tilbys i visse 
markeder. Produktene kan være tekniske eller kommersielle endringer på 
grunn av andre forskrifter. Feilavtrykk og feil er reservert.
Ta kontakt med din valgte forhandler for detaljert informasjon før du kjøper. 

Mega Mobil® – Reisemobile
MEGA TEKSTIL d.o.o
Kolodvorska ulica 31b
2310 Slovenska Bistrica
Slovenia

TEL: +386 (0)2 80 50 415
MOBIL: +386 (0)41 627 756
MOBIL: +386 (0)40 665 437
EMAIL: info@megamobil.si

Facebook/podjetjeMEGAMOBIL

www.mega-mobil.eu

Instagram/megamobil.si


