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43HYMER-dealertrainingen

Uw tevredenheid
is onze drijfveer
Periodieke trainingen bij HYMER.

Hartelijk dank voor uw interesse in de originele onderdelen en accessoires van HYMER.

Een van de doelstellingen van onze ondernemingsstrategie betreft de volledige en optimale begeleiding
van onze klanten. Daarom denken we bij HYMER veel verder dan alleen maar aan de verkoop van
een voertuig. Als eerste onderneming in onze branche hebben wij het concept “originele onderdelen
en accessoires van HYMER” geïntroduceerd en succesvol toegepast.

Wij bieden onze klanten oplossingen met een meerwaarde, op maat en in een aantrekkelijk design –
alles natuurlijk in de beproefde HYMER-kwaliteit.

Zeker onze eigen technische ontwikkelingen, zoals de achteruitrijcamera van HYMER, zijn helemaal
origineel, omdat deze speciaal voor het desbetreffende model ontworpen werden.

Maar nu wensen wij u veel plezier met onze nieuwe brochure voor 2019!

Hoe kan ik bestellen? Waar vind ik het complete assortiment?
Originele onderdelen en accessoires van HYMER kunnen niet online worden besteld en zijn niet af fabriek
leverbaar. Deze kunt u uitsluitend door uw HYMER-dealer laten bestellen en installeren.

Alle bij uw voertuig passende
originele accessoires van HYMER vindt u op
www.hymer-original-zubehoer.com

Waarom originele
onderdelen en accessoires
van HYMER?

Originele onderdelen en accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, deze kunnen
uitsluitend door uw HYMER-dealer worden besteld en gemonteerd. Afbeeldingen ten dele
onder voorbehoud van wijzigingen. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet
uitgesloten. Voor montage door de dealer worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief de bij het ter perse gaan in augustus 2018 geldende
Duitse btw. Hymer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de
prijzen te wijzigen.
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Hoogste kwaliteit dienstverlening was van meet af aan het fun-
dament van onze ondernemingsfilosofie. Dat principe geven
wij door aan onze dealers, die zich wereldwijd om de individuele
wensen van onze klanten bekommeren. Daarom organiseren
wij al meer dan 20 jaar periodieke en uitgebreide opleidingen
voor de werkplaatsen van ons internationaal dealernetwerk.
Daarbij worden ook medewerkers van de klantenservice getraind
en krijgen specialisten regelmatig een bijscholingscursus aan-
geboden. Als klant van HYMER moet u op elk moment kunnen
rekenen op een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

De opleidingen in onze vestiging duren meerdere dagen. Ze
verschaffen zowel theoretische als praktische kennis en worden
ten behoeve van onze internationale dealers in het Engels,
Duits, Frans en Italiaans gegeven. Ook externe experts nemen
deel aan onze opleidingen om onze klanten bij reparaties en
schade nauwkeurige berekeningen en dus een vlotte afhandeling
van de verzekering te kunnen bieden.
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COLOFON: Hymer GmbH & Co� KG | Hoofdvestiging van de onderneming: Holzstr� 19, 88339 Bad Waldsee | Bevoegde rechterlijke 
instantie: rechtbank Ulm. Registernr. HRA 724 395 | BTW-identificatienummer: DE 298318108 | Directie: Jochen Hein, Christian Bauer

Ontdek meer online! De modellen in deze brochure vormen slechts een deel van het aanbod 
van HYMER originele accessoires� Het complete productassortiment vindt u op het internet op  
www.hymer-original-zubehoer.com of bij uw HYMER-dealer.
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Voorwoord | Sectie-overzicht 4

De 4 pijlers van 
de onderneming

Hoogwaardige  
campers voor  
uw comfort!

De Hymermobil met zijn opkomst in de vroege jaren 70,  
is tegenwoordig een van de meest succesvolle campers 

in Europa� Campers van het merk HYMER weerspiegelen 
precies wat de klant van ons verwacht: topkwaliteit 

maximaal comfort, een hoogwaardige uitvoering en 
maximale veiligheid – allemaal standaard!

Passende accessoires voor uw camper  
vindt u in deze brochure�

www.hymer.com

Van compact en  
wendbaar tot ruim  

en luxueus!
Al in 1957 kwam met de oer-Troll de eerste caravan 
van HYMER tot stand in Bad Waldsee� Het was de 

eerste caravan van de legendarische en succesvolle 
ERIBA Touring cultcaravan-serie en wordt beschouwd 

als de hoeksteen van een succesvolle 
ondernemingsgeschiedenis�

Passende accessoires voor uw caravan  
vindt u in deze brochure�

www.eriba.com

HYMER-campers ERIBA-caravans

5

Flexibele recreatie - 
voertuigen voor  

meer individualiteit!
Door de ontwikkeling van de “Caravano” in 

1961 geeft HYMER een nieuwe dimensie aan het 
mobiele reizen� Deze bestelauto vormde als 

innovatieve buscamper ook in het segment van de 
compacte recreatievoertuigen de basis van de 

succesvolle ondernemingsgeschiedenis�

Passende accessoires voor uw buscamper 
vindt u in deze brochure�

www.hymercar.com

Past 
perfect bij 

elkaar!
Het bedrijfsonderdeel HYMER originele  

onderdelen en accessoires staat niet alleen garant  
voor de wereldwijde levering van originele  

onderdelen van HYMER aan meer 
dan 300 servicepartners en dealers� 

Onder het motto “past perfect bij elkaar” wordt tegelijkertijd 
gewerkt aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige 
en weldoordachte originele accessoires voor het voertuig�

www.hymer-original-zubehoer.com

HYMER originele 
onderdelen en accessoiresHYMERCAR
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Algemene accessoires | Slapen 6

HYMER-matrastopper   

Slapen als op wolkjes.

De anti-allergene HYMER-matrastopper biedt dankzij het nieuwe viscoschuim opti-
maal slaapcomfort: hij is luchtdoorlatend, neemt vocht snel op en voert het af  
naar de tussenlaag en de zijkant� Het schuim neemt al bij geringe weerstand de 
vorm van het lichaam aan en verdeelt het lichaamsgewicht gelijkmatiger – voor 
een betere doorbloeding en beter ligcomfort, zelfs na langdurig liggen� Het op 60 °C 
wasbare overtrek overtuigt dankzij het moderne HYMER-design en zachte oppervlak; 
de antislipnoppen op de onderkant voorkomen dat de hoes op de matras verschuift� 
Materiaal bovenstof: 61% polyester en 39% katoen,  
materiaal vulling: 100% polyester

Frans bed/dwarsbed – artikelnr� 2430527  ���������������������������������������������������������  € 240,–
Queensbed/hefbed – artikelnr� 2430530  �����������������������������������������������������������  € 240,–
Eenpersoonsbed in lengterichting – artikelnr� 2430439  ��������������������������������   € 140,–
Middendeel boven voor eenpersoonsbedden in lengterichting –  
artikelnr� 2494222  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  € 70,–
Middendeel onder voor eenpersoonsbedden in lengterichting –  
artikelnr� 2494220  ����������������������������������������������������������������������������������������������������  € 70,–
Kinderbed – artikelnr� 2846137  ����������������������������������������������������������������������������   € 140,–
Set voor DuoMobil, bestaande uit 1 topper voor hefbed en 2 toppers
voor het voetendeel – artikelnr� 8501235  ���������������������������������������������������������  € 365,–
Tip: De HYMER-matrastoppers worden speciaal voor een specifiek serienummer vervaardigd.  
De prijzen gelden per stuk.

HYMER-hoeslakens   

Op maat gemaakt.

Het op maat gemaakte originele HYMER-hoeslaken onderscheidt zich door de optimale pasvorm� Het materiaal bestaat uit een mix van polyester, 
katoen en elastaan en voelt heerlijk zacht aan� Bovendien blijven de hoeslakens ook na vaak wassen aangenaam zacht en behouden ze hun vorm� 
Het HYMER-hoeslaken is wasbaar op 60 °C� Materiaal: 61,58% polyester, 38% katoen, 0,42% elastaan; conform OEKO-TEX® standaard 100

Frans bed/dwarsbed, wit – artikelnr� 2449475  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,95
Queensbed/hefbed, wit – artikelnr� 2449478  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,95
Eenpersoonsbed in lengterichting, wit – artikelnr� 2449480  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   € 34,95
Middendeel boven voor eenpersoonsbedden in lengterichting, wit – artikelnr� 2494217 ����������������������������������������������������������������������������������������  € 22,50
Middendeel onder voor eenpersoonsbedden in lengterichting, wit – artikelnr� 2494219  ����������������������������������������������������������������������������������������  € 22,50

Frans bed/ dwarsbed, grijs – artikelnr� 2849441  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 59,95
Queensbed/ hefbed, grijs – artikelnr� 2849448  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 59,95
Eenpersoonsbed in lengterichting, grijs – artikelnr�  2849450  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   € 44,95
Middendeel boven voor eenpersoonsbedden in lengterichting, grijs – artikelnr� 2849451 ��������������������������������������������������������������������������������������  € 29,95
Middendeel onder voor eenpersoonsbedden in lengterichting, grijs – artikelnr� 2849452  ��������������������������������������������������������������������������������������  € 29,95
Tip: De HYMER-hoeslakens worden speciaal voor een specifiek serienummer vervaardigd. De prijzen gelden per stuk.

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video

Afbeelding toont de kleur wit Afbeelding toont de kleur grijs
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HYMER-premium-   

functionele deken en -kussen
Behaaglijkheid met vierseizoenenfunctie.

De functionele, originele premiumdeken herkent u aan het exclusieve 
stiksel en de unieke ingebonden rand� De deken bestaat uit een luchtig, 
licht katoenen tijk met een functionele vezelvulling� Dankzij de com-
binatie met regenererende vezels krijgt de deken na het wassen zijn 
oorspronkelijke volume terug� De deken heeft bijzonder goede tem-
peratuur- en vochtregulerende eigenschappen en is gemakkelijk te rei-
nigen� Dankzij het geringe volume kan de deken uiterst compact worden 
opgeborgen� Het premiumkussen is samengesteld uit 3 unieke delen van 
de hoogste kwaliteit en is daarom heel gemakkelijk in hoogte en naar 
wens aan te passen� Het is temperatuur- en vochtregulerend en bijzon-
der onderhoudsarm� Deken: 135 x 200 cm, tijk: tweezijdig edelbatist 
van 100% fijn katoen, supergekamd, extra langstapelige vezel, voorge-
kookt, vulling: zuivere functionele vezels van 100% polyester, kussen: 
40 x 80 cm,  tijk: 100% fijn katoen, voorgekookt,  vulling hoes: zuivere 
functionele vezels van 100% polyester,  vulling inlay: fijne en duurzame 
volumevezels van 100% polyester
Geschikt voor de droger, wasbaar op 60 °C, made in Duitsland

Deken – artikelnr� 2812898  ��������������������������������������������������������� € 149,–
Kussen – artikelnr� 2860267  �������������������������������������������������������� € 79,95

HYMER-slaappakket    
Nodigt uit om te dromen.

Het HYMER-slaappakket bestaat uit de volgende onderdelen: 1x 
HYMER functionele deken, 1x HYMER functioneel kussen, passend 
bedlinnen in het decor trekvogels of Paisley (incl� gratis deco-kussen)� 

En dat allemaal voor een voordelige pakketprijs:

In decor trekvogels – artikelnr� 8501346  ��������������������������������� € 299,–
In decor Paisley – artikelnr� 8501345  ���������������������������������������� € 299,–

Het deco-kussen is ook apart verkrijgbaar�

HYMER-bedlinnen    
Slapen in stijl.

Gezonde slaap is één van de basisbehoeften van de mens� Met het 
HYMER-bedlinnen van ESTELLA kiest u voor topkwaliteit met een  
speciaal karakter� Laat u overtuigen door de unieke mako-inter-
lock-jersey katoenkwaliteit en voel het verschil� De belangrijkste  
voordelen van het product: 100% Egyptisch makokatoen supergekamd 
– garen Nm 100/1 (100 meter van dit fijne garen weegt slechts 
1 gram)� Voelt aangenaam op de huid� Kreukvrij en droogtrommelbe-
stendig� Krimpt niet na het wassen� Onderhoudsvriendelijk en vorm-
vast (kan niet verschuiven)� Ritssluiting-garantie – een leven lang� 
Getest volgens STANDARD 100 by OEKO-TEX®� Keurmerk: “Textiles 
Vertrauen” (bestanddelen vrij van schadelijke stoffen en huidvrien-
delijk)� Exclusief design – qua kleur aan de HYMER- en ERIBA-voer-
tuigen aangepast�  
Afmetingen: kussen 40 x 80 cm, deco-kussen 50 x 50 cm,  
deken 135 x 200 cm� Een deco-kussenovertrek 50 x 50 cm is bij het 
bedlinnen inbegrepen�

Bedlinnen trekvogels – artikelnr� 2859159 � ����������������������������� € 109,95
Bedlinnen Paisley – artikelnr� 2859155  ������������������������������������� € 109,95
Deco-kussenovertrek ivoor/licht, passend bij Paisley,  
50 x 50 cm – artikelnr� 2860123  ������������������������������������������������ € 19,95
Deco-kussenovertrek kiezel/donker, passend bij trekvogels,  
50 x 50 cm – artikelnr� 2860122  ������������������������������������������������ € 19,95 

HYMER-deco-kussenvulling, afmeting: 50 x 50 cm, 
materiaal: 100% polyester 
artikelnr� 2860118  �������������������������������������������������������������������������� € 19,95

HYMER-kinderbed   

In een handomdraai een extra slaapplaats voor de kleintjes.

