
ERIBA Caravans
2018 Individuele

reisvrijheid



E
R

IB
A

-m
et

h
o

d
e

T
o

u
ri

n
g

F
ee

li
n

g
&

N
ov

a
L

ig
h

t
E

x
ci

ti
n

g
N

ov
a

G
L

&
N

ov
a

S
L

N
ov

a
S

E
R

IB
A

-s
er

v
ic

e

De ERIBA-methode
Pionier .......................................................................... 4
Geschiedenis .............................................................. 6
Merkwaarden ............................................................ 8

Touring
De serie ....................................................................... 16

- Familia 310 ........................................................... 22
- Familia 320 ........................................................... 22
- Triton 410 ............................................................. 23
- Triton 418 ............................................................. 23
- Triton 420 ............................................................. 24
- Triton 430 ............................................................ 24
- Troll 530 ............................................................... 25
- Troll 535 ................................................................ 25
- Troll 540 ............................................................... 26
- Troll 542 ............................................................... 26
- Troll 550 ............................................................... 27

Feeling & Nova Light
De serie ....................................................................... 28

- Feeling 425 .......................................................... 34
- Nova Light 425 ................................................... 34
- Feeling 442 .......................................................... 35
- Nova Light 442 ................................................... 35
- Nova Light 465 ................................................... 36
- Feeling 470 .......................................................... 37
- Nova Light 470 ................................................... 37

Exciting
De serie ....................................................................... 38

- Exciting 445 ......................................................... 44
- Exciting 470 ......................................................... 44
- Exciting 471 ......................................................... 45
- Exciting 485 ......................................................... 45
- Exciting 495 ......................................................... 46
- Exciting 505 ......................................................... 46
- Exciting 530 ......................................................... 47
- Exciting 545 ......................................................... 47
- Exciting 560 ......................................................... 48

Nova GL & SL
De serie ....................................................................... 50

- Nova 465 GL ........................................................ 56
- Nova 470 GL ........................................................ 56
- Nova 485 GL + SL .............................................. 57
- Nova 495 GL ........................................................ 57
- Nova 530 GL + SL .............................................. 58
- Nova 540 GL + SL .............................................. 58
- Nova 541 GL + SL .............................................. 59
- Nova 545 GL + SL .............................................. 59
- Nova 580 GL + SL .............................................. 60
- Nova 585 GL ........................................................ 60
- Nova 590 GL + SL .............................................. 61
- Nova 620 SL ........................................................ 61

Nova S
De serie ....................................................................... 62

- Nova S 545 .......................................................... 68
- Nova S 620 ........................................................... 68
- Nova S 690 .......................................................... 69

ERIBA-service
- Stoffen en decors ............................................... 70
- Opties .................................................................... 72
- Originele onderdelen & accessoires

van HYMER ........................................................... 74
- Service e rendabiliteit ....................................... 74

Inhoud

IMPRESSUM: 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

Ontdek meer online! De modellen in deze brochure vormen slechts een deel van het aanbod van
ERIBA. Alle ERIBA-series vindt u op het internet op www.eriba.com of bij uw ERIBA-dealer.

N
L

09
/2

01
7



De pionier

Erwin Hymer (* 27 juli 1930 † 11 april 2013), toonaangevende
persoonlijkheid voor de Europese caravan- en camperbranche.
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Uitvinder, visionair,
ondernemer
Erwin Hymer heeft zijn ondernemingsgroep
tot Europees marktleider gemaakt en zo
campinggeschiedenis geschreven.

Technische kennis, een pioniersgeest met ondernemingszin,
een gezonde portie vastberadenheid en toewijding − hierin
blonk Erwin Hymer als mens uit. De oprichter van de onderne-
ming, overleden in april 2013, begint klein en bouwt een on-
dernemingsgroep uit, die vandaag de dag tot de leidingge-
vende producenten van campers en caravans in Europa hoort
en wereldwijd actief is.

