
ERIBA Nova GL “WinnerLine”

Caravan van het jaar presenteert 
de ERIBA Nova WinnerLine serie.
De Caravan van het jaar is voor het nieuwe modeljaar nu tijdelijk als “all inclusiv” in de exclusieve Trentino 
Style uitgevoerd! Deze WinnerLine serie wordt met extra voordeel geleverd in de populaire 465, 485, 495 
en 530 indelingen en allen met Trentino houtdecor met designhandgrepen, ambiance verlichting, speciale 
LuxusLine bekleding, lichtmetalen velgen, asverhoging en vele andere extra´s die het leven in een ERIBA 
zo mooi en praktisch maken. De actiemodellen zijn nu te bezichtigen en tot 31.10.2015 te bestellen bij  
de geselecteerde ERIBA-dealer. 

Zeer rijk 

uitgerust

tot € 2.655,–

voordeel

Enkele getoonde accessoires zijn optioneel te bestellen



•  Geheel gegalvaniseerd AL-KO systeem-lichtgewicht-chassis 
met gegalvaniseerd ashuis

•  Automatische remafstelling AAA - AL-KO
•  PUAL sandwich-opbouw technologie van de Hymermobil
•  Thetford banktoilet met vulstand weergave en cassette 

met wieltjes evenals een eigen spoeltank
• 3 pits kooktoestel/spoelcombinatie

•  Alle vaste bedden met koudschuim matrassen met 
afneem- en wasbare overtrekken

•  Houten lattenbodem Ergo bij alle vaste bedden (klapbaar)
•  Vorstvrije waterinstallatie voor gebruik in winter
•  Vers watertank 50 L (vaste tank met vulopening buiten) 

onder de vloer, geïsoleerd en verwarmbaar
•   en nog veel meer...

Standaard uitgevoerd met onder andere:

•  Unieke Stijl Trentino:  
Meubeldecor Trentino  
Birnbaum, bicolorkleppen 
en grepen in zwart chroom

• Bekledingsstof LuxusLine

•  Technisch toegestane maxi-
mum massa naar 1800 kg  
(indien gewenst terug te  
brengen naar lager gewicht)

• Lichtmetalen velgen

• Big-foot steunen AL-KO                         

• Kunststof disselafdekking

•  Insectenrolhordeur (gehele 
deurhoogte), gebruiks-
vriendelijk door zijwaartse 
geleiding

 

•  Stopcontacten pakket  
(2 x 230 V stopcontact  
extra in woongedeelte  
en in keuken)

• Afvalwatertank, rolbaar 22 L

•  Vers watertank 50 L (vaste 
tank met vulopening buiten)
onder de vloer, geïsoleerd 
en verwarmbaar

• Ingangsdeur met raam

• Ambiance verlichting

• Beddensprei

•  Afvalemmer, geïntegreerd  
in ingangsdeur

ERIBA Nova WinnerLine  
zeer rijk uitgerust met:

Voor meer informatie en adressen van onze geselecteerde 
ERIBA-dealer gaat u naar www.ERIBA.nl/winnerline

547

Nova 465 GL

230

1.500 kg [ 1.600 kg / 1.700 kg / 1.800 kg  ]  

573

Nova 485 GL

230

1.500 kg [ 1.600 kg / 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg  ] 

577

Nova 495 GL

230

1.500 kg [ 1.800 kg ]

622

Nova 530 GL

230

1.600 kg – 2.000 kg  

ERIBA Nova WinnerLine 465

Normale prijs € 25.615,-  

Actieprijs € 22.990,- 

Normale prijs € 26.120,- 

Actieprijs € 23.490,-

Normale prijs € 26.630,-  

Actieprijs € 23.990,- 

Normale prijs € 27.645,-

Actieprijs € 24.990,-

ERIBA Nova WinnerLine 495

ERIBA Nova WinnerLine 485

ERIBA Nova WinnerLine 530

* De genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken.

UW  VOORDEEL€2.625

UW  VOORDEEL€2.630

UW  VOORDEEL€2.640

UW  VOORDEEL€2.655


