Bravia mobil – Life is a journey. Enjoy the ride.

At rejse gør dig ydmyg.
Du opdager hvilken lille plads du optag i denne verden.
Gustave Flaubert

Vi er en familie virksomhed med over 30 års erfaring i produktion af kvalitets møbler. Vores mål har altid været at holde en høj
standart, og det har vi taget med i vores autocampere med høj holdbarhed og flot design af autocamperinteriøret. Vi bruger
udelukkende materialer af høj kvalitet, og massivt træ og alle produkter i camperen er fra velkendte europæiske mærker som
Truma, Dometic og Thetford. Da alle elementer i Bravia er pålidelige, praktiske, skadesbestandige og i et flot design; er vi sikre på
du vil have din Bravia autocamper i rigtig lang tid.

Bravia autocamper er designet ud fra at kunne give dig alle hjemmets bekvemligheder på din
rejse, om det er en tur til de køligere bjerge, eller en tur til sydens varme og skønne strande. De
er bygget på Peugeot Boxer og Mercedes Sprinter.
Du kan vælge mellem følgende modeller:
- Swan 599
- Swan 599 Edition 30
- Swan 636
- Swan 699

Man kan vælge mellem en bred vifte af ekstra udstyr: Markise, solceller, Klima anlæg, Cykel
holder, Navigations system, ekstra lyd system …

SWAN 599
Trend

599 TREND
Muligheder er som solopgange – Hvis
du ikke vågner i tide, går du glip af
dem. For at gøre din rejse bekymrings
fri og give dig mulighed for at se nye
landskaber og komme steder du ikke
har været før, har vi skabt 599 Trend
modellen. Med denne model vil vi gerne
komme tættere på de yngre rejsende
og tidløse design. Den kendetegnes
med alle elementer af vores
autocampere, da vi har bevaret den
højeste kvalitet af interiør, hvidevare og
udstyr, mens designet er gjort simpelt
og materialerne er gjort lettere og i
lysere farver.
Må du få nogle skønne dage med
solopgange og 599 TREND!

optional

SWAN 599
Edition 30

SIDEGRUPPEN
Da vi designet sidegruppen gik vi
efter at efterligne hjemmets komfort,
men samtidig have et fleksibelt og
multifunktionelt rum. Der er gode
hynder og et flytbart bord der kan
indstilles til forskellige formål. Det
er muligt at side 4 personer og spise
da forstolene kan drejes bagud.
Sidegruppen kan også omdannes til en
ekstra seng.

Afrundede kanter på interiør
med melamin overflader,
ridse og slagfast

Kernetræs kanter i samme
farve som decor

Komfortable sædepolstring
med særlig modstand
dygtigt stof

Anatomisk designet og
komfortable føre og
passagersæder

highly advanced
cushioning with
resistant fabrics

Corian badeværelse
håndvask og hylder

Polstring i høj kvalitets
imiteret læder

Mulighed for at installere
aircondition i stedet for
skylight i sover området

Lys dimmer i beboelses
delen

Mulighed for at forlænge
eller pakke bordet væk

Stemningslys

SWAN 636
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KØKKENET
Køkkenet er placeret ved skydedøren
og er til at komme til fra alle sider.
Vinduet i skydedøren kan vippes helt
op så du kan servere maden nemt
igennem. Køkkenet er med 2 gasblus,
køkkenvask med varm og koldt vand,
Køleskab og masser af plads til at
tilberede maden på. De indbygget
hvidevare er fra velkendte producenter
(Dometic Smev) Der er masser af
Ferskvands tank under
sædet (105 L)

Varme med Truma CP+

Spildevands tank under
bilen (95 L)

skabs plads under og over køkkenet til
køkkenudstyr og fødevarene.

BADEVÆRELSET

SWAN 599

Selv om det er et lille rum er der
masser af plads til alt. Bruseområdet
er kombineret med et drejbart toilet

DAG

fra Thetford som giver ekstra plads.
Over håndvasken er der masser af
skabsplads til dine personlige ting.

NAT

SWAN 636

DAG

NAT

A

SWAN 699

DAG
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B
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SOVEOMRÅDET
Det store soveområde er udstyret med en
indbygget seng (194X140 Cm) som udgør
det perfekte sted til afslapning, læse en
god bog, surfe internettet eller se TV på
en regnfuld dag, Under sengen finde du
et stort opmagasineringsrum som du kan

SWAN 599

komme til både ude og indefra, med en
flytbar adskillelse.
Med det praktiske design i Bravia
autocampere er der masser af plads til to,
tre eller fire personer .