Als jonge ingenieur gaat Erwin Hymer in 1956 in op de uitno-
diging 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 reeksen, modellen en indelingen werden
in de voorbije 60 jaar gebouwd.
Vele campers en caravans zetten maatstaven en zijn een baan-
breker voor nieuwe trends − vooral op het gebied van tech-
niek, comfort, kwaliteit, design en veiligheid. Voor de oprich-
ter van ons bedrijf, Erwin Hymer, was het daarbij steeds
essentieel om bij nieuwe stappen en verdere ontwikkelingen
altijd rekening te houden met de wensen van de klant.

Dankzij zijn uitzonderlijke inventieve geest en zijn onuitputte-
lijke creativiteit heeft Erwin Hymer decennialang een stempel
gedrukt op de hele branche. Heel zijn filosofie dient ons als
voorbeeld voor toekomstige beslissingen binnen de
onderneming.

Het concept “mobiel reizen” is vanouds onlosmakelijk met
de naam HYMER verbonden. Onze klanten merken de passie
en de professionaliteit, waarmee wij onze voertuigen ontwik-
kelen en bouwen. Bij HYMER zijn we niet alleen trots op onze
60-jarige bedrijfsgeschiedenis, maar ook op onze medewer-
kers, die elke dag hun energie en ideeën investeren om reizen
in het origineel mogelijk te maken.

5De ERIBA-methode | Pionier
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Alfons Hymer begint met de
bouw van agrarische voertuigen.

Erich Bachem (“ERIBA”) en Erwin
Hymer bouwen de eerste cara-
van: de oer-Troll.

De ERIBA Touring-modellen Puck,
Faun en Troll ontstaan, gevolgd
door Pan, Familia, Triton en Titan.

De ERIBA Nova-modellen worden
geïntroduceerd.

ERIBA en HYMER gaan samen-
werken in de ERIBA-HYMER
GmbH.

De ERIBA Moving modellen zetten
met hun ronde opbouwvorm
maatstaven in de caravanindustrie.

Voor zijn innovatief raum+system
krijgt de ERIBA Nova de “Euro-
pean Innovation Award”.

De nieuw vormgegeven ERIBA
Nova is de modernste caravan in
de branche.

De ERIBA Nova Light verbindt de
compacte buitenmaten van de
ERIBA Feeling met de comfortken-
merken van een ERIBA Nova.

Opvallend mooi en overtuigend
praktisch: dat zijn de nieuwe,
plaatsbesparende wonderen van
de Nova-modelreeks.

Een uniek succesverhaal
De kroniek van de ERIBA-caravans.
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Als compact alternatief voor de
ERIBA Touring ontstaat de Eribet-
te in houtbouw.

De innovatieve PUAL-opbouw
wordt ontwikkeld en bewijst zijn
stabiliteit.

Ons nieuwste pronkstuk:
De ERIBA Nova S in het nieuwe,
modernere buitendesign en in
premiumuitvoering.

60 jaar in beweging:
ERIBA viert het jubileum.

De ERIBA Feeling, een moderne
caravan met hefdak, ontstaat.

Voor jonge kampeerders wordt
de ERIBA Exciting aan het pro-
gramma toegevoegd.

Te beginnen bij de legendarische Touring-modellen bij het
ontstaan van de firma, die ondertussen van een cultstatus
genieten, tot de luxueuze Nova-reeksen van nu: al zes de-
cennia drukken de ERIBA-caravans hun stempel op de hele
branche. Innovatieve technieken, continue vernieuwingen, een

optimaal comfort en een voortreffelijke kwaliteit zorgen voor
tevreden klanten en nieuwe trends. Ga mee met ons op een
fascinerende tijdreis doorheen de geschiedenis van de
ERIBA-caravans.

2012

2016 2017

1976 1978

2005

Bezoek het Erwin Hymer-
museum en laat je via droom-
wegen onderdompelen in de
wereld van het mobiele reizen.
www.erwin-hymer-museum.de



Opbouw en veiligheid
Met ERIBA op alles veilig voorbereid zijn.