Het extra bed voor alle HYMER-campers en HYMERCAR-modellen op 
Fiat- of Mercedes-basis is in een handomdraai klaar voor gebruik� De  
bij de levering inbegrepen metalen steunen (Fiat 1 stuk, Mercedes  
2 stuks) worden in de rails van de bestuurdersstoel geplaatst en dienen 
als onderbouw voor de matras� Deze is exact aan de contouren van het 
betreffende dashboard aangepast en overtuigt door het goede ligcom-
fort� De montage en demontage van het bed kan vanuit het interieur, 
met gesloten deuren plaatsvinden� Draagvermogen: 50 kg, ligopper-
vlak: 160 x 70 cm, pakmaat (b x h x d): 100 x 70 x 25 cm, gewicht: 
Fiat ca� 7 kg, Mercedes ca� 8 kg� Materiaal/stof boven: 100% polyester/ 
kunstleer, vulling: polyether-polyurethaan-schuimstof

Variant Fiat – artikelnr� 2862559  ������������������������������������������������ € 299,–
Variant Mercedes tot modeljaar 2018
artikelnr� 2862560  �������������������������������������������������������������������������� € 349,–
Variant Mercedes vanaf modeljaar 2019
artikelnr� 2994733  �������������������������������������������������������������������������� € 349,–

Bedlinnen Paisley

Bedlinnen trekvogels

A
lg

em
en

e 
a

cc
es

so
ir

es



Algemene accessoires | Opbergruimte, isolatie en bescherming 8

HYMER-cabinevloerbedekking  

Op maat gemaakt.

De HYMER-cabinevloerbedekking past precies: robuust, onderhouds-
vriendelijk polypropyleen tuftvelours met opgelaste hielbeschermers 
en rubbergranulaat rug�

Een rand in exclusieve nubuck-optiek met dubbele stiksels is ook  
verkrijgbaar, evenals het HYMER-logo als onderscheidend accent� 
Bovendien is de mat dankzij de bevestigingspunten tegen wegglijden 
gezekerd�

Voor half-integrale HYMER-campers  ���������������������������������������� € 99,–
Voor integrale HYMER-campers  ������������������������������������������������� € 115,–

Het artikelnummer voor het specifieke model verneemt u bij uw dealer.

HYMER-vloerkleed  
voor woongedeelte   

Mooier wonen.

Maak uw woongedeelte mooier met het lichtbruine vloerkleed, dat 
speciaal voor uw voertuig wordt gemaakt� Het materiaal beantwoordt 
aan de hoge kwaliteitseisen van HYMER en voelt aangenaam zacht aan� 
Tegelijk is het onderhoudsvriendelijk; om het gemakkelijker te verwij-
deren, bestaat het uit meerdere delen� De onderkant is voorzien van 
rubbergranulaat, waardoor het vloerkleed niet verschuift� Verkrijgbaar 
voor alle voertuigen van het merk HYMER, ERIBA en HYMERCAR vanaf 
modeljaar 2018�

Het specifieke artikelnummer van het model krijgt u van  
uw dealer ������������������������������������������������������������������������������������������ € 499,–

HYMER-hefbedorganizer  

Hier gaat een waar organisatietalent achter schuil.

Het is de perfecte uitbreiding van opbergruimte voor iedereen die  
het hefbed slechts zelden gebruikt� De op maat gemaakte organizerset 
kan worden geplaatst nadat het matras van het hefbed is verwijderd� 
De 8-delige set opbergboxen met inlegstrook is gemaakt van stevig en 
resistent kunststof met textielbekleding� Voor optimale stabiliteit  
hebben alle boxen een dubbele bodem (met HYMER-logo)� Voor een 
perfecte bescherming zijn alle hoeken van de boxen voorzien van 
stootbestendige kunststof� De levering omvat een plunjezak voor opslag 
als de boxen niet worden gebruikt, evenals een veiligheidsriem die  
het hefbed neergeklapt houdt tijdens het plaatsen van de boxen� In 
voertuigen met een buitenbreedte van 2,35 m is ook ruimte voor de 
meegeleverde inlegstrook als box voor het regenscherm, omdat het 
hefbed bij deze voertuigen breder is�  
Pakmaat (l x b x h): 1�220  x 720  x 220 mm, 
gewicht: 5,0 kg� Extra lading van 15 kg mogelijk,  
gewichtsvoordeel als de matras is verwijderd: 7 kg

artikelnr� 2641884  �������������������������������������������������������������������������� € 299,–

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video

HYMER-beschermhoezen   

Perfecte pasvorm.

De originele HYMER-beschermhoezen van 100% polyester overtuigen 
in elk detail: ze bieden een optimale pasvorm, een bij het interieur 
passend design, gemakkelijk glijdende bekleding voor een betere plaat-
sing en een lange levensduur dankzij doorgestikte en bij de opening 
verstevigde naden� De hoezen voor de rugleuning voeren dankzij de 
bekleding met 4 mm dik luchtdoorlatend schuimrubber de lichaams-
warmte naar achteren af – voor een uniek gevoel van comfort tijdens 
lange ritten. Verkrijgbaar in de kleuren beige en grafiet en geschikt 
voor de wasmachine op 30 °C met een programma voor fijne was.  
Bij de levering inbegrepen: 1 paar beschermhoezen (2-delig) met 
aparte hoezen voor de zittingen en de rugleuningen (met opbergvak 
op de rugzijde) en 2 paar hoezen voor de armleuningen�

Verkrijgbaar voor alle modellen. Het specifieke artikel - 
nummer van het model krijgt u van uw dealer  ��������������������� € 299,–
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HYMERCAR-muggennet achter   
Geen ongenode gasten.

Effectieve bescherming tegen insecten in het voertuig zonder dat de luchtcirculatie wordt belemmerd�  
Eenvoudige montage dankzij gelaste magneten en ingenaaide, flexibele magneetstrips. Betreden van het 
voertuig is dankzij de dubbele rits mogelijk� 

artikelnr� 2875732 (alle HYMERCAR Sydney)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  € 219,–
artikelnr� 2875733 (alle HYMERCAR-modellen op Fiat-basis, behalve Sydney)  ������������������������������������  € 219,–
artikelnr� 2875736 (alle HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 2018)  ���������������������������  € 219,–
artikelnr� 2994727 (alle HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis vanaf modeljaar 2019)  �����������������������  € 219,–

HYMERCAR-slaapdakisolatie   
Rondom beschermd.

Geniet van uw slaap, beschermd tegen kou en in huiselijke sfeer, met onze 4-delige slaapdakisolatie, die 
exclusief voor onze HYMERCAR-serie is ontworpen� Dankzij de sandwichconstructie is het slaapdak aanmer-
kelijk beter geïsoleerd tegen kou� De afzonderlijke elementen worden met behulp van klittenband aan de 
bovenkant rechtstreeks aan de dakbekleding bevestigd� Het frontelement kan met 2 ritsen worden geopend 
om voor voldoende licht en ventilatie te zorgen�

artikelnr� 2328892 (alleen HYMERCAR Sydney)  ���������������������������������������������������������������������������������������������  € 369,–
artikelnr� 2328897 (alle HYMERCAR-modellen op Fiat-basis, behalve Sydney)  ������������������������������������  € 369,–

HYMER-set isolatiemat voorruit    

Zonder koudebruggen.

Deze set omvat de linker- en rechterkederrail en de afdekkappen� Deze kwalitatief hoogwaardige winteriso-
latiemat wordt gekenmerkt door zijn bijzonder lange levensduur en eenvoudige montage� Bovenmateriaal 
van pvc, versterkt met weefsel (geen folie!)� 
De mat blijft flexibel tot -30 °C. Pakmaat (b x h x d): 75 x 28 x 28 cm, gewicht: ca� 4 kg

Het specifieke artikelnummer van het model krijgt u bij uw dealer  �������������������������������������������������������  € 425,–

HYMERCAR-achterisolatie, opvouwbaar   
De kou blijft buiten.

De ca� 8 mm dikke schuimisolatie is op maat gemaakt voor alle HYMERCAR-modellen en sluit met 
ingenaaide magneten dicht aan op de buitencontouren van de HYMERCAR op Fiat Ducato-basis� Voor het 
woon- en slaapgedeelte is deze afgewerkt met beige polyestervelours� De onderste helft van de achteri -
solatie is opvouwbaar, zodat de ruimte achterin toegankelijk blijft� Er zijn twee vensters voor een goede 
doorkijk�

artikelnr� 2478065 (alle HYMERCAR-modellen op Fiat-basis, behalve Sydney)  ������������������������������������  € 229,–
artikelnr� 2478066 (alleen HYMERCAR Sydney)  ���������������������������������������������������������������������������������������������  € 229,–
artikelnr� 2875726 (alle HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 2018)  ���������������������������  € 249,–
artikelnr� 2994723 (alle HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis vanaf modeljaar 2019)  �����������������������  € 249,–

Zonwerende mat   
Warmte en nieuwsgierige blikken blijven buiten.

Van buitenaf ondoorzichtige bescherming tegen zonnestraling, opwarming en nieuwsgierige blikken� Het 
met textiel beklede pvc biedt echter wel vrij zicht naar buiten� Past perfect, uiterst eenvoudige montage� 
Verkrijgbaar voor integrale en half-integrale campers� Voor integrale voertuigen is het gebruik van een 
kederrail aan de rechterzijde noodzakelijk�

Het specifieke artikelnummer van het model krijgt u van uw dealer  ������������������������������������������  vanaf € 98,–
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HYMERCAR-imperiaal voor slaapdak    
Meer opbergruimte.

De set vormt de basis voor extra opbergruimte op het slaapdak� De montage met verlijming en schroeven dient te worden uitgevoerd door de 
dealer� Incl� 2 basisrails, 2 dwarsdragers en 2 montagesteunen voor het slaapdak� Maximaal draagvermogen van het dak: 75 kg
•  Extra opties: ladder achter, dakbox, surfplankdrager, boot-/kanodrager, kajakdrager
•  De imperiaal heeft een totale hoogte van 13 cm (basisrails + dwarsdragers)
• Geschikt voor alle Fiat-voertuigen met slaapdak

Imperiaal – artikelnr� 8501268  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 329,95
Ladder achter laag (HYMERCAR-Sydney) – artikelnr� 2588964  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 319,95
Ladder achter hoog (alle HYMERCAR op Fiat-basis, behalve Sydney) – artikelnr� 2588961 ��������������������������������������������������������������������������������������  € 319,95
Surfplankdrager – artikelnr� 2587632  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 115,95
Boot-/kanodrager – artikelnr� 2587636  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 233,50
Kajakdrager – artikelnr� 2587634  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 108,95

HYMERCAR-meubilair-beschermmat 
Dubbel zo slim.

Unieke meubilair-beschermmat met dubbel voordeel� Op te hangen 
met klittenband (2-delig) voor de linker- en rechter-zijkant� Behalve als 
bescherming voor de meubels is de mat ook bruikbaar als isolatiemat, 
bijv� onder het ligoppervlak, of als picknickdeken� 

Hij is gemaakt van weerbestendig en gemakkelijk te onderhouden 
kunstleer – de kleur is afgestemd op die van het meubilair� Snelle en 
eenvoudige montage dankzij het vast te klikken profiel.

Uitsluitend voor HYMERCAR Sydney –  
artikelnr� 2598327  �������������������������������������������������������������������������� € 109,–

HYMERCAR-fietsendrager opklapbaar 
Lukt altijd.

De uiterst stevige constructie van staal en aluminium is zo compact en 
licht als geen andere fietsendrager voor achterop. Snelle toegang  
tot de achteringang wordt mogelijk gemaakt door de soepel lopende 
wieltjes van het uitschuifsysteem. De fietsendrager is bedoeld voor 3 
fietsen (rekening houdend met het draagvermogen) en daartoe voor-
zien van 3 afsluitbare spacers. In gemonteerde toestand (2 fietsen)  
kan de achterdeur geopend worden (als de afstand tussen de onder-
kant van de deur en de bovenkant van de bol van de trekhaak 8 cm 
bedraagt)�

Draagvermogen: 45 kg, draagvermogen per rail: max� 23,5 kg,
Gewicht: 14,5 kg, afmetingen (b x h x d): 100 x 25 x 72 cm

artikelnr� 2941729  �������������������������������������������������������������������������� € 575,–

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video
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HYMERCAR-verlichtingsset   
voor fietsendrager achterop
Veilig onderweg.

Dat is nodig als fietsen de achterlichten en de nummerplaat bedekken. 
Bovendien kan met deze verlichtingsbalk de HYMERCAR-drager achterop 
tot een comfortabele laadhoogte van 1 meter (lage drager) terug- 
gebracht worden�
Opmerking: op het voertuig moet een 13-polig stopcontact voor-
handen zijn�

artikelnr� 2734178 �������������������������������������������������������������������������� € 179,90

HYMERCAR-fietsendrager achterop 
Altijd mee.

De basisdrager kan als hoge drager met een laadhoogte van 1,50 m 
gebruikt worden� Geschikt voor alle HYMERCARS op Fiat-basis� Afme-
tingen (b x h x d): 125 x 135 x 50 cm, eigen gewicht: 12,5 kg� Extra 
lading: 40 kg, materiaal: basisframe van geëloxeerde aluminiumbuis,  
2 alu minium fietsrails met telkens 1 fietshouder en 2 spanriemen,  
2 bevestigingsklemmen, 2 spanrails voor de montage aan het voertuig

artikelnr� 2329005  ������������������������������������������������������������������������� € 359,95

HYMERCAR uittrekbare laadbodem 
Bij de hand.