SWAN 636
Søvn er en vigtig del af dagen. Hvis du
vil have ekstra senge komfort er 636 en
autocamper til dig. Den forreste del af
camperen er bygget som Swan 599, men

SWAN 636

i den bagerste del er den indrettet med to
enkelt senge som også kan slås sammen til
en stor dobbelt seng.

SWAN 699

Flytbar køkken enhed

Pop-up tag med 2
sovepladser

Bænk sæde som kan
laves til seng

7 Sæder

DIT LIV, DIN SWAN 495
Vi har udnyttet alle fordelene ved en
Peugeot Traveller har at byde på.
Denne lette bil an bruges som
hverdags bil med plads til 7, mens
det i weekenden kan laves om til en
autocamper til 4 personer. Der er

SWAN 495

overnatningsmulighed til 4 personer, 2
på bænk sædet som kan omdannes til
en seng, og 2 oppe i popup taget.
Den kan nemt komme rundt på selv
de smalleste gader I byan, eller de
fjerneste afkroge af landet. Med en
højde på kun 1.99 M. kan den endda
komme ind I parkeringskældere.
Modul designet I bilen gør det muligt
at tage køkkenet ud så du kan lave
mad udendørs, og med 16L køleskab, 2
gasblus og en håndvask er der alt hvad
man ønsker.
Led lys med dimmer funktion og varme
via Werbasto varmer er der intet
tilhindre for en hjemmelig og hyggelig
atmosfære.
Bilen kan leveres med en 120 HK eller
150 HK-motor og manuel gearkasse,
eller en 180 HK. Med automatgear
kasse.

SWAN 599
Trend

Vi rejser ikke for at undgår livet,
men for at livet ikke undgår os.
Anonym

SWAN 599 EDITION 30
Der er kilometer efter kilometer foran
dig hvor du ikke vil stoppe.
Til tider er rejsen nem og smuk, nogle
gange er den hurtig og spændene,
andre gange skal du beslutte hvilken
vej du vil køre ved et kryds.
Til tider skal man tag chancen. Når man
gør det, vil du opleve ting og steder den
almindelige rejsende kun drømmer om.
Din faste rejse partner på vejen vil være
din Swan 599 Edition 30 – for dem der
tør! Vi fejrer mere end 30 års succes
med denne autocamper.

Man kan ikke opdage nye oceaner medmindre man
har modet til at slippe kysten af syne.
Andre Gide

SWAN 699
Mercedes Sprinter er den mest
eksklusive model af Bravia autocamper.
Den er designet med de højeste
forventninger i tankerne, for at kunne
give en høj komfort på din ferie.
Hvis du rejser alene eller sammen
med andre og byder gæster indenfor
på vejen, kan den fås med en stor
sidegruppe bag i med plads til 6
personer.
Modellen uden sidegruppen har samme
planløsning som Swan 636.
Hvis rejsen er lige så vigtig som
destinationen, vil Swan 699 opfylde alle
dine krav med vores Mercedes Sprinter
model.

SWAN 636, 636 E30, TREND

SWAN 599, 599 E30, TREND

							
					

L3H2			

L4H2

Basic vehicle
PEUGEOT BOXER			
		

dimensions (mm)

weight (kg)

2.2 HDI
88kW/120HP

2.2 HDI
2.2 HDI		
103kW/140HP 121kW/165HP

2.2 HDI
103kW/140HP

2.2 HDI
121kW/165HP

length			

5.998

5.998

5.998		

6.363

6.363

total height		

2.590

2.590

2.590		

2.590

2.590

total width

2.050

2.050

2.050		

2.050

2.050

wheel base			

4.035

4.035

4.035		

4.035

4.035

interior height		

1.890

1.890

1.890		

1.890

1.890

vehicle weight		

2.810

2.830

2.830		

2.940

2.940

maximum vehicle weight

3300 / 3500

3300 / 3500

3300 / 3500		

3.500

3.500

2.500

2.500

2.500		

3.000

3.000

weight of trailer with brake
weight of trailer without brake
driven wheels				

750

750

750		

750

750

front

front

front		

front

front

gears

6+1			

•

•

•		

tyre size

215/70 R15 		

•

•

•				

•

•

225/70 R15 									
•

•

fuel tank (l)				

215/75 R16 						
90

90

90		

90

90

number of passengers				

4

4

4		

4

4

INTERIOR EQUIPMENT							

		

SWAN 599

SWAN 636

							

L3H2		

L4H2

number of beds							

2+1 		

2+2

bed size (cm)

196/140		

191/80

									

182/80

front						

180/90

appliances and devices

rear						

180/90		

electric installation 12V / 220V				

•			

•

battery 12V / 70Ah					

•			

•

gas installation propane/butane - 2 bottles (2x11kg) 		

•			

•

refrigerator (220V / 12V), * 85 l / *** 5l			

•			

•

combined air / water heater: Truma Combi 4		

•			

•

capacity of water heater 10l			

•			

•

gas cooker: 2 burners				

•			

•

cassette toilet: Thetford			

•			

•

fresh water tank							

105 l		

105 l

waste water tank							

94 l 		

94 l

COLOUR PALLETE / PEUGEOT BOXER

UNIKLEUR

Bianca White

Dragoon Blue

Clipper Blue

Horizon Yellow

Volcano Red

METALLIC

Azzuro Blue

Aluminium

Graphite Grey

Golden White

Ruby Red

					

SWAN 699, 699 E30, TREND
		

Den der vil rejse lykkelig,
må rejse let.

