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OPTIMAAL COMFORT IS STANDAARD HOOGSTE VEILIGHEIDSNORMEN
ZIJN STANDAARD

WAARDEVASTHEID 
IS STANDAARD

Zich helemaal goed voelen: een hoogwaardige 
uitrusting en een elegant design overtuigen u al 
van meet af aan.

Veilig naar uw bestemming: veiligheid en rij-
comfort nemen bij ERIBA een centrale plaats in.

Deze investering loont zich: ook jaren later 
blijft de waarde bij  wederverkoop behouden.

INNOVATIES ZIJN STANDAARD UITSTEKENDE PUAL-BOUWWIJZE, GESCHIKT 
VOOR DE WINTER, IS STANDAARD 

UITSTEKENDE SERVICE 
IS STANDAARD

Met gemak een baanbreker: zowel met 
de lichtbouwconstructie als met het nieuwe 
raum+system zet ERIBA steeds opnieuw 
maatstaven.

Onklopbare techniek: de PUAL-bouwwijze 
biedt een perfect binnenklimaat, zelfs bij 
extreme buitentemperaturen.

Erg aanlokkelijk: met onze klantgerichte 
service en ons uitgebreide dealernetwerk staan 
wij ook na de aankoop voor u klaar.

Typisch ERIBA.
ERIBA maakt van iedereen een reisfan. Het merk overtuigt door continue 
innovaties, een optimale kwaliteit en een waardevastheid “Made in Germany”.

Gedetailleerde contactinformatie over uw dichtstbijzijnde ERIBA-dealer vindt u op 
www.eriba.com/nl/servicewereld/fi nd-dealers

Beleef de hoogtepunten van de ERIBA Touring en de modellen uit de 
Silver Edition bij uw ERIBA-dealer of online op www.eriba.nlONTDEK 

NOG MEER!

ERIBA Touring Familia 310, Triton 430, 
Troll 530 als model uit de Silver Edition.
ERIBA Touring Familia 310, Triton 430, 
Troll 530 als model uit de Silver Edition.

De ERIBA Touring Silver Edition-modellen:

Deze maken van uw 
vakantie een hoogtepunt.



Klein, reizend ruimtewonder. De ERIBA Touring met hefdak pronkt met een 
stahoogte van 1,95 meter. De uitgekiende inrichting in het lichte decor “Legno 
Lombardo” en de kleppen met hoogglans geven het interieur een vriendelijke indruk.

Opbergruimte om te dromen. Alle vaste bedden laten zich gemakkelijk omhoog-
klappen en worden door uitzetters veilig in hun positie gehouden. De reusachtige 
bedkasten zijn zo van binnen optimaal toegankelijk – evenals van buiten via het 
 serviceluik rechts. 

Voor een verkwikkende slaap. Geniet ook onderweg van het grootste 
slaapcomfort – hier kunt u uitrusten op koudschuimmatrassen met een 
zachte matrasbeschermingshoes. 

De genoemde prijzen zijn exclusief de kosten rijklaarmaken.

Hier is het mooi wonen.
Voornaam design en aantrekkelijk kleurenspel: De ERIBA Touring Silver Edition-modellen 
maken jonge en jong gebleven kampeerders enthousiast. De hoge mate aan comfort en de 
omvangrijke basisuitrusting bezorgen het woongedeelte een exclusieve fl air. Hier is je 
behaaglijk voelen standaard ingebouwd.

Ingangsdeur met 
vliegenhor

De hoogtepunten van het uitrus-
tingspakket “Silver” van de ERIBA 
 Touring-modellen:

Opbouw: 
 • Zijwanden, voor- en achterzijde in gladde plaat, 

kleur Crystal zilver
 • Insectenrolhordeur (totale deurhoogte), 

bedieningsvriendelijk door zijwaartse  geleiding
 • Serviceluik, rechts 55 x 35 cm 

(bij dwarsbed achterin, in ERIBA Touring 
Familia 310)

 • Serviceluik, rechts 80 x 35 cm 
(bij dwarsbed achterin, in ERIBA Touring 
Triton 430, Troll 530)

 • Reservewiel met houder (onder de vloer)

Interieur: 
 • Stofcombinatie “Aléria”
 • Stijlwereld “Legno Lombardo” met kleppen 

in hoogglans, incl. tafeldecor “Marone”
 • Afdekking spoelbak met snijplank
 • Twee opbergtasjes “Silver Edition”

Basisprijs 16.840 €
+ uitrusting “Silver” 3.480 €
Normale prijs 20.320 €

Actieprijs voor ERIBA Touring Familia 310  17.990 €

 U bespaart

2.330 €ERIBA Touring Familia 310
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900 – 1.050 kg

Basisprijs 19.390 €
+ uitrusting “Silver” 3.580 €
Normale prijs 22.970 €

Actieprijs voor ERIBA Touring Triton 430  20.490 €

U bespaart

2.480 €ERIBA Touring Triton 430
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1.000 – 1.200 kg

Basisprijs 20.390 €
+ uitrusting “Silver” 3.580 €
Normale prijs 23.970 €  

Actieprijs voor ERIBA Touring Troll 530  21.490 €

U bespaart

2.480 €ERIBA Touring Troll 530
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1.300 kg
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