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Erwin Hymer

Bad Waldsee

De pionier
Uitvinder, visionair, ondernemer − Erwin Hymer heeft zijn ondernemingsgroep 

tot Europees marktleider gemaakt en zo campinggeschiedenis geschreven.

(* 27. juli 1930  † 11. april 2013), toonaangevende persoonlijkheid voor de Europese caravan- en camperbranche.

Technische kennis, een pioniersgeest met ondernemingszin, een 

gezonde portie vastberadenheid en toewijding − hierin blonk 

Erwin Hymer als mens uit. De oprichter van de onderneming, 

overleden in april 2013, begint klein en bouwt een ondernemings-

groep uit, die vandaag de dag tot de leidinggevende producenten 

van campers en caravans in Europa hoort en wereldwijd actief is.

Als jonge ingenieur gaat Erwin Hymer in 1956 in op de uitnodi-

ging van zijn ouders en gaat hij aan de slag in de garage van zijn 

vader Alfons, in Bad Waldsee (Oberschwaben). Al een jaar later 

ontwikkelt hij samen met de ontwerper Erich Bachem de eerste 

caravan − de oer-Troll. Dat is het begin van een nieuw tijdperk! In 

1971 zet hij een volgende doorslaggevende stap: de eerste cam-

per van het merk HYMER gaat in première. Dat is een belangrijke 

mijlpaal in de jarenlange geschiedenis van onze onderneming! 

Tal van verschillende reeksen, modellen en indelingen werden in 

de voorbije 57 jaar gebouwd. Vele campers en caravans zetten 

maatstaven en zijn een baanbreker voor nieuwe trends − vooral 

op het gebied van techniek, comfort, kwaliteit, design en veilig-

heid. Voor de oprichter van ons bedrijf, Erwin Hymer, was het 

daarbij steeds essentieel om bij nieuwe stappen en verdere ont-

wikkelingen rekening te houden met de wensen van de klant.

Het concept “mobiel reizen” is vanouds onlosmakelijk met de 

naam HYMER verbonden. Onze klanten merken de passie en de 

professionaliteit, waarmee wij onze voertuigen ontwikkelen en 

bouwen. Dankzij zijn uitzonderlijke inventieve geest en zijn onuit-

puttelijke creativiteit heeft Erwin Hymer decennialang een stempel 

gedrukt op de hele sector. Heel zijn filosofie dient ons als voor-

beeld voor toekomstige beslissingen binnen de onderneming.
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Te beginnen bij de legendarische Touring-modellen bij het ont-

staan van de firma, die ondertussen van een cultstatus genieten, 

tot de luxueuze Nova-reeksen van nu: al bijna zes decennia druk-

ken de ERIBA-caravans hun stempel op de hele branche. Innova-

tieve technieken, continue vernieuwingen, een optimaal comfort 

en een voortreffelijke kwaliteit zorgen voor tevreden klanten 

en nieuwe trends. Ga mee met ons op een fascinerende tijdreis 

doorheen de geschiedenis van de ERIBA-caravans.

Een uniek succesverhaal
De chroniek van de ERIBA-caravans.

Alfons Hymer begint met de 
bouw van agrarische voertuigen.

De ERIBA Nova-modellen 
worden geïntroduceerd.

Als compact alternatief voor 
de ERIBA Touring ontstaat 
de Eribette in houtbouw.

De innovatieve PUAL-
opbouw wordt ontwikkeld 
en bewijst zijn stabiliteit.

ERIBA en HYMER gaan 
samenwerken in de 
ERIBA-HYMER GmbH.

De ERIBA Nova Light verbindt de 
compacte buitenmaten van de 
ERIBA Feeling met de comfort-
kenmerken van een ERIBA Nova.

De ERIBA Moving- modellen 
zetten met hun ronde 
opbouwvorm maatstaven 
in de caravanindustrie.

De nieuw vormgegeven 
ERIBA Nova is de modernste 
caravan in de branche.

De ERIBA Feeling, een moderne 
caravan met hefdak, ontstaat.

Voor jonge kampeerders 
wordt de ERIBA Exciting aan 
het programma toegevoegd.

Erich Bachem (“ERIBA”) en 
Erwin Hymer bouwen de 
eerste caravan: de oer-Troll.

De ERIBA Touring-modellen 
Puck, Faun en Troll ontstaan,  
gevolgd door Pan, Familia, 
Triton en Titan.

Opvallend mooi en overtuigend 
praktisch: dat zijn de nieuwe 
plaatsbesparende wonders 
van de Nova-modelreeks. 

Bezoek het Erwin Hymer-museum 

en laat je via droomwegen 

onderdompelen in de wereld 

van het mobiele reizen.

www.erwin-hymer-museum.de
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Waarom ERIBA?
ERIBA maakt van iedereen een reisfan.

Overtuiging en passie: caravans van het merk ERIBA zijn de uitdrukking van een levensgevoel.

Bij de aankoop van een caravan spelen tal van criteria een belang-

rijke rol. Tenslotte gaat het om een investering waarvan men 

jarenlang, of zelfs decennialang wil profiteren, waarmee men van 

het leven en van het vakantiegevoel wil genieten en die vrijheid en 

onafhankelijkheid moet bieden. Wat is er dan logischer dan bij een 

befaamde aanbieder en Europees marktleider inlichtingen in te 

winnen over het veelzijdige productaanbod? ERIBA-klanten gaan 

er bij al onze productontwikkelingen prat op een hoogwaardige 

caravan met een optimaal comfort te bezitten, waarvan de aan-

koop ook financieel de moeite loont. Juist om die redenen kan u 

voor de aankoop van een caravan niet voorbij de leidinggevende 

fabrikant van ERIBA. Naast de productie van kwalitatief hoogwaar-

dige voertuigen bevordert de onderneming HYMER ook op talloze 

andere vlakken de mobiele invulling van uw vrije tijd en creëert 

voor kampeerliefhebbers ideale voorwaarden tijdens hun reis.

Enkel bij ERIBA:

het kenteken voor de  

hoogste eisen, die u in elke  

ERIBA-caravan ziet en opmerkt.
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Voorsprong is standaard
Wat elders geld kost, is bij ons inclusief.

Innovaties

Met gemak een baanbreker: zo-
wel met de lichtbouwconstruc-
tie als met het nieuwe, unieke 
raum+system zet ERIBA steeds 
opnieuw maatstaven.

Bij de productie van onze ERIBA-caravans streven wij er steeds 

naar nieuwe maatstaven te zetten. De beste voorbeelden hier-

van zijn de gepatenteerde PUAL-bouwwijze en het innovatieve 

raum+system. Caravans van de firma ERIBA zijn standaard voor-

zien van een omvangrijk veiligheidspakket. Een voortreffelijke 

uitrusting, een harmonieus binnendesign en een ideaal binnen-

klimaat zijn kenmerkend voor al onze modellen. Onze klanten 

mogen zich verheugen op een waardevaste caravan en kunnen 

bovendien steeds een beroep doen op een omvangrijk service-

aanbod.

Maximale veiligheid

Veilig naar uw bestemming: 
 veiligheid en rijcomfort nemen bij 
ERIBA een centrale plaats in.

Veilig remmen

De AAA-Premium-Brake van AL-KO  
is nu standaard in alle ERIBA-
caravans aanwezig. Dankzij dit 
 automatische remsysteem wordt 
de remweg aanzienlijk korter.

Waardevast

Deze investering loont zich: ook 
jaren later blijft de waarde bij we-
derverkoop behouden.

Uitstekende service

Bovendien erg aanlokkelijk: met 
onze klantgerichte service in heel 
Europa en ons uitgebreide dealer-
netwerk staan wij ook na de aan-
koop voor u klaar.

