ERIBA-CARAVANS 2023
Thuis op vakantie.

71% VAN DE WERELD
BESTAAT UIT WATER;
DE REST IS VOOR U.

Met ERIBA – de caravanspecialist van de Erwin HYMER Group.
Al meer dan 65 jaar zijn de caravans van ERIBA overal ter wereld onderweg en er valt nog heel veel
te ontdekken. Ook met het nieuwe model van de iconische ERIBA Touring, dat volledig vernieuwd is
en nu nog meer comfort biedt aan avontuurlijke individualisten. Waarheen de reis u ook brengt, begin
waar vakantie thuis is: bij de verschillende modelreeksen van ERIBA. Touring, Touring 820 of de modellen Feeling en Nova Light – ga voor kwaliteit, design, technologie en comfort. Ontdek de diverse
mogelijkheden voor kleur en inrichting die uw eigen caravan evenzeer een individueel tintje geven als
de reizen die u ermee beleeft. Vertrek op weg naar nieuwe avonturen, waarbij niets u in de weg staat
voor een grandioos gevoel. All-inclusive is verleden tijd. Vertrek op uw all-inclusive vakantie.

Touring | 1980

INHOUD

Over ERIBA.
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TO U RI N G

TO U R I N G

U HEEFT UW DOEL
BEREIKT. DE NIEUWE
ERIBA TOURING.
Max. 4 personen | Tot 1,4 t | Tot 5,99 m lang

TO U R I N G 8 2 0

Een perfecte vakantie is voor iedereen anders. Iedereen heeft andere verwachtingen, passies en
bestemmingen. Daarom is er ook niet één ERIBA Touring, maar evenveel versies als er reizigers
zijn. Configureer uw eigen ERIBA Touring volgens uw interesse en volg niemand – behalve uw
nieuwsgierigheid. Kies zelf uit de twee uitvoeringen LEGEND of URBAN en pas het design van
het interieur en van de buitenkant aan uw wensen aan. Creativiteit kent geen grenzen.

Touring 540

Touring 310

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Touring 430

FEI T EN

Met optimale volgeigenschappen
en hoge rijstabiliteit

Met 26 mm sandwich-isolatie
en 1,95 m stahoogte

Gestroomlijnde constructie
met stalen buizen
Voor minder luchtweerstand en
beperkt brandstofverbruik

INDIVIDUALITEIT

Uitstekend geschikt voor beginnende kampeerders: dankzij compacte maten en een beperkt
totaalgewicht is de ERIBA Touring ook ideaal
voor kleinere trekvoertuigen en houders van
rijbewijs B (personenwagens).

Onderweg met uw eigen persoonlijkheid:
verschillende buitenkleuren, diverse interieurdesigns en bijhorend stofdesign evenals uitgekiende, originele accessoires dragen ertoe
bij dat uw caravan ook echt úw caravan is.

GERING BRAND
STOFVERBRUIK

RIJVEILIGHEID

De aerodynamische voorkant bestaat uit een
gestroomlijnde constructie van stalen buizen,
waardoor de luchtweerstand en bijgevolg het
brandstofverbruik beperkt worden.

Het unieke constructieprincipe uit de vliegtuigbouw, bestaande uit een stevig frame van stalen
buizen met aluminium omhulsel, evenals de
compacte afmetingen van het voertuig zorgen
voor perfecte volgeigenschappen en bijgevolg
een uitstekende rijveiligheid.

AERO-OPBOUW

BINNENKLIMAAT

OPBERGRUIMTE

ERIBA-caravans zijn een toonbeeld van efficiëntie – de reden daarvoor is de aero
dynamisch gevormde voorzijde met afgeronde hoeken. De vorm van de carrosserie –
uniek in de caravanwereld – is van een tijdloze elegantie en biedt talrijke voordelen:
minder luchtweerstand en bijgevolg minder brandstofverbruik, aanzienlijk meer veiligheid tijdens het rijden en perfecte volgeigenschappen. Zo wordt de vakantiereis met
deze compacte reisprofessional veiliger, goedkoper en eleganter.

Dankzij de ramen van tentdoek in het
hefdak komt verse lucht de caravan in,
waardoor het binnenklimaat uitstekend is.

Ondanks de compacte afmetingen beschikt de
Touring dankzij de dakbergkasten rondom en
uitgekiende oplossingen over veel opbergruimte.

