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



Bravia is een familiebedrijf met 30 jaar ervaring in het maken van kwaliteitsmeubilair. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de 

belangrijkste uitgangspunten bij de bouw. De meubels in de Bravia camper zijn van uitmuntende kwaliteit. We gebruiken 

eersteklas materialen, bijvoorbeeld voor de houten details. Alle apparatuur is van Europese A-klasse. Fabrikanten zoals Truma, 

Dometic en Thetford. De onderdelen, meubelen en details van onze buscampers zijn betrouwbaar, praktisch, kras- en stootvast en 

ook nog eens stijlvol. Met een Bravia buscamper gaat u een lange relatie aan.



De Bravia buscamper is ontworpen om u zoveel mogelijk comfort te bieden tijdens het 

camperreizen. Of u nu een tocht maakt naar koele berggebieden of een reis maakt naar warme 

mediterrane stranden: onze buscamper biedt comfort voor elke trip.      

Dit zijn onze modellen:  

- Swan 495

- Swan 599

- Swan 599 Edition 30

- Swan 636

- Swan 699

U heeft vele mogelijkheden om opties standaard vanaf de fabriek te bestellen zoals luifel, 

satellietschotel, televisie, zonnepanelen, airconditioning, fietsendrager, navigatiesysteem, 

extra geluidsinstallatie en meer.



SWAN 599
Trend



599 TREND

Kansen lijken op zonsopgangen – 
wie niet op tijd opstaat mist ze. We 
hebben het 599 Trendmodel gemaakt 
voor zorgeloos reizen. Volop tijd om 
plekken te ontdekken, u hoeft niets 
te missen! Dit model is ook voor 
de jongere generatie en heeft een 
modern en trendy interieur. In deze 
camper meubels van de kenmerkende 
Braviakwaliteit, volgens een nieuwe 
designlijn. Materialen in vrolijke lichte 
kleuren. 

Veel mooie zonsopkomsten gewenst in 
de 599 Trend!





SWAN 599
Edition 30

WOONKAMER

De woonruimte is een plek die het 
comfort heeft van de woonkamer 
thuis en tegelijkertijd een flexibele, 
multifunctionele ruimte is. De stoelen 
zijn gestoffeerd, de verplaatsbare tafel 
kan aangepast worden voor meerdere 
manieren van gebruik. U kunt met 
gemak met vier personen gezamenlijk 
eten, dankzij de draaibare voorstoelen. 
De combinatietafel en bank zijn in een 
oogwenk omgebouwd tot een derde 
slaapplaats. 

opties



highly advanced seat 
cushioning with selected 
resistant fabrics

Afgeronde meubelfrontjes 
met melamine-oppervlakken, 
kras- en stootvast

Massief houten kastdelen, in 
passende kleur

Corian badkamermeubelen 
en -details

Fantastisch zittende draaibare 
en in hoogte verstelbare 
bestuurders- en bijrijders stoel

LED-verlichting, dimbaarWandbekleding in kunstleer, 
kras- en stootvast en 
gemakkelijk te reinigen

Mogelijkheid om airco-unit te 
installeren in de slaapkamer in 
plaats van tweede dakluik

Mooie en stevige kussens met 
robuuste stoffering



SWAN 636

KEUKEN 

De keuken zit direct naast de zijdeur 
en is van alle kanten toegankelijk. 
Het raam kan vertikaal openschoven. 
Zo kunt u het eten direct serveren 
vanuit de camper. Het keukenblok is 
voorzien van twee gaspitten, heeft 
een gootsteen met stromend koud 
water, een koelkast en een werkblad. 
De hoogwaardige inbouwapparatuur is 
van een gerenommeerd merk: Dometic 
Smev. Er is voldoende ruimte voor 
keukenspullen en proviand, in lades en 
bovenkastjes. 