Gestroomlijnde
stalenbuisconstructie

Bescheiden hoogte
op de weg (226 cm)

Hoge rijstabiliteit
en perfecte

volgeigenschappen

Hefdak met 26 mm
sandwich-isolatie

en 1,95 m stahoogte

Moderne opbouwtechniek
met ronde dak- en
zijwandkoppeling en 51 mm
GFK lichtgewicht vloer

Hoogste stabiliteit
en uitstekende
isolatiewaarden
dankzij de PUAL-
buitenwand

Perfecte winterhardheid
door de slimme
klimaatoplossingen en
gepatenteerde PUAL-
bouwwijze

voor meer comfort en ruimte
raum



Soft-close
Alle schuifladen in de keuken hebben een
rollager en lopen erg licht. Ze beschikken
over een hoogwaardige Servo-soft-sluiting
en een met één hand te bedienen
push-lock-vergrendeling, die het open- en
dichtklappen van de schuifladen tijdens de
reis verhindert.

Het innovatieve raum+system van ERIBA biedt u nu op dezelfde ruimte
nog meer comfort en plaats. Goed toegankelijke opbergruimtes, grote
dakbergkasten en standaard een ‘kelder’ onder de bedden en zitgroep
zorgen voor een heleboel extra opbergruimte. Dankzij het raum+system
zijn bedden van twee meter lang, een comfortabele rondzitgroep en een
ruime badkamer mogelijk.

Ledverlichting
Om elektriciteit te besparen, zijn in het
hele voertuig zuinige led-lampen geïn-
tegreerd. Optioneel verkrijgbaar is de

led-sfeerverlichting als afsluiting van de
dakbergkasten.

HY-Tec INSIDE
De toekomst is nu – ontdek
de unieke ERIBA-technologie.

raum

Luchtcirculatie
Alle dakbergkasten bezitten standaard aan de
achterzijde een opening, waardoor warme lucht
ongehinderd kan circuleren. Hierdoor worden
sterke temperatuurverschillen en ongewenste
condensvorming voorkomen.

Slaapcomfort
Het ERIBA-slaapcomfortsysteem met hoog-
waardige schotellattenbodem als optionele
uitvoering brengt de voordelen van koud-
schuimmatrassen met verschillende zones
optimaal tot uiting. Elk lichaamsdeel wordt
met een passende tegendruk ondersteund –

voor een weldadige, heilzame nachtrust.

Ontspanning onderweg
Dankzij het optionele ERIBA-smart-multimediapakket met
een 22-inch led-tv in het woongedeelte, een 19-inch led-tv
in het slaapgedeelte en een DSP-box kunt u bijv. in het
woongedeelte tv kijken en tegelijk in de slaapkamer naar de
radio luisteren.
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Extra veel plaats

Uw extra opbergruimte

100% bruikbare opbergruimte

Perfecte toegankelijkheid

Installaties beschermd tegen beschadiging:
+ Therme in de kledingkast
+ Verswatertank onder de vloer
+ Alle installaties verwijderd uit de opbergruimte en
veilig geïntegreerd in een installatiekanaal

Royaal serviceluik van 400 x 1.000 mm onder de bedden

Doorlaadvak/skibox

Uw extra comfort

Bedden van 2 meter

Comfortabele rondzitgroep

Keuken met Smart-Tower-koelkast met een inhoud
van 146 l

Extra ruime badkamer

1,98 m stahoogte

Het innovatieve raum+system biedt u nu op dezelfde ruimte nog meer comfort en plaats.
Geniet in de nieuwe ERIBA Nova van extra bewegingsvrijheid en comfort, dankzij een cen-
traal geïnstalleerd techniekcenter en systeemrails – en dat is standaard.

Het raum+system

raum

Rubrizierung
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13De ERIBA-methode | Merkwaarden

Als beste getest in de Koudekamertest.