Hightechopbouw

Onklopbare techniek: de PUAL- 
bouwwijze biedt een perfect bin-
nenklimaat, zelfs bij extreme bui-
tentemperaturen.

Optimaal comfort

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

Woonplezier in elk seizoen
Optimale isolatie, uitgekiend verwarmingsconcept.

De 30 mm dikke wanden in PUAL-bouwwijze en de grote raam-

frames met dubbele beglazing zorgen voor een perfecte isolatie. 

Dankzij de 50 mm dikke isolatie van de bodem met styrofoam 

blijven ook uw voeten behaaglijk warm, vooral in combinatie 

met de optioneel verkrijgbare warmwatervloerverwarming. Cara-

vans van het merk ERIBA overtuigen door hun krachtige ver-

warmingsconcept – op verzoek zelfs met een innovatieve Alde- 

warmwaterverwarming met vier verwarmingscircuits. Dankzij het 

ERIBA-ventilatiesysteem wordt de warmte gelijkmatig over het 

hele voertuig verdeeld, wat een perfect binnenklimaat creëert. 

Elke nieuwe ontwikkeling van ERIBA ondergaat een strenge test 

in een koude kamer – altijd met uitstekende resultaten.

Prima testresultaten

Al onze nieuw ontwikkelde mo-
dellen worden in de koelkamer 
op winterbestendigheid gecontro-
leerd. De nieuwe Nova behaalde in 
deze koudestresstest de beste re-
sultaten ooit in de  caravansector.

Intelligent verwarmen

Het Alde-centraleverwarmingssys-
teem en de vloerverwarming, bei-
de met warm water, waarborgen 
een aangenaam gevoel in de ERIBA 
Nova. De verwarmingsconvecto-
ren in de meubelen zorgen voor 
een goede luchtcirculatie.

Drooglade

Onder de kledingkast bevindt 
zich een drooglade. Via ventilatie- 
openingen komt de verwarmings-
lucht in de lade: deze droogt 
vochtige kleding, net als in een 
droogtrommel, en bezorgt u heer-
lijk warme sokken.

Vorstbestendig

De vers- en afvalwatertank zijn 
ondergebracht in een geïsoleer-
de en verwarmde GFK bak onder 
de vloer, waardoor het water niet 
kan bevriezen. Alle warmelucht- 
en verswaterleidingen, evenals het 
hele elektriciteitsnet zijn vorstvrij 
en beschermd geplaatst.

Goede luchtcirculatie

Alle dakbergkasten bezitten een 
opening, waardoor warme lucht 
ongehinderd kan circuleren. Hier-
door worden sterke temperatuur-
verschillen en ongewenste con-
densvorming voorkomen.

Warmte blijft binnen

Opdat de weldadige warmte in 
het voertuig blijft, zijn alle ven-
sters voorzien van een PU-kader 
zonder koudebrug en een traploos 
verstelbaar duette®-rolgordijn 
met dubbele plissé, dat voor  extra 
warmte-isolatie zorgt.

Perfecte isolatie dankzij gepatenteerde constructie

De PUAL-bouwwijze kenmerkt zich vooral door uitstekende isolatiewaar-
den van de wanden en het dak. Dat staat het hele jaar door garant voor 
aangename temperaturen en zorgt in de winter voor een beperkt gas-
verbruik. De warmte-isolatie komt overeen met een bakstenen muur 
van 68 cm dik. De wanden en het dak zijn volledig elastisch en dicht met 
 elkaar verlijmd en kunnen zo grote belastingen weerstaan.

3 cm PUAL-wand  

≙ 68 cm dikke bakstenen muur

Kunststof hoekprofiel rondom

Ventilerende binnenbeplating

Aluminium buitenkant

Polyurethaanschuim met fijne poriën

Volledig elastische verlijming

raum+system

Het raum+system van de ERIBA 
Nova garandeert volkomen vrije 
opbergruimte zonder ingebouw-
de elementen, dat dankzij het 
centraal geïnstalleerde technische 
centrum en de systeemrails nog 
meer plaats en comfort biedt.

De inhoud van deze pagina’s is afhankelijk van het model.= nieuw
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Werp een blik achter  

de coulissen van de ERIBA-

productie tijdens een informatieve 

rondleiding door de fabriek.

www.eriba.com/tour

Model

Korte beschrijving

Gewicht (in kg)

Lengte (in meter)

Breedte (in meter)

Hoogte (in meter)

Slaapplaatsen

ERIBA  
Feeling

De compacte caravan 
voor lange reizen en 
grootse gevoelens

1.200 – 1.500

6,07 / 6,47

2,17

2,24

3 – 5

ERIBA  
Touring

De cultcaravan 
voor reislustige 
individualisten

900 – 1.300

4,83 – 5,76

2,00 / 2,10

2,26

2 – 4

ERIBA  
Exciting

Jong, sportief, elegant 
– grote vrijheid met 

een klein budget

1.200 – 2.000

6,59 – 8,07

2,30 / 2,50

2,58

4 – 9

ERIBA
Nova Light

Compact comfort –  
voor hoge ver-

wachtingen

1.200 – 1.500

6,07 / 6,47

2,17 / 2,25

2,57

3

ERIBA  
Nova GL

Opvallend mooi – 
onweerstaanbaar 

praktisch

1.500 – 2.300

6,90 – 8,23

2,30 / 2,40

2,62

4 – 7

ERIBA  
Nova SL

Superieur  
design met perfecte 

functionaliteit

1.500 – 2.300

6,90 – 8,23

2,30 / 2,40

2,62

4 – 7

ERIBA Caravans
Kiezen is moeilijk.

ERIBA 11

10



   + 

   +   

    

   

   +   

   +  

ERIBA Touring
De cultcaravan voor individualisten.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Touring.

Legende modellen

210 / 360 kg

900 – 1.050 kg

Familia 310

210 / 360 kg

900 – 1.050 kg

483 × 200 × 226 cm

Familia 320 

180 / 330 kg

900 – 1.050 kg

483 × 200 × 226 cm

Triton 410

230 / 430 kg

1.000 – 1.200 kg

528 × 200 × 226 cm

Triton 418

220 / 420 kg

1.000 – 1.200 kg

528 × 200 × 226 cm

Triton 420

170 / 370 kg

1.000 – 1.200 kg

528 × 200 × 226 cm

Triton 430

160 / 360 kg

1.000 – 1.200 kg

528 × 200 × 226 cm

Troll 530

360 kg

1.300 kg

576 × 210 × 226 cm

Troll 540

320 kg

1.300 kg

576 × 210 × 226 cm

Troll 542

360 kg

1.300 kg

Troll 550

300 kg

1.300 kg

576 × 210 × 226 cm

576 × 210 × 226 cm

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading / optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie

Standaardchassis

De ERIBA Touring-caravans hebben een cultstatus verworven. 

Ze kenmerken zich door hun beperkte eigen gewicht, compacte 

afmetingen en lage totale hoogte. Ook het hefdak en de per-

fecte volgeigenschappen zijn legendarisch. De exclusieve uitrus-

ting waarborgt zowel comfort als een optimale veiligheid. Een 

praktijkgerichte inrichting met een hoogwaardig interieur en een 

exclusief design – in de woon- en slaapruimte, in de keuken en 

de badkamer – maken van uw reizen met de ERIBA Touring een 

onvergetelijke gebeurtenis.

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans. = nieuw

Slaapplaatsen + optie

AL-KO-lichtgewichtchassis

ERIBA Touring 13
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ERIBA Touring highlights
U goed voelen maakt deel uit van het programma.