Optionele trede

Comfortabel en slipvrij instappen in de caravan dankzij in- en
uittrekbare trede

Buitenkleur

Kies zelf uit Carrara wit,
White Silver (optie) en
Crystal Silver (optie)

Steenslagplaat

Deze optie beschermt
tegen beschadiging van
de lak tijdens de rit

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Lage opbouw (226 cm)

KLEINE TREKVOERTUIGEN

TO U R I N G 8 2 0

Hefdak

TO U R I N G

ALLES.
IN EEN OOGOPSLAG.

Opmerking: d e weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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TO U RI N G

TO U R I N G

LAGE OPBOUW,
HOGE EISEN.

Touring 540
Touring 530

FE E L I N G | N OVA L I G H T

TO U R I N G 8 2 0

Onderweg ziet de wereld er elke kilometer anders uit en vaak blijft
u zich verwonderen. De ERIBA Touring is zelf een ware meester in
metamorfoses: dankzij het handige hefdak transformeert hij in een
handomdraai. Hoewel het interieur sinds 1957 enorm veranderd
is, is hij zijn aerodynamische voorkant en de unieke vorm van de
carrosserie inzake design steeds trouw gebleven.

TO U R I N G

Vakantiegroetjes vanuit de keuken.

TO U R I N G 8 2 0

Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de keuken toch veel plaats
op het werkvlak. De glazen afdekplaat van het kooktoestel en een
optionele afdekplaat voor de gootsteen zorgen voor nog meer werk
ruimte. In de kast onder het keukenblok kunnen bestek, pannen en
levensmiddelen netjes worden opgeborgen. Op het standaard aanwezige 2-pits kooktoestel met vlambescherming en glazen afdekking
kunt u heerlijk koken. Alles wat u nodig heeft om te koken, haalt u uit
de handig geplaatste koelkast met een inhoud van 81 l.

Touring 542 | LEGEND | WELLINGTON

Alles op zijn plek. Ook u.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

De zitgroep voorin in het woongedeelte is
niet alleen ongelooflijk knus, maar biedt
bovendien voldoende opbergruimte voor
al uw belangrijke spullen.
Touring 530 | LEGEND

Fantastisch veel ruimte.
Het bed is het mooiste plekje. Als er bovendien nog plaats is voor andere
voorwerpen – des te beter! Onder het vaste bed achterin in het slaapgedeelte
bij de indelingen ERIBA Touring 310, 430, 530, 542 en 550 is een reusachtige
opbergruimte verborgen, die via een optioneel serviceluik ook van buitenaf kan
worden beladen. Zo heeft u altijd alles bij de hand als u vertrekt.
Touring 530 | URBAN | TULSA
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TO U R I N G

I N T ERI EU R

Voor het land van Klaas Vaak en 193 andere landen.

TO U R I N G 8 2 0

Heerlijk indommelen en nog beter wakker worden – overal ter wereld. De koudschuimmatrassen met
een zachte matrasbeschermingshoes bezorgen u een prima slaapcomfort. De praktische plaatsing
van de bedden biedt niet alleen comfort als u ligt, maar ook als u eronder iets wilt opbergen.

Touring 542 | LEGEND

Prachtig. Doordacht.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

In de badkamer bevinden zich een rek met spanbanden om spullen in op te
bergen, een handdoekrek, een banktoilet en veel tijd voor uzelf. De in hoogte
verstelbare spiegel gaat samen met het hefdak op en neer en de wastafel
eronder biedt genoeg plaats om voorwerpen neer te zetten.

Touring 530 | LEGEND | HAMPTON

15

Touring 540 | LEGEND | HAMPTON

TWEEMAAL UNIEK.
URBAN

TO U R I N G

UI T VO ERI N GEN

• Meubeldecor Tindari

• Grepen in zwarte ‘used-look’
• Tafel- en aanrechtdecor in vintage-voorkomen met metalen glanseffect
• Garderobe in neutrale bruine tint
• Minihamerslagplaat Carrara wit

Touring 430 | LEGEND | VENTURA

• Tafel- en aanrechtdecor in donkere marmerlook
• Garderobe past qua kleur bij de stof
• 2 kussens passen qua kleur bij het woongedeelte
• Gladde plaat White Silver
• S
 feerverlichting XL met verlichting boven de dakbergkast en 2 extra
multifunctionele ERIBA-lampen op accu

Touring 310 | URBAN | MEMPHIS

TO U R I N G 8 2 0

• Meubeldecor Biarritz

• Moderne komgrepen

FE E L I N G | N OVA L I G H T

LEGEND

UI T VO ERI N G

TO U R I N G

VRIJHEID BEGINT
MET MOGELIJKHEDEN.
Het oog wil ook wat. U heeft keuze uit de uitvoeringen LEGEND en URBAN met telkens 3 stofdesigns.
Het andere textiel is altijd een perfecte aanvulling van de look, tot in het kleinste detail. Optioneel:
comfortabele kussens met hoge rug en rugondersteuning voor de zitgroep voorin incl. extra kussens
voor de ombouw tot slaapplaats. Dat valt op, waar u ook bent.