highly advanced seat 
cushioning with selected 
resistant fabrics

Combikachels van Truma

Verswatertank van 105 liter 
onder het bankje

Vuilwatertank van 95 liter 
onder de camper

Extra sfeerverlichting als optie 
verkrijgbaar

Mogelijkheid om de tafel te 
vergroten, te verschuiven of 
buiten te gebruiken



SWAN 599

SWAN 636

SWAN 699A

B

BADKAMER  

De ruimte is klein, maar is voorzien 
van alles wat u nodig heeft. De 
doucheruimte wordt gecombineerd 
met een draaibaar Thetford 
cassettetoilet. Boven en onder de 
wastafel is genoeg ruimte voor het 
opbergen van persoonlijke spullen. 
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SWAN 599

SWAN 636

SWAN 699

SLAAPKAMER  

Het ruime slaapgedeelte is voorzien 
van een ingebouwd tweepersoonsbed 
(1940x140cm). Een ideale plek om uit te 
rusten, een boek te lezen, op Internet te 
surfen of televisie te kijken op regenachtige 
dagen. Onder het bed is royale opslagruimte, 
van binnen en buiten toegankelijk met een 
wegneembaar houten paneel. 

Door de praktische indeling van de 
beschikbare ruimte zijn onze SWAN 
buscampers geschikt voor gezinnen van 
twee, drie of vier personen.

SWAN 636 

U bent het vast met ons eens: de nacht is 
een belangrijk deel van de dag. Wilt u nog 
meer slaapcomfort? Dan is de Swan 636 
wellicht iets voor u. Het voorste deel van 
dit model is gelijk aan de Swan 599, het 
achterste deel heeft twee separate bedden 
of één groot tweepersoonsbed.



Keukenblok verplaatsbaar Hefdak met 
slaapmogelijkheden 
voor twee 

7 zitplaatsenEen bedbank



SWAN 495

UW LEVEN, UW SWAN 495!

We hebben de mogelijkheden van de 

Peugeot Traveller maximaal benut. Deze 

compacte en wendbare buscamper is 

uitermate geschikt voor dagelijks gebruik 

en biedt plaats aan maximaal 7 personen. 

Voor het weekeinde of vakanties is de 

bus in minimale tijd omgebouwd tot 

een volwaardige buscamper voor vier 

personen. 

De 495 biedt slaapgelegenheid voor 

vier personen. Twee slaapplaatsen in 

de woonkamer op de bank, de bank 

verandert heel eenvoudig in een 

comfortabel bed en twee slaapplaatsen 

in het uitklapbare hefdak. De 495 is 

uitermate wendbaar en laat u gemakkelijk 

manoeuvreren door de smalste delen de 

grote steden of naar de meest afgelegen 

hoeken van het platteland. De hoogte van 

1.99m maakt dat u ook terecht kunt in 

parkeergarages.

Het modulaire ontwerp van de 495 maakt 

het mogelijk de buscamper op meerdere 

manieren te gebruiken. Het keukenblok 

heeft twee gasbranders, een gootsteen 

en een koelkast van 16 liter. Kookt u liever 

buiten? De hele unit is eenvoudig naar 

buiten te halen om daar te koken.

Dimbare LED-verlichting en de 

mogelijkheid te voorzien van een 

Webasto standkachel zorgen voor een 

huiselijke sfeer. 

De camper is beschikbaar met een 

handmatige (120 pk of 150 pk) of 

automatische versnellingsbak (180PK). 

Verder is er keuze in opties, zoals bij een 

moderne personenauto. 





SWAN 599
Trend



SWAN 599 EDITION 30 

Kilometers en kilometers reizen zonder 
dat u hoeft te stoppen.

Soms is de route gemakkelijk, prachtig, 
snel en opwindend. Soms moet u 
beslissen welke richting u kiest. 

Soms maakt u een gewaagde keuze. 
Nieuwe wegen op onbekend terrein 
leiden tot nieuwe ervaringen: de droom 
van elke reiziger. 

De Swan 599 edition 30 is metgezel op 
uw trip, voor degene die durven! Wij 
vieren al meer dan 30 jaar succes met 
deze buscamper. 