ERIBA-wintertechnologie

Van het eerste idee tot het uiteindelijke product: bij HYMER is
alles Made in Germany. Ofwel Made in Bad Waldsee want daar
staat vanaf het begin in 1957 het hoofdkantoor van dit fami-
liebedrijf. Het hart van het HYMER-hoofdkantoor wordt ge-
vormd door de in 2007 ingewijde fabriekshal met een opper-
vlakte van 24.000 m² en de modernste fabricagetechnologie.
Op vier productbanden worden net als bij de automobiel-
branche en volgens de strenge kwaliteitsnormen van HY-
MER de meest uiteenlopende campers en caravans ge-
bouwd. Wat in het ontwerpteam ontstaat en door
schaalgetrouwen CAD-constructietekeningen tot leven
wordt gewekt, voeren onze medewerkers vervolgens in de meu-
belbouw, op de bekledingsafdeling en in het naaiatelier uit. Aan
het eind van de productiehal worden alle caravans onderwor-
pen aan de finale eindcontrole. Dat betekent dat alle caravans
een finale test doorlopen: onze eindkwaliteitscontrole. Na deze
controle worden de voertuigen glimmend gepolijst.

Made in Germany
Van Bad Waldsee over de hele wereld.

Perfecte isolatiewaarden dankzij PUAL-constructie
van 30 mm 1

Warme voeten dankzij 50 mm-
styrofoam-isolatie in de vloer 1

Ideaal binnenklimaat en warmteverdeling door
ERIBA-ventilatiesysteem

Drooglade boven de verwarming 1

Grote ramen met dubbel glas

Krachtig verwarmingsconcept – optioneel met 4-circuit
Alde-verwarmingsinstallatie 2

Warmwater-vloerverwarming 2

100% vorstbestendige installatie

Uitstekende testresultaten in de koudekamer

1) Alleen bij Nova GL 2) Optie
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Gewoon klasse – ERIBA-caravans.
Een keur aan modellen.

Touring

Comfortklasse

ERIBA Feeling Exciting

Pagina 28

ERIBA Nova Light

Pagina 16 Pagina 38

Pagina 28

Rubrizierung
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Comfort-Plusklasse

ERIBA Nova GL

Superior-klasse

ERIBA Nova SL

Luxe-klasse

Nova S

Pagina 50Pagina 50 Pagina 62



ERIBA Touring

ERIBA Touring
De cultcaravan voor individualisten.
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 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.

Perfect binnenklimaat
dankzij openingen in
het hefdaktentdoek

Weinig brandstof-
verbruik dankzij aero-
dynamische voorzijde

Perfecte volgeigen-
schappen en veilig

rijden

Uniek bouwprincipe uit
de luchtvaartindustrie

1,95 m stahoogte dank-
zij het ERIBA-hefdak

Leverbaar in twee
verschillende

exterieurkleuren

• Familia 310 pagina 22

• Familia 320 pagina 22

• Triton 410 pagina 23

• Triton 418 pagina 23

• Triton 420 pagina 24

• Triton 430 pagina 24

• Troll 530 pagina 25

• Troll 535 pagina 25

• Troll 540 pagina 26

• Troll 542 pagina 26

• Troll 550 pagina 27
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18ERIBA Touring | Woon- en keukencomfort

Klein, reizend ruimtewonder.
De ERIBA Touring met hefdak

pronkt met een stahoogte van
1,95 meter. Samen met de uitge-

kiende inrichting in het warme
meubeldecor Trentino Birnbaum
geeft het interieur een vriendelij-

ke indruk.

Alle zitgroepen laten zich in een
handomdraai tot een comfortabel

bed omvormen. De ruime,
gemakkelijk toegankelijke

zitkasten bieden veel en
gemakkelijk toegankelijke

opbergruimte.
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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 werk-
vlak.

Fantastisch veel opbergruimte.
Alle vaste bedden laten zich gemakkelijk om-
hoogklappen en worden door uitzetters veilig

in positie gehouden. De reusachtige bedkasten
zijn zo van binnen optimaal toegankelijk –

evenals van buiten via het serviceluik rechts
(gedeeltelijk optioneel).

Woon- en
keukencomfort
Inspirerende wooncultuur
voor onderweg.



20ERIBA Touring | Slaap- en badkamert

Slaap- en
badkamert

Inspirerende
inrichtingsideeën.
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Optimaal slaapcomfort.
Geniet ook onderweg van het grootste
slaapcomfort. In de
ERIBA Touring kunt u uitrusten op
koudschuimmatrassen of op de
optionele binnenveringsmatrassen
met een zachte matrasbescher-
mingshoes.