Met de uittrekbare laadbodem kunt u uw bagage veilig opbergen en vastsjorren� Indien nodig kan de laadbodem ca� 80 cm naar buiten geschoven 
worden� Zo heeft u toegang tot de kasten achterin, zonder alle bagage te moeten uitladen of verplaatsen� De laadbodem kan zo nodig met enkele 
handgrepen eruit genomen worden� Optioneel kan ook de RadFazz-voorvorkhouder op de laadbodem bevestigd worden, waardoor u binnenin 
max. 2 fietsen kunt vervoeren. 

artikelnr� 2886265 (alle HYMERCAR-modellen op Fiat-basis, behalve Sydney)  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 599,–
Afmetingen (l x b x h): 1�105 x 725 x 30 mm, gewicht: 9 kg
artikelnr� 2886238 (alle HYMERCAR Sydney + Grand Canyon S)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 599,–
Afmetingen (l x b x h): 1�155 x 625 x 30 mm, gewicht: 8,5 kg

Leveringsomvang: 1 laadbodem en 8 geleidingsblokken, incl� schroeven, belastbaarheid: 70 kg
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Inductief opladen  

Kabelkluwens zijn verleden tijd!

Dankzij het Inbay-oplaadvak, dat speciaal voor de Mercedes Sprinter is 
aangepast, kunt u uw smartphone via een inductieve koppeling, d�w�z� 
draadloos opladen� Hoe werkt draadloos opladen? Het principe is 
bekend van elektrische tandenborstels� Om via een inductieve koppe-
ling te kunnen opladen, is een ontvanger nodig (een Qi-compatibel 
apparaat) en een zender (het laadstation)� Plaats uw Qi-apparaat op het 
laadstation (geïntegreerd in de frontconsole)� De energieoverdracht 
verloopt via spoelen die een magnetisch veld genereren en een induc-
tieve koppeling tot stand brengen� Indien volledig opgeladen, wordt 
de laadcyclus automatisch door het toestel beëindigd� Mogelijk dient u 
een Qi-oplader aan te schaffen die geschikt is voor uw smartphone�

artikelnr� 2875742  �������������������������������������������������������������������������� € 89,–

Geschikt voor alle voertuigen op Mercedes-Benz-basis tot  
modeljaar 2018.

HYMERCAR-achteruitrijcamera 
De blik weer vooruit gericht.

De HYMERCAR-achteruitrijcamera is mooi in het derde remlicht van de 
Fiat Ducato geïntegreerd� Daardoor kan enerzijds een mooi aanzicht en 
anderzijds een eenvoudige installatie worden gerealiseerd� De achteruit-
rijcamera is optimaal aangepast aan het standaardnavigatiesysteem�  
De belangrijkste kenmerken:

•  Compacte camera met hoge resolutie – geïntegreerd in het  
derde remlicht

•  Scherp beeld met hoog contrast, ook bij schemering
•  Mechanisch instelbare beeldhoek ter personalisatie van het 

gezichtsveld
•  Behuizing van gegoten kunststof met bevestigingsbouten van  

roestvrij staal

artikelnr� 2723493  �������������������������������������������������������������������������� € 189,–

HYMER-dubbele-   
achteruitrijcamera 2.0
Alles onder controle.

De nieuwe HYMER-dubbele-achteruitrijcamera 2�0 combineert camera-
techniek en het derde remlicht in één behuizing� Dat brengt zowel 
optische als praktische voordelen met zich mee� Zo kan het voertuig 
gemakkelijker en zonder risico op beschadiging worden gewassen en 
zijn er geen extra gaten in de achterwand nodig voor de doorvoer of 
bevestiging van kabels� De kwalitatief hoogwaardige camera biedt een 
optimaal gezichtsveld in de breedte en vlak achter het voertuig� De 
lenzen zijn met een speciale nanocoating behandeld om te voorkomen 
dat deze beslaan en zodat het regenwater er gewoon afdruppelt� Door 
de twee camera’s kunt u ook het achteropkomende verkeer bekijken� 
Dankzij de nieuwste cameratechniek, die ook ’s nachts voor een per-
fect zicht zorgt, zijn bijkomende infrarood-/led-koplampen niet meer 
nodig� De gezichtshoek van de camera bedraagt 170° om de dode 
hoek te beperken en standaard is een microfoon ingebouwd�

artikelnr� 2968936  �������������������������������������������������������������������������� € 499,–

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video
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Multimediapakket incl. achteruitrijcamera   

Nooit meer afwijken van de route.

Geniet van het comfort en de uitvoering van het nieuwe HYMER-multimediapakket, bestaande uit de Zenec 3756, een achteruitrijcamera in 
het 3e remlicht, inclusief radioschakelaar om het systeem zonder contactsleutel in te schakelen� Als exclusief voordeel hebben we een eigen 
startscherm en FreeOnTour (eenvoudige routesynchronisatie via app) geïntegreerd� Andere highlights zijn het capacitieve touchscreen (gevoelig 
voor aanraking, bediening zonder te drukken, zoals bij smartphones) en 3 jaar gratis kaartupdates voor de navigatie� 

HYMER:
De nieuwe HYMER-dubbele-achteruitrijcamera 2�0 valt niet alleen optisch nauwelijks op, maar bekoort ook dankzij de nieuwste cameratechniek 
met uitstekend zicht ’s nachts�

HYMERCAR: 
De HYMERCAR-achteruitrijcamera is speciaal ontworpen voor de Fiat Ducato en ook mooi in het derde remlicht geïntegreerd�
 
Het geheel aan een voordelige pakketprijs:

artikelnr� 8501572 – HYMER-multimediapakket met reeds geïnstalleerde Waeco-bekabeling  �����������������������������������������������������������������������������  € 1.570,–
artikelnr� 8501573 – HYMER-multimediapakket met reeds geïnstalleerde Camos-bekabeling  �����������������������������������������������������������������������������  € 1.590,–
artikelnr� 8501574 – HYMERCAR-multimediapakket voor modellen op Fiat-basis  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  € 1.250,–

Upgrade HYMER-smart-multimediasysteem  

Goed nog beter gemaakt!

Center speaker: u heeft een HYMER-smart-multimediasysteem en u bent muziekliefhebber? Dan hebben 
wij de perfecte uitbreiding voor u� De originele center speaker in een chique aluminium behuizing is een 
prachtige aanwinst voor uw HYMER-smart-multimediasysteem� De hoge tonen zijn echt veel beter te horen� 
De center speaker was oorspronkelijk bedoeld ter ondersteuning van de tamelijk kleine luidsprekers van 
een tv-toestel� Met name bij de integrale modellen kan hij gemakkelijk op het dashboard worden gemon-
teerd en is bijzonder geschikt om het geluid tijdens het rijden aanzienlijk te verbeteren� Afmetingen  
(b x h x l): 37 x 20 x 405 mm, gewicht: 0,30 kg, vermogen: 20 W, resonantiefrequentie: 180 Hz

artikelnr� 2875854  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 79,–

Subwoofer: upgrade uw HYMER-smart-multimediasysteem (SMS)� De originele subwoofer kan gewoon  
op de aanwezige versterker worden aangesloten en is optimaal op het HYMER-SMS afgestemd� Zo kan hij 
een bijdrage leveren aan een indrukwekkende verbetering van de muziekbeleving�  
Afmetingen (b x h x l): 225 x 190 x 350 mm, gewicht: 5,70 kg, vermogen RMS/max.: 200/400 W,  
impedantie: 2 x 6 Ohm, uitvoering: passief

artikelnr� 2875749  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 150,–

Navigatiesysteem voor modellen op Fiat-basis   

Innovatief  multimediasysteem en geavanceerde navigatie.

De 3756 werd speciaal ontwikkeld voor de Fiat Ducato en optimaal aan het originele voorkomen aangepast� 
Dankzij het capacitieve touchscreen van 7"/17,8 cm met glazen oppervlak is de bediening kinderspel� Een 
ander hoogtepunt is de werking en integratie van de FreeOnTour-app om de routes eenvoudig aan het 
systeem door te geven� De routeplanning gebeurt comfortabel op uw pc of tablet en kan via smartphone  
of Bluetooth met één druk op de knop aan het systeem doorgegeven worden� U hoeft daarbij geen adressen 
in het systeem in te voeren�

Exclusief voordeel bij originele accessoires van HYMER: 
Eigen startscherm en FreeOnTour-integratie voor een gemakkelijke routesynchronisatie�

3 jaar gratis kaartupdates, 3D-navigatiesoftware voor campers met kaarten voor 47 landen (West-/Oost- 
Europa + andere landen), cd/dvd-speler, DAB+ dubbele tuner, mogelijkheid om max� 3 camera’s aan te sluiten, 
2x afstandsbediening incl� maxi-remote, geïntegreerd 4 x 50 W eindniveau, remote-control-app voor de 
bediening van het systeem (via Bluetooth), geluidsoverdracht naar externe luidspreker of koptelefoon�

artikelnr� 2966014 Fiat versie ZE3756 met 7"-scherm  ��������������������������������������������������������������������������������� € 999,–
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HYMER-hondenbench van aluminium   

Veiligheid en comfort.

De nieuwe hondenbench wordt na het verwijderen van de zitkussens met een speciaal ontworpen riemsys-
teem eenvoudig en ruimtebesparend aan de zitgroep bevestigd. Even stoppen om iets te eten of koffie te 
drinken is geen probleem, want de tafel en de ruimte voor de voeten is volledig beschikbaar� Uw hond kan 
de hondenbench gemakkelijk betreden en verlaten, en dankzij de optionele toegangsmat, hebben ook de 
meubels niets te lijden. Ontworpen in samenwerking met de firma Schmidt, toonaangevend marktleider voor 
hondenbenches van topkwaliteit�

•  Kwalitatief hoogwaardige Schmidt-hondenbench van aluminium, geschikt voor de meeste HYMER-campers
•  Het fraaie, stemmige ontwerp met speciaal riemsysteem en schuimrubber wiggen staat garant voor veilig-

heid en comfort� Incl� antislipdoek aan de onderkant van de bench en een precies passende, onderhouds-
vriendelijke rubber mat in de bench voor uw hond om op te liggen�

Gewicht: 13 resp� 15 kg, 
afmetingen (b x h x d): 43 x 52 x 65 cm en 43 x 59 x 75 cm

HYMER-hondenbench klein – artikelnr� 2741299  ������������������������������������������������������������������������������������������  € 799,–
HYMER-hondenbench groot – artikelnr� 2741304  ����������������������������������������������������������������������������������������  € 829,–
Universele toegangsmat voor HYMER-hondenbench – artikelnr�  2857243  ������������������������������������������  € 30,–

HYMER-hondenbed incl. comfortkussen & riem  
Een plek waar uw hond zich goed voelt.

Dankzij het slimme ontwerp kan het op maat gemaakte hondenbed op twee manieren worden gebruikt:  
rijpositie (onder de tafel) en woonpositie (voor de passagiersstoel)� De hond is altijd bij u en toch heeft 
iedereen aan tafel genoeg ruimte voor de benen� Het hondenbed is gemaakt van robuust, gemakkelijk te 
reinigen kunstleer en qua kleur afgestemd op het interieur� Ook inbegrepen is de HYMER-hondenriem 
flex&leash, waarmee de hond tijdens de rit veilig kan worden aangelijnd. Voorts is dit behaaglijke inlegkussen 
voorzien van een slipvaste onderkant�

Bovenmateriaal inlegkussen: 45% polyester, 40% polyacryl, 15% katoen,  
Ondermateriaal: 100% vilt plus witte bekleding met pvc-noppen,
Wasbaar op: 40 °C handwas, niet geschikt voor de droger, 
Gewicht: 5 kg

Voor Fiat-basis – artikelnr� 2675327 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 199,–
Voor Mercedes-basis – artikelnr� 2799315  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 199,–

Het begon allemaal met het plan om een op onze voertuigen afgestemde productlijn voor honden-
bezitters samen te stellen� Daarom organiseerden we in samenwerking met het tijdschrift Promobil 
een workshop voor klanten waar we gemeenschappelijke ideeën en concepten hebben uitge-
werkt� Er ontstond vervolgens een dynamische uitwisseling van ideeën onder de deelnemers van de 
workshop, waar concrete producten uit voortkwamen� Het resultaat zijn onze HYMER-accessoires 
voor honden, waarvoor we bovendien met de European Innovation Award zijn onderscheiden�

HYMER- 
hondenaccessoires
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HYMER-bevestigingsoog fix&leash   
Houdt vast wat u dierbaar is.

Speciaal geconstrueerd bevestigingspunt op het chassis voor alle HYMER-campers� Van de buitenkant is alleen 
een bevestigingsoog onder de afsluitboord aan de zijkant te zien� Hier kan uw hond met de riem aan vast 
worden gelegd, of een staalkabel aan worden bevestigd om de campingmeubelen en fietsen te zekeren. 
Dit bevestigingspunt bevindt zich bij elk model aan de rechterkant van het voertuig, bij het trapje van de 
ingang� Alle benodigde schroeven voor een eenvoudige doe-het-zelfmontage zijn bij de set inbegrepen�  
Materiaal: thermisch gegalvaniseerd staal, max. belasting van het oog: 200 kg

Fiat-versie voor Hymermobil B-klasse DynamicLine, Hymermobil B-klasse PremiumLine,  
Hymermobil B-SL, HYMER DuoMobil en HYMER Tramp SL – artikelnr� 2695201  ��������������������������������  € 39,–

Fiat-versie voor B-klasse, Hymermobil Exsis-i, HYMER Exsis-t, HYMER Van  
en HYMER Tramp CL – artikelnr� 2781787  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 39,–

Mercedes-versie voor HYMER ML-I, HYMER ML-T,  
Van S en B-MC – artikelnr� 2782819  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 39,–

HYMER-ankerplaathouder met bevestigingsoog    
Robuuste beveiliging.

