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UITVINDER, VISIONAIR,
ONDERNEMER
ERWIN HYMER RICHTTE DE BIJZONDER SUCCESVOLLE
ERWIN HYMER GROUP OP EN SCHREEF ZO CAMPINGGESCHIEDENIS.

Technische kennis, een pioniersgeest met
ondernemingszin, een gezonde portie vastberadenheid
en toewijding − hierin blonk Erwin Hymer als mens uit.
De oprichter van de onderneming, overleden in april
2013, begint klein en bouwt een ondernemingsgroep uit,
die vandaag de dag tot de leidinggevende producenten
van campers en caravans in Europa hoort en wereldwijd
actief is.
Als jonge ingenieur gaat Erwin Hymer in 1956 in op
de uitnodiging van zijn ouders en gaat hij aan de slag
in de garage van zijn vader Alfons, in Bad Waldsee
(Oberschwaben). Al een jaar later ontwikkelt hij samen
met de ontwerper Erich Bachem de eerste caravan − de
oer-Troll. Dat is het begin van een nieuw tijdperk! In 1971
zet hij een volgende doorslaggevende stap: de eerste
camper van het merk HYMER gaat in première. Dat is
een belangrijke mijlpaal in de jarenlange geschiedenis
van onze onderneming!
Tal van verschillende series, modellen en indelingen
werden in de voorbije 60 jaar gebouwd.
Vele campers en caravans zijn maatgevend en
baanbrekend voor nieuwe trends − vooral op het gebied
van techniek, comfort, kwaliteit, design en veiligheid.
Voor de oprichter van ons bedrijf, Erwin Hymer, was
het daarbij steeds essentieel om bij nieuwe stappen
en verdere ontwikkelingen rekening te houden met de
wensen van de klant.
Dankzij zijn uitzonderlijke inventieve geest en zijn
onuitputtelijke creativiteit heeft Erwin Hymer decennialang
een stempel gedrukt op de hele sector.
Heel zijn filosofie dient ons als voorbeeld voor
toekomstige beslissingen binnen de onderneming.

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

Het concept “mobiel reizen” is vanouds onlosmakelijk
met de naam HYMER verbonden. Onze klanten
voelen de passie en de professionaliteit, waarmee wij
onze voertuigen ontwikkelen en bouwen. Bij HYMER
zijn we niet alleen trots op onze meer dan 60-jarige
bedrijfsgeschiedenis, maar ook op onze medewerkers,
die elke dag hun energie en ideeën inzetten om het
origineel op reis te sturen.

3

INHOUD
ERIBA
• Merkwaarden

6–11
6–9

• E
 RIBA caravans

ERIBA Touring

10–11

12–17

• De cultcaravan voor individualisten.

ERIBA Feeling en Nova Light

18–23

• Compact comfort voor veeleisende reizigers.

ERIBA Living

24–29

• Licht en compact: de perfecte caravan voor het hele gezin.

ERIBA Exciting

30–35

• Veel vrijheid voor gezinnen.

ERIBA Nova

36–41

• Nieuw – en dat al meer dan 50 jaar.

4

5

Gestroomlijnde constructie
van stalen buizen
voor minder luchtweerstand en
beperkt brandstofverbruik

Lage hoogte (226 cm)
met optimale volgeigenschappen
en hoge rijstabiliteit

Hefdak
met 26 mm sandwich-isolatie
en 1,95 m stahoogte

XPS-isolatie
Uitstekende resultaten bij koudekamertest,
uiterst stabiel, 100 % waterbestendig

ER IB A

HET BESTE WAT
EEN CARAVAN KAN
OVERKOMEN.

TOU R ING

HET SCHOOLVOORBEELD
VAN EFFICIËNTIE.