TO U R I N G 8 2 0

TEXTIEL ‘LEGEND’

HAMPTON
Standaarduitvoering

VENTURA
Standaarduitvoering

WELLINGTON
Optie

MEMPHIS
Standaarduitvoering

TULSA
Standaarduitvoering

FE E L I N G | N OVA L I G H T

TEXTIEL ‘URBAN’

ORLANDO
Optie
Touring 542 | URBAN | ORLANDO
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O P TI E

SFEERVERLICHTING
De perfecte sfeer begint bij het juiste licht. De sfeerverlichting XL zorgt in elk seizoen voor een goed
gevoel en ontspanning.
• Indirect licht boven de dakbergkasten
• 2 actieve houders in de slaapruimte
• 2 extra multifunctionele ERIBA-lampen op accu

TO U R I N G

KLAAR VOOR
GROTE AVONTUREN.
TRUMA-MOVER SMART A

Zelden pasten verleden en toekomst mooier bij elkaar.
De unieke retrolook van de ERIBA Touring is een
eerbetoon aan de successtory van de caravan, de
moderne interpretatie van het design is een ode aan
het heden.
•
•
•
•

Assymetrische wielkastplaat
Hoogwaardige materialen
Behuizing van de lichten in glanzend chroom
Kunststof houder van de driehoekige spot in glanzend
chroom
• Lampenkappen in glanzend chroom uit de jaren ’50
• Kentekenhouder met logo

FIETSENDRAGER
OP DE DISSEL
Met uw ERIBA Touring bereikt u echt elke bestemming.
Waar de weg ophoudt, begint het avontuur op de
fiets. De fietsendrager op de dissel voor 2 e-bikes
biedt u nog meer flexibiliteit op reis.

22

Overal ter wereld onderweg en met de hele wereld
verbonden: het multimediapakket met ruime keuze
aan DAB-zenders en hoogwaardige luidspreker
bezorgt u in het buitenland ook entertainment als
de zon even niet van de partij is.
• R
 adio-entertainmentsysteem:
DAB, Audio Streaming via wifi, bluetooth,
Apple-AirPlay, luidspreker
• G emakkelijk uw favoriete muziek streamen
dankzij bluetooth-verbinding
• Eenvoudig plug & play met een eigen SATinstallatie, bijv. met een poot via het stopcontact
in de voortent met aanwezige tv-kabel
• B ovendien in multimediapakket II: 22“-led-tv
incl. dvd-player, triple-tuner, DVBT-2-ontvangst
en poot met universeel stopcontact in de voortent
(230 V, 12 V, tv) incl. aanwezige tv-kabel in
het interieur

TO U R I N G 8 2 0

CHROOMPAKKET

MULTIMEDIAPAKKET

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Ontspannen aankomen begint op uw staanplaats.
Met de Truma-mover Smart A overwint u zonder
problemen kleine hindernissen en hellingen en zet
u uw caravan snel en gemakkelijk in de perfecte
positie.

MAGNETISCHE
VERGROOTSPIEGEL
Hygiëne op ooghoogte: de magnetische en in
hoogte instelbare vergrootspiegel kunt u in uw
badkamer eenvoudig en handig afstellen op uw
eigen behoeften, zodat u zich onderweg net zo
goed voelt als thuis.
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ALTIJD UITGERUST.
DE HELE REIS LANG.

DROOGREK
Het ERIBA-droogrek past perfect op de achterste
rangeerbeugel en is snel gemonteerd. Het is voorzien van een hoogwaardige waslijn – uv-bestendig,
weerbestendig en scheurvast.

TO U R I N G

ERI BA O RI GI N ELE AC CESSO I RES

ERIBA LIFESTYLE-COLLECTIE
Touring 530 | LEGEND | HAMPTON

Accessoires, T-shirts, pet, jack, lifestyle – de ERIBA-collectie is tijdloos en een luchtige manier
om de ERIBA-stijl te koesteren. Zo draagt u ERIBA altijd bij u.