Perfect binnenklimaat 
dankzij openingen in 
het hefdaktentdoek

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

Led-voortentlamp met 
bewegingsmelder

1,95 m stahoogte dankzij 
het ERIBA-hefdak

Andere hoogtepunten: uittrekbaar opstapje, geïsoleerde ruimte voor gasfles, alle kussenstoffen met  
HYMER-vlekkenbescherming, inhangrail voor tafel buiten, inklapbare verlenging van keukenwerkblad

Meer informatie  

over de ERIBA Touring  

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/touring

Rijden zonder slingeren

De antislingerkoppeling (AKS 
3004) met automatische oploop-
inrichting en achteruitrij-automaat 
onderdrukt slingerbewegingen al 
voordat ze ontstaan en vergroot 
zo de veiligheid bij het rijden.

Elegant brandstof besparen

ERIBA-caravans zijn een voorbeeld van efficiëntie – de reden daarvoor is 
de aerodynamisch gevormde voorzijde met afgeronde hoeken. De vorm 
van de carrosserie – uniek in de caravanwereld – is van een tijdloze ele-
gantie en biedt talrijke voordelen: minder luchtweerstand en bijgevolg 
minder brandstofverbruik, aanzienlijk meer veiligheid bij het rijden en 
perfecte volgeigenschappen. Zo wordt de vakantiereis met deze com-
pacte reisprofessional veiliger, spaarzamer – en eleganter.

Opbergruimte rondom

De rondom geplaatste dakkasten 
met hun elegante kleppen bieden 
zeer veel ruimte voor alle reisbe-
nodigdheden en sluiten schokvrij.

Plaats voor lange reizen

Alle indelingen beschikken over 
een ruime kledingkast tot het pla-
fond met legplanken, waarin uw 
hele vakantiegarderobe gemakke-
lijk een plaatsje vindt. Zo bent u 
ook op lange reizen goed gekleed.

Leeslamp met sensor

In de ERIBA Touring bevinden de 
leeslampen met sensor zich bo-
ven het dwarsbed achterin, de 
eenpersoonsbedden in de leng-
terichting of de grote zitgroep 
(afhankelijk van het model). Zo 
komen boekenwurmen ook ‘s 
avonds nog aan hun trekken.

Meer dan een deur

Met zijn opbergvakken en zijn 
geïntegreerde afvalemmer vormt 
de ingangsdeur ook een praktisch 
onderdeel van het voertuig. De 
optionele rolbare hordeur houdt 
ongenode gasten buiten.

Perfecte  
volgeigenschappen 

en veilig rijden

Uniek bouwprincipe uit 
de luchtvaartindustrie

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden

ERIBA Touring 15
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Woon- en 
 keukencomfort
Inspirerende wooncultuur  
voor onderweg.

Alles op orde

De lade met een inzetstuk voor bestek zorgt voor orde en de gootsteen-
afdekking met snijplank creëert een groter werkvlak. Onder de hoge 
 waterkraan kunt u ook grote potten gemakkelijk vullen.

Fantastisch veel opbergruimte

Alle vaste bedden laten zich gemakkelijk omhoogklappen en worden door 
uitzetters veilig in hun positie gehouden. De reusachtige bedkasten zijn 
zo van binnen optimaal toegankelijk – evenals van buiten via het service-
luik rechts (gedeeltelijk optioneel).

Groter werkoppervlak

De klep aan de zijkant vergroot uw werkplek – samen met de afdekking 
van de gootsteen ontstaat zo een groot werkvlak.

Klein, reizend ruimtewonder

De ERIBA Touring met hefdak pronkt met een stahoogte van 
1,95 meter. Samen met de uitgekiende inrichting in het lichte 
decor “Merano Birnbaum” geeft het interieur een vriendelijke 
indruk.

ERIBA Touring 17
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Inspirerende inrichtingsideeën.

Alles op de juiste plaats

In de badkamer bevinden zich een in hoogte verstelbare spiegel, een rek 
met spanbanden om spullen op te bergen, een handdoekhouder en een 
Thetford-banktoilet.

Extra bed en extra bergruimte

Alle zitgroepen laten zich in een handomdraai snel tot een comfortabel 
bed omvormen. De ruime, gemakkelijk toegankelijke zitkasten bieden 
veel opbergruimte.

Optimaal slaapcomfort

Geniet ook onderweg van het grootste slaapcomfort. In de ERIBA 
Touring kunt u uitrusten op koudschuimmatrassen met een zach-
te matrasbeschermingshoes.

ERIBA Touring 19
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ERIBA Feeling
Een compact kleintje voor 
grootse gevoelens.

Perfect voor intensieve reiservaringen, voor lange tochten in com-

binatie met een comfortabel woongevoel: de lichte en wend-

bare ERIBA Feeling. Deze modellenreeks combineert op ideale 

wijze de rijtechnische voordelen van de hefdak-caravan met een 

 royaal woonruimteconcept. Voor de beste airconditioning zorgt 

de unieke PUAL-technologie met zijn uitstekende isolatiewaar-

den. En dankzij het lage eigen gewicht kunt u nog allerhande 

bagage meenemen. Ruime, gezellige zitgroepen en ligmogelijkhe-

den  zorgen voor een woon- en slaapcomfort dat aan de hoogste 

eisen voldoet.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Feeling.

607 × 217 × 224 cm

Feeling 470

280 – 480 kg

1.300 – 1.500 kg

647 × 217 × 224 cm

Feeling 425

230 – 430 kg

1.200 – 1.400 kg

Legende modellen

230 – 430 kg

1.200 – 1.400 kg

Slaapplaatsen + optie

AL-KO-lichtgewichtchassis

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading – optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie

Standaardchassis

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans.

ERIBA Feeling 21
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ERIBA Feeling highlights
Hier is je behaaglijk voelen standaard ingebouwd.

Andere hoogtepunten: zuinige led-verlichting binnen, doorlopende rangeerbeugel aan de achterzijde, 
oprolbare lattenbodem met extra kussen tussen de eenpersoonsbedden, watertank van 45 liter

Perfect binnenklimaat 
dankzij openingen in 
het hefdaktentdoek

Weinig brandstofverbruik 
dankzij aerodynami-

sche voorzijde

Groot serviceluik 
van 100 × 40 cm

Aangenaam om mee te 
reizen dankzij wendbaar-

heid en compactheid

1,95 m stahoogte dankzij 
het ERIBA-hefdak

Dichte isolatie 
dankzij de beproefde 

PUAL-constructie

Meer informatie  

over de ERIBA Feeling  

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/feeling

Meer rijveiligheid

De extra lange V-dissel van het 
AL-KO-chassis en zijn delta-as 
met onafhankelijke wielophan-
ging zorgen voor optimale vol-
geigenschappen en de hoogste rij-
stabiliteit. Dat betekent maximale 
veiligheid tijdens uw reizen.

Grote disselkast

De afsluitbare disselbak is gemak-
kelijk toegankelijk via een wijd te 
openen klep met gasveer. Naast 
twee 11kg-gasflessen vinden hier 
ook een reservewiel, de optionele 
22-literafvalwatertank en de wiel-
keggen een plek.

Zeer hoge belading

Dankzij het zeer stabiele, volle-
dig gegalvaniseerde AL-KO-
lichtgewichtchassis biedt de ERIBA 
Feeling bij een laag eigen gewicht 
een zeer grote draagkracht. Af-
hankelijk van model en uitrusting 
kan de caravan tot 480 kilogram 
geladen worden.

Plaats voor uw fiets

Het optionele Thule-fietsendrager 
biedt veilig een plaats aan twee 
fietsen op de dissel. Om in de 
 disselkast te komen, klapt u heel 
eenvoudig het rek weg.