Dak, voor- en achterkant
van hagelbestendig GFK
erg lange levensduur
Binnenbekleding
met wand van
hoogwaardig
multiplexhout

FEE L ING – NOVA L IG H T

Zijwanden van gladde
aluminiumplaat
licht, duurzaam, gemakkelijk te
reinigen en te herstellen

L I V ING

Stabilisatorkoppeling
met automatische
oploopinrichting en
achteruitrijautomaat

GFK vloer
licht en beschermd tegen verrotting
Buitenkant van glad aluminium
met verstevigd hefdak van
hagelbestendig GFK

PU-lijst
uiterst stabiel en 100 % waterbestendig

Tweede afdichtniveau
afdichtband beschermt
tegen insijpelend water

De Touring-caravan van ERIBA

De ERIBA CLIMADUR-opbouw

Het unieke en tijdloos elegante design van een ERIBA Touring is geen toeval. Het uitzonderlijke concept met
een stalen frame, dat zich onder een aerodynamisch gevormd aluminium omhulsel bevindt, is afkomstig uit
de vliegtuigbouw en werd al meer dan 60 jaar geleden door een luchtvaartingenieur geperfectioneerd.

Door de innovatieve CLIMADUR-constructie behalen de nieuwe ERIBA Nova-modellen uitstekende
isolatiewaarden bij de koudekamertest. Daarvoor zorgen de waterbestendige en uiterst stabiele PU-lijsten
en de XPS-isolatie. De lichte, tegen verrotting beschermde GFK vloer en GFK op het dak, de voor- en
achterkant zijn een betrouwbare bescherming tegen hagelschade en garanderen bovendien een lange
levensduur en stabiliteit van de opbouw. Geïntegreerd metaalgaas zorgt dat de schroefverbindingen stevig
blijven zitten.

De aerodynamisch gevormde voorkant van de Touring biedt tal van voordelen, die u meeneemt op reis:
weinig luchtweerstand, minder brandstofverbruik, meer veiligheid onderweg en optimale volgeigenschappen.
Ontdek een hoogwaardige, zuinige en compacte reisprofessional, die zijn roem meer dan verdiend heeft.

E XC I T ING

Rem met automatisch
nastelmechanisme
voor een aanzienlijk
kortere remweg
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Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.

NOVA

De verzonken rail voor de voortent en zijwanden van gladde aluminiumplaat benadrukken bovendien het
hoogwaardige voorkomen van de caravan.
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ER IB A

ERIBA-TECHNOLOGIE

Opbergruimte

Lichtconcept

Verwarming

ERIBA biedt u nu op dezelfde ruimte nog meer comfort
en ruimte.
Goed toegankelijke opbergruimtes, grote dakbergkasten
en standaard een ‘kelder’ onder de bedden en zitgroep
zorgen voor een heleboel extra opbergruimte.

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

De optionele warm waterverwarming zorgt in de
ERIBA Nova voor een aangename warmte en een
ongekende behaaglijkheid zonder tocht. Dankzij
de verwarmingsconvectoren in de meubels kan
de lucht stil en ongemerkt vrij circuleren, wat een
gelijkmatige verdeling van de temperatuur garandeert.
In combinatie met de warm water vloerverwarming is
het verwarmingscomfort ongelooflijk aangenaam.

–
–
–
–
–

Soft-close

Smart Home

Ontspanning

ERIBA-slaapcomfortsysteem

Alle keukenladen hebben een rollager en lopen erg
licht. Ze beschikken over een hoogwaardige Servosoft-sluiting en een met één hand te bedienen pushlock-vergrendeling, die het open- en dichtklappen van
de laden tijdens de reis voorkomt.

Dankzij het ERIBA Smart Home-systeem wordt aan alle
wensen inzake functionaliteit en comfort voldaan. Via het
moderne TFT-display boven de ingangsdeur kunt u alle
belangrijke functies gemakkelijk regelen.

Het optionele ERIBA-multimediapakket omvat een
32"-led-tv in het woongedeelte, een radio-entertainmentsysteem met twee luidsprekers en een digitale
satellietantenne.

