ERIBA NOVA TREND EDITION 445 EN 480
Vernieuwend. Comfortabel. Compleet.

E R I B A N O VA T R E N D E D I T I O N

Eenvoudige bediening door
ERIBA Smart Home-systeem

De ERIBA Nova onderscheidt zich niet alleen door de innovatieve opbouwtechniek met
karakteristieke ronde vormen en het stijlvolle moderne interieur, maar nu met de Trend
Edition 445 en 480 ook met een complete comfortabele uitrusting als actiemodel.

Met het standaard ERIBA Smart Home-systeem
wordt bij de nieuwe ERIBA Nova aan alle wensen
inzake functionaliteit en comfort voldaan. Via het
moderne TFT-display boven de ingangsdeur kunnen
alle belangrijke (optionele) functies als verwarming,
airco en warmwatervoorziening eenvoudig worden
geregeld. Ook informatie over accu, vers water of
temperatuur kan hier worden gevonden. Met de
ERIBA-app kunnen alle functies bovendien via
Bluetooth of afstandsbediening worden geregeld.

Uitstekend isolatievermogen dankzij
CLIMADUR-opbouwtechniek
Door de innovatieve CLIMADUR-opbouwtechniek behalen de nieuwe
ERIBA Nova-modellen uitstekende isolatiewaarden bij de koudekamertest. Daarvoor zorgen de waterbestendige en zeer stevige
PU-strips en de XPS-isolatie. De lichte, tegen verrotting beschermde
GFK-vloer en de GFK in het dak, de voor- en achterzijde vormen
een betrouwbare bescherming tegen hagelschade en garanderen
bovendien een lange levensduur en stabiliteit van de opbouw. De
verzonken rail voor de voortent en zijwanden van gladde aluminiumplaat benadrukken bovendien het hoogwaardige voorkomen van
de caravan.

Comfortabele bedden
om heerlijk in te slapen

Voorzijde, dak en
achterzijde van GFK

Voor een uitstekende bescherming tegen
hagel zijn de voorzijde, het dak en de
achterzijde gemaakt van hoogwaardige
glasvezelkunststof.

Alle vaste bedden zijn voorzien van een ergonomische houten lattenbodems. In combinatie
met een hoogwaardige matras met 7 zones
bieden de bedden een zeer hoog slaapcomfort.

Veel opbergruimte
onder de bedden
De houten lattenbodems van de vaste bedden
kunnen ver omhoog worden geklapt en wordt
dankzij sterke gasdrukveren veilig omhooggehouden. Zo is de opbergruimte onder de
bedden gemakkelijk en vrij toegankelijk.

Trend 480

Lichtmetalen
ERIBA-velgen
met 5 dubbele
spaken

Deze lichtmetalen velgen zien
er buitengewoon chic uit en
geven de caravan een nog
exclusievere aanblik.

GFK-vloer

De standaard GFK-vloer is licht en
beschermd tegen verrotting waardoor de caravan heel duurzaam is.

Opvallend
led-achterlicht

De geïntegreerde, multifunctionele achterlichten met
hybride led-technologie en
de drie kenmerkende balken
van het ERIBA-logo zijn zelfs
bij slecht zicht heel goed
herkenbaar.

Onderhoudsvriendelijke
bekleding
Alle bekledingstoffen zijn standaard voorzien van
een vlekwerende coating en hebben uitstekende
gebruiks- en onderhoudseigenschappen.

OPTIONEEL

Sportief buitendesign
Zijwanden in gladde plaat Crystal Silver en de
bestickeringsvariant “Sport” geven de caravan
een heel sportieve uitstraling.

De fietsen gaan mee
Zacht en veilig gesloten
Alle dakbergkasten en laden beschikken over
een Soft-Close-functie om deze zacht te sluiten
én over een veilige vergrendeling.

Met de optionele fietsendrager op de dissel
met een draagvermogen van 60 kg kunnen
twee fietsen veilig en comfortabel worden
getransporteerd. De fietsendrager is ook
geschikt voor e-bikes.

Radio-entertainmentsysteem
Het radio-entertainmentsysteem zorgt onderweg
voor veel amusement. Het beschikt over een
DAB+-radio, audio-streaming via wifi, Bluetooth,
Apple Air Play en digitale signaalverwerking.

Ambiance-verlichting
Dimbare lichtzones en een variabele accentverlichting zorgen voor een heel prettige sfeer binnenin
de caravan.

Grote verswatertank

Uitstekend klimaat
De geluidsarm werkende dakairco met dimbare
led-verlichting is de compactste en lichtste airco
in zijn klasse en kan comfortabel via een afstandsbediening worden geregeld. Met zijn luchtuitgangen
zorgt hij voor een aangename luchtverdeling.