TO U R I N G 8 2 0

Touring 542 | URBAN | ORLANDO

FLEECEDEKEN EN HANDDOEKEN

HARBOUR BLUE

NUGGET GOLD

SIMPLY TAUPE

TANGO RED

24

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Uitstekende kwaliteit, verschillende afmetingen en perfect aangepast aan het interieur – de fleecedeken
en handdoeken van Ibena passen niet alleen uitstekend bij de stijl van uw caravan, maar bezorgen u ook
gezelligheid en een goed gevoel op al uw reizen.

25

ERI BA O RI GI N ELE AC CESSO I RES

KINDERBED ZITGROEP VOORIN
TO U R I N G

Dankzij het ERIBA Touring-kinderbed heeft u in een handomdraai een extra slaapplaats. Het bed is binnen
enkele seconden gemonteerd en vanzelfsprekend zijn een comfortabel schuimmatras en een valbeveiliging
bij de leveringsomvang inbegrepen.

TO U R I N G 8 2 0

ISABELLA-VOORTENT
Klein reizen – groots wonen: met de Isabella-voortent (uniforme maat) kan de leefruimte
voor alle Touring-modellen gemakkelijk uitgebreid worden en kunt u het buitengedeelte
ook gebruiken om te kamperen. Gelijk in welke weersomstandigheden.

HEFDAKISOLATIE
De 2-delige set wordt aan de binnenkant vóór het
tentdoek van het hefdak aan de tevoren bevestigde magneten aangebracht. Zo kan het hefdak ook
bij koud weer probleemloos opengezet en gebruikt
worden.

• K
 waliteit van de specialist in voortenten, Isabella
• Sluit perfect aan op het voertuig door speciaal ontwikkelde
dichtingskussens en aansluitdriehoeken
• G root woongedeelte
• Levering omvat bodem en onderzeil

WINTERDEKZEIL
Het nieuwe en speciaal voor de ERIBA Touring
ontworpen winterdekzeil is licht, ademend en
scheurvast. Het past perfect en is in een paar minuten gemonteerd. De 3-delige set bestaat uit een
rechter- en linkerzijwand en een dekzeil, dat
de zijwanden overlapt en opgespannen wordt.

26

Het ERIBA Touring-zonnedak biedt met
een diepte van 300 cm meer schaduw
en natuurlijk meer leefruimte bij het
gebruik van de voor- en zijkanten.
De vorm van het dak geeft een prettig
gevoel van ruimte en zorgt voor een
optimale afvoer van water.

27

FE E L I N G | N OVA L I G H T

ZONNEDAK

INGESTELD.
VOOR UW VAKANTIE.

TO U R I N G

I N DELI N GEN

3

Touring
540

5,99 m

1.300
1.400

3

3

Touring
542

3

5,54 m

3(1)

Touring
550

1.000
1.300

5,99 m

1.300
1.400
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5,99 m

1.300
1.400

4

3

Touring
530

TO U R I N G 8 2 0

1.300
1.400

900
1.050

Touring
430

5,99 m

Touring
560

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Touring
310

5,06 m

5,99 m

1.300
1.400
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VOORSPRONG IN HET
DAGELIJKSE LEVEN.
DE ERIBA TOURING 820.

De ERIBA Touring 820 laat niets te wensen over: hier is ruimte voor grootse dromen
en nog grotere verwachtingen. Laat niets achterwege – in het minst de vrijheid om
overal alles mee te hebben. De ERIBA Touring 820 overtuigt door de buitengewone
afmetingen en de moderne look, gebaseerd op de designfilosofie uit 1957. De beproefde
stalen kooiconstructie met gladde plaat in Crystal Silver werd uitgebreid met twee
grote panoramische ramen. Geniet van het uitzicht – tijdens uw vakantie en voor al
uw volgende reizen.

TO U R I N G

TO U RI N G 8 2 0

FE E L I N G | N OVA L I G H T

TO U R I N G 8 2 0

Max. 4 personen | Tot 2,8 t | Tot 8,48 m lang

ALLES.
BEHALVE HET NORMALE.

SMART HOME

LEVELSYSTEEM

Regeling via bluetooth of op afstand met de
ERIBA-Smart-Home-app – op de skipiste de
verwarming of bij zonsondergang op het strand
de airco inschakelen. Bovendien comfortabel
en eenvoudig informatie opvragen over niveaus,
toestand van de accu en temperaturen.