Alles op de juiste plaats.
In de badkamer bevinden zich
een in hoogte verstelbare
spiegel, een rek met span-
banden om spullen in op te
bergen, een handdoekhouder
en een banktoilet.
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*Optie = optionele uitvoering

Familia 310

Familia 320 Hoogtepunten:

• lichtgewicht

• compacte afmetingen

• keuken en badkamer voorin,
keuken met veel opbergruimte

• goede opbergmogelijkheid
dankzij de hoge kast met
koelkast naast ingang

• zitgroep achterin wordt
omgebouwd tot bed

Hoogtepunten:

• lichtgewicht

• compacte afmetingen

• vast bed achterin, optioneel
ook met zitgroep achterin

• geen extra campingtafel nodig:
tafel van de zitgroep kan ook
buiten aan de wielkast worden
gehangen

• optionele zitbank-verbreding
voor een groter ligoppervlak

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Familia 310 371x200x226 cm 720 kg 180–330* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Familia 320 371x200x226 cm 750 kg 150–300* kg Enkel

ERIBA Touring | Familia 310 en 320
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Triton 410

Triton 418 Hoogtepunten:

• vast bed achterin

• gevoel van ruimte

• grote kledingkast

• grote zitgroep voorin

• gewichtsverandering tot
1.300 kg

Hoogtepunten:

• gewichtsverandering tot
1.300 kg

• twee zitgroepen, zitgroep ach-
terin kan worden omgebouwd
tot groot bed

• als optie is de zitgroep achterin
ook leverbaar met vrijstaande
tafel en “nachtkastje”, kan dan
ook als rondzitgroep worden
gebruikt

• gevoel van ruimte

• grote kledingkast

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Triton 410 421x200x226 cm 795 kg 205–505* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Triton 418 421x200x226 cm 805 kg 195–495* kg Enkel *

ERIBA Touring | Triton 410 en 418
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*Optie = optionele uitvoering

Hoogtepunten:

• gezellige zitgroep voorin

• vast bed achterin met
daaronder veel opbergruimte

• badkamer met optioneel
douchepakket

• keuken met werkblad-
verlenging

Hoogtepunten:

• keuken en badkamer voorin

• grote zitgroep achterin, die
omgebouwd kan worden tot
bed

• kleine wandkast met koelkast
pal naast de ingang, daardoor
veel opbergruimte in de keuken

Triton 420

Triton 430

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Triton 420 421x200x226 cm 855 kg 145–445* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Triton 430 421x200x226 cm 865 kg 135–435* kg Enkel

ERIBA Touring | Triton 420 en 430
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Hoogtepunten:

• grote koelkast – compressor-
koelkast koelt ook bij hoge
buitentemperaturen altijd
constant

• elektropakket, gaskachel met
ingebouwde boiler, warme-
luchtverdeling en een 30 l
verswatertank standaard
ingebouwd

• keuken met grote laden

• groot dwarsbed achterin met
veel opbergruimte

• badkamer met diverse plankjes
en vakjes

Hoogtepunten:

• gezellige zitgroep voorin

• groot dwarsbed achterin met
veel opbergruimte daaronder

• kledingkast en extra legkast

• badkamer met diverse plankjes
en vakjes

Troll 530

Troll 535

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Troll 530 471x210x226 cm 965 kg 335–435* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Troll 535 471x210x226 cm 1.020 kg 280–380* kg Enkel

ERIBA Touring | Troll 530 en 535
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*Optie = optionele uitvoering

Hoogtepunten:

• met eenpersoonsbedden en
hoge cocoonfactor – iedereen
kan opstaan wanneer hij wil
zonder medereizigers te
wekken

• bijzonder grote opbergruimte
onder de bedden

• gezellige zitgroep voorin – opti-
oneel in stopcontactpakket met
een dubbele USB-poort

• keuken met werkblad-
verlenging

Hoogtepunten:

• zitgroep voorin

• zitgroep achterin kan worden
omgebouwd tot een groot bed

• optioneel met uitneembare
tafel en ‘nachtkastje’

