ERIBA Nova S
Het vlaggenschip van de ERIBA-familie

ERIBA Nova S - Hoogtepunten
Het vlaggenschip van de ERIBA-familie

Nauwelijks te missen: het nieuwe design, met
vooral de opvallende achterlichten. Binnen is luxe
overal aanwezig: met leder beklede zijwanden en
een soft-touch-dakbekleding voor een extra nobele
look en ideale geluidsisolatie. Bovendien beschikt
het model over het innovatieve ERIBA
raum+system, afgeronde aansluitelementen van
PU bij de toegang en het exclusieve meubeldecor
Velvet Ash. U kunt nauwelijks met nóg meer stijl
onderweg zijn – wat u als eigenaar aan de talrijke
jaloerse blikken zult merken.

Characteristics
Gewicht: 1.800 – 2.800 kg
Lengte: 7,55 – 8,82 m
Breedte: 2,40 / 2,50 m
Hoogte: 2,75 / 2,79 m
Slaapplaatsen: 4 – 5

Highlights
PUAL-constructie: prima isolatie, optimale
stabiliteit
raum+system: extra opbergruimte en
functionaliteit
Meer bewegingsvrijheid met een stahoogte
van 1,98 m

ERIBA Nova S - Caravan

PU-raamframe met dubbele beglazing,
binnenframe
Exclusief bij ERIBA: multifunctionele ledlampen met hybride technologie
Vier verschillende textiel-stijlwerelden met
hoogwaardige stoffen; bijpassende kleur van
kussens, bedsprei en tafelkleed
GFK lichtgewicht vloer (zonder hout), 51 mm
Verswatertank van 50 liter onder de vloer
(verwarmd en geïsoleerd)

ERIBA Nova S
ERIBA Nova S - Buitenaanzicht & opbergruimte

Vooraanzicht
Chique caravan: de ERIBA Nova S met kwalitatief hoogwaardige PU-raamframes, een exclusieve
bestickering en gelakte rangeerbeugel-kommen.

Opvallende achterzijde
Met de ERIBA multifunctionele hybride LED-verlichting beschikt de ERIBA Nova S over een bijzonder
opvallende en sportieve achterkant.

Optimale dichtheid

Veilige gasaansluiting

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

Het praktische gasstopcontact buiten met
afsluitkraan maakt een barbecue voor het voertuig
een stuk eenvoudiger. Zo kunt u direct een gasgrill
aansluiten op de kraan, die gevoed wordt door de
gasfles in de disselbak.

Zijaanzicht rechts
De ERIBA Nova S 690 heeft een dubbele as en is standaard voorzien van een ingangsdeur met raam en de
chique, tweekleurige, lichtmetalen ERIBA-velgen.

Zijaanzicht links
De raamframes zijn traploos te stellen en bieden naast een elegant design een nog betere isolatie.

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.

ERIBA Nova S - Woonvoorziening

Interieur
Het interieur in het elegante meubeldecor Velvet Ash creëert zowel een gezellige als luxueuze sfeer in het
woongedeelte. De zijkant van de zitgroep is bedekt met dezelfde kussenstof als in het woongedeelte,
waardoor dat een uitzonderlijk exclusieve en ruime look krijgt.