Koudschuimmatrassen met meerdere zones bieden
talloze voordelen voor een comfortabele nachtrust.
Het ERIBA-slaapcomfortsysteem met zijn hoogwaardige
EvoPore-matras zorgt bij elk lichaamsdeel voor
een perfecte tegendruk, waardoor u behaaglijk en
ontspannen slaapt.

FEE L ING – NOVA L IG H T

TOU R ING

DE TOEKOMST IS NU – ONTDEK DE UNIEKE ERIBA-TECHNOLOGIE.
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Opmerking: de weergegeven uitvoering bestaat gedeeltelijk uit opties en is afhankelijk van de serie en indeling.

NOVA

E XC I T ING

L I V ING

te bedienen via de app ERIBA Smart Home
twee 230 V-elektro patronen om snel op te warmen
uitstekende resultaten bij koudekamertest
onzichtbare plaatsing
g eïntegreerde warm waterboiler (gebruikt ook de
verwarmingswarmte efficiënt)
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ER IB A

DE ERIBA-CARAVANS.
EEN KEUR A AN MODELLEN.

Feeling

Nova Light

Living

Exciting

Nova

Familia 320

Feeling 425

Nova Light 425

Living 470

Exciting 470

Nova 445

Nova 480

Triton 410

Triton 418

Feeling 442

Nova Light 442

Living 485

Exciting 471

Nova 530

Nova 540

Triton 420

Triton 430

Feeling 470

Nova Light 465

Living 525

Exciting 485

Nova 541

Nova 545

Troll 530

Troll 535

Nova Light 470

Living 555 XL

Exciting 505

Nova 555

Troll 540

Troll 542

Living 560

Exciting 530

Nova 590

Living 565

Exciting 560

Nova 620

E XC I T ING

L I V ING

Familia 310

FEE L ING – NOVA L IG H T

TOU R ING

Touring

NOVA

Troll 550
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DE CULTCARAVAN VOOR
INDIVIDUALISTEN.

ER IB A

TOURING

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

De ERIBA Touring-caravans hebben een cultstatus verworven. Ze kenmerken zich door hun geringe eigen gewicht,
compacte afmetingen en lage totale hoogte. Ook het hefdak en de perfecte volgeigenschappen zijn legendarisch.
De exclusieve uitrusting waarborgt zowel comfort als een optimale veiligheid. Een praktijkgerichte inrichting met een
hoogwaardig interieur en een exclusief design – in de woon- en slaapruimte, in de keuken en de badkamer – maken
van uw reizen met de ERIBA Touring een onvergetelijke gebeurtenis.

TOU R ING

ERIBA TOURING

• P
 erfect binnenklimaat
dankzij openingen in het
hefdaktentdoek
• Weinig brandstofverbruik door
aerodynamische voorzijde

•P
 erfecte volgeigenschappen
en veilig rijden

• 1,95 m stahoogte dankzij het
ERIBA-hefdak

•U
 nieke constructie uit de
luchtvaartindustrie

• Leverbaar in twee
verschillende buitenkleuren

E XC I T ING

Hoogtepunten

Modellen
• Triton 410

• Triton 420

• Troll 530

• Troll 540

• Familia 320

• Triton 418

• Triton 430

• Troll 535

• Troll 542

• Troll 550
NOVA

• Familia 310
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ER IB A

TOURING

WONEN
EN KOKEN

Fantastisch veel opbergruimte
Groter werkoppervlak
De klep aan de zijkant vergroot
uw werkplek – samen met de
optionele afdekking van de
gootsteen met een snijplank
ontstaat zo een groot werkvlak.

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

FEE L ING – NOVA L IG H T

TOU R ING

INSPIRERENDE WOONCULTUUR
VOOR ONDERWEG.

L I V ING

Klein, reizend ruimtewonder

E XC I T ING

De ERIBA Touring met hefdak pronkt
met een stahoogte van 1,95 meter.
Samen met de uitgekiende inrichting
in het warme meubeldecor Trentino
Birnbaum maakt het interieur een
vriendelijke indruk.