Het hydraulische levelsysteem met automatische nivellering zorgt dat u de caravan
gemakkelijk kunt plaatsen. Zo comfortabel
kan eenvoudig zijn.

OPBERGRUIMTE

DESIGN

Perfecte benutting van de ruimte: onder de comfortabele V-bedden is enorm veel opbergruimte,
die gemakkelijk toegankelijk is. Ook om koffie te
zetten, werd aan alles gedacht: een uittrekbare
houder voor de koffiemachine en een padhouder.

Binnen en buiten een perfect uitgekiend design:
de brede ramen voorin en achterin zorgen voor
een geweldig panoramisch uitzicht van 180° en
een onmiskenbaar gevoel van vrijheid. Daarvan
waren ook diverse jury’s onder de indruk. De
ERIBA Touring 820 werd daarom bekroond met
internationale designprijzen, zoals de Red Dot
Design Award. Maar overtuig u vooral zelf.

AERO-OPBOUW

VERWARMING

LICHTCONCEPT

Ook bij ERIBA Touring 820 gingen we volop voor de beproefde AERO-opbouw met
de typische, aerodynamische vorm en afgeronde kanten. De vorm van de carrosserie
– uniek in de caravanwereld – is van een tijdloze elegantie en biedt talrijke voordelen:
minder luchtweerstand en bijgevolg minder brandstofverbruik, aanzienlijk meer veiligheid bij het rijden en perfecte volgeigenschappen.

Maak uw reizen onafhankelijk van het seizoen.
Met de Touring 820 kampeert u in elk seizoen:
dankzij de warmwaterverwarming en -vloerverwarming is het ook in de winter aangenaam
warm op reis.

Het lichtconcept met dimbare lichtzones en
variabele accentverlichting draagt bij aan een
gezellige sfeer.

PUAL-dak

Extra brede ingangsdeur
Met vliegenhor en afvalemmer

Met GVK-spoiler
voor- en achteraan

180° panorama

Uitstekend uitzicht vooren achteraan dankzij
doorlopend raam

TO U R I N G

FEI T EN

Verlichte omranding

Elektrische trede

Om gemakkelijk en eenvoudig
binnen te gaan

TO U R I N G 8 2 0

Benadrukt de unieke
vormentaal

Gestroomlijnde
constructie met
stalen buizen

Voor de typische vorm

Disselafdekking

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Van zwarte ribbelplaat

Opmerking: d e weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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TO U R I N G 8 2 0

Als u niet alleen op uw vakantiebestemming aankomt, maar ook innerlijk uw doel bereikt heeft, heeft dat
een goede reden. De ERIBA Touring 820 combineert volkomen vrijheid met de aangename zekerheid van
veiligheid en comfort. Al onderweg: de speciale opbouw verbetert de aerodynamica van het voertuig, wat
voor optimale volgeigenschappen zorgt. Op elk traject.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

VERLENG UW VAKANTIE.
MET 8,48 METER.

TO U R I N G

TO U RI N G 8 2 0

TO U R I N G

Perfect voor elke sfeer:
het lichtconcept.

TO U R I N G 8 2 0

De ERIBA Touring 820 beschikt over een innovatief
lichtconcept met dimbare lichtzones en variabele
accentverlichting. De flexibele spots voor- en achterin
zorgen niet alleen voor de gewenste sfeer, maar zijn
dankzij de geïntegreerde USB-laadstations ook erg
handig.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Buitengewoon keukendesign:
rond keukenraam.
Een blikvanger met een leuk uitzicht: vlak boven het keukenwerkblad
bevindt zich een handig en mooi keukenraam in een nieuw, afgerond
design. In de keuken kunt u zich verheugen op een enorm doordachte
indeling met talloze handige vakjes, hoogwaardige laden en voldoende
plaats voor culinaire hoogtepunten.

Touring 820 | GRIGIO

36
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TO U R I N G

I N T ERI EU R

Pure luxe:
de comfortabele
badkamer met apart
douchegedeelte.
Privacy is standaard: om ook van optimaal comfort te genieten tijdens uw
privémomentjes, beschikt de caravan
over een royale badkamer met apart
douchegedeelte.

Geen schaapjes tellen,
maar sterren: groot bed
met panoramisch raam.

TO U R I N G 8 2 0

Prachtige dagen beginnen met een verkwikkende
slaap. Daarvoor staat het erg grote ligoppervlak
garant, dat meer dan voldoende plaats biedt voor
twee personen. De brede, getinte panoramische
ramen laten de grens tussen binnen en buiten
nagenoeg verdwijnen en geven u zo een gevoel
van vrijheid. Geniet van het uitzicht!