480
kg

Bescherming alom

De getinte ramen van dubbel 
acryl glas zorgen niet alleen voor 
lichtwering en warmte-isolatie. Zij 
beschikken standaard bovendien 
over een verduisterings- en mug-
gengaasrolgordijn, evenals over 
een veiligheidsvergrendeling met 
ventilatiestand.

Stevige grip

De stabiele rangeerbeugels voor-
aan (A) en de doorlopende 
rangeer beugel achteraan (B) bie-
den een goede grip bij het manu-
eel rangeren van de caravan. De 
rangeer beugel achteraan strekt 
zich uit over de gehele breedte 
van het voertuig zodat alle helpers 
een optimaal houvast hebben.

Elegant design

Het optionele Elegance-pakket 
biedt nu nog meer afwisseling 
voor uw ERIBA Feeling: zijwan-
den in de kleur Sierragrijs metal-
lic, mooie aluminiumvelgen, een 
kunststofafdekking voor de  dissel 
en de designstickers Elegance.

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

Slimme opbergruimte

Alle vaste bedden laten zich ge-
makkelijk omhoogklappen en 
worden door uitzetters veilig in 
hun positie gehouden. De reu-
sachtige bedkasten zijn zo van bin-
nen optimaal toegankelijk – eve-
nals van buiten via het serviceluik 
rechts.

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden
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Woon- en 
 keukencomfort
Optimaal wooncomfort
in een compacte caravan.

Comfortabel eten

In de zitgroep van de ERIBA Feeling 470, hier afgebeeld met de stofcom-
binatie Rodez, kunt u heel comfortabel en gezellig de maaltijd nuttigen.

Handige vakantiekeuken

De compacte keuken van de ERIBA Feeling 425 biedt alles wat u voor een 
onbekommerde vakantie nodig heeft.

Zich goed voelen

Modern en aantrekkelijk ingericht: de ERIBA Feeling geeft een 
aangenaam ruimtegevoel en een sportief reisgevoel overal ter 
wereld.

3-pits kooktoestel

Het optionele, eenvoudig te bedienen en te reinigen 3-pits kooktoestel 
maakt ook uitgebreide menu’s mogelijk. Opengeklapt dient de glazen 
 afdekking als bescherming tegen het vuur. 
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Tijdloos modern zonder toegevingen.

Multifunctionele badkamer

De compacte, maar ruime badkamer bekoort door zijn multifunctiona-
liteit – in de ERIBA Feeling 425 met een modern Thetford-toilet. Span-
banden zorgen dat niets uit de open rekjes valt. Op verzoek kan ook een 
douche geïnstalleerd worden.

Ontspannen rust

In de ERIBA Feeling 470 – hier met houtdecor “Merano Birnbaum” – rust 
u bijzonder comfortabel en ontspannen op hoogwaardige koudschuim-
matrassen.

Voor boekenwurmen

De praktische led-spots aan het hoofdeinde van het gezellige dwarsbed 
achterin de ERIBA Feeling 425 zorgen voor een optimale verlichting,  zowel 
‘s nachts als overdag.

Slapen in hogere sferen

Het optionele ERIBA-slaapdak brengt u in hogere sferen. Het 
biedt u een extra ligoppervlak – zonder een zitgroep om te 
 bouwen – met een super uitzicht.
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Exciting 560
1.600 kg – 2.000 kg  [  ]

ERIBA Exciting
Veel vrijheid voor gezinnen.

Met een chic design en aantrekkelijke kleurharmonie brengt de 

ERIBA Exciting jong en jong gebleven kampeerders in vervoering. 

Het woongedeelte ademt een huiselijke sfeer uit. Ook de slaap-

ruimte is zo comfortabel ingericht dat grote en kleine caravanfans 

zich hier prima voelen. De stapelbedden maken de ERIBA Exciting 

erg kindvriendelijk. Bovendien zijn er talrijke opbergmogelijkhe-

den om het opruimen een stuk eenvoudiger te maken. Kortom: 

de ERIBA Exciting is de ideale caravan voor het hele gezin.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Exciting.

Exciting 400

150 – 450 kg

1.200 – 1.500 kg

659 × 230 × 258 cm

Exciting 470

110 – 560 kg

1.350 – 1.800 kg

744 × 230 × 258 cm

Exciting 471

190 – 540 kg

1.350 – 1.700 kg

701 × 230 × 258 cm

Exciting 485

190 – 540 kg

1.350 – 1.700 kg

684 × 230 × 258 cm

Exciting 505

220 – 620 kg

1.600 – 2.000 kg

782 × 230 × 258 cm

Exciting 530

200 – 700 kg

1.500 – 2.000 kg

770 × 230 × 258 cm

Exciting 535

175 – 475 kg

1.500 – 1.800 kg

742 × 230 × 258 cm

Exciting 540

250 / 650 kg

1.600 / 2.000 kg

770 × 250 × 258 cm

Exciting 560

110 – 510 kg

1.600 – 2.000 kg

807 × 250 × 258 cm

Legende modellen

150 – 450 kg

1.200 – 1.500 kg

Slaapplaatsen + optie

AL-KO-lichtgewichtchassis

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading – optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie

Standaardchassis

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans. = nieuw
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ERIBA Exciting highlights
Alles om u onderweg goed te voelen.

Geïntegreerde  
led-verlichting voor 

de voortent

Veel extra laadmoge-
lijkheden dankzij het 

AL-KO-lichtgewichtchassis
Rijden zonder te  
slingeren met de 

AKS 3004

Groot serviceluik 
aan voortentzijde

Hoge belasting 
en belading

Meer hoogtepunten: alle kussenstoffen met HYMER-vlekkenbescherming, warmeluchtverdeling, rookmelder, Alde-warmwaterverwarming 
(optioneel), geïntegreerde afvalemmer in de deur (optioneel), garagedeur 56 × 115 cm (afhankelijk van het model)

Meer informatie  

over de ERIBA Exciting  

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/exciting

Natuurlijk licht

Het grote panoramische dakluik in 
het woongedeelte laat veel direct 
daglicht naar binnen en creëert zo 
een aangename, natuurlijke licht-
verhouding. Wanneer het donker 
wordt, zorgen de geïntegreerde 
led-spots voor een ge lijkmatige 
verlichting.

Opening voor gasflessen

De kleine serviceopening dient 
om de gasflessen open en dicht 
te draaien. Zelfs als er op de dis-
sel fietsen zijn gemonteerd, hoeft 
u deze er niet af te halen om de 
gasflessen te bedienen.

Slapen in hogere sferen

Het optionele ERIBA-slaapdak 
brengt u in hogere sferen. Het 
biedt u een extra ligoppervlak – 
zonder een zitgroep om te bou-
wen – met een super uitzicht.

Modern buitendesign

Uw ERIBA Exciting is stralend wit gelakt – zowel klassiek, modern als neu-
traal. Zo vormt hij met elk trekvoertuig een stijlvolle combinatie. Onder 
het aantrekkelijke buitendesign schuilt een caravan met een moderne en 
robuuste opbouwtechniek in sandwichbouwwijze met aluminiumplaat en 
uiterst isolerende styroporkern; het hagelwerende dak is van glasvezel-
versterkte kunststof. Op verzoek is de ERIBA Exciting ook in de luxueuze 
uitvoering met gladde platen verkrijgbaar.

Plaats voor uw fiets

Het optionele Thule-fietsendrager 
biedt veilig een plaats aan twee 
fietsen op de dissel. Om in de dis-
selkast te komen, klapt u heel een-
voudig het rek weg.

Zuinige leds

Met een druk op de knop creëert 
de in directe sfeerverlichting bo-
ven de zitgroep een decente 
avondstemming in het voertuig. 
Dankzij de zuinige led-strip blijft 
het verbruik erg gering.