Zitgroepen

NOVA

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

14

15

ER IB A

TOURING

TOU R ING

SLAPEN EN
BADKAMER
INSPIRERENDE INRICHTINGSIDEEËN.

Alles op de juiste plaats

E XC I T ING

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

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

Optimaal slaapcomfort

NOVA

Geniet ook onderweg van het
grootste slaapcomfort. In de
ERIBA Touring kunt u uitrusten op
koudschuimmatrassen of op de
optionele binnenveringmatrassen met
een zachte matrasbeschermingshoes.
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COMPACT COMFORT VOOR
VEELEISENDE REIZIGERS.

ER IB A

FEELING | NOVA LIGHT

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

Perfect voor intensieve reiservaringen in combinatie met een comfortabel woongevoel: de lichte, wendbare ERIBA
Feeling en ERIBA Nova Light. De compacte ERIBA Feeling onderscheidt zich door een laag chassis en scoort dankzij
het hefdak met een ruim interieur en een aangename woonsfeer. De ERIBA Nova Light weet te bekoren dankzij de
comfortabele stahoogte. Dankzij het erg lage eigen gewicht kunt u nog allerhande bagage meenemen. Gezellige
zitgroepen en ligmogelijkheden zorgen voor een woon- en slaapcomfort dat zelfs aan de hoogste eisen voldoet.

TOU R ING

ERIBA FEELING EN ERIBA NOVA LIGHT

• Dichte isolatie dankzij de
beproefde PUAL-bouwwijze
• Perfect

binnenklimaat
dankzij openingen in het
hefdaktentdoek bij de
ERIBA Feeling

• Weinig brandstofverbruik
dankzij aerodynamische
opbouw

• Aangenaam om mee te reizen
dankzij wendbaarheid en
compactheid

• 1,95 m stahoogte dankzij het
ERIBA-hefdak bij de ERIBA
Feeling

• Optioneel slaapdak voor 2
personen bij de ERIBA Feeling

E XC I T ING

Hoogtepunten

Modellen
• Feeling 442

• Nova Light 465

• Nova Light 425

• Nova Light 442

• Feeling 470

• Nova Light 470
NOVA

• Feeling 425
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ER IB A

FEELING | NOVA LIGHT

WONEN
EN KOKEN
TOU R ING

OPTIMA AL WOONCOMFORT
IN EEN COMPACTE CARAVAN.

Handige vakantiekeuken
De compacte keuken van de
ERIBA Nova Light 442 biedt alles
wat u voor een onbekommerde
vakantie nodig heeft.

L I V ING

In de zitgroep van de
ERIBA Feeling 425, hier
afgebeeld met de stofcombinatie Fayon, kunt u heel
comfortabel en gezellig de
maaltijd nuttigen.

FEE L ING – NOVA L IG H T

Comfortabel eten

NOVA

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

E XC I T ING

Een goed gevoel
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FEE L ING – NOVA L IG H T

TOU R ING

ER IB A

FEELING | NOVA LIGHT

Compacte buitenafmetingen in
combinatie met een hoogwaardig
interieur: de Nova Light 442 met
eenpersoonsbedden in lengterichting
en koudschuimmatrassen met
meerdere zones en afneembare
matrasbeschermingshoes.

Multifunctionele badkamer
De ruime badkamer bekoort door
zijn multifunctionaliteit – in de
ERIBA Feeling 425 met een
modern toilet. Spanbanden zorgen
dat niets uit de open rekjes valt.
Op verzoek kan ook een douche
geïnstalleerd worden.

E XC I T ING

SLAPEN EN
BADKAMER

L I V ING

Rustig ontspannen

NOVA

TIJDLOOS MODERN ZONDER
COMPROMISSEN.
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TOU R ING

LICHT EN COMPACT:
DE PERFECTE CARAVAN
VOOR HET HELE GEZIN.