• badkamer met diverse plankjes
en vakjes

• kledingkast

Troll 540

Troll 542

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Troll 540 471x210x226 cm 1.005 kg 295–395* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Troll 542 471x210x226 cm 965 kg 335–435* kg Enkel

ERIBA Touring | Troll 540 en 542
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Hoogtepunten:

• vast bed achterin

• klein werkblad/hoge kast naast
het bed

• royale zitgroep optioneel met
zitbank-verbreding, waardoor
er max. 4 slaapplaatsen zijn

• grote zitgroep met extra werk-
vlak voorin

• grote kledingkast

Troll 550

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Troll 550 471x210x226 cm 1.025 kg 275–375* kg Enkel *

ERIBA Touring | Troll 550



Dichte isolatie dankzij
de beproefde

PUAL-constructie

Perfect binnenklimaat dank-
zij openingen in het hefdak-

tentdoek bij de ERIBA Feeling

Weinig brandstof-
verbruik dankzij aero-
dynamische opbouw

1,95 m stahoogte dank-
zij het ERIBA-hefdak bij

de ERIBA Feeling

Aangenaam om mee te
reizen dankzij wend-

baarheid en
compactheid

ERIBA Feeling en
ERIBA Nova Light

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 aange-
name 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 zit-
groepen en ligmogelijkheden zorgen voor een woon- en slaapcomfort dat zelfs aan de
hoogste eisen voldoet.

Compact comfort voor veeleisende
reizigers.

• Feeling 425 pagina 34

• Nova Light 425 pagina 34

• Feeling 442 pagina 35

• Nova Light 442 pagina 35

• Nova Light 465 pagina 36

• Feeling 470 pagina 37

• Nova Light 470 pagina 37

ERIBA Feeling & Nova Light

Optioneel slaapdak
voor 2 personen

bij de ERIBA Feeling
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Zich goed voelen
Modern en aantrekkelijk inge-

richt: de ERIBA Feeling geeft een
aangenaam ruimtegevoel en

een sportief reisgevoel
overal ter wereld.

ERIBA Feeling & Nova Light | Woon- en keukencomfort 30
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Handige vakantiekeuken. De
compacte keuken van de ERIBA
Nova Light 442 biedt alles wat
u voor een onbekommerde
vakantie nodig heeft.

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

Woon- en
keukencomfort
Optimaal wooncomfort
in een compacte caravan.

31



Slaap- en
badkamer
Tijdloos modern zonder

compromissen.

ERIBA Feeling & Nova Light | Slaap- en badkamer 32
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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.

Ontspannen rust. Compacte
buitenafmetingen in combi-
natie met een hoogwaardig
interieur: de Nova Light 442
met eenpersoonsbedden in
lengterichting en koud-
schuimmatrassen met meer-
dere zones en afneembare
matrasbeschermingshoes.

33
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*Optie = optionele uitvoering

Hoogtepunten:

• compacte afmetingen

• lichtgewicht

• stahoogte zonder hefdak

• keuken met kleine hoge kast

• vast bed achterin met veel op-
bergruimte en perfecte toegang
vanaf binnen en buiten

• grote zitgroep voorin

Hoogtepunten:

• compacte afmetingen

• lichtgewicht

• standaard met hefdak, opti-
oneel slaapdak verkrijgbaar,
daarmee slaapplaatsen voor
max. vijf personen bij een
geringe totale hoogte

• vast bed achterin met veel op-
bergruimte en perfecte toegang
vanaf binnen en buiten

• grote zitgroep voorin

• keuken met kleine hoge kast

Feeling 425

Nova Light 425

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Feeling 425 486x217x224 cm 970 kg 230–530* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Nova Light 425 486x217x257 cm 995 kg 205–505* kg Enkel

ERIBA Feeling & Nova Light | 425
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Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden met hoge
cocoonfactor

• grote keuken

• veel opbergruimte onder de
royale bedden

• stahoogte van 1,98 m

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden met hoge
cocoonfactor

• grote keuken

• veel opbergruimte onder de
royale bedden

• optioneel leverbaar met slaap-
dak voor 2 personen extra

• geringe totale hoogte

Feeling 442

Nova Light 442

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Feeling 442 546x217x224 cm 1.090 kg 210–410* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Nova Light 442 546x217x257 cm 1.100 kg 200–400* kg Enkel