SWAN 699  

De Mercedes Benz Sprinter is het 
meest prestigieuze model van Bravia. 
We hebben hem ontworpen met in 
gedachten de meest veeleisende klant. 
Reizen op het topniveau van comfort 
en betrouwbaarheid.
Bij de Swan 699 is het mogelijk 
een andere tafel te plaatsen aan de 
achterkant, waardoor er zes zitplaatsen 
zijn. Het model zonder tafel heeft een 
indeling vergelijkbaar met de Swan 636.
Als de reis voor u net zo belangrijk is als 
de bestemming, ben u vast tevreden 
met de Mercedes Benz Sprinter.



Volcano Red

Ruby Red

SWAN 599, 599 E30, TREND SWAN 636

Bianca White Dragoon Blue Clipper Blue Horizon Yellow

Azzuro Blue Aluminium Graphite Grey Golden White

UNIKLEUR

METALLIC

                               

            L3H2                                  L4H2               

Basic vehicle 

PEUGEOT BOXER       2.2 HDI           2.2 HDI              2.2 HDI   2.2 HDI          2.2 HDI              
                        88kW/120HP     103kW/140HP    121kW/165HP                    103kW/140HP    121kW/165HP       

dimensions (mm) 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               

weight (kg) 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               

 weight of trailer with brake   2.500           2.500                2.500       3.000            3.000               

 weight of trailer without brake     750             750                  750                750              750               

driven wheels       front            front                 front        front             front               

gears 6+1          •               •                             •                     •                             •               

tyre size 215/70 R15                   •               •                             •                  

 225/70 R15                        

 215/75 R16                                         •                             •               

fuel tank (l)         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) rear         196/140                               191/80              

                                      182/80              

 front         180/90                               180/90              

appliances and devices 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



SWAN 699

UNIKLEUR

METALLIC

Jupiter Red Steel Blue Blue Gray Deep Black Arctic White

Cavansit Blue Tenorite Gray Selenite Grey Obsidian Black Iridium Silver

                           

              

Basic vehicle 

MERCEDES SPRINTER    314 CDI  316 CDI  319CDI      
                       105kW/143PS                      120kW/163PS                    140kW/190PS      

dimensions (mm) length      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      

weight (kg) vehicle weight    3.020    3.040    3.130      

 maximum vehicle weight      3.500    3.500    3.500            

driven wheels        rear      rear      rear      

gears 6+1     • /auto    • /auto    • /auto      

tyre size 235/65 R16          •         •         •   

235/60 R17                •         •         • 

fuel tank (l)        75       75       75      

number of passengers          4        4        4      

INTERIOR EQUIPMENT                                           SWAN 699     

         

              

number of beds               2+2        

bed size (cm) rear     200/1760        

 front        170/90        

appliances and devices electric installation 12V / 220V                •        

 battery AGM 12V / 70Ah                        •        

 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



SWAN 495

Bianca White

Aluminium

Dragoon Blue

Nimbus Gray

Black

Platinum Gray Amber Red Rich Oak

UNIKLEUR

METALLIC

                           

              

Basic vehicle 

PEUGEOT TRAVELLER L2    EURO 6.2  EURO 6.2  EURO 6.2      
                       88kW/120HP/1.5                 110kW/150HP/2.0                130kW/176HP/2.0      

dimensions (mm) length      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    1.340    1.340            

 maximum vehicle weight                     2680 - 2830                      2740 - 3100                       2770 - 3000            

driven wheels       front     front     front      

gearbox                           6 - manual                        6 - manual                      8 - automatic      

tyre size 215/60 R17           •         •         •   

225/55 R17                 •         •         • 

fuel tank (l)        70       70       70      

number of passengers        4-7      4-7      4-7      

INTERIOR EQUIPMENT                                           SWAN 495     

         

              

number of beds                 4        

bed size (cm) pop-up roof     100/195        

 sleeping bench      100/190        

appliances and devices 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





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

www.bravia-home.com
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Afbeeldingen kunnen alternatieve ontwerpen of speciale apparatuur tonen tegen 
meerprijs. Onder voorbehoud van technische wijzigingen en/of drukfouten.

ROADVIP b. v.
Meulenakker 8 c
7841 EP Sleen

Tel: +31-591-764321
info@roadvip.nl
www.roadvip.nl