ER IB A

LI V ING

ERIBA LIVING

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

Met een chic design en aantrekkelijke kleurharmonie brengt de ERIBA Living jong en jong gebleven kampeerders
in vervoering. Het woongedeelte heeft een huiselijke uitstraling en het slaapgedeelte is zo comfortabel ingericht dat
grote en kleine caravanfans zich hier prima voelen. De stapelbedden maken de ERIBA Living erg kindvriendelijk.
Bovendien zijn er diverse opbergmogelijkheden om het opruimen een stuk eenvoudiger te maken. Kortom: de
ERIBA Living is de ideale caravan voor het hele gezin.

• S
 tabiele
lichtgewichtconstructie van de
opbouw
• GFK laag ter bescherming

tegen weer en hagel
• Grote extra laadmogelijkheden
• Optioneel slaapdak voor 2
personen

• R
 ijden zonder te
slingeren dankzij de
stabilisatorkoppeling

E XC I T ING

Hoogtepunten

• Optioneel gladde plaat

Modellen
• Living 525

• Living 560

• Living 485

• Living 555 XL

• Living 565
NOVA

• Living 470
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ER IB A

LI V ING

WONEN
EN KOKEN

FEE L ING – NOVA L IG H T

TOU R ING

OPTIMA AL WOONCOMFORT
IN EEN COMPACTE CARAVAN.

Mobiel wonen

L I V ING

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

Handig opbergvak

E XC I T ING

De royale dakbergkasten in
het mooie meubeldecor Grand
Oak hebben chroomkleurige
hoogglansgrepen. Diverse
open vakjes bieden nog meer
opbergmogelijkheden.

Overzichtelijke indeling

De afsluitbare koelkast van 142 liter
heeft een geïntegreerd vriesvak (15 liter)
en flexibel in te delen legplaten en werkt
naar keuze op 12 V, 230 V of gas.
26

De compacte keuken van de ERIBA Living biedt
alles wat u voor een onbekommerde vakantie
nodig hebt. In de ruime laden kunt u uw
keukengerei overzichtelijk opbergen.
NOVA

Hoogwaardige koelkast
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SLAPEN EN
BADKAMER

FEE L ING – NOVA L IG H T

PUUR PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN.

TOU R ING

ER IB A

LI V ING

Absoluut gezinsvriendelijk

L I V ING

De badkamer van de ERIBA Living is ideaal voor
gezinnen. Dankzij de praktische uitrustingselementen
kunt u alle benodigdheden snel en eenvoudig opbergen.

Prinsheerlijk slapen
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Extra slaapplaats

Opbergruimte om van te dromen

Het grote, traploos instelbare hefbed in de
Living 555 XL boven de zitgroep creëert
veel plaats in een voertuig met compacte
afmetingen.

De ruime bedkast onder het Franse bed van
de Living 485 is zowel van binnen als van
buiten, via het serviceluik van 100 x 40 cm,
perfect toegankelijk.

NOVA

E XC I T ING

Het grote dwarsbed voorin
de Living 525 heeft een
groot ligoppervlak en
bijzonder veel opbergruimte
onder het bed.

E XCITING
ER IB A

VEEL VRIJHEID
VOOR GEZINNEN.

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

De ERIBA Exciting bekoort dankzij het stijlvolle design en de aantrekkelijke kleurenharmonie. Woon- en slaapgedeelte
zijn praktisch uitgevoerd en stralen een huiselijke sfeer uit. Dankzij de flexibele indeling van de slaapplaatsen – twee
modellen beschikken over stapelbedden – is de ERIBA Exciting erg kindvriendelijk. Het innovatieve raum+system
biedt een optimale benutting van de ruimte, met een maximaal comfort en nog meer bewegingsvrijheid. In de
diverse opbergruimtes bevinden zich geen storende installaties. Kortom: de ERIBA Exciting is de ideale caravan
voor het hele gezin.