De HYMER-ankerplaathouder is een handig hulpmiddel bij dagelijkse bezigheden en onafhankelijk op elk 
glad oppervlak te bevestigen� Hij is voor diverse toepassingen geschikt, bijv� voor de bevestiging van zonwe-
ring of als bevestigingspunt voor de riem van uw huisdier� Indien correct gemonteerd, kan de zuignaphouder 
vele dagen achtereen worden gebruikt zonder deze opnieuw te moeten aanbrengen�

Uiterst eenvoudig te monteren� Enorm grote houdkracht van 25 kg� 100% roestvrij staal – 100% weerbestendig�

artikelnr� 2684848  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 74,–

HYMER-organizer   
Alles op de juiste plaats.

De organizer is gemakkelijk in plaats van de spanelastieken in de standaardtoegangsdeur te integreren� De 
houder en zakken zijn gemaakt van vochtbestendig materiaal� Dankzij de drukknopen zijn beide tassen 
afneembaar en ze kunnen met klittenband gemakkelijk worden afgesloten� Als extraatje heeft de organizer 
een hoesje voor een foto� 
Afmetingen tassen (b x h x d): 20 x 13 x 7 cm en 17 x 13 x 7 cm,  
afmetingen insteekhoes: voor foto 9 x 13 cm, materiaal van de tassen: pvc, belading: max� 5 kg

artikelnr� 2741310  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 65,–

HYMER-hondenriem flex&leash    

Ruimte voor uw hond.

De nieuwe HYMER-hondenriem flex&leash kan gewoon rond de tafelpoot worden gewikkeld en heeft aan 
het uiteinde een sluiting die deugdelijk aan het hondenharnas kan worden vastgeklikt� Voor meer bewe-
gingsruimte kan de riem van 85 cm worden uitgerekt tot een lengte van ca� 150 cm�

Gewicht: ca� 400 g, lengte: 85 tot ca� 150 cm, 
materiaal: pvc, draagvermogen: 150 kg

artikelnr� 2740164  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 17,95
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HYMER-radiateurgrill-decor   

Sportief  onderweg.

Met de HYMER-radiateurgrill-styling creëert u een bijzonder sportieve uitstraling van de voorkant van het 
voertuig en onderscheidt u zich onmiskenbaar van de massa� Deze kleurcombinaties zijn speciaal ontworpen 
voor de sportieve bestuurders onder de camperliefhebbers� 
• 6-delige set (Fiat)/10-delige set incl. buitenspiegel-styling (Mercedes)
• Licht van gewicht en gemakkelijk te monteren
•  Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsdoek bij de set inbegrepen), moeten de afzonderlijke onderdelen 

alleen nog worden verlijmd, de set is daarom bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage
• Geschikt voor wasstraat en hogedrukreiniger
Fiat – artikelnr� 2604973 (chroom/rood)
Fiat – artikelnr� 2604971 (chroom)  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 65,–
Voor Mercedes tot modeljaar 2018:
Mercedes – artikelnr� 2604998 (chroom/rood)
Mercedes – artikelnr� 2604994 (chroom)  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 129,–

HYMER-stylingkit voorspoiler   

Pure dynamiek.

Met de nieuwe stylingkit bepaalt u het verschil en benadrukt u de reeds zeer dynamische look van de Fiat 
Ducato� De twee chroomringen rond de mistlampen maken de styling compleet� Zo zien individualisten eruit�
• 4-delige set
• Licht van gewicht en gemakkelijk te monteren
•  Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsdoek bij de set inbegrepen), moeten de afzonderlijke onderdelen 

alleen nog worden verlijmd, de set is daarom bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage
• Geschikt voor wasstraat en hogedrukreiniger

artikelnr� 2734345  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 99,–

HYMER-buitenspiegelkappen   

Individualisering par excellence.

Met de HYMER-buitenspiegel-styling in de kleur zilver geborsteld, onderscheidt u uzelf en uw voertuig 
onmiskenbaar van de massa� De perfect passende buitenspiegelkappen geven uw voertuig een uiterst spor-
tieve uitstraling, die ook weer optimaal is afgestemd op de al zeer sportieve voorkant van de Fiat Ducato� 
Afgezien van de unieke look die de buitenspiegelkappen bieden, beschermen ze de spiegel zelf tegen 
uv-vergeling�• Gemakkelijk te monteren
•  Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsdoek bij de set inbegrepen), moeten de afzonderlijke onderdelen 

alleen nog worden verlijmd, de set is daarom bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage
• Geschikt voor wasstraat en hogedrukreiniger
• Verkrijgbaar voor Fiat

HYMER-half-integraal – artikelnr� 2632757
HYMERCAR – artikelnr� 2604991  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 139,–

HYMER-dashboard-decor   

Mooier wonen – zo doe je dat!

Met het HYMER-dashboard-decor veredelt u uw woongedeelte� Het resultaat na het aanbrengen van de  
styling is een geheel nieuw uiterlijk� Perfect afgestemd op het middelste deel van het dashboard� Dankzij de 
harslaag biedt de set niet alleen een geweldige uitstraling, maar ook enige bescherming tegen stoten�
• Gemakkelijk te monteren
•   Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsmiddel bij de set inbegrepen), worden de afzonderlijke  

onderdelen alleen nog verlijmd, daarom is de set bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage
• Verkrijgbaar in zilver en decor wortelhout

Voor Mercedes tot modeljaar 2018:
decor zilver – artikelnr� 2604983
decor wortelhout – artikelnr� 2660262  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 109,–
Fiat met handmatig bediende airco: 
decor zilver – artikelnr� 2630904/decor wortelhout – artikelnr� 2660261
Fiat met automatische airco: 
decor zilver – artikelnr� 2604977/decor wortelhout – artikelnr� 2660260  ���������������������������������������������  € 65,–

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video

17Inbraakbeveiliging

HYMER-safe in het portier van de passagier voor Fiat Ducato     
Gerustgesteld ontspannen.

De safe is dankzij het speciale ontwerp niet als zodanig herkenbaar van buitenaf en ook vanwege het gebruik van speciale schroeven voldoende 
beveiligd tegen dieven� De safe is gemakkelijk te installeren achter het compartiment voor wegenkaarten� Zo zijn er ook geen nare randen  
waar u zich aan kunt stoten� Hij biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste spullen die je onderweg graag bij je wilt hebben, zoals creditcards, 
mobiele telefoons, identiteitsbewijzen, contant geld, sieraden, notebook tot 11", ��� Het deksel is ook beveiligd tegen de inzet van een koevoet, 
want het is verdiept gemonteerd en biedt daarom geen houvast� Materiaal: staal, corpus 2 mm, deur 5 mm, gewicht: 5,5 kg, afmetingen  
(b x h x d): 26,5 x 21 (16) x 10,5 cm, door VdS gecertificeerd slot met 3 bouten, geproduceerd in Duitsland

Artikelnummer 2862561  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 279,–

Alarminstallatie   

crime prevention
Gegarandeerd beter slapen.

Dankzij het volledig nieuwe inbraakbeveiligingssysteem met alarmin-
stallatie kunt u veilig slapen� De sensor detecteert personen, die zich 
binnen een straal van een meter van de ingangsdeur bevinden� Indien 
de persoon daar langer dan 2 seconden blijft staan (bijv� omdat hij 
wil inbreken), gaat de ledlamp flitsen. Dit duurt ca. 10 seconden. Heeft 
de persoon de omgeving van de deur daarna niet verlaten, klinkt er 
een alarmsignaal in het voertuig, zodat de bewoners worden gewaar-
schuwd� Ook de persoon bij het voertuig hoort dit signaal� Buren worden 
echter niet gestoord, omdat het alarmsignaal alleen binnen een straal 
van ca. 2 meter hoorbaar is. Het is de bedoeling om met het flitslicht 
een eventuele inbreker te laten weten dat hij is opgemerkt� Vervolgens 
klinkt het alarmsignaal, wat hem zou moeten doen besluiten om op  
te geven� Dit alarmsysteem is ontworpen ter voorkoming van inbraak 
en om in geval van nood de bewoners te wekken zodat ze kunnen 
ingrijpen� Het systeem wordt onzichtbaar in het interieur geïnstalleerd 
en met originele HYMER-schakelaars in- en uitgeschakeld�

artikelnr� 2803185  �������������������������������������������������������������������������� € 269,–
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HYMER-lichtmetalen velg  

Een ware blikvanger.

Geef uw HYMER mooie “voeten” met de nieuwe en exclusief voor HYMER 
gemaakte lichtmetalen velgen van Goldschmitt, in glanzend antraciet� Deze 
passen perfect bij de esthetiek van de HYMER-campervloot en benadrukken 
zowel de moderne als sportieve accenten� De originele Fiat-wielbouten 
kunnen worden gebruikt�

Afmetingen: 6J x 16", GD 5 x 130, PD 68 voor Fiat X290
Heavy chassis, draagvermogen: 1�350 kg –  
artikelnr�: 2726258  ���������������������������������������������������������������������������������  € 299,–
Afmetingen: 6J x 16", GD 5 x 118, PD 68 voor Fiat X290
Light chassis, draagvermogen: 1�250 kg –  
artikelnr�: 2726252  ���������������������������������������������������������������������������������  € 299,–
Afmetingen: 6,5 x 16", GD 6 x 130, PD 62  
voor Mercedes Sprinter 
Draagvermogen: 1�300 kg – artikelnr� 2795802  �������������������������� € 299,–

HYMER aluminium compleet wiel 18"  

Groot en breed.

Geef uw HYMER mooie “voeten” met de lichtmetalen velgen van 18" met 
brede banden 255/55 R 18 C� Deze benadrukken de al zeer sportieve uit-
straling van de Fiat Ducato en zorgen voor een moderne en dynamische 
look� (Volledig aluminium velg plus premium-banden) De originele Fiat-/
Mercedes-wielbouten kunnen worden gebruikt�

Volledig aluminium wiel 18" voor Fiat in de kleurencombinatie  
diepzwart/oranje:
Afmetingen: 8J x 18 H2, PD 53, GD 5 x 118 voor Fiat Ducato X290 Light 
chassis, draagvermogen: 1�250 kg – artikelnr� 2837696  ������������  € 750,–

Afmetingen: 8J x 18 H2, PD 53, GD 5 x 130 voor Fiat Ducato X290 Heavy 
chassis, draagvermogen: 1�350 kg – artikelnr� 2837707  ������������  € 750,–

Volledig aluminium wiel 18" voor Fiat in de kleur antraciet glanzend:
Afmetingen: 8J x 18 H2, PD 53, GD 5 x 118 voor Fiat Ducato X290 Light 
chassis, draagvermogen: 1�250 kg – artikelnr� 2726692  ������������  € 750,–

Afmetingen: 8J x 18 H2, PD 53, GD 5 x 130 voor Fiat Ducato X290 Heavy 
chassis, draagvermogen: 1�350 kg – artikelnr� 2726702  ������������  € 750,–

Wielkastverbreder Fiat Ducato vooraan 4-delig zwart:
Kleur: zwart – kan gelakt worden, materiaal: PUR� Moet geregistreerd worden
Deze set is nodig voor Fiat lichtmetalen velgen 18"�
artikelnr� 8501580  ����������������������������������������������������������������������������������  € 375,–

Volledig aluminium wiel 18" voor Mercedes in de kleur  
antraciet glanzend:
Afmetingen: 8J x 18 H2, PD 53, GD 6 x 130, voor Mercedes Sprinter 3,5 t, 
draagvermogen: 1�250 kg – artikelnr�: 2795751  ��������������������������  € 750,– 
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ERIBA-lichtmetalen velg 
Perfecte pasvorm.

Deze lichtmetalen velgen zien er buitengewoon chic uit en geven de ERIBA- 
caravans een exclusieve uitstraling� Bovendien beschikken ze ondanks hun 
lage gewicht over een veel groter draagvermogen dan conventionele stalen 
velgen� De lichtmetalen velg is als 14"- en 15"-versie verkrijgbaar in de 
kleuren glanzend antraciet en Crystal Silver�

Lichtmetalen velg 14" – afmetingen: 6 x 14", GD 5 x 112, PD 30,  
draagvermogen 1�100 kg
artikelnr� 2754797 antraciet glanzend  ����������������������������������������������  € 249,–
artikelnr� 2754807 Crystal Silver  ���������������������������������������������������������  € 239,–

Lichtmetalen velg 15" – afmetingen: 6 x 15", GD 5x 112, PD 30,  
draagvermogen 1�100 kg
artikelnr� 2754803 antraciet glanzend  ����������������������������������������������  € 259,–
artikelnr� 2754805 Crystal Silver  ���������������������������������������������������������  € 249,–

Originele Fiat-lichtmetalen    
velgenset (4 st.)
Een sportieve indruk achterlaten.

Met de chique originele Fiat-velgen kunt u de Fiat X290 met licht 
chassis met 16"-banden uitrusten� Deze velg beschikt al over een 
EG-typegoedkeuring: u hoeft dus niet speciaal met het voertuig naar 
de keuring�

Een upgrade is voor het model X290 tot Euro 5 plus mogelijk�

Afmetingen: 6J x 16", PD 68, GD 118,  
draagvermogen: 1�000 kg
artikelnr� 2486368  �������������������������������������������������������������������������� € 999,–

Goldschmitt – lichtmetalen    
velgen (4 st.)
Die kunnen wel iets aan.

Het sportieve design en enorm grote draagvermogen van 1�450 kg 
perfectioneren de camper niet alleen, de GSM6 lichtmetalen velg  
is tevens het ideale accessoire om de camper op Fiat Ducato 250-
basis mee uit te rusten�

Afmetingen: 6,5 x 16", GD 5 x 130, PD 52,  
draagvermogen: 1�450 kg
artikelnr� 2501115  �������������������������������������������������������������������������� € 219,–

A
lg

em
en

e 
a

cc
es

so
ir

es



Algemene accessoires | Fietstransport RadFazz 20

HYMER-RadFazz-fietsendragers     

Bliksemsnel gemonteerd.