Maak plaats: ongewoon
veel handige opbergruimte.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

U hoeft niets thuis te laten: dankzij het concept
met handige opbergruimte heeft u overal alle belangrijke voorwerpen bij de hand. Tegelijk is alles
zo goed opgeruimd, dat het nauwelijks opvalt.

39

Touring 820 | GRIGIO

UI T RUSTI N G | I N DELI N G

NIET TE VERGETEN:
UW EIGEN WENSEN.

BINNENAFMETINGEN
DIE TELLEN.

TO U R I N G

AC CESSO I RE | O P TI E

Stralend voorkomen: de verschillende leervarianten zijn meer dan gemiddeld lichten kleurecht. Perfect bestand tegen sterke zonnestraling!

SMART-BATTERY-SYSTEM

ECHT LEDER

LEDER GRIGIO
Standaarduitvoering

TO U R I N G 8 2 0

Verlies nooit de aansluiting: dankzij het SmartBattery-System (150 Ah lithium), een derde
AGM-woonaccu (95 Ah) en de omvormer van
12 V naar 230 V bent u overal zelfvoorzienend
en hoeft u nooit aan comfort in te leveren,
waardoor al dat moois nog aangenamer wordt.

LEDER TORTORA
Standaarduitvoering

PERFECTE ONTSPANNING!

MOVER MET
AFSTANDSBEDIENING
U heeft het zelf in de hand: de handige mover
maakt een elektronische besturing mogelijk,
gewoon via afstandsbediening.

42

RUIMTE VOOR
PERSOONLIJKHEID.
FE E L I N G | N OVA L I G H T

Perfect voor regenachtige dagen: bekijk films net als
thuis. Dat is mogelijk dankzij het multimediapakket
met een led-tv van 32“, de DSP-box, een DAB+-radio
en digitale schotelantenne.

2(2)

Touring
820

8,48 m

2.500
2.800
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EEN THUIS VOOR
UW VERLANGEN.
DE ERIBA FEELING
EN NOVA LIGHT.

Klaar voor een vakantiegevoel dat al voor de reis start? De lichte en wendbare
ERIBA-modellen Feeling en Nova Light bezorgen u al plezier bij het inpakken.
Door de opbergruimte, de hoge stahoogte en het beperkte eigen gewicht blijft
er veel plaats over voor bagage en voldoende ruimte voor uw eigen wensen.
Om u voor te stellen hoe comfortabel de reis wordt, heeft u niet veel fantasie
nodig: de zitgroep en de slaapmogelijkheden spreken voor zich. Klaar voor
nieuwe herinneringen aan reizen die u altijd zullen bijblijven?

TO U R I N G

FEELI N G | N OVA LI G H T

Feeling 515
Nova Light 515

FE E L I N G | N OVA L I G H T

TO U R I N G 8 2 0

Max. 7 personen | Tot 1,6 t | Tot 6,95 m lang

FEI T EN

Feeling: hefdak

Totale hoogte

Stahoogte van 198 cm
met geopend hefdak

Nova Light 257 cm
Feeling 224 cm

ISOLATIE

SLAAPDAK

Warmer? Kouder? Liefst juist goed genoeg.
Dankzij de volledige isolatie zorgt de PUALconstructie voor een temperatuur waarbij u
zich helemaal goed voelt.

Het optionele slaapdak bij de ERIBA Feeling
biedt plaats aan nog twee personen en is daarom
ideaal geschikt voor gezinnen. Dankzij het tentdoek van het slaapdak heerst er een aangename
woonsfeer in de caravan. Gezelligheid begint
namelijk al in bed.

GROTE EXTRA
LAADMOGELIJKHEID

KLEINE TREKVOERTUIGEN

Dankzij de consequente lichtgewichtconstructie is
veel extra lading mogelijk. Afhankelijk van model en
uitrusting kan de caravan tot 471 kg beladen worden.
Zo moet het u op vakantie aan niets ontbreken.

Meer speelruimte voor grootse plannen: dankzij
compacte maten en een beperkt totaalgewicht zijn
de ERIBA Feeling en Nova Light ook ideaal voor
kleinere trekvoertuigen en houders van rijbewijs B
(personenwagens).