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

Dakmarkies Omnistor

De optioneel verkrijgbare markies 
Omnistor 6200 biedt optimale be-
scherming tegen zon en regen. De 
uiterst lichte en elegante dakmar-
kies kan plaatsbesparend in de 
dakronding gemonteerd worden, 
zonder de caravan te verbreden.

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden
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Woon- en 
 keukencomfort
Ruimte voor individuele ontplooiing.

Comfortabele koelkast

De afsluitbare koelkast van 142 liter heeft een geïntegreerd vriesvak 
(15 liter) en flexibele legplaten en kan naar keuze op 12 V, 230 V of gas 
werken.

Leuke combinatie

Het aanrecht biedt naast het nieuwe, gemakkelijk te reinigen 3-pits kook-
toestel met aansteekbeveiliging en de gootsteen nog voldoende ruimte 
om uw eten te bereiden.

Comfortabel zitten

In de ERIBA Exciting 470, hier in het stofdesign Rodez, zit u op comforta-
bele kussens met ondersteuning van de rug en knieën.

Gezellige sfeer

De grote zitgroep achter in het stofdesign Lionel in combina-
tie met het meubeldecor Legno Lombardo zorgt voor een knus 
gevoel.
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Puur plezier voor het hele gezin.

Veel speel- en ligplek

Met behulp van een optionele, uittrekbare lattenbodem kunt u van de 
eenpersoonsbedden in de lengterichting snel en eenvoudig een grote 
speel- en ligplek maken voor het hele gezin.

Compact, maar wauw!

Alles wat u nodig heeft – op een beperkte oppervlakte en dankzij het 
meubeldecor Legno Lombardo toch nog met een groots woongevoel.

Bergruimte om te dromen

De ruime bedkast onder het tweepersoonsbed van de Exciting 485 is  
zowel van binnen als van buiten, via het serviceluik van 100 × 40 cm, 
prima toegankelijk.

Slapen als een koningin

Het grote queensbed is langs beide zijkanten gemakkelijk toegan-
kelijk. Met de opbergvakken aan de zijkant en de kledingkast 
links en rechts kunt u orde houden.
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Hoeveel vakantiecomfort kan een caravan uit de compactklasse 

bieden? De ERIBA Nova Light geeft daarop een gepast antwoord. 

Bij een opbouwlengte van ca. vijf meter herbergt hij gemakke-

lijk maximaal vier personen – met veel bewegingsvrijheid en het 

bewezen uitvoe rings- en kwaliteitsniveau van een ERIBA Nova. Een 

heleboel opbergruimte, tal van extra laadmogelijkheden en een 

goede veiligheidsuitrusting garanderen een zorgeloze vakantie. 

Voor een perfecte ontspanning ter plaatse biedt de ERIBA Nova 

Light een uitstekend slaapcomfort en een gezellig woongedeelte.

ERIBA Nova Light
Compact comfort voor  
veeleisende reizigers.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Nova Light.

Legende modellen

205 – 405 kg

1.200 – 1.400 kg

Slaapplaatsen

AL-KO-lichtgewichtchassisStandaardchassis

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans.

Nova Light 470

235 – 435 kg

1.300 – 1.500 kg

647 × 217 × 257 cm

607 × 217 × 257 cmNova Light 425

205 – 405 kg

1.200 – 1.400 kg

607 × 225 × 257 cmNova Light 465

180 – 480 kg

1.200 – 1.500 kg

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading – optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie
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ERIBA Nova Light highlights
Zuinig en veilig onderweg.

Grote disselkast met 
plaats voor twee 
11kg-gasflessen

Meer veiligheid bij 
het rijden door de 
extra lange V-dissel

Tot 435 kg extra lading

Groot serviceluik 
100 × 40 cm

Weinig brandstofverbruik 
dankzij aerodynami-

sche voorzijde

Dichte isolatie 
dankzij de beproefde 

PUAL-constructie

Meer hoogtepunten: zuinige led-verlichting binnen, led-voortentlamp met bewegingsmelder, extra lange dissel met hoge kogeldruk

Meer informatie  

over de ERIBA Nova Light 

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/nova-light

Slimme opbergruimte

Alle vaste bedden laten zich ge-
makkelijk omhoogklappen en 
worden door uitzetters veilig in 
hun positie gehouden. De reu-
sachtige bedkasten zijn zo van 
 binnen optimaal toegankelijk – 
evenals van buiten via het service-
luik rechts.

Vorstvrije installaties

Alle warmelucht- en verswaterlei-
dingen, evenals het gehele elek-
triciteitsnet van de caravan zijn 
vorstvrij en beschermd in het 
voer tuig gelegd. Dankzij plaatsbe-
sparende installatie kan de aanwe-
zige bergruimte optimaal gebruikt 
worden.

Dakmarkies Omnistor

De op verzoek verkrijgbare mar-
kies Omnistor 6200 biedt optimale 
bescherming tegen zon en regen. 
De uiterst lichte en elegante dak-
markies kan plaatsbesparend in de 
dakronding gemonteerd worden, 
zonder de caravan te verbreden.

Geen slingergevaar

Het optionele antislingersysteem 
Trail Control (ATC) herkent vroeg-
tijdig gevaarlijke pendelbewegin-
gen en activeert in enkele secon-
den een gecontroleerde remming, 
zodat het span zich strekt en zo 
weer stabiliseert.

Elegant design

Als Elegance-pakket is de ERIBA 
Nova Light een lust voor het oog: 
zijwanden in de kleur Sierragrijs 
metallic, aluminiumvelgen, een 
kunststofafdekking voor de dissel 
en de designstickers Elegance.

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden

Neuswiel

Het optionele AL-KO-neuswiel 
Premium met geïntegreerde ko-
geldrukweergave garandeert al-
tijd de optimale kogeldruk voor 
het rijden.

Meer stabiliteit

De optioneel verzinkte, stabie-
le steunen zorgen dat de ERIBA-
caravans op elk terrein veilig en 
stabiel staan. Dankzij de big-foot 
steunen verhoogt u de stabiliteit 
nog bijkomend.

Natuurlijk licht

Het grote panoramische dakluik in 
het woongedeelte laat veel direct 
daglicht naar binnen en creëert zo 
een aangename, natuurlijke licht-
verhouding. Wanneer het donker 
wordt, zorgen de geïntegreerde 
led-spots voor een ge lijkmatige 
verlichting.
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Woon- en 
 keukencomfort
Wonen en koken in de 
reiswereld van morgen.

Perfect gekoeld

Een heleboel ruimte heeft u in de koelkast van 80 liter met afzonderlijk, 
uitneembaar vriesvak.

Ideale kookplaats

Al het belangrijke op een kleine ruimte in de ERIBA Nova Light 465: 
 wasbak, 3-pits kooktoestel, koelkast en praktische opbergmogelijkheden.

Zich goed voelen

Het wooncomfort is voortreffelijk, de beschikbare ruimte verras-
send groot, de buitenmaten gering – en de unieke positie van dit 
mobiele appartement bepaalt u zelf.

Ontspannen uitzicht

Op de ruime zitbank van de Nova Light 465 in het stofdesign Lionel ge-
niet u van hoog zitcomfort en bovendien van een weids uitzicht door de 
drie grote panoramische ramen.
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Tijdloos elegant met iets extra’s.

Dagelijkse lichaamsverzorging

De compacte badkamer verschaft u voldoende ruimte voor uw dage-
lijkse lichaamsverzorging en biedt plaats voor de daartoe benodigde ac-
cessoires. Optioneel kunt u de douche voorzien van een sproeikop en 
een douchegordijn.

