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Adria
Do nedávna nezávislý výrobce,  dosahuje 

poměrně dobrou kvalitu, výroba ve 
Slovinsku

Trigano

Ahorn
Bývalý německý výrobce, nyní distributor. 

Zaměřuje se na
Renault jako základní vozidlo.

Trigano

Benimar Trigano

Bürstner Primárně se zaměřuje na střední třídu. Hymer

bimobil

často individuální, částečně terénní 
rozšíření u měnících

se základních vozidel z pick-upů na malé 
nákladní

automobily

Carthago Carthago je „Lexus“ mezi obytnými vozy.
Ideální pro „realitní makléře“.

Carado
Část skupiny Hymer, také staví v 

Capronu
(D). Velmi blízké značce Sunlight, ale 

spíše konzervativní.
Hymer

Challenger Jeden z hlavních pilířů skupiny
Trigano se širokým spektrem. Trigano

Chausson
Chausson a Challenger jsou prakticky 
identické, existují rozdíly v dekorech a 

tkaninác
Trigano

CI Bývalý britský, poté italský výrobce. Dnes
Trigano Group. Trigano

Clever Výroba v Maďarsku, poměrně nový 
výrobce Possl

Concorde Tradiční znařka  exkluzivních a luxusních
vozidel
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Dethleffs Výrobce s velmi dlouhou tradicí.
V Německu silně zastoupen. Hymer

Eura
Německý výrobce. Klade důraz na 

pohodlí, například s
dvojitou podlahou a vestavěným 

nábytkem.
Trigano

Etrusco Hymer

Elnagh
Značka se snaží

najít rovnováhu mezi základní a střední
třídou s italským vkusem.

Trigano

Frankia

Tradiční německý výrobce, koupen 
značkou Pilote na

začátku 90. let, ale stále vyrábí 
samostatně

v D, vestavby Yucon

Pilote

Forster
Dceřiná společnost společnosti značky 

Eura, která je na trhu v
Německu pouze od roku 2015/2016

Trigano

Globecar Luxusnější značka skupiny Possl Possl

Heku
Menší německý výrobce, který nabízí

příslušenství do auta a částečně 
integrovaná vozidla.

Hobby
Největší evropský výrobce.

Rozsáhlá servisní a obchodní  síť v
D.

Hymer Více než 60 lety působení na trhu.
Dnes velká korporace. Hymer

Glücksmobil
Velkoobchod Glück  nechává

 v Capron (D) vyrábět vozidla  odvozená 
od

Carado a Sunlight pod svým jménem.

Giottiline
PLA

Téměř nezávislý výrobce v Itálii, vozidla 
prodávají

většinou diskontní prodejci
Rapido
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Knaus Výrobce s tradicí, v roce 2008 v
insolvenci, poté zachráněna investorom Knaus

la strada
Německý výrobce se zaměřením na 

dodávky, který je na trhu přibližně 30 let. 
Ducato a Mercedes.

Laika
Italský výrobce z oblasti Florencie byl v
Laika roce 2000 začleněn do skupiny 

Hymer.
Hymer

LMC
Sesterská značka je TEC (ten se 

zaměřuje především na mladší ročníky), 
donedávna vyráběla i alkovny Breezer

Hymer

Karmann
Mobil

Dříve německý výrobce, nyní také 
součást skupiny

Trigano, jako jsou Eura a Forster. Slouží 
hlavně

skříňovým dodávkám.

Trigano

Mobilvetta
Italské

designové delikatesy. Kdo má rád 
AlfaRomeo, bude se

mu líbit také Mobilvetta.
Trigano

McLoius Miller, Joint a McLouis bývali nezávislými
výrobci v Itálii Trigano

Morelo Založili bývalí zaměstnanci Concorde.

Niesmann
+
Bischoff

Výšší třída Hymer

nobelart

Něco jako 
„PremiumDiscounter“. Pod označením

prodává obytná auta od různých výrobců. 
Nejde ani uplně jednoznačně určit 

provedení.

Orange
camp

Německý menší výrobce. Dřívě se 
orientoval na diskont, nyní se orientuje

spíše na střední třídu.

Pilote
Tradiční výrobce polointegrovaných

mobilních domů ve Francii. Staví dnes
napříč celým sortimentem

Pilote
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Pössl
Německý výrobce a jeden z absolutních
průkopníků v segmentu přestavěných

dodávkových vozů.
Possl

PhoeniX
Absolutní vyšší třída.

Najdeme na podvozcích nákladních 
vozidel.

Roadcar levná značka Possl

Rollerteam
Granduca

Roller ccílí spíše  na začátečníci,
Granduca na střední třídu. Trigano

Rimor
Původně italský výrobce, nyní součást 

skupiny
Rimor Trigano. Slouží začátečníkům a 

střední třídě.
Trigano

Sunlight
bývalá dcera Dethleffs.

Vyroba v Capronu (D), téměř totožné s
Caradem, dynamičtěji.

Hymer

Sun Living
Dceřiná společnost slovinského výrobce
Adria, ale vyrábí pouze mobilní domy a

dodávky. Žádné karavany.
Trigano

Völkner

Špičkový výrobce exkluzivní vyšší třídy. 
Šestimístné

částky pro obytné automobily jsou 
měřítkem všech

věcí zde.

Weinsberg Vozidla jsou v některých
oblastech identická s Knausem Knaus

Westfalia
Vyrábí především dodávkové vozy, velmi 

dlouhou tradice. Za značkou je silná
komunita.

Rapido

Wochner
Německý výrobce vozidel  dle požadavků 

zákazníka. Téměř žádná
sériová výroba

XGO
Značka diskontního prodejce Palmowski.

Prodává vozidla  od různých
výrobců

Trigano