Met de HYMER-fietsendrager inclusief voorvorkhouder en spanriem rijden fietsen veilig overal mee naartoe. De montage in de standaardsjorogen  
is in een handomdraai geregeld. De HYMER-fietsendrager voorziet in de perfecte transportoplossing voor alle campers op Fiat-chassis en is ver-
krijgbaar in de maten 60 – 145 cm� Extra’s, zoals een 2e voorvorkhouder, wielhouder of een rail-verlengstuk voor ruimtebesparende bevestiging 
van een tweede fiets, zijn apart verkrijgbaar. De RadFazz-fietsendrager wordt standaard geleverd voor fietsen met snelspanner en steekas.  
Ver wisselbare naven voor 12 mm + 15 mm steekas zijn standaard inbegrepen – u bent dus voorbereid op toekomstige fietsaankopen.  
Speciale kenmerken: plaatsbesparend vervoer van fietsen, snel gemonteerd (eigen montage mogelijk), beperkt eigen gewicht < 3 kg  
(voor 2 fietsen met verlengstuk).

HYMER-RadFazz-fietsendragers – over het specifieke artikelnr. kan uw dealer u informeren  ���������������������������������������������������������������������������������  € 199,–
RadFazz-voorvorkhouder – artikelnummer 2754654  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 99,–
RadFazz-voorvorkhouder met 20 cm verlengstuk voor nog een fiets – artikelnr. 2754660  �������������������������������������������������������������������������������������  € 119,–
RadFazz-wielhouder-snelspanner met steekas – artikelnr� 2977589  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 43,–
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HYMER-laadbox uittrekbaar   
Gewoonweg geniaal.

Dankzij de handige laadbox neemt u kleine of grotere voorwerpen gemakkelijk uit de opbergruimte in de bodem� De laadbox glijdt op gemakkelijk 
te monteren aluminium profielen, die in de dubbele bodem worden vastgeschroefd en vastgelijmd. De laadbox is beschermd tegen wegstromend 
water� Materiaal: holkamerprofiel van ABS, leveringsomvang: laadbox incl. antislipmat binnenin, vierkant aluminium profiel incl. 
bevestigingsmateriaal�

Bij Hymermobil B-klasse SupremeLine:
Erg opvallend is dat de laadbox in beide richtingen uitgeschoven kan worden: 2/3 naar rechts en 1/3 naar links� Zo heeft u toegang van rechts, 
van links en van binnen in het voertuig, als u het luik in de vloer opent�

Geschikt voor Hymermobil B-klasse SupremeLine 704 + 708:
Buitenafmetingen (b x h x l): 64 x 17 x 197 cm, binnenafmetingen (b x h x l): 60 x 15 x 193 cm,  
leeg gewicht incl. aluminium profiel: 11 kg, extra lading: 35 kg – artikelnr�: 2885937 ��������������������������������������������������������������������������������������  € 499,–

Bij Hymermobil B-klasse ModernComfort:
De laadbox kan ca� 80 cm naar links uitgeschoven worden� Zo heeft u toegang tot de laadbox van links, maar ook van binnen in het voertuig,  
als u het luik in de vloer opent�

Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 580:
Buitenafmetingen (b x h x l): 24 x 14 x 1�450 cm, binnenafmetingen (b x h x l): 20 x 12 x 1�410 cm,  
leeg gewicht incl. aluminium profiel: 6 kg, extra lading: 35 kg – artikelnr�: 2993942  ����������������������������������������������������������������������������������������  € 349,–

Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 680:
Buitenafmetingen (b x h x l): 52,5 x 14 x 1�450 cm, binnenafmetingen (b x h x l): 48,5 x 12 x 1�410 cm,  
leeg gewicht incl. aluminium profiel: 8 kg, extra lading: 35 kg – artikelnr�: 2993644  ����������������������������������������������������������������������������������������  € 399,–

De leveringsomvang omvat niet de afgebeelde euroboxen
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HYMER-assortiment mini zuignaphouders    

Naar het voorbeeld van zijn grote broers.

Dankzij het nieuwe assortiment mini zuignaphouders van HYMER kunnen nu ook andere functies in de bekende en beproefde kwaliteit worden 
aangeboden� Zoals gewoonlijk is de volledige behuizing gemaakt van roestvrij staal en voorzien van een gegraveerd HYMER-logo� De grote diversiteit 
aan bevestigingsmogelijkheden van dit artikel maakt het tot een absolute must-have�

• Eenvoudig te monteren
• Enorm grote houdkracht van 8 kg
• 100% roestvrij staal – 100% weerbestendig

HYMER-universele houder/douchekophouder – artikelnr� 2646709  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,–
HYMER-handdoekrek – artikelnr� 2644586  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,–
HYMER-keukenrolhouder – artikelnr� 2641868  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,–

HYMER-ankerplaathouder   

met bevestigingsoog
Robuuste beveiliging.

De HYMER-ankerplaathouder is een handig hulpmiddel bij dagelijkse 
bezigheden en onafhankelijk op elk glad oppervlak te bevestigen�  
Hij is voor diverse toepassingen geschikt, bijv� voor de bevestiging van 
zonwering of als bevestigingspunt voor de riem van uw huisdier� 
Indien correct gemonteerd, kan de zuignaphouder vele dagen achtereen 
worden gebruikt zonder deze opnieuw te moeten aanbrengen�

• Uiterst eenvoudig te monteren
• Enorm grote houdkracht van 25 kg
• 100% roestvrij staal – 100% weerbestendig

artikelnr� 2684848  �������������������������������������������������������������������������� € 74,–

HYMER-fietsensteun   

met zuignaphouder
Stevige stand.

De exclusief voor HYMER ontworpen fietsensteun kan onafhankelijk 
op elk glad oppervlak worden bevestigd� Hij is ontworpen om snel en 
gemakkelijk fietsen (zeker zonder standaard) stevig aan het voertuig 
vast te zetten, want er is niet altijd een boom of een andere geschikte 
plek in de buurt om de fiets te stallen. Indien correct gemonteerd, kan 
de zuignaphouder vele dagen achtereen worden gebruikt zonder deze 
opnieuw te moeten aanbrengen�

• Enorm grote houdkracht
• 45 cm houder-arm met snelspanner
• 100% roestvrij staal – 100% weerbestendig

artikelnr� 2650267  �������������������������������������������������������������������������� € 99,–
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HYMER-extra ledlamp   

voor garage achterin
Breng licht in de duisternis.

Als aanvulling op de standaardlamp in de garage achterin, kunt u met 
de extra, originele ledlamp de lichtomstandigheden aanmerkelijk ver-
beteren� Het resultaat is werkelijk verbluffend – nu is het in de garage 
bijna net zo helder als bij daglicht� De lamp is gemakkelijk via de geïn-
tegreerde schakelaar te bedienen met keuze tussen 2 helderheidsni-
veaus� Ook de installatie gebeurt snel en de lamp is naar wens te 
richten� Elektriciteitsvoorziening: 12 V, lichtsterkte: 420 lumen

artikelnr� 2788858  �������������������������������������������������������������������������� € 29,95

HYMER-aroma-douchekop   

Wellness-douchebelevenis.

Met de exclusief voor HYMER vervaardigde aroma-douchekop wordt 
de douchebeleving een wellness-ervaring� Het in de douchekop 
gemonteerde aroma-vitamine-C gelfilter verspreidt tijdens het douchen 
een bijzonder aangenaam citrusaroma (aromatherapeutische werking)� 
Bovendien reduceert het gelfilter het chloor- en microbiële gehalte 
van het water met 98%� Dankzij de unieke driehoekige gaatjes in de 
sproeier van de douchekop is het water voelbaar zachter�

• Diameter douchekop: 65 mm
• Duurzaamheid gelfilter: ca. 6.000 liter water
•  Met 1,5 keer krachtiger waterstraal dan een gewone douchekop, 

tegelijk waterbesparing dankzij de driehoekige gaatjes in de sproeier 
van de douchekop

artikelnr� 2641863  �������������������������������������������������������������������������� € 79,–

HYMER-nanocoating   

Vuil rolt er gewoon vanaf.

De HYMER-nanocoating (inhoud 200 ml) is een uiterst functionele 
laklaag, bestaande uit twee componenten vervaardigd volgens een op 
chemische nanotechnologie gebaseerd procedé� De nanocoating 
vormt een duurzame laag met een afstotende werking voor water en 
olieachtige vloeistoffen en vermindert het hechtend vermogen van 
vuil� De lak is duurzaam beschermd en gemakkelijker te reinigen� Het 
resultaat: langdurige glans, waardoor de waarde van het voertuig 
behouden blijft� Geschikt voor elk type materiaal met uitzondering van 
acryl� Voordelen: nieuwste nanotechnologie, milieuvriendelijk, vuilaf-
stotend, minder schoonmaakwerk, water- en olieafstotend, siliconevrij, 
niet giftig, kleurloos en optisch neutraal, betere krasbestendigheid, 
langdurige werking (1 seizoen) en uv-stabiel�

 
Gevarenaanduidingen: H225, H319, H336, P101, P102, P210, P233, 
P271, P305 + P351 + P338, P403 + P235, P501

artikelnr� 2441206, prijs per 100 ml € 17,50, 
inhoud 200 ml  ��������������������������������������������������������������������������������� € 35,–

 GHS02 = ontvlambaar 
 
GHS07 = waarschuwing

GEVARENAANDUIDINGEN:
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp�
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie�
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken�

Voorzorgsmaatregelen:
P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket bij  

de hand houden�
P102 Buiten het bereik van kinderen houden�

P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 
andere ontstekingsbronnen� Niet roken�

P233 In goed gesloten verpakking bewaren�
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken�
P305 + P351 + P338 
  BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk enkele minuten voorzichtig 

afspoelen met water� Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk� Blijven 
spoelen�

P403 + P235  Op een goed geventileerde plaats bewaren� Koel bewaren�
P501  Inhoud en verpakking afvoeren naar gecertificeerde afvalverwerker.
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ERIBA Touring-luifel incl. adapter   
Perfecte pasvorm. 

De exclusief voor de ERIBA Triton-serie ontworpen luifel en de bijbehorende adapter onderscheiden zich door de perfecte pasvorm� 
Het resultaat is werkelijk verbluffend� De luifel sluit uiterst harmonieus aan bij het uiterlijk van de ERIBA Touring en Troll� De adapter 
beschikt standaard over ledverlichting, die met een aparte schakelaar kan worden bediend� De adapter wordt over de gehele 
breedte met het dak verlijmd en biedt zo een waterdichte verbinding – regenwater wordt aan de zijkant van de luifel afgevoerd� 
Geschikt voor de complete ERIBA Touring-serie vanaf modeljaar 2007� 

Andere highlights: robuuste scharnierarmen voor een perfect gespannen doek� Het ontwerp biedt betere aerodynamische eigen-
schappen en zorgt voor minder lawaai tijdens het rijden� Eindkappen van de adapter incl� ERIBA-logo�

ERIBA Touring-luifel incl� adapter voor de Triton-serie, 2,80 m, lengte markies: 200 cm, gewicht: 20 kg – artikelnr� 8501288  �������������������� € 1.090,–
ERIBA Touring-luifel incl� adapter voor de Troll-serie, 3,25 m, lengte markies: 250 cm, gewicht: 24 kg – artikelnr� 8501287  ������������������� € 1.250,–
Led-dimmer voor standaardverlichting van de ERIBA Touring-luifel (incl� draadloze afstandsbediening) – artikelnr� 2974746  ������������� € 24,95

Zijwand voor ERIBA Touring-luifel met lengte 200 cm, gewicht: 4 kg – artikelnr� 2701057  ������������������������������������������������������������������������������������  € 179,–
Zijwand voor ERIBA Touring-luifel met lengte 250 cm, gewicht: 4,8 kg – artikelnr� 2701039  ��������������������������������������������������������������������������������  € 179,–

Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 125 cm, gewicht: 2 kg – artikelnr� 2701081  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 94,–
Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 150 cm, gewicht: 2,5 kg – artikelnr� 2701086  ���������������������������������������������������������������������������������������������������  € 109,–
Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 200 cm, gewicht: 3 kg – artikelnr� 2701088  �������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 139,–

Nu ook verkrijgbaar: luchtdoorlatende sunblocker voor uw ERIBA Touring-luifel:
voorwand (breedte 240 cm), passend voor ERIBA Touring Triton-luifel, totale breedte: 280 cm, gewicht: 2,5 kg – artikelnr� 2803233  ��������  € 99,–
voorwand (breedte 280 cm), passend voor ERIBA Touring Toll-luifel, totale breedte: 325 cm, gewicht: 2,8 kg – artikelnr� 2803236  ��������  € 109,–

Zijwand (breedte 200 cm), passend voor ERIBA Touring Triton-luifel, totale breedte: 280 cm, gewicht: 4 kg – artikelnr� 2749402  �����������  € 169,–
Zijwand (breedte 250 cm), passend voor ERIBA Touring Troll-luifel, totale breedte: 325 cm, gewicht: 4,8 kg – artikelnr� 2749414  ����������  € 169,–
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ERIBA Touring-fietsendrager op de dissel   
Eenvoudige montage, makkelijk in het gebruik.