Stevig vastgezet

De spanbanden bij de open vakken houden alles vast, wat er onderweg 
niet mag uitvallen. De afsluitbare opbergkasten bieden voldoende plaats 
voor alle badkamerspulletjes.

Binnenafmetingen die tellen

Compacte buitenafmetingen in combinatie met een hoogwaar-
dig interieur: de ERIBA Nova Light 465 heeft een Frans bed, meer 
zone koudschuimmatrassen en afneembare matrasbeschermings-
hoes.

Uitstekend slaapcomfort

De twee meter lange eenpersoonsbedden met koudschuimmatrassen ga-
randeren een uitstekend slaapcomfort. In een handomdraai kunt u het 
ligoppervlak zonder problemen vergroten.
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ERIBA Nova GL
Opvallend mooi – 
onweerstaanbaar praktisch.

De ERIBA Nova GL pronkt met een modern design, unieke com-

forteigenschappen en een optimale functionaliteit, is enorm prak-

tisch en valt door de lichte kleuren en eenvoudige structuren 

en oppervlakken ongetwijfeld in de smaak van elke caravanfan. 

Het innovatieve raum+system van ERIBA garandeert op dezelfde 

woon oppervlakte nu nog meer ruimte en bewegingsvrijheid. 

Uitstekende opbouwtechniek, kleedruimte, nieuwe, praktische 

installatiesystemen en absolute winterbestendigheid behoren tot 

de hoogtepunten van de nieuwe Nova-generatie.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Nova GL.

Nova 545 GL

201 – 501 kg

1.700 – 2.000 kg

750 × 240 × 262 cmNova 465 GL

196 – 496 kg

1.500 – 1.800 kg

690 × 230 × 262 cm

Nova 580 GL

151 – 451 kg

1.700 – 2.000 kg

800 × 240 × 262 cm

Nova 485 GL

135 – 635 kg

1.500 – 2.000 kg

716 × 230 × 262 cm

Nova 585 GL

166 – 466 kg

1.700 – 2.000 kg

800 × 240 × 262 cm

Nova 495 GL

151 – 451 kg

1.500 – 1.800 kg

717 × 230 × 262 cm

Nova 590 GL

131 – 431 kg

1.700 – 2.000 kg

800 × 240 × 262 cm

Nova 530 GL

136 – 536 kg

1.600 – 2.000 kg

767 × 230 × 262 cm

Nova 540 GL

181 – 481 kg

1.700 – 2.000 kg

767 × 240 × 262 cm

Nova 620 GL

310 – 610 kg

2.000 – 2.300 kg

823 × 240 × 262 cmNova 541 GL

181 – 481 kg

1.700 – 2.000 kg

764 × 240 × 262 cm

Legende modellen

196 – 496 kg

1.500 – 1.800 kg

Slaapplaatsen + optie

AL-KO-lichtgewichtchassis

Nova 560 GL

130 – 430 kg

1.700 – 2.000 kg

783 × 240 × 262 cm

Standaardchassis

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading – optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans. = nieuw
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ERIBA Nova GL highlights
Perfectie tot in het kleinste detail.

Chassis AL-KO Vario: 
tot 635 kg extra 
lading mogelijk

Goede isolatie dankzij de 
51mm-sandwichbodem

raum+system: extra 
opbergruimte en 

functionaliteit

Meer bewegingsvrijheid 
met een stahoogte 

van 1,98 m

PUAL-constructie:  
prima isolatie,  

optimale stabiliteit

Meer highlights: veiligheidskoppeling AL-KO AKS 3004, dakluik van 40 × 40 cm boven het bed, koudschuimmatrassen met 
verwijderbare matrasbeschermingshoes, led-voortentlamp met bewegingsmelder, warmwaterverzorging dankzij Truma-Therme

Meer informatie  

over de ERIBA Nova GL  

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/nova-gl

Veel ruimte voorin

De nieuwe disselbak heeft het ge-
woon: eenvoudige toegang dankzij 
ergonomische bediening van het 
zwenkbare deksel met een lage 
laadkant en veel plaats voor de 
fietsendrager, de rolbare afvalwa-
tertank en twee 11kg-gasflessen.

Goede luchtcirculatie

Alle dakbergkasten bezitten aan 
de achterzijde een opening, waar-
door warme lucht ongehinderd 
kan circuleren. Hierdoor worden 
sterke temperatuurverschillen 
en ongewenste condensvorming 
voorkomen.

Rond of hoekig

Smaken verschillen, dat is bekend. 
Daarom biedt de ERIBA Nova twee 
soorten kussens: in de GL zijn 
hoekige kussens standaard, ter-
wijl de SL-zitcombinatie afgeron-
de hoeken heeft. De SL-variant is 
ook in de GL verkrijgbaar.

Precieze ondersteuning

Het optionele ERIBA-slaap-
comfortsysteem met hoogwaar-
dige schotellattenbodem brengt 
het voordeel van een meer zone 
koudschuimmatras optimaal tot 
uiting. Elk lichaamsdeel wordt 
met een passende tegendruk on-
dersteund – voor een weldadige, 
heilzame nachtrust.

Systematisch plaats winnen

Het innovatieve raum+system van de nieuwe ERIBA Nova GL biedt u nu 
op dezelfde ruimte nog meer plaats en comfort. Goed toegankelijke 
berg ruimtes, grote dakbergkasten en een ‘kelder’ onder de bedden en 
zitgroep zorgen voor een heleboel extra plaats. Dankzij het raum+system 
zijn bedden van twee meter lang, een comfortabele rondzitgroep en een 
kleedkamer mogelijk.

Praktische laadbox

Meestal is het de moeite om uw 
caravan ook te voorzien van een 
afsluitbare box. Daarin kunt u de 
meest uiteenlopende voorwer-
pen netjes opbergen: snowboard 
of ski’s voor de wintervakantie, of 
de voortent voor uw zomerreis.

Andere stijlen

Op verzoek is de ERIBA Nova GL 
ook in de unieke stijl Trentino 
verkrijgbaar. Deze omvat het iets 
warmere meubeldecor “Trentino 
Birnbaum”, de tweekleurige kast-
deuren en de handgrepen in zwart 
chroom.

Verswatertank van 
50 l onder de vloer

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden
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Woon- en 
 keukencomfort
Wonen in luxe.

Unieke stijl Trentino

Optioneel is de ERIBA Nova GL ook in de unieke stijl Trentino en de stof-
combinatie Varuna verkrijgbaar. Uitermate praktisch zijn de open rekjes 
om bijv. boeken in op te bergen.

Wonen net als thuis

In de ERIBA Nova 530 GL merkt u nauwelijks een verschil met 
uw woonkamer thuis dankzij de uiterst comfortabele zitgroep in 
de kussenbekleding Santorin en het trendy meubeldecor  Legno 
Lombardo.

Leuke combinatie

Het aanrecht biedt naast het nieuwe, gemakkelijk te reinigen 3-pits kook-
toestel met aansteekbeveiliging en de gootsteen nog voldoende ruimte 
om uw eten te bereiden.

Complete keukenstudio

De keuken in de ERIBA Nova 545 GL is optimaal uitgerust: een Smart-
Tower-koelkast van 148 liter inclusief vriesvak van 12 liter, een optioneel 
Aspire-fornuis en stabiele laden met Servo-Soft-sluiting.
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Wellnessoase voor de hoogste eisen.

Veilig opgeborgen

De badkamer in de ERIBA Nova 530 GL bekoort dankzij de talrijke open 
en gesloten rekjes en kasten, waarin u alle badkamerspulletjes veilig kunt 
opbergen.