Ook onderweg ontspannen
voor de tv
De optionele 32”-led-tv in het woongedeelte
is speciaal ontworpen voor mobiel reizen.
Het apparaat bevat een dvd-speler, triple-tuner
en DVBT-2-ontvangst.

Typisch Nova: onder de vloer is standaard een
55 l-verswatertank geplaatst, die zowel geïsoleerd
als verwarmd is.

Variabele verlichting
De nieuwe multifunctionele ERIBA-acculamp kan
staand of hangend in het voertuig en in de voortent worden gebruikt en dient als zaklamp.

Dakluifel met led-verlichting
De optioneel verkrijgbare luifel biedt optimale
bescherming tegen zon en regen. De uiterst
lichte en elegante dakluifel kan ruimtebesparend
in de dakronding worden gemonteerd, zonder
de caravan te verbreden.

Mooi verlicht
Voor een echt “woonkamergevoel” en een gezellige
sfeer in de caravan zorgt onder andere de pendellamp met passieve spots voor de multifunctionele
ERIBA-acculamp boven de tafel in de woonruimte.
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Eriba Nova Trend Edition is compleet uitgevoerd met:
Chassis
+V
 olledig gegalvaniseerd lichtgewicht
chassis met gegalvaniseerd ashuis
+ Delta as met onafhankelijke wielophanging
+ Verlengde dissel voor meer rijstabiliteit en
plaats biedt voor een fietsendrager
+ Automatische remafstelling: Kortere remweg
en meer rijcomfort door zacht remmen zonder
horten en stoten
+ Anti-slingerkoppeling met 4 remvoeringen en bedienbaar met één hand: Onderdrukt slingerbewegingen
+ Premium disselneuswiel met geïntegreerde
kogeldrukmeter
+ Kunststof disselafdekking
+ Lichtmetalen velgen ERIBA 5-ster dubbele
spaken, zilver 4) 5)
+R
 eservewielhouder in gasflessenkast
+G
 egalvaniseerde hoeksteunen

Exterieur
+Z
 ijwanden in gladde plaat, kleur zilver
+M
 oderne sportstriping
+G
 ewichts verhoging naar 1800 kg
+D
 ak, voor- en achterzijde in hagelwerend
GFK, kleur wit
+E
 RIBA CLIMADUR opbouw voor meer
stabiliteit en hoog isolatievermogen
+E
 xclusieve ERIBA multifunctionele achterlichten
in LED hybride technologie
+G
 FK vloer
+S
 tabiele rangeergrepen voor, rangeerbeugel
achter over de gehele breedte
+ Alle ramen met verduistering, hor en ontluchtingsstand
+A
 lle ramen getint en met isolerend dubbel acrylglas
+ Ingangsdeur met raam, uit één deel, met bergvak
en opbergnet aan de binnenzijde
+A
 fvalemmer, in ingangsdeur geïntegreerd
+D
 isselkast, geïsoleerd, met robuuste en lichte
alu ribbelplaatbodem en een lage beladingsrand
+ Hordeur
+G
 eïntegreerde disselkast geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, reservewiel, afvalwatertank en wielkeggen
+P
 anorama dakluik 80 x 50 cm, dubbelschalig
met LED verlichting (in woongedeelte)
+D
 akluik 40 x 40 cm dubbelschalig met LED verlichting
in het slaapgedeelte

Interieur
+ Alle dakkasten met vergrendeling
en Servo-Soft sluiting
+ Alle schuifladen met vergrendeling
en Servo-Soft sluiting
+ Garderobe met spiegel en elastieken
bespanning

 ekleding & Decor
B
+ Interieurstijl Trend
+ Meubeldecor Sonoma Oak
+ Alle bekledingsstoffen met
ERIBA-vlekkenbescherming behandeld
+ Bekledingsstoffen: Mirabel stone of Mirabel coffee

 onen, Slapen & Verlichting
W
+ Vloerverwarming woongedeelte
+ Ambiance verlichting XL
+ 12 V LED verlichting
+ Voortentlamp in LED met regendeflectoren
+ Nieuw ontwikkelde accu-lampen. Twee
ERIBA multifunctionele accu-lampen:
inzetbaar als lees-, tafel- en zaklamp
+ Comfortkussen met knie- en lende ondersteuning
+ Bedombouw van zitgroep is mogelijk
+ Extra kussen zitgroep voor een verhoogd zitcomfort
+ Interieurstijl met hoekkussens in rechte uitvoering
+ Alle vaste bedden met EvoPore matrassen
met 7 zone ergonomie concept en optimale
ventilatie evenals afneem- en wasbare overtrekken
+ Houten lattenbodems Ergo bij alle vaste bedden,
kunnen omhoog geklapt worden
+ Stabiel bedonderstel van metaal