									
Basic vehicle
MERCEDES SPRINTER				
			

dimensions (mm)

316 CDI		
120kW/163PS

		

319CDI
140kW/190PS

6.967		

6.967		

6.967

total height		

2.616		

2.616		

2.616

total width 		

2.020		

2.020		

2.020

wheel base 		

4.325		

4.325		

4.325

interior height		

1.900		

1.900		

1.900

vehicle weight		

3.020		

3.040		

3.130

maximum vehicle weight

3.500		

3.500		

3.500

driven wheels				

rear		

rear		

rear
• /auto

weight (kg)

length

314 CDI		
105kW/143PS

gears

6+1			

• /auto		

• /auto		

tyre size

235/65 R16 		

•		

•		

235/60 R17 		

•		

•		

•

fuel tank (l)				

75		

75		

75

number of passengers		

4		

4		

4

		

INTERIOR EQUIPMENT				

Antoine de St. Exupery

•			

SWAN 699					

			
									
number of beds				
bed size (cm)

		

2+2			

rear					

200/1760			

front			
appliances and devices

electric installation 12V / 220V
battery AGM 12V / 70Ah

		

170/90			

		

•			

		

•			

gas installation propane/butane - 2 bottles (2x6kg)

•			

refrigerator (220V / 12V), * 85 l / *** 5l		

•			

combined air / water heater: Truma Combi 4		

•			

capacity of water heater 10l			

•			

gas cooker: 2 burners				

•			

cassette toilet: Thetford			

•			

fresh water tank						

85 l			

waste water tank						

80 l			

COLOUR PALLETE / MERCEDES SPRINTER

UNIKLEUR

Jupiter Red

Steel Blue

Blue Gray

Deep Black

Arctic White

METALLIC

Cavansit Blue

Tenorite Gray

Selenite Grey

Obsidian Black

Iridium Silver

SWAN 495

					

		

									
Basic vehicle
PEUGEOT TRAVELLER L2				
			

dimensions (mm)

length

EURO 6.2		
88kW/120HP/1.5

		

EURO 6.2
130kW/176HP/2.0

4.956		

4.956		

4.956

total height		

1.990		

1.990		

1.990

total width 		

1.920		

1.920		

1.920

wheel base 		

2.925		

2.925		

2.925

interior height		

1.340		

maximum vehicle weight

2680 - 2830

driven wheels				

6 - manual

215/60 R17

1.340		

		

1.340

2740 - 3100

front		

gearbox			
tyre size

EURO 6.2		
110kW/150HP/2.0

2770 - 3000

front		

front

6 - manual

8 - automatic

•		

•		

•		

•		

•

fuel tank (l)				

70		

70		

70

number of passengers		

4-7		

4-7		

4-7

225/55 R17 		

		

INTERIOR EQUIPMENT				

•			

SWAN 495					

			
									
number of beds				
bed size (cm)

appliances and devices

		

4			

pop-up roof				

100/195			

sleeping bench		

		

100/190			

		

•			

electric installation 12V / 220V
battery 12V / 95Ah

		

•			

gas installation propane/butane - 1 bottle

•			

refrigerator (12V / 220V), 16l			

•			

gas cooker: 2 burners				

•			

fresh water tank						

10 l, 25 l			

waste water tank						

10 l			

COLOUR PALLETE / PEUGEOT TRAVELLER L2

UNIKLEUR
Bianca White

Dragoon Blue

Black

Aluminium

Nimbus Gray

Platinum Gray

METALLIC
Amber Red

Rich Oak

Behold kun minderne,
og efterlad ikke fodspor.
Chief Seattle
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www.bravia-home.com

Bravia mobil d.o.o.
Vavta vas 36
8351 Straža
Slovenia
Tel.: +386 7 30 84 801
Fax.: +386 7 30 84 108
info@bravia-mobil.com
www.bravia-mobil.com
Billederne Kan vise andre designs eller specialudstyr som koster ekstra.
Der tages forbehold for tekniske ændringer og skrivefejl.