Uitgekiende vormgeving van het bed

Eenpersoonsbedden of ligweide: in een tel maakt u een groot 
bed – en het meubeldecor Legno Lombardo zorgt voor een aan-
gename sfeer.

Een bed net als thuis

Onder de afneembare, wasbare matrasbeschermingshoes garandeert een 
hoogwaardige koudschuimmatras slaapcomfort net als thuis – hier met 
het gezellige tweepersoonsbed in de Nova 465 GL.

Badkamer en douche

De badkamer aan de zijkant in de Nova 465 GL is een oase van wel-
behagen en een ware blikvanger: met bamboestok-applicatie, indirecte 
 verlichting en led-spots.
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ERIBA Nova SL
Superieur design met perfecte 
functionaliteit.

Technische gegevens
De modellen van de ERIBA Nova SL.

Legende modellen

166 – 466 kg

1.500 – 1.800 kg

Slaapplaatsen + optie

AL-KO-lichtgewichtchassisStandaardchassis

De ERIBA Nova SL pronkt met een modern design, unieke com-

forteigenschappen, optimale functionaliteit en perfecte praktijk-

gerichtheid. Hij is eerder klassiek-stijlvol met het warme houtde-

cor “Trentino Birnbaum”, dat een enorme gezelligheid uitstraalt. 

Het innovatieve raum+system van ERIBA garandeert op dezelfde 

woonoppervlakte nu nog meer ruimte en bewegingsvrijheid. 

Uitstekende opbouwtechniek, kleedruimte, nieuwe, praktische 

installatiesystemen en absolute winterbestendigheid behoren tot 

de hoogtepunten van de nieuwe Nova-generatie.

Nova 545 SL

171 – 471 kg

1.700 – 2.000 kg

Nova 465 SL

166 – 466 kg

1.500 – 1.800 kg

Nova 580 SL

121 – 421 kg

1.700 – 2.000 kg

Nova 485 SL

105 – 605 kg

1.500 – 2.000 kg

716 × 230 × 262 cm

Nova 585 SL

136 – 436 kg

1.700 – 2.000 kg

Nova 495 SL

121 – 421 kg

1.500 – 1.800 kg

Nova 590 SL

101 – 401 kg

1.700 – 2.000 kg

Nova 530 SL

106 – 506 kg

1.600 – 2.000 kg

Nova 540 SL

151 – 451 kg

1.700 – 2.000 kg

Nova 620 SL

260 – 560 kg

2.000 – 2.300 kg

Nova 541 SL

151 – 451 kg

1.700 – 2.000 kg

750 × 240 × 262 cm690 × 230 × 262 cm

800 × 240 × 262 cm

800 × 240 × 262 cm

717 × 230 × 262 cm

800 × 240 × 262 cm

767 × 230 × 262 cm

767 × 240 × 262 cm

823 × 240 × 262 cm764 × 240 × 262 cm

Nova 560 SL

100 – 400 kg

1.700 – 2.000 kg

783 × 240 × 262 cm

Lengte × breedte × hoogte

Extra lading – optie

Tech. toelaatbare maximummassa – optie

Alle technische gegevens vindt u in de actuele prijslijst voor caravans. = nieuw
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ERIBA Nova SL highlights
Perfectie tot in het kleinste detail.

PU-raamframe met 
dubbele beglazing, 

binnenframe

GFK lichtgewichtvloer 
(zonder hout), 51 mm

raum+system: extra 
opbergruimte en 

functionaliteit

Meer bewegingsvrijheid 
met een stahoogte 

van 1,98 m

PUAL-constructie: 
prima isolatie, 

optimale stabiliteit

Andere highlights: big-foot steunen AL-KO, 12V-verlichting met leds, comfortabele badkamer met  
afzonderlijke doucheruimte (afhankelijk van het model), warmwaterverzorging dankzij Truma-Therme

Dubbel handig

De verswatertank van 50 liter is 
onder de bodem geïnstalleerd 
– beschermd tegen vorst in een 
geïsoleerde GFK bak. Dat verbe-
tert de rijeigenschappen en maakt 
plaats voor extra opbergruimte. 
Op verzoek is een afvalwatertank 
van 50 liter onder de bodem ver-
krijgbaar.

Sfeervol licht

Dankzij de gezellige sfeerver-
lichting, het afzonderlijk te be-
dienen leeslampje en de stijlvol-
le en praktische rekken aan het 
hoofdeinde staat niets nog een ge-
moedelijk lees- of knuffelavondje 
in uw mobiele huis in de weg.

Optimale dichtheid

Het dak van robuust aluminium 
heeft geen langsnaden, waardoor 
vocht van bovenuit zou kunnen 
binnendringen. De extra, opti-
onele weerbestendige en hagel-
werende GFK laag verhindert een 
mechanische beschadiging van het 
dakoppervlak.

Systematisch plaats winnen

Het innovatieve raum+system van de nieuwe ERIBA Nova SL biedt u nu 
op dezelfde ruimte nog meer plaats en comfort. Goed toegankelijke 
 opberg-ruimtes, grote dakbergkasten en een ‘kelder’ onder de bedden en 
zitgroep zorgen voor een heleboel extra plaats. Dankzij het raum+system 
zijn bedden van twee meter lang, een comfortabele rondzitgroep en een 
kleedkamer mogelijk.

City-wateraansluiting

De ideale oplossing voor kam-
peerders die op comfort gesteld 
zijn en veel water nodig hebben 
om te koken, te douchen of te 
wassen: dankzij de city-water-
aansluiting staat het kostbare 
goed op comfortabele wijze me-
teen ter beschikking.

Meer informatie  

over de ERIBA Nova SL  

vindt u op het internet op:

www.eriba.com/nova-sl

Uitstekend klimaat

Op verzoek kunt u ook de Dome-
tic FreshJet laten plaatsen – de 
meest compacte en lichtste airco 
van zijn klasse. Vier luchtuitgan-
gen zorgen voor een aangename 
luchtverdeling. Via een afstands-
bediening bedient u deze geluid-
loze dakairco.

Warm water

De optionele Alde-warmwater-
verwarming met een geïnte greer-
de boiler van 8,4 liter en een 
elektrische verwarmingsstaaf van 
3.000 watt in combinatie met de 
vloerverwarming maken van uw 
voertuig een echte wintercaravan. 
Drie circuits in het verwarmings-
systeem zorgen voor een aangena-
me en gelijkmatige warmte.

Verswatertank van 
50 l onder de vloer

Optimaal  
remvermogen dankzij 
AAA-Premium-Brake

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden
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Woon- en 
 keukencomfort
Mobiel en luxueus wonen.

Gas of elektriciteit

Optioneel is de fornuis- en ovencombinatie Thetford Aspire – met grill, 
drie kookplaten op gas en één op elektriciteit.

Hoge koelkast

De Smart-Tower-koelkast met een inhoud van 148 liter en een afzonder-
lijk vriesvak van 12 liter krijgt in de Nova SL een bijzonder plaatsje. De 
bijbehorende magnetron is optioneel verkrijgbaar.

Gezellige sfeer

De standaard sfeerverlichting zorgt ‘s avonds voor een gezellige stemming 
in de caravan. Zo kunt u urenlang gezellig samen doorbrengen – zoals 
hier in de Nova 540 SL in het sobere stofdesign Leder Kiezel.

Alle wensen vervuld

Van modern design tot de kleinste uitvoeringsdetails: de ERIBA 
Nova SL is de top van de caravanbranche en laat absoluut geen 
wens meer open. Het model is onmiddellijk in het textieldecor 
Kariba verkrijgbaar.