DE PUAL-OPBOUW

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

OPBERGRUIMTE

De uitstekende isolatie van het geslotenporige PU-schuim ontstond al in 1987 en staat
sindsdien garant voor een aangenaam klimaat in de zomer en een behaaglijke warmte
in het koude seizoen. De PUAL-zijwanden bestaan uit een aluminium buitenlaag, de
schuimkern en een hoogwaardige binnenwand van triplexhout.

Proper en netjes onderweg is absoluut geen probleem.
Dankzij de vuilafstotende kussens en het oppervlak
van het werk- en tafelblad met vingerafdrukbestendige
coating is de ERIBA Feeling erg gemakkelijk te onderhouden en perfect voor gezinnen.

Compacte afmetingen, perfect uitgekiend:
dankzij de dakbergkasten rondom en de
intelligente oplossingen heeft u altijd alles
mee – en is er bovendien plaats voor nóg meer.

TO U R I N G 8 2 0

TO U R I N G

HOOGTEPUNTEN
STANDAARD.

Buitenkleur

In gladde plaat Carrara
White of optioneel in
gladde plaat Crystal Silver

PUAL-isolatie

Totale breedte

Van 217 cm tot 225 cm

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Volledige isolatie door
geschuimd polyurethaan

Opmerking: d e weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.
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DE WARE GROOTTE
ZIT BINNENIN.

Nova Light 515

FE E L I N G | N OVA L I G H T

TO U R I N G 8 2 0

Ongeacht waarheen u reist: het comfortabele woongevoel bij deze beide
ERIBA-modellen bezorgt u overal bewegingsvrijheid. De compacte
ERIBA Feeling onderscheidt zich door een laag chassis en scoort dankzij het hefdak met een ruim interieur en een aangename woonsfeer. In
de ERIBA Nova Light bent u ongetwijfeld onder de indruk van de ruime
stahoogte. Dankzij het erg lage eigen gewicht kunt u bovendien nog
allerhande bagage meenemen. De gezellige zitgroepen en slaapmogelijkheden doen u wegdromen. Ook met open ogen.

TO U R I N G

FEELI N G | N OVA LI G H T

TO U R I N G

Nova Light 515 | MARALDI

Alles op orde:
dankzij opbergruimte.

TO U R I N G 8 2 0

Veilig opgeborgen en snel gevonden: door
de slimme plaatsing van de kasten, laden en
opbergvakken kunt u alles meenemen wat
uw vakantie mooier maakt.

Functioneel en prima in vorm.

Feeling 515 | FAYON

Perfect uitgekiend en handig gemaakt:
de compacte keuken biedt alles wat u voor
een onbekommerde vakantie nodig heeft.

Samen reizen,
samen eten.
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FE E L I N G | N OVA L I G H T

Alles is lekkerder in gezelschap.
Verwelkom ook onderweg gasten
en geniet van een gezellige maaltijd
samen. Dat is perfect haalbaar in de
gezellige zitgroep, hier afgebeeld in
het stofdesign FAYON.

51

TO U R I N G

I N T ERI EU R

Droom maar verder!
De hoogwaardige bedden en koudschuim
matrassen met meerdere zones en matras
beschermingshoes bezorgen u overal een
bijzonder comfort en ware ontspanning.

Feeling 515

Laat niets te wensen over:
de badkamer.

TO U R I N G 8 2 0

Nova Light 515 | MARALDI

FE E L I N G | N OVA L I G H T

De ruime, maar compacte badkamer is een
multifunctioneel wonder en beschikt over een
modern toilet. Diverse spanbanden zorgen
dat niets uit de open rekjes valt – op verzoek
kan zelfs een douche geïnstalleerd worden.
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Nova Light 515 | MARALDI

UI T VO ERI N G

TO U R I N G

DE STOF WAARVAN DE
RUIMTES GEMAAKT ZIJN.
Maak van uw caravan een stukje thuis op wielen. Met uw persoonlijke stijl. Dankzij de verschillende
stofdesigns MARALDI, LEANO, FAYON en PICO kunt u uw mobiele thuis helemaal volgens uw
voorstellingen inrichten. Het andere textiel is altijd een perfecte aanvulling van de look. Het oog
wil ook wat. Het doel is uw persoonlijkheid.

TO U R I N G 8 2 0

TEXTIEL

LEANO
Standaarduitvoering

FAYON
Standaarduitvoering

FE E L I N G | N OVA L I G H T

MARALDI
Standaarduitvoering

PICO
Optie

Nova Light 465 | PICO
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AC CESSO I RE | O P TI ES

TO U R I N G

EEN ZEKER
EXTRAATJE.
AFDEKKING SPOELBAK
De handige afdekking van de spoelbak biedt nog
meer plaats om spullen neer te zetten en is tegelijk
een praktische snijplank. Geknipt voor uw werkzaamheden in de keuken!