De ERIBA Touring-fietsendrager op de dissel is speciaal voor deze serie ontworpen en biedt plaats aan twee fietsen. Specialiteit: er zijn geen 
beperkingen bij het gebruik. Alle functies van de ERIBA Touring zijn gewoon beschikbaar met gemonteerde fietsendrager. Daartoe behoren:
•  Volledig openen van de disselbak en de ramen als de fietsendrager is neergeklapt
• Ramen kunnen op een kier worden gezet als de fietsendrager is beladen
•  Bediening van het neuswiel en de handrem

Andere kenmerken:
•  Extra verbinding met de voorzijde ter versteviging van het systeem
• Afsluitbare steunarmen
•  Ook geschikt voor elektrische fietsen (maximale verticale belasting  

in acht nemen)
•  Eenvoudige montage dankzij de speciale stalen montageset, die aan 

de disselbuis wordt geschroefd� De aluminium disselkap kan ook 
worden gemonteerd

• Passend voor de complete ERIBA Touring-serie vanaf bouwjaar 2011

Afmetingen (b x h x d): 130 x 79 x 44 cm, railafstand: 15 cm, 
gewicht fietsendrager: 8,9 kg,
gewicht stalen montageplatform: 6,9 kg,  
draagvermogen: max� 50 kg, draagvermogen per rail: 30 kg,
fietsendrager: aluminium, platform: staal – gepoedercoat

artikelnr� 8501286  �������������������������������������������������������������������������� € 395,–
De fietsendrager kan niet worden uitgebreid.

ERIBA-zonnedak   
Perfecte pasvorm.

Het ERIBA Touring-zonnedak biedt met een diepte van 300 cm meer schaduw en natuurlijk meer leefruimte bij het gebruik van de voor- en zij-
kanten dan vergelijkbare daken of luifels� De vorm van het dak geeft een prettig gevoel van ruimte en zorgt voor een optimale afvoer van water� 
Het dak wordt via de originele voortent-rails naar binnen getrokken en het IXL-glasvezelframe (met stevige middenkruising) met de originele ERIBA- 
voortentogen bevestigd� Dit vormt een uiterst stevige en perfect ogende verbinding met de ERIBA Touring� Optioneel zijn er bijpassende voor- en 
zijwanden, die worden ingeritst� De versie voor de ERIBA Troll is ook passend voor de ERIBA Feeling-modellen – hiervoor zijn de voortentogen 
voor de 2e keder-rail nodig�

•  Meer schaduw dankzij diepte van 
3 meter

• Licht van gewicht
• Snelle montage
•  Optimale aansluiting op de zijkant 

van de caravan
•  IsaLight-weefsel (licht, te reinigen, 

compacte pakmaat, goed strak te 
spannen)

Buitenmaten:
Familia 246 x 300 cm
Triton 297 x 300 cm
Troll 328 x 300 cm
Gewicht van het dak:
Familia 6,9 kg
Triton 7,5 kg
Troll 8,4 kg

Universele tochtstrook:
De perfect aan de ERIBA Touring aangepaste universele tochtstrook 
heeft een opening met rits voor het opstapje�
artikelnr�: 2994712  ������������������������������������������������������������������������� € 99,–  
Dak: 
Familia – artikelnr� 2812304  �������������������������������������������������������� € 499,–
Triton – artikelnr� 2812294  ���������������������������������������������������������� € 499,–
Troll/Feeling – artikelnr� 2812288  ���������������������������������������������� € 499,–
Zijwanden (allemaal met extra stangen): 
voor alle modellen – artikelnr�: 2812320  ��������������������������������� € 449,–
Voorste deel (allemaal met extra stangen):
Familia – artikelnr� 2812314  �������������������������������������������������������� € 249,–
Triton – artikelnr� 2812309  ���������������������������������������������������������� € 249,–
Troll/Feeling – artikelnr� 2812307  ���������������������������������������������� € 249,–

Gootprofiel "Touring-Stripe" – artikelnr� 2994718  ����������� € 24,95
De ERIBA Touring-Stripe wordt op de bestaande regengoot van het 
voertuig geplaatst en voorkomt dat het terugstromende regenwater 
van het voertuigdak op de keder-naad van het zonnedak loopt� 
Materiaal: kunststof, lengte: ca� 3,5 meter
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ERIBA Touring-hefdakisolatie 
Kou buitenhouden.

De 2-delige set wordt aan de binnenkant voor het tentdoek van het 
hefdak aan de tevoren bevestigde magneten vastgeklikt� De strook 
wordt dan achter de richel van de dakrand vastgeklemd voor een zeer 
goede isolerende werking� Ook optisch ziet dit er harmonieus uit� De 
twee stroken worden met klittenband aan elkaar bevestigd� Zo kan 
het hefdak ook worden opengezet bij koud weer� Materiaal: sand-
wichconstructie van velours en HDPE-weefsel, voering: 10 mm PES-
vlies, gewicht: 3 kg, leveringsomvang: set van 2 isolatiestroken, incl� 
voldoende FIDLOCK-magneten, opbergtas

Voor ERIBA Touring Familia – artikelnr� 2875767  ������������������ € 229,–
Voor ERIBA Touring Triton – artikelnr� 2875766  �������������������� € 229,–
Voor ERIBA Touring Troll – artikelnr� 2875764  ���������������������� € 229,–
Voor ERIBA Feeling – artikelnr� 2942050  ���������������������������������  € 259,–

ERIBA Nova-wintervoortent 
Uw veranda.

De extra brede schuimrubber kussens zorgen in combinatie met de 
gebogen duwstangen en speciale verbindingsprofielen voor een goede 
aansluiting op de caravan – zonder extra bevestigingsogen aan de 
caravan� De tent van pvc-gecoat polyester is gemakkelijk te reinigen en 
voert water en sneeuw gemakkelijk af� Gordijnen en ronde wielkastaf-
dichtingen zijn inbegrepen� Voorts zijn in het dak van de voortent 
stormspandriehoeken en een stalen buizenframe met een 50% dikkere 
zinklaag dan standaard buizen met T-Rex-snelspansysteem geïnte-
greerd� Afmetingen: 220 x 180 cm

artikelnr� 2483627  �������������������������������������������������������������������������� € 849,–

ERIBA Touring-winterdekzeil  
Een maatpak als winterbescherming.

Het nieuwe en speciaal voor de ERIBA Touring ontworpen winterdekzeil 
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� Het dekzeil kan ook apart, zonder de 
zijdelen, worden gebruikt om de caravan tijdelijk tegen vervuiling, bijv� 
door boomhars, te beschermen� Het materiaal is uiterst licht, ademend 
(waterafstotend aan de buitenkant, ademend aan de binnenkant, con-
denswater kan weg naar buiten) en wordt gekenmerkt door een hoge 
scheurbestendigheid� Opmerking: past ook voor voertuigen met luifel� 
Materiaal: 3-laags SFS-3 nonwoven, gewicht: 7 kg, leveringsomvang: 
set van 3 delen (rechts, links en dak) inclusief opbergtas

Voor ERIBA Touring Familia – artikelnr� 2875769  ������������������ € 579,–
Voor ERIBA Touring Triton – artikelnr� 2875768  �������������������� € 589,–
Voor ERIBA Touring Troll – artikelnr� 2874838  ���������������������� € 599,–

Voor alle ERIBA Touring-modellen voor het modeljaar 2011 is een 
tussenstuk nodig om het Touring-winterdekzeil te gebruiken� Dat 
wordt achteraan tussen de bestaande zijdelen geplakt�  
Materiaal: 3-laags SFS-3 nonwoven

artikelnr� 2968957  �������������������������������������������������������������������������� € 50,–
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ERIBA Touring-wieldoppen 
Passend bij de retrolook.

De hoogglans-wieldoppen bij het speciale model ERIBA Rockabilly 
kunnen nu ook achteraf besteld worden en passen perfect bij de 
retrolook van de ERIBA Touring-serie� De nostalgische look biedt een 
waardig alternatief voor de lichtmetalen velgen� Omdat de wieldoppen 
vastgeklikt worden, is de montage kinderspel� Door de roestvrijstalen 
uitvoering is van corrosie geen sprake� 

Wieldoppen 14" – prijs per stuk
artikelnr� 2932025  �������������������������������������������������������������������������� € 59,–
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ERIBA-droogrek 
Opgeruimd en klaar voor gebruik.

Het stevige roestvrijstalen droogrek met lasergravure van het ERIBA- 
logo past perfect op de achterste rangeerbeugel� Het is voorzien van een 
kwalitatief hoogwaardige, blauwe waslijn van Leifheit – uv-bestendig,  
weerbestendig en scheurvast� Het droogrek is makkelijk te monteren en 
kan met een gewoon hangslot tegen diefstal worden beveiligd� Tip: opti-
oneel is een adapterplaat verkrijgbaar, waardoor het rek ook geschikt is 
voor montage op de ronde rangeerbeugel van andere ERIBA-modellen�

Voor ERIBA Nova vanaf modeljaar 2005 (10 m waslijn)
artikelnr� 2483628  �������������������������������������������������������������������������� € 99,–
Voor ERIBA Touring vanaf modeljaar 2011 (5 m waslijn) 
artikelnr� 2857111  �������������������������������������������������������������������������� € 119,–
Adapterplaat voor ERIBA-modellen met ronde  
rangeerbeugel vereist – artikelnr� 2483629  ��������������������������� € 9,95

Afvalemmer 
Opgeruimd staat netjes.

Afvalemmer met veel ruimte voor achteraf inbouwen�

ERIBA Touring en ERIBA Nova Light – artikelnr� 2301788  ��� € 75,–
ERIBA Nova GL en SL – artikelnr� 1957736  ����������������������������� € 75,–

ERIBA Touring-kinderbed zitgroep voorin  
Een klassieker viert zijn wedergeboorte.

Dankzij het ERIBA Touring-kinderbed heeft u in een handomdraai een extra slaapplaats� De installatie gebeurt in een paar seconden door het bed 
aan de voorkant in de bevestigingsrail van de tafel te schuiven� Vervolgens wordt het met 2 riemen aan het dak opgehangen� Zo ontstaat een 
knus stapelbed met uiterst comfortabele afmetingen� Vanzelfsprekend zijn een comfortabele schuimmatras en een valbeveiliging bij de levering 
inbegrepen� Aan voldoende licht voor het onderste bed is ook gedacht – daarvoor zorgen 3 grote openingen in het opstaande stabilisatieschot 
voor het onderste deel van het stapelbed� Geschikt voor alle ERIBA Touring-modellen met dwarsgeplaatste zitgroep voorin� Tijdelijk stapelbed, 
snelle slaapplaatsuitbreiding� Totaal gewicht: ca� 11 kg, bed incl. valbeveiliging: 7 kg, matras: 4 kg, afmetingen ligoppervlak: 182 x 75 cm, 
draagvermogen: 50 kg, materiaal matras: 35 mm koudschuim, vulling: 100% polyester, bovenstof: 44% bamboe, 25% polyester,  
31% polyamide, Ökotex100 wasbaar op 40° graden

artikelnr� 2807439  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 439,–
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Opbergsysteem | Lades en fietsenrek 28

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video

Perfect benut.

De primaire doelstelling was om het lastige naar binnen klimmen in de garage achterin te voorkomen� Tevens wilden we een  
systeem aanbieden dat alleen conform de bestaande voorwaarden kan worden gemonteerd� Er hoeven dus geen gaten worden 
geboord of schroeven in de vloer, zij- of achterwand te worden gedraaid� De bediening moest gemakkelijk zijn en voldoen aan  
de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen� Zo zijn bijvoorbeeld alle uittreksystemen tegen onopzettelijk uitschuiven beveiligd� 
Toch blijft er voldoende ruimte over om de belading naar eigen inzicht te organiseren�

Bij het bestellen van een HYMER-opbergsysteem wordt afzonderlijk rekening gehouden met elke optie, die mogelijk gevolgen 
heeft voor de garage achterin, en wordt de basislade speciaal aan uw voertuig aangepast�

Waarom HYMER- 
opbergsysteem?

Basislade standaard (zonder geleiderails) ��������������������������������� € 1.999,–
Basislade met geleiderails  ������������������������������������������������������������ € 2.139,–

HYMER-basislade    

Altijd toegankelijk. 

HYMER-basislade met rails voor zware belasting voor opbergsysteem met veiligheidsfunctie�

Afhankelijk van het type voertuig en de uitvoering moet voor de basislade een montageset met 2 of 4 steunen worden gebruikt�  
Over het specifieke artikelnr. kan uw dealer u informeren.

2 steunen, extra gewicht: 3 kg  ��������������������������������������������������� € 119,–
4 steunen, extra gewicht: 6 kg  ��������������������������������������������������� € 209,–

Afbeelding met geïntegreerde  
geleidegoot voor HYMER-fietsenrek

29

HYMER-fietsenrek    

Perfect opgeborgen. 

HYMER-fietsenrek voor basislade incl. vergrendeling. Draagvermogen: 55 kg, extra gewicht: 8 kg,  
afmetingen (l x b x h): 1�500 x 410 x 639 mm

artikelnr� 2486129  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 599,–

HYMER-schoenenkast    

Altijd bij de hand.

HYMER-schoenenkast, uitschuifbaar, opvouwbaar� Extra gewicht: 14 kg, draagvermogen in uitgeschoven toestand: 15 kg

artikelnr� 2478669  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 899,–

HYMER-schoenenkast  

van aluminium 
Orde in de chaos.

HYMER-schoenenkast van aluminium, uitschuifbaar, voor opbergsysteem 
met veiligheidsfunctie� Draagvermogen in uitgeschoven toestand: 25 kg

Zonder schappen en tussenschotten:
extra gewicht: 18 kg – artikelnr� 2494206  ���������������������������� € 999,–
Inclusief schappen en tussenschotten:
extra gewicht: 19 kg – artikelnr� 2478671  ���������������������������� € 1.099,–
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HYMER-Smart-Battery-System 3030

HYMER-Smart-Battery-System.