Een hoogwaardige combinatie: in de textiel-stijlwereld Kariba 
biedt ERIBA sinds kort ook het stofmerk Q2 uit de textielfabriek 
ROHLEDER, waarvan de stoffen voor de kussens en gordijnen 
uitsluitend in Duitsland vervaardigd worden. Dankzij het gebruik 
van speciaal voor ROHLEDER ontwikkelde Hitex®-garen bezit Q2 
uitstekende reinigingseigenschappen, is het uiterst stevig en goed 
bestand tegen licht. De stoffen van het merk Q2 zijn  bovendien 
huidvriendelijk en geschikt voor allergische personen.
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Comfort in de 
slaap- en badkamer
Verwen uw zintuigen met kwaliteit.

Ideaal voor boekenwurmen

Ontspannen een goed boek lezen: afzonderlijk te bedienen leeslampjes 
en praktische rekjes bij het hoofdeinde maken dat mogelijk. Hier is ook 
een stopcontact aanwezig.

Volkomen luxe

Meer luxe in de badkamer is niet mogelijk: een edel design, hoogwaardige 
materialen, uitgekiende opbergmogelijkheden en perfecte functionaliteit.

Prachtig tot het kleinste detail

Vele prachtige en praktische details verschaffen de badkamer een aan-
gename sfeer, zodat u zich hier goed voelt.

Een droom van eenpersoonsbedden

De beste omstandigheden om ontspannen te slapen: twee me-
ter lange eenpersoonsbedden met koudschuimmatrassen, er-
gonomische houten lattenbodem en afneembare matrasbe-
schermingshoezen. Met een optionele, oprolbare lattenbodem 
kunt u de twee eenpersoonsbedden ook tot een grote ligweide 
 omvormen.
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Het interieur in een oogopslag
Stof- en leerdesign, tapijtvloer en houtdecors.

Trentino 
Birnbaum

Roma

ERIBA Touring

ERIBA Feeling

ERIBA Exciting

ERIBA Nova Light

ERIBA Nova GL

ERIBA Nova SL

VarunaStijlwereld 
LuxusLine*

SantorinRodezMillau Leder
Kiezel

Lionel Pico Stijlwereld 
Kariba*

Legno 
Lombardo

Merano 
Birnbaum

HoustonMaraldi

Textiel

Modellen Textiel Echt leder Vloerbedekking Houtdecors

VloerbedekkingEcht leder Houtdecors

VarunaMillau (microvezel)

PicoLionel

Textiel-stijlwereld LuxusLine*

* Textiel-stijlwereld = textiel incl. knuffelpakket met dekentje, tafelkleed & kussen

Textiel-stijlwereld Kariba* (ROHLEDER editie)

SamaraSantorin

Maraldi

HoustonLeder Kiezel

Rodez

Trentino Birnbaum

Merano Birnbaum

Legno Lombardo

Roma

Samara

 = Standaard   = Meerprijs= nieuw
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Als op wolkjes

Het nieuwe viscoschuim, speci-
aal ontwikkeld voor de HYMER-
matrassen, is luchtdoorlatend en 
past zich al bij een laag gewicht 
perfect aan de vorm van het 
 lichaam aan.

Originele onderdelen & accessoires van HYMER
Past perfect bij elkaar.

Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen waarover u voor het 

interieur, het exterieur, tijdens de reis en het transport beschikt. 

Met de originele accessoires van HYMER maakt u altijd de juiste 

keuze. Altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. 

Originele onderdelen & accessoires van HYMER zijn niet af fabriek 

leverbaar, maar kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld 

en gemonteerd worden.

Bij de hand

Het speciaal voor de nieuwe 
ERIBA Nova ontwikkelde droog-
rek past perfect op de achterste 
rangeerbeugel. Het is volledig van 
edelstaal vervaardigd, eenvoudig 
te monteren en uiterst stabiel.

Altijd droog

Dankzij de teflonlaag is de hoog-
waardige HYMER-paraplu meteen 
droog na hem even uit te schud-
den, zodat u hem weer zonder 
problemen in het voertuig kunt 
opbergen.

Duurzame bescherming

De HYMER-nanocoating is een ui-
terst functionele laklaag, bestaan-
de uit twee componenten. De lak 
is duurzaam beschermd en ge-
makkelijker te reinigen. Het re-
sultaat: langdurige glans, waar-
door de waarde van het voertuig 
 behouden blijft.

Perfect beschermd

De nieuwe ERIBA-disselhoes be-
staat uit hoogwaardig en weerbe-
stendig zeildoek. De bevestiging 
gebeurt met een expander.

Op maat gesneden

Het originele HYMER-hoeslaken 
herkent u aan de optimale pas-
vorm. Het is verkrijgbaar voor alle 
bedvarianten. Het laken voelt aan-
genaam zacht aan, kan op 60° ge-
wassen worden en is geschikt voor 
de droogtrommel.

Warm ingeduffeld

De nieuwe, superzachte en gro-
te knuffeldeken van het merk 
Zoeppritz in de kleur “Smoke” 
is  geschikt voor wasmachine en 
droogtrommel. 

De HYMER E-Bike

De HYMER E-Bike met 20-inchbanden wordt u geleverd met volledige 
uitrusting. De prijs omvat bijv. een grote accu (BOSCH GEN 2 Active Line 
400 Wh), een verende zadelpen, een Ortlieb-tas in het HYMER-design 
met Quick-snap-bevestiging aan de bagagedrager en een ABUS-combi-
natieslot. Behalve het lage eigen gewicht van slechts 21 kilogram maken 
vooral ergonomische handgrepen, brede banden, opklapbare pedalen, 
een opklapbaar stuur, een accureikwijde tot 105 km en led-verlichting 
van de HYMER E-Bike een echte premiumfiets.

Het hele programma  

met originele onderdelen & 

accessoires van HYMER  

vindt u op het internet op:

www.hymer-original-parts.com

De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden

Omwegen vermijden

Het TomTom-navigatietoestel is speciaal ingesteld voor HYMER-campers 
en ERIBA-caravans, zodat u veilig op uw bestemming aankomt. Het omvat 
bovendien een ADAC-gids voor campings en staanplaatsen evenals een 
gratis, levenslange update van de kaarten. Daarenboven kunt u  specifieke 
gegevens voor uw voertuig invoeren.

Bouw bij

Voor de ERIBA Nova werd een 
wintervoortent met stabiele dak-
constructie ontwikkeld. Dank-
zij de speciale hellingshoek glijdt 
sneeuw snel naar beneden en 
druppelt water weg.

Slapen met stijl

Het nieuwe HYMER-beddenlinnen van de firma ESTELLA is vervaardigd 
van Egyptisch katoen van topkwaliteit (strijkvrije interlock-jersey). Het is 
verkrijgbaar in twee designvarianten, die qua kleur bij het ERIBA-interieur 
passen.
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Opmerking

Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het moment 

van ter perse gaan. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet 

 uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het modeljaar de 

uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren. Gelieve vóór het afslui-

ten van de overeenkomst bij één van onze geautoriseerde HYMER-/ ERIBA-

dealers informatie in te winnen over de actuele stand van het  product en 

de serie.

De voertuigen zijn voor een deel met speciale uitrusting afgebeeld, die in de 

actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De afge-

beelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang van HYMER/

ERIBA. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties 

en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – afwijkingen in het 

kader van de productietoleranties (+/– 5 % max.) zijn mogelijk en toegestaan 

– zijn zoals op het moment van ter perse gaan van deze brochure bekend.

De gegevens komen overeen met de Europese homologatiebepalingen en 

kunnen tot op het moment van de aankoop resp. levering van het voertuig 

gewijzigd worden. Uw ERIBA-dealer zal u graag over eventuele wijzigingen 

en over de standaard leveringsomvang informeren. 

Auteursrecht © 2015 Hymer GmbH & Co. KG
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