Badkamer
+ Dakluik 40 x 40 cm met verduistering en hor
+ Gesloten badkamerkast met extra ruimte
voor spulletjes
+ Verlichte spiegel
+ Douchebak
+ Houten vlonder in douchebak
+ Banktoilet met niveau indicatie en cassette
met wielen

Installatie & Techniek
+ Rookmelder
+ 13 polige Jäger-stekker
+ Omvormer 230 V / 12 V met automatische
omschakeling naar trekvoertuig
+ 230 V stopcontact in de badkamer, keuken,
woon- en slaapgedeelte
+ ERIBA Smart Home systeem: Bediening
van verwarming, verlichting, weergave
vulstand en optionele airconditioning
+ Display voor centrale besturing van het
ERIBA Smart Home systeem (CI-BUS)
+ ERIBA Smart Home Systeem met app voor
bediening van boordmanagement (CI-BUS)
+ Combikachel op gas, 10 lt boiler geïntegreerd
+ Warme luchtverdeling met elektrische blower
(230 V)
+ Rugleuningventilatie zorgt voor goede luchtcirculatie
bij de ramen
+ Bergkasten met ontluchting
+ 55 l vers watertank (vaste tank met vulopening buiten)
onder de vloer, geïsoleerd en verwarmbaar
+ 22 l afvalwatertank, rolbaar (geplaatst in disselkast)

Keuken
+ Combinatie met spoelbak en 3 pits
kooktoestel met elektrische ontsteking
+ Bedieningsknoppen kooktoestel afneembaar
voor reiniging
+ Deelbaar gietijzeren rooster kooktoestel
(afneembaar voor reinigen)
+ Deelbare glasafdekking
+ Spatscherm van glas
+ Keukenladen met Servo-Soft sluiting
+ Keukenlade met bestekbak
De afbeeldingen zijn louter voorbeelden en kunnen ook speciale uitrustingen, accessoires en decoratie weergeven, die geen deel uitmaken van de standaard
leveringsomvang van de caravan. Deze speciale uitvoering is terug te vinden in de actuele prijslijst en te verkrijgen tegen de daar vermelde extra prijs. We
behouden ons het recht voor gedurende het modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren die niet op de afbeeldingen worden getoond.
Voor inhoud gerelateerde fouten en wijzigingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
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TECHNISCHE GEGEVENS

ERIBA Nova 445

ERIBA Nova 480

Consumentenprijs normaal

€ 34.300

€ 34.850

Actieprijs All In af dealer

€ 31.240

€ 31.790

185 R 14 C Li 102

185 R 14 C Li 102

Totale lengte ca. cm

685

703

Opbouw lengte (buiten) ca. cm

550

570

Totale breedte ca. cm

230

230

Binnen breedte ca. cm

218

218

Totale hoogte ca. cm

261

261

Stahoogte in woongedeelte ca. cm

198

198

Omloopmaat voortent ca. cm

944

Massa in rijklare toestand ca. kg

1370

Bandenmaat

963
1)

1360 1)

Maximale belading ca. kg
(meerdere opties mogelijk)

430 2)

430 2)

Technisch toegestane maximum massa kg
(meerdere opties mogelijk)

1800

1800

Maximale kogeldruk ca. kg

100

100

38 / 28 / 28

38 / 28 / 28

Achter 100 x 40

Voor 100 x 40

201 x 123

200 x 210

200 x 143 - 110

201 x 128 - 108

4 3)

4 3)

110 x 65 x 95

110 x 65 x 95

142 (15)

100 (12)

Combikachel op gas, 10 lt boiler
geïntegreerd

Combikachel op gas, 10 lt boiler
geïntegreerd

55

55

Gasboiler 10 l

Gasboiler 10 l

8/2

8/2

Isolatie vloer / wand mm
Binnenwerkse maat bergruimte-/garagedeur resp.
-klep B x H cm
Beddenmaat voor L x B ca. cm
Beddenmaat achter L x B ca. cm
Slaapplaatsen
Keuken B x D x H ca. cm
Koelkast incl. vriesvak, inhoud ca. l
Kachel type
Vers waterverzorging ca. l
Warm watertank ca. l
Stopcontacten 230 V / Stopcontacten USB

 e massa in rijklare toestand heeft betrekking op de standaard leveringsomvang plus vers water en gas in een aluminium fles voor 100% volgens EN 1645-2.
D
De extra opties van de Edition uitvoering dient u hierbij op te tellen
Het laadvermogen kan door extra uitrusting verminderen. De gewichten zijn in de prijslijst vermeld of kunnen bij de geselecteerde ERIBA dealer opgevraagd
worden.
3)
Slaapplaatsen volgens indeling. Deels is ook bestelling van extra kussens voor bedombouw aan te bevelen.
1)

2)