De HY-Tec-lithiumbatterij 135 bestaat uit 6 afzonderlijke LE300 lithium-extension-battery-modules� Het systeem kan uitgebreid 
worden, verhoogt de capaciteit en het vermogen van de loodaccu’s, waardoor de efficiëntie en de levensduur van het hele 
systeem toenemen� De lithiumbatterijen worden parallel met de loodaccu’s aangesloten� De lithiumbatterijen voeren de meeste 
laadcycli uit, terwijl de loodaccu’s dienstdoen als back-upopslag� Eerst zorgt het systeem altijd voor de lading van de loodaccu’s 
(1. Opladen bij voorkeur van de loodaccu). Overtollige energie wordt dan door de lithiumbatterijen opgeslagen (2. Lading 
lithiumbatterij). Omgekeerd worden bij het stroomverbruik eerst de lithiumbatterijen ontladen, zodat de levensduur van de 
loodaccu aanzienlijk verlengd wordt (3. Ontladen bij voorkeur van de lithiumbatterij). Dankzij het geïntegreerde ontlaad-
management herkennen de lithiumbatterijen de spanning in de loodaccu� Zo krijgt het boordnet bij voorkeur stroom uit de 
cyclusvaste lithiumbatterijen� Bij een hoger stroomverbruik worden de lood- en lithiumbatterijen parallel aangesproken om beide 
batterijen minder te belasten (4. Ontlading loodaccu). 

Het resultaat: een betrouwbare en stabiele energievoorziening onderweg, zeker als er geen externe stroombron in de buurt is�

Nog meer onafhanke-
lijkheid op reis

Werking

*  Let op: de waarden van de AGM-batterij zijn richtwaarden� Deze waarden kunnen enorm variëren afhankelijk van het onderhoud en het gedrag van de gebruiker� 
**  Bij voorkeur wordt de lithiumbatterij gebruikt en blijft de loodaccu vol; daarom zijn er aanzienlijk minder laadcycli voor de loodaccu� De loodaccu blijft voller, wat sulfatering 

en bijgevolg een verminderde capaciteit voorkomt�
***  Typisch verbruik omvat een gemiddeld gedrag van de gebruiker: 5 uur 20 W licht (100 Wh), 4 uur tv (70 Wh), 10 min kleine föhn (130 Wh), stand-byverbruik, opladen van 

mobiele telefoon, elektrische trede, waterpomp, ventilatie� 
****  Veilige en betrouwbare lithiumtechnologie met lithium-ijzer-fosfaat

Laadproces 

Opladen bij voorkeur  
van de loodaccu

 1  2 Lading van 
de lithiumbatterij

 3 Ontladen bij voorkeur 
van de lithiumbatterij

 4 Ontlading loodaccu

Standaardsysteem HY-Tec-lithiumbatterij 135

Elektroblok AGM-batterij Lithiumbatterij

 1

 2

 4

  3
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Het resultaat: u kunt 3,5x zo lang autonoom blijven staan in vergelijking met 2 gewone batterijen�

•  Meer autarkie bij typisch*** verbruik: van 2,8 dagen naar 5,6 dagen

• 5 kg gewicht bespaard en toch bijna drievoudige capaciteit in vergelijking met een gewone 2e woonaccu AGM 95 Ah

• Meer dan € 1�000 voordeel in vergelijking met soortgelijke systemen door de combinatie van lithiumbatterijen en loodaccu’s

• Langere levensduur van de batterijen

•  Systeem geschikt voor de winter: lithiumbatterijen kunnen onder 0 °C geen of nauwelijks stroom opnemen� Het HYMER-systeem 
laadt in eerste instantie de loodaccu’s en verwarmt ondertussen de lithiumbatterij tot deze stroom kan opnemen�

• Betere batterij-efficiëntie (van 50% naar zelfs 80%)

• Aanwezige laadtechniek in het voertuig kan gebruikt worden

• Eenvoudige montage

• 3 jaar garantie

Alle voordelen op een rijtje.

Wat zijn de voordelen van het  
HYMER-Smart-Battery-System?

Bestaand  
systeem

HYMER-Smart- 
Battery-System

HYMER-Smart- 
Battery-System

Standaardsys-
teem* 2e woonaccu* HY-Tec-lithium-

batterij 135
2x HY-Tec-lithium-

batterij 135

Aantal batterijen AGM 95 Ah  
(woonaccu)

AGM 95 Ah 
(woonaccu)

AGM 95 Ah  
(woonaccu)  

+ lithiumbatterij

AGM 95 Ah  
(woonaccu)  

+ 2x lithiumbatterij

Nuttige capaciteit 47 Ah ca� 95 Ah 185 Ah 320 Ah

Levensduur ca� 3 jaar ca� 3 jaar ca� 10 jaar** ca� 10 jaar**

Gewicht incl. AGM-batterij ca� 26,4 kg ca� 56,4 kg ca� 51,4 kg ca� 72,4 kg

Autarkie dagen/uur zonder bijladen:

Autarkieduur bij typisch 
verbruik*** 1,4 dag 2,8 dag 5,6 dag 9,6 dag

Gemiddelde autarkieduur 
bij gebruik van tv + satelliet 0,8 dag 1,5 dag 3,2 dag 5,5 dag

Uitbreidingsset Smart-Battery-System basis

artikelnr� 2969426  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 2.999,–
Inhoud van het pakket: LI-batterij-monitor (display), kabelset diagnose-interface, alle nodige kabels�

Uitbreidingspakket Smart-Battery-System – 2e lithiumbatterij

artikelnr� 2969440  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 2.799,–
Inhoud van het pakket: LI-batterij 135AH, communicatiekabel 5 m, 2x aansluitkabel 2-voudig naar LI-batterij�

Tip: het pakket bevat geen batterijhouders (specifiek voor het voertuig).
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HYMER-e-bike 32

Waarom  
HYMER-e-bike?
Mobiliteit herontdekt.

We waren op zoek naar de perfecte elektrische fiets voor onze klanten en hebben met het merk Flyer de ideale partner met het 
juiste product gevonden� Hier ontmoet Zwitserse precisie het technisch vernuft uit Oberschwaben� Het model Flyer Flogo is in de 
HYMER-versie, speciaal voor onze klanten, zonder extra kosten, uitgebreid met de volgende componenten:

•  Lage instap
•  HYMER-design: laklaag in de HYMER-dekkleur Carrara wit en opschrift in Sierra grijs
•  Ruimtebesparende inklapbare pedalen
•   Ergonomische handvatten van Ergon (geschroefd)
• Parallellogram-zadelpen Suntour NCX
•  In hoogte verstelbaar stuur Speedlift twist – mogelijkheid om het stuur een kwartslag te draaien met snelspanner 

(zonder gereedschap)
•  ABUS-frame-/kettingslot-combinatie

Zo bieden wij u een eersteklas elektrische fiets in een unieke uitvoering voor een aantrekkelijke prijs�

 HYMER  ERIBA  HYMERCAR  Online-info-video

33

HYMER-e-bike by    
Perfect design. 

Met de HYMER-e-bike by FLYER krijgt uw vakantie een extra portie mobiliteit� Op basis van het model Flogo met een aangenaam 
lage instap en een 250W-motor van Panasonic bij de trapas is een fiets ontstaan die dankzij zijn compacte afmetingen en doordacht 
inklapmechanisme van het stuur en de pedalen zonder problemen in de garage past� U zult niet alleen enthousiast zijn over de 
hoogwaardige kwaliteit en de uitstekende rij-eigenschappen, maar ook over de lange garantie, bijv� 10 jaar op het frame� Zo wordt 
uw volgende HYMER-vakantie een absolute topper!

artikelnr� 2625113  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2.799,–

Bovendien verkrijgbaar: fietsmand voor de bagagedrager  
De ideale begeleider voor dagelijks gebruik of voor een gezellige rit met uw HYMER-e-bike by Flyer�
Inhoud: 20 liter, gewicht: 1,5 kg, afmetingen (b x h x l): 22 x 20 x 41, max. laadgewicht: 10 kg

artikelnr� 2647501  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  € 49,–

 Highlights:

•  Onderhoudsvrije, 8-speed naafversnelling 
Shimano-Nexus

•  20" banden Schwalbe Big Ben met autoventiel 
voor makkelijk oppompen

•  Draagvermogen maximaal: 149 kg (gewicht 
elektrische fiets: 24,2 kg)

•  Magura-velgrem HS 22

•  Accu 12 Ah/432 Wh/36 V

•  Duwhulp

•  Conform het wegenverkeersreglement

•  Racktime-bagagedrager

•  ABUS-veiligheids-frameslot

•  Bereik: 50 – 120 km

•  Uitgebreid garantiepakket (10 jaar garantie 
op frame; 5 jaar op motor en aandrijfsysteem, 
display en oplader)

160 cm

Ingeschoven 
105 cm

Zonder zadelpen  
73 cm

Maximaal 110  cm

Stuurbreedte uitgeklapt: 60 cm 
Breedte met ingeklapte pedalen en  

gedraaid stuur: ca� 35 cm

MET  
LAGE  

INSTAP!

38 cm

15 cm

Waarom  
HYMER-e-bike?

120 cm
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Fleecejack dames/heren
Modieuze materiaalmix, draagt erg prettig dankzij de 
elastische tricot fleece en doorgestikte, winddichte  
nylon-inzetstukken�

Kleur:   inzetstuk in HYMER-blauw
Materiaal:   100% polyester
Maat dames:   S t/m XXXL
Maat heren:   L t/m XXXXL 
Onderhoudstip:   fijne was op 30 °C, niet geschikt  

voor de droger

€ 89,–

Reizen is altijd  
in de mode!
De HYMER-Lifestyle-collectie.

U vindt het heerlijk om actief bezig te zijn en nieuwe dingen te ontdekken? Om het even wat er 
nog op uw pad komt – nu zijn er de bijpassende outfits� Onder het motto: aantrekken en genieten 
maar! Voor die ontspannen maar ook spannende momenten: de HYMER-Lifestyle-collectie in top-
kwaliteit en tijdloos design�

HYMER-Lifestyle-collectie 34
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Poloshirt dames/heren 
Het klassieke HYMER-poloshirt scoort met een opgestikt logo  
op de linkerborst� De polokraag gaat over in een knoopsluiting� 
Geribde boordjes aan de korte mouwen geven het shirt een 
sportieve touch� Kleurcontrasten aan de kraag, de knoopsluiting 
en mouwen completeren het model� Het shirt van een elastische 
materiaalmix draagt u als basic in uw vrije tijd of als comfortabel 
mode accessoire in een elegante omgeving� Perfect bij jeans, 
short of rok� Dit mooie polo shirt is leuk te combineren en een 
echte must-have voor alle HYMER-fans�

Kleur:  antraciet
Materiaal:   60% katoen, 40% polyester
Maat dames:   XS t/m XXXL
Maat heren:   S t/m XXXXL 
Onderhoudstip:   fijne was op 30 °C, niet geschikt voor de 

droger

€ 37,99

Bodywarmer  
dames/heren

Sportieve look met vederlicht draag-
comfort – dankzij modieus gevoerde 

dwarsnaad – en met kleine  
opstaande kraag�

Kleur: grijs, voering in HYMER-blauw  
Materiaal: 100% polyester  

Maat: S t/m XXXL 
Maat heren: M t/m XXXXL

Onderhoudstip: fijne was op 30 °C, 
niet geschikt voor de droger

€ 89,–

Softshelljack dames/heren
Multifunctioneel jack van elastisch softshellmateriaal, 
gevoerd met zachte fleece. Waterafstotend, ademend  
en met een afneembare capuchon�

Kleur:   grijs gemêleerd   
Materiaal:   100% polyester
Maat dames:   S t/m XXXL
Maat heren:   L t/m XXXXL
Onderhoudstip:   fijne was op 30 °C, niet geschikt 

voor de droger

€ 109,–
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Badjas
In de sauna of op de camping – de badjas is een  
absoluut feelgoodmodel en een echte blikvanger�

Kleur:   grijs 
Materiaal:   100% katoen
Maat:   S/M tot XXL/XXXL 
Onderhoudstip:   60 °C normale was, geschikt voor 

de droger op een normale tempe-
ratuur (60 °C)

€ 69,–

Wat is er nu mooier dan de wereld te ontdekken in een casual look? Met uw favoriete kleding uit de HYMER- 
Lifestyle-collectie gaat u altijd perfect gekleed, zowel op de camping, in de natuur als thuis� Gemakkelijk te dragen, 
stijlvol te combineren – allemaal modellen die u niet meer zou willen missen�

Bijna  
onmisbaar!