TOU R ING

ERIBA EXCITING

• L ed-achterlichten met
hybridetechnologie

• Optimaal toegankelijke
opbergruimte

• O
 ptioneel slaapdak voor 2
personen

• Vrije opbergruimtes, omdat
alle kabels in het kabelkanaal
zijn weggewerkt

• Veel laadmogelijkheden
• F
 amiliecaravan met
max. 9 slaapplaatsen

E XC I T ING

Hoogtepunten

Modellen
• Exciting 485

• Exciting 505

• Exciting 471

• Exciting 530

• Exciting 560
NOVA

• Exciting 470
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Comfortabel zitten

ER IB A

E XCITING

TOU R ING

In de ERIBA Exciting, hier in het stofdesign
Calvi, zit u op comfortabele kussens met
ondersteuning van de rug en knieën.

Gezellige sfeer

FEE L ING – NOVA L IG H T

De grote zitgroep voorin, in de Exciting 530
in het stofdesign Calvi in combinatie met het
meubeldecor Noce Cognac, straalt een luxueus
woongevoel uit.

E XC I T ING

De kook- en spoelbakcombinatie met 3-pits
kooktoestel heeft een ontstekingsbeveiliging,
is gemakkelijk te reinigen en biedt vooraan
nog voldoende plaats. Het koken wordt nog
gemakkelijker door de werkbladverlenging,
waarmee het werkblad op elk gewenst
moment kan worden vergroot.

L I V ING

Leuke combinatie

RUIMTE VOOR INDIVIDUELE
ONTPLOOIING.
32

NOVA

WONEN
EN KOKEN

E XCITING
ER IB A

SLAPEN EN
BADKAMER

TOU R ING

PUUR PLEZIER VOOR HET HELE GEZIN.

Lekker slapen

Veel speel- en ligplek

Royale eenpersoonsbedden in lengterichting met
veel opbergruimte boven in de dakbergkasten.
De kledingkasten zijn erg ruim.

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

E XC I T ING

L I V ING

Alles wat u nodig
hebt op een beperkte
oppervlakte en – dankzij
het meubeldecor Noce
Cognac in combinatie
met Alaska White – toch
met een gevoel van
veel ruimte.

FEE L ING – NOVA L IG H T

Klein maar fijn!

NOVA
ER IB A

NIEUW – AL MEER
DAN 50 JAAR.

L I V ING

FEE L ING – NOVA L IG H T

De naam is het programma. Dit jaar werd de favoriete Premium-serie volledig gerestyld. Dankzij de innovatieve
CLIMADUR-opbouwtechniek zijn de isolatiewaarden uitstekend en zijn de stabiliteit en levensduur ongeëvenaard.
Behalve de typische ronde vormen vallen meteen de zijwanden van gladde aluminiumplaat, de verzonken rail voor
de voortent en het dynamische design met de multifunctionele led-hybrideverlichting achteraan op.
Binnen wordt de moderniteit omarmd dankzij de nieuwe interieurdesigns Trend en Ambience met hun lichte decor
en nobele houten vlakken. Ontdek dat gerust zelf op de volgende pagina’s.
ERIBA Nova – welkom in uw nieuwe thuis!

TOU R ING

ERIBA NOVA

• Innovatieve CLIMADURopbouwtechniek: uitstekende
isolatie, optimale stabiliteit,
overtuigend voorkomen
• E
 RIBA Smart Home-systeem:
alle functies centraal of via
app te regelen

• Led-achterlichten met
hybridetechnologie
• Individueel comfort met ronde
of hoekvormige zitgroep
• Uitvoering Trend en Ambience

• L ichtconcept met dimbare
lichtzones en variabele
accentverlichting
• K
 ledingkast tot aan het
plafond met verlichting,
kleerhanger en planken

E XC I T ING

Hoogtepunten

Modellen
• Nova 530

• Nova 541

• Nova 555

• Nova 480

• N
 ova 540

• Nova 545

• Nova 590

• Nova 620
NOVA

• Nova 445
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ER IB A

NOVA

TOU R ING

WONEN
EN KOKEN

FEE L ING – NOVA L IG H T

THUIS IS NU OVERAL.