ERIBA Feeling & Nova Light | 442
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Hoogtepunten:

• groot bed voor twee
personen achterin

• gezellige omgedraaide zitgroep
voorin met aansluitend prak-
tisch ingerichte keuken

• grote kledingkast

• gevoel van ruimte ondanks de
compacte afmetingen

Nova Light 465

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Nova Light 465 486x225x257 cm 1.020 kg 180–480* kg Enkel

Nu lezen: Hoe alles begon … uitvinder, visionair, ondernemer –
60 jaar geleden legde Erwin Hymer met de constructie van zijn
eerste caravan de basis voor een succesvolle onderneming. In
het nieuwste HYMER Magazin leest u nu hoe HYMER zich
sindsdien heeft ontwikkeld tot Europees marktleider in de
camperindustrie.

Geniet bovendien van interessante reisverslagen, veelzijdige
reis- en cultuurtips en aanbevelingen over aantrekkelijke be-
stemmingen. Vakantiesfeer inclusief! Natuurlijk informeren wij
u ook over alle noviteiten van HYMER. Als eigenaar van de
FREEONTOUR-klantenkaart krijgt u het magazine gratis
toegezonden.

De hele wereld van het reizen
Analoog of digitaal – altijd heel persoonlijk.
Via onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten en geïnteresseerden over onze produc-
ten en noviteiten, en wat zo mooi is, dat doen wij helemaal gratis! Meld u daarom vandaag
nog aan voor onze nieuwsbrief op www.eriba.com

ERIBA Nova Light | 465
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*Optie = optionele uitvoering

Hoogtepunten:

• compacte afmetingen

• lichtgewicht

• eenpersoonsbedden voorin,
dankzij de optionele,
uitschuifbare lattenbodem
om te bouwen tot groot
tweepersoonsbed

• grote kledingkast

• Gezellige zitgroep

• compacte keuken

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden voorin,
dankzij de optionele,
uitschuifbare lattenbodem
om te bouwen tot groot
tweepersoonsbed

• gezellige zitgroep achterin

• optioneel slaapdak, daardoor
ruimte voor max. vijf personen

Feeling 470

Nova Light 470

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Feeling 470 526x217x224 cm 1.020 kg 280–480* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen

Nova Light 470 526x217x257 cm 1.065 kg 235–435* kg Enkel

ERIBA Feeling & Nova Light |470



ERIBA Exciting
Veel vrijheid voor gezinnen.
De ERIBA Exciting bekoort dankzij het nobele design en de aantrekkelijke kleurenharmonie. Woon- en
slaapgedeelte zijn praktisch uitgevoerd en stralen een huiselijke sfeer uit. Dankzij de flexibele inde-
ling 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.

Led-achterlichten
met hybridetechnologie

Groot panorama
dakluik

in het woongedeelte

Veel laadmogelijkheden

Familiecaravan met
max.

9 slaapplaatsen

Soft-Close in
keuken en

dakbergkasten

Vrije opbergruimtes,
omdat alle kabels

in het kabelkanaal zijn
weggewerkt

• Exciting 445 pagina 44

• Exciting 470 pagina 44

• Exciting 471 pagina 45

• Exciting 485 pagina 45

• Exciting 495 pagina 46

• Exciting 505 pagina 46

• Exciting 530 pagina 47

• Exciting 545 pagina 47

• Exciting 560 pagina 48

ERIBA Exciting
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Leuke combinatie.
Het aanrecht biedt naast het
gemakkelijk te reinigen 3-pits

kooktoestel met ontstekingsbe-
veiliging en de gootsteen voorin

voldoende ruimte.
Vergemakkelijkt het koken door

de werkbladverlenging waarmee
het werkblad op elk gewenst mo-

ment kan worden vergroot.