TO U R I N G 8 2 0

SLAAPDAK
Door het slaapdak creëert u niet alleen twee extra slaapplaatsen,
maar waait er ook een frisse wind door de ERIBA Feeling.
Maak van uw compacte caravan een voertuig voor het gezin.

ANTISLINGERSYSTEEM
BUITENDESIGN IN CRYSTAL SILVER
Als de zon straalt, straalt u terug. Door de zijwanden in de
gladde plaat Crystal Silver.

FE E L I N G | N OVA L I G H T

Veiliger onderweg: door gecontroleerd afremmen
zorgt het antislingersysteem ervoor dat uw
ERIBA-caravan zelfstandig weer in het spoor wordt
getrokken en niet gaat slingeren.

LUIFEL
De uiterst lichte knikarmmarkies kan ruimtebesparend
in de dakronding gemonteerd worden, zonder de
caravan te verbreden. Dat is niet alleen erg handig,
maar ziet er ook geweldig uit.
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I N DELI N GEN
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1.500

3

3(2)

6,07 m
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1.300
1.500
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6,67 m

1.300
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Nova
Light 465
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6,47 m

1.300
1.500

1.300
1.500

Feeling
515

6,07 m

1.200
1.500

3(2)

Feeling
470

6,67 m

TO U R I N G 8 2 0

Feeling
425

6,07 m

TO U R I N G

Nova
Light 425

FE E L I N G | N OVA L I G H T

INGESTELD.
VOOR UW VAKANTIE.

3

Nova
Light 515

6,95 m

1.400
1.600
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VAKANTIE AAN ZEE:
ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN.
Voor sommigen is de ERIBA Touring perfect, voor anderen dan weer de ERIBA Feeling – of een van
de vele andere knappe ERIBA-caravans. Uiteindelijk wilt u geen compromissen sluiten, maar gewoon
een mooie vakantie beleven.

Feelig 425

Nova Light 515

Touring 310

ERI BA - SERVI CE

OOK VER WEG ALTIJD
BIJ U IN DE BUURT.
Waar u ook heen gaat, wij zijn er voor u. Met een groot netwerk bekwame
servicepartners en dealers in heel Europa. Overtuig uzelf van onze originele
accessoires, diverse opties en services en bezoek uw HYMER-dealer in de
buurt. Wij kijken uit naar uw bezoek!

MADE IN GERMANY

ALTIJD IN DE BUURT

FINANCIERING

Uit ervaring, uit passie, uit eigen land:
wij produceren topkwaliteit in
Duitsland. En dat al sinds 1957.

Wij zijn er altijd voor u. Overal. Dankzij ons grote
dealernetwerk met meer dan 200 servicepartners en
dealers wereldwijd. Zo vindt u ook na een verhuizing
of op reis altijd een garage in de buurt.

Voor grote dromen is niet veel geld nodig.
Dankzij het individuele financieringsaanbod
van EHG Finance kunt u uw droom-ERIBA
zonder problemen betalen.

LEVERINGSTIJD

KLANTENKAART

Als iets verkeerd loopt, zorgen wij ervoor dat
het snel gaat. Onze leveringstijd voor reserve
onderdelen op voorraad in Europa: 24 – 48 uur.
Zo hoeft u niet lang op een reparatie te wachten
en kunt u snel weer de weg op.

Alles op één kaart, zonder risico’s: met de
FREEONTOUR-klantenkaart. Bij diverse partners
krijgt u tal van kortingen. Enkele mogelijkheden?
Bijv. voor ferry’s of op campings.

64

ORIGINELE ONDERDELEN
VAN ERIBA
Van een multimediasysteem via een fietsendrager
tot de Lifestyle-collectie: geef uw voertuig een
heel persoonlijk tintje door accessoires op maat.
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O PM ER K I N G | C O LO FO N

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. Vraag
vóór afsluiting van het contract bij een van onze geautoriseerde ERIBA-dealers naar de actuele
stand van het product en de serie. De voertuigen zijn voor een deel met opties afgebeeld,
die in de actuele prijslijst vermeld staan en tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De afgebeelde
decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang van ERIBA. De gegevens met betrekking
tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen
– afwijkingen in het kader van de fabriekstoleranties (+/– 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 standaardleveringsomvang informeren.
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