Mooi afgerond. Of toch
liever met hoekjes en kantjes?

L I V ING

Of u voor de geïntegreerde zitgroep de ronde
of hoekvormige variant kiest, u zit in elk geval
comfortabel en stijlvol – daarvoor zorgen de
hoogwaardige, moderne stoffen naar keuze.

Het plezier begint al
voor het koken.

E XC I T ING

Het ruime keukenblok ziet
er niet alleen voornaam
uit, maar bekoort ook
door de opbergruimte in
de talrijke laden en de
apothekerskast.

Erg licht? Het kan ook minder.
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NOVA

De ERIBA Nova-modellen beschikken over een
innovatief lichtconcept met dimbare lichtzones en
variabele accentverlichting. Dat biedt niet alleen
een aparte lichtsfeer, maar is ook in een handomdraai
via het Smart Home-systeem te bedienen.
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NOVA
ER IB A

SLAPEN EN
BADKAMER

TOU R ING

HET ENIGE WA AR GEEN PLA ATS VOOR
IS: DAGELIJKSE BESLOMMERINGEN.

De aangename V-bedden maken comfortabel in- en
uitstappen mogelijk en kunnen ver omhooggeklapt worden,
zodat de onderliggende opbergruimte goed bereikbaar is.
Geen zin om op te staan? De opbergruimte is ook langs
buiten bereikbaar.

Smart Home – nu ook voor uw tweede thuis.

FEE L ING – NOVA L IG H T

Voor de mooiste dag van het jaar.
En de mooiste nachten.

L I V ING

Met het standaard ERIBA Smart Home-systeem regelt u
gemakkelijk via het geïntegreerde digitale bedieningspaneel of
via de ERIBA-app op uw smartphone alle belangrijke functies,
zoals licht, verwarming, airco en warm water, en kunt u het
accu- en watertankniveau controleren.

Urenlang in
de badkamer?
Begrijpelijk.

E XC I T ING

De moderne, lichte
badkamer zal u
overtuigen door de talrijke
vakjes en kasten, waarin
alles een plaatsje krijgt –
en ook tijdens de rit op
die plaats blijft.

Kort? Lang? Met bloemen? Allemaal!
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NOVA

Om op vakantie geen kledingstuk te moeten
missen, hebben de ERIBA Nova-modellen een grote
kledingkast tot het plafond met verlichting, kleerhanger
en planken. Ongelooflijk handig!
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OPMERKING
Deze brochure geeft de stand van deze modellen weer op het moment van ter perse gaan. Ondanks controle
van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om tijdens het modeljaar
de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren. Vraag vóór afsluiting van de overeenkomst bij één van
onze geautoriseerde ERIBA-dealers naar de actuele stand van het product en de serie. De voertuigen zijn
voor een deel met opties afgebeeld, die in de actuele prijslijst vermeld staan en tegen meerprijs verkrijgbaar
zijn. De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang van ERIBA. De gegevens met
betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen
– afwijkingen in het kader van de productietoleranties (+/– 5 % max.) zijn mogelijk en toegestaan – zijn
zoals op het moment van ter perse gaan van deze brochure bekend. De gegevens komen overeen met
de Europese homologatiebepalingen en kunnen tot op het moment van de aankoop resp. levering van het
voertuig gewijzigd worden. Uw ERIBA-dealer zal u graag over eventuele wijzigingen en over de standaard
leveringsomvang informeren.
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ONTDEK MEER ONLINE.
De modellen in deze brochure vormen slechts een deel van het aanbod van ERIBA.
De complete ERIBA-serie vindt u op het internet op www.ERIBA.com of bij uw
ERIBA-dealer.

42