HYMER-Lifestyle-collectie 36
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Badhanddoek
Heerlijk zacht en dankzij het lusje in 
het midden perfect voor op reis met de 
camper of caravan�

Kleur:  grijs/blauw  
Materiaal:  100% katoen 
Afmetingen:  80 x 120 cm 
Onderhoudstip:  60 °C normale was, 

geschikt voor de dro-
ger op een normale 
temperatuur (60 °C)

artikelnr� 2757589

€ 29,–

T-shirt Old HYMER dames/heren
Een stukje HYMER-geschiedenis om te dragen� Naar aanleiding 
van het 60-jarige jubileum van HYMER kunt u het jubileum- 
T-shirt uit een limited edition aanschaffen� Voor het motief 
ging de keuze naar een oldtimer van HYMER: de Caravano, de 
eerste camper van de onderneming� 

Kleur:   grijs
Materiaal:   70% katoen, 30% polyester
Onderhoudstip:  30 °C
Maat dames:   S t/m XXL
Maat heren:   M t/m XXL
Onderhoudstip:    fijne was op 30 °C, niet geschikt voor  

de droger

€ 30,–

Plaid
De zijdeachtig-glanzende HYMER-plaid is gemakkelijk te 
onderhouden en behaaglijk warm� Het hoogwaardige 
microvezelflanel zorgt voor een bijzondere zachtheid. Het 
nobele HYMER-logo maakt hiervan de absolute topper in 
uw camper� De deken past perfect in het interieur van uw 
HYMER-camper� 

Kleur:   platinagrijs
Materiaal:   100% polyester
Kwaliteit:   microvezels
Afmetingen:   150 x 200 cm
Onderhoudstip:    wasbaar op 30 °C, geschikt voor de  

droger

artikelnr� 3005173

€ 49,95

Bijna  
onmisbaar!
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HYMER-modelauto
Hiermee mogen de kinderen rijden�
Met de gedetailleerde kopie van de nieuwe Hymermobil Exsis-i hebben de kleintjes 
ongetwijfeld veel pret� Zo houdt de vakantie niet op als u thuis bent, maar gaat deze 
het hele jaar door in de kinderkamer� De stabiele metalen behuizing biedt langdurig 
speelplezier� De ingangsdeur kan open en dicht, zodat u een blik op het interieur 
kunt werpen�

Schaal:   1:87
Lengte:  7,5 cm
Materiaal:  metaal
Geadviseerde leeftijd:  3–8 jaar

artikelnr� 2994686

€ 2,99

Pet
De moderne HYMER-pet is het perfecte accessoire voor elke HYMER-fan! De grootte van 
de pet kan aan de achterkant aangepast worden, zodat deze perfect op uw hoofd past� 
De pet heeft een zesdelig design voor een optimaal draagcomfort� en de zes gestikte 
openingen laten lucht door� De moderne, blauwe zweetband absorbeert vocht�
 
Materiaalsamenstelling  
Klep:  100% katoen
Hoofddeel:  90% polyester/10% viscose
Onderhoudstip: enkel handwas, niet geschikt voor de droger

artikelnr� 2987735

€ 19,99

Horloge
Geavanceerde Limited Editon� Kast en band van rvs, gravering aan de achterkant�

Kleur:  kast en band zilverkleurig, wijzerplaat zwart/blauw met witte  
cijfers en HYMER-logo

Materiaal: roestvrij staal

artikelnr� 2757588

€ 395,–

Sleutelhanger
De sleutelhanger met HYMER-logo is zwart, stijlvol en handig�

Kleur: zwart 
Materiaal: leer

artikelnr� 2757592

€ 19,–

HYMER-Lifestyle-collectie 38
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Toilettas
De HYMER-toilettas is slim ingedeeld: een groot hoofdvak met netje, 4 steekzakken, 
een plaatsje voor de tandenborstel en nog 2 zakken met rits in de flap. Natuurlijk is er 
ook een spiegel en een stevig oogje om de toilettas op te hangen� Aan de zijkant is  
er een ’nat vak’, waar u bijv� een nat washandje kunt opbergen� 

Kleur:  buiten grijs gemêleerd, binnen blauw
Materiaal:  100% polyester
Afmetingen:   (B x H x D) 25,8 x 21 x 8 cm
Inhoud: 3 l
Onderhoudstip: 30 °C, niet geschikt voor de droger

artikelnr� 3001915

€ 24,90

Reistas
De HYMER-reistas beschikt over een groot hoofdvak, vier binnenvakken aan de lange 
kant en twee binnenvakken aan de smalle kant, zodat u alles overzichtelijk kunt opber-
gen� Dankzij het vak met rits aan de buitenkant heeft u belangrijke voorwerpen snel 
bij de hand� Voor een optimaal draagcomfort beschikt deze reistas over een riem met 
comfortabel gevoerd schouderdeel en twee draaglussen� Bovendien heeft de ruime 
HYMER-reistas een stevig frame, zo valt de tas niet dicht terwijl u pakt� In het geïnte-
greerde ’nat vak’ kunt u ook natte badspullen zonder problemen meenemen� 

Kleur:  buiten grijs gemêleerd, binnen blauw
Materiaal:  100% polyester
Afmetingen:   (B x H x D) 60 x 40 x 30 cm
Onderhoudstip: 30 °C, niet geschikt voor de droger

artikelnr� 3002051

€ 40,–
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Paraplu
Altijd lekker droog blijven. De stof met tefloncoating zorgt ervoor dat het water van de 
paraplu afdruppelt� Dankzij de EVA-hardschuimgreep blijven uw handen ook droog�

Kleur: HYMER-blauw

ERIBA-logo: artikelnr� 2292170
HYMER-logo: artikelnr� 2292174

€ 27,95

Bevestigingsset voor HYMER- en ERIBA-paraplu
Dankzij de speciaal voor de HYMER-/ERIBA-paraplu ontwikkelde bevestigingsset krijgt 
de paraplu zijn eigen plaats� De set bestaat uit twee onderdelen en is eenvoudig te 
monteren� De paraplu steekt u in het bodemdeel, dat u op de vloer plakt� Het frame 
drukt u vervolgens gewoon in de houder aan de zijkant� Zo heeft u de paraplu altijd  
bij de hand en gaat die niet klapperen�

artikelnr� 2750484

€ 7,99
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Voor alle  
in Duitsland  

geregistreerde  
voertuigen.

MET  

MOBILITEITS- 

GARANTIE!

HYMER-verlengde  
garantie
5 jaar lang zorgeloos genieten van de vakantie.

Voordelen voor campers en buscampers:

 Vanaf € 549,– (incl� assurantiebelasting en mobiliteitsgarantie) 
 Vergoedingslimiet € 10�000,– per jaar 
 Maximaal 100 % materiaalkostenvergoeding

Voordelen voor caravans:

 Vanaf € 249,– (incl� assurantiebelasting) 
 Vergoedingslimiet € 5�000,– per jaar 
 Maximaal 100 % materiaalkostenvergoeding

Uw mobiliteitsvoordelen:  
• Pechhulp 
• Wegslepen 
• Onkosten/ taxi 
• Vervangende auto

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de 
garantiefolder�

De HYMER-mobiliteitsgarantie:

Wat er ook gebeurt, u blijft mobiel! Mobiliteitsgarantie voor campers 
en buscampers vormt een integraal onderdeel van de verlengde garantie 
voor nieuwe voertuigen� Bij een ongeval blijft u altijd mobiel – in heel 
Europa met inbegrip van alle landen rond de Middellandse Zee� Profi-
teer van het uitgebreide servicepakket en onze 24 uursservice�

• Reis afbreken of voortzetten 
• Hotelovernachting 
• Repatriëring 
• Kredietverstrekking 
• Informatieservice

Veilig onderweg:

U heeft uw droomvoertuig gevonden? Wij hopen dat u van uw nieuwe 
voertuig zult genieten� Opdat u ook na de fabrieksgarantie zonder zor-
gen en veilig blijft rijden, bieden wij als een van de eerste fabrikanten 
in de branche een aanvullende garantie van maximaal 3 jaar� Onze partner 
Europ Assistance staat garant voor een voortreffelijke dienstverlening, 
een probleemloze afhandeling en vergoeding van de onkosten over-
eenkomstig de garantiebepalingen�

Garantieservice: 
 Flexibele en langlopende garantievoorwaarden  
 Gegarandeerde bescherming tegen onverwachte reparatiekosten 
 Tot 3 jaar verlengde garantie op alle essentiële onderdelen  

 van uw camper, buscamper en caravan, inclusief opbouw  
 Pan-Europese dekking, dag en nacht  
 Uniforme kwaliteitsnormen bij onze gecertificeerde garagebedrijven 
 Waardevermeerdering van uw recreatievoertuig 
 Vakkundige en vlotte schadeafhandeling 
 Mobiliteitsgarantie voor campers en buscampers

EXTRA GARANTIE
OP NIEUWE WAGENS

MAX. 3 JAAR
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HYMER-verlengde  
garantie

Wereldwijd voor  
u in de buurt
Het dealer- en servicenetwerk van HYMER.

Uw contactpersonen vindt u online:  
https://www.hymer.com/nl/service-und-accessoires/dealer-zoeken.html

Wie voor een voertuig van HYMER gekozen heeft, vindt overal –  
in Denemarken of in Nieuw-Zeeland – een competente contact-
persoon in de buurt, met wie hij zijn droom kan realiseren� 
Onze talrijke internationale dealers laten u waar u ook bent, 
kennismaken met de wereld van voertuigen en caravans van 
HYMER� 

In Europa vindt u een dicht netwerk van dealers en dienst-
verleners�  

Hier krijgt u niet alleen een eerste indruk van de modellen en 
kunt u een afspraak maken voor een proefrit, maar kunt u bo-
vendien uw gewenste voertuig huren, kopen en de inbegrepen 
mobiliteitsgarantie afsluiten� Bent u op zoek naar innovatieve 
oplossingen op het vlak van originele onderdelen & accessoires 
van HYMER? Ook dan helpt uw HYMER-dealer u graag� Wij  
kijken uit naar uw bezoek!
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Uw tevredenheid
is onze drijfveer
Periodieke trainingen bij HYMER.

Hartelijk dank voor uw interesse in de originele onderdelen en accessoires van HYMER.

Een van de doelstellingen van onze ondernemingsstrategie betreft de volledige en optimale begeleiding
van onze klanten. Daarom denken we bij HYMER veel verder dan alleen maar aan de verkoop van
een voertuig. Als eerste onderneming in onze branche hebben wij het concept “originele onderdelen
en accessoires van HYMER” geïntroduceerd en succesvol toegepast.

Wij bieden onze klanten oplossingen met een meerwaarde, op maat en in een aantrekkelijk design –
alles natuurlijk in de beproefde HYMER-kwaliteit.

Zeker onze eigen technische ontwikkelingen, zoals de achteruitrijcamera van HYMER, zijn helemaal
origineel, omdat deze speciaal voor het desbetreffende model ontworpen werden.

Maar nu wensen wij u veel plezier met onze nieuwe brochure voor 2019!

Hoe kan ik bestellen? Waar vind ik het complete assortiment?
Originele onderdelen en accessoires van HYMER kunnen niet online worden besteld en zijn niet af fabriek
leverbaar. Deze kunt u uitsluitend door uw HYMER-dealer laten bestellen en installeren.

Alle bij uw voertuig passende
originele accessoires van HYMER vindt u op
www.hymer-original-zubehoer.com

Waarom originele
onderdelen en accessoires
van HYMER?

Originele onderdelen en accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, deze kunnen
uitsluitend door uw HYMER-dealer worden besteld en gemonteerd. Afbeeldingen ten dele
onder voorbehoud van wijzigingen. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet
uitgesloten. Voor montage door de dealer worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief de bij het ter perse gaan in augustus 2018 geldende
Duitse btw. Hymer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de
prijzen te wijzigen.
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Hoogste kwaliteit dienstverlening was van meet af aan het fun-
dament van onze ondernemingsfilosofie. Dat principe geven
wij door aan onze dealers, die zich wereldwijd om de individuele
wensen van onze klanten bekommeren. Daarom organiseren
wij al meer dan 20 jaar periodieke en uitgebreide opleidingen
voor de werkplaatsen van ons internationaal dealernetwerk.
Daarbij worden ook medewerkers van de klantenservice getraind
en krijgen specialisten regelmatig een bijscholingscursus aan-
geboden. Als klant van HYMER moet u op elk moment kunnen
rekenen op een uitstekende kwaliteit van de dienstverlening.

De opleidingen in onze vestiging duren meerdere dagen. Ze
verschaffen zowel theoretische als praktische kennis en worden
ten behoeve van onze internationale dealers in het Engels,
Duits, Frans en Italiaans gegeven. Ook externe experts nemen
deel aan onze opleidingen om onze klanten bij reparaties en
schade nauwkeurige berekeningen en dus een vlotte afhandeling
van de verzekering te kunnen bieden.
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Van uw HYMER-camper zou u het liefst een leven lang moeten 
genieten� Daarom hebben we in 2012 een idee omgezet, een 
echt nieuwtje in de sector: een dicht netwerk met originele 
onderdelen en accessoires van HYMER� Dat is tot nog toe een 
unieke klantenservice, die voor alle series op elk moment en 
zonder problemen beschikbaar is�

Zodat u altijd goed 
aankomt

24 – 48
Levertijd binnen heel Europa in uren

Originele onderdelen en accessoires van HYMER.

De voordelen voor klanten zijn duidelijk� U krijgt reserveon-
derdelen voor uw voertuig binnen de 24 uur – met deze ga-
rantie bent u 10 jaar lang zeker dat voor het rijden belangrijke 
onderdelen snel beschikbaar zijn� Bent u een nieuwe klant? 
Dan bent u met onze verlengde garantie voor nieuwe voer-
tuigen al vanaf de aankoop perfect verzekerd�

50 – 100
Gemiddelde afstand in km naar de dichtst-
bijzijnde HYMER-dealer

300 
Aantal HYMER-servicepartners en -dealers 
wereldwijd

10.000
Oppervlak van het HYMER-magazijn in m2

45.000
Aantal onderdelen op voorraad

210.000
Leveringen per jaar

Deze cijfers spreken voor zich:



Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagr

HYMER Original Teile
& Zubehör 2019 Passt perfekt

zusammen!

Jetzt das komp
lette

Zubehör entde
cken:

www.hymer-orig
inal-

zubehoer.com

HHHHYYYYMMYMMMEEMEEERRERRR ooRorrOriiOiggOgrgiiriiinningneegeiellilnleene ooaonnlnddTdeeTeeerrerddidldeeleeellelen
ee&enn&nZn aaZauaccucccbceebeeesseshssshsooöoiirirrrree2ess2s0s 22120090199P9z9 PPtPaapasspsesttet ppfpeefeeerrerffkfeekecctct

bbmbiimijjmj eemellmlkkmkekaaeanaaana!arr!r!

Volg ons ook op Facebook en Instagram:
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