Gezellige sfeer.
De grote zitgroep voorin, uitgevoerd

in Exciting 495, met stofdesign Leano
in combinatie met het meubeldecor

Noce Cognac straalt een luxe woon-
gevoel uit.

Comfortabel zitten.
In de ERIBA Exciting, hier in het
stofdesign Leano, zit u op com-

fortabele kussens met ondersteu-
ning van de rug en knieën.

Woon- en
keukencomfort
Ruimte voor
individuele
ontplooiing.

ERIBA Exciting | Woon- en keukencomfort 40 Rubrizierung
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Slaap- en
badkamer

Puur woongenot voor
het hele gezin.

Lekker slapen.
Royale eenpersoonsbedden in lengterichting met veel op-
bergruimte boven in de dakbergkasten die door het soft-

closesysteem zacht en automatisch dichtgaan. De
kledingkasten met ingebouwde verlichting zijn erg ruim.

Veel speel- en ligruimte.
Met behulp van een optionele, uitschuifbare lattenbodem kunt

u van de eenpersoonsbedden in lengterichting snel en een-
voudig een grote speel- en ligplek maken voor het hele gezin.

ERIBA Exciting | Slaap- en badkamer 42 Rubrizierung

E
x

ci
ti

n
g

Compact, maar wauw! Alles
wat u nodig hebt – op een beperkt
oppervlak en dankzij het meubel-
decor Noce Cognac in combinatie
met Alaska White toch met
een gevoel van veel ruimte.
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Exciting | 445 en 470

Hoogtepunten:

• queensbed vanaf beide kanten
toegankelijk

• twee kledingkasten

• groot raam bij de bedden –
wakkergekust worden door de
zon

• handige hoge kast naast de
rondzitgroep

• grote koelkast op ooghoogte

Hoogtepunten:

• op het kleinste oppervlak, alles
wat een camper nodig heeft:
rondzitgroep voor gezellige
uurtjes

• compacte keuken met voldoen-
de werkvlak dankzij de neer-
klapbare werkbladverlenging

• groot bed met heel veel
opbergruimte

• gevoel van ruimte

• gering eigen gewicht

• comfortabel bed met koud-
schuimmatras

Exciting 445

Exciting 470

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 445 525x230x258 cm 1.140 kg 210–560* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 470 614x230x258 cm 1.330 kg 170–670* kg Enkel *
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45ERIBA Exciting | 471 en 485

Hoogtepunten:

• gezellige rondzitgroep
achterin

• groot bed voorin met voldoen-
de opbergruimte

• grote koelkast op ooghoogte

• grote keukenladen met vol-
doende opbergruimte voor alle
keukenbenodigdheden

• kleine open kast aan het
voeteneinde van het bed

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden voorin,
dankzij de optionele, uitschuif-
bare lattenbodem gemakkelijk
om te bouwen tot groot twee-
persoonsbed

• twee kledingkasten ruimte-
besparend geplaatst aan het
voeteneinde van het bed

• handige hoge kast naast de
zitgroep

• keuken met neerklapbare ver-
lenging van het aanrechtblad

• gezellige rondzitgroep

Exciting 471

Exciting 485

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 471 572x230x258 cm 1.160 kg 240–540* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 485 568x230x258 cm 1.295 kg 205–405* kg Enkel *
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Exciting | 495 en 505

Hoogtepunten:

• stapelbedden achterkant,
onderste bed kan worden
opgeklapt en als opbergruimte
worden gebruikt (toegang via
garageluik); kinderkamer kan
door houten schuifdeur worden
afgescheiden

• een grote kledingkast en extra
legkast

• grote koelkast op ooghoogte

• gezellige omgedraaide zitgroep

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden achterin,
dankzij de optionele, uitschuif-
bare lattenbodem gemakkelijk
om te bouwen tot groot twee-
persoonsbed

• kledingkast iets afgeschuind
voor gemakkelijke bereikbaar-
heid in de zitgroep

• kleine hoge kast naast de rond-
zitgroep

• gevoel van ruimte

• rondzitgroep voorin met
standaardraam

Exciting 495

Exciting 505

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 495 587x230x258 cm 1.270 kg 230–730* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 505 654x230x258 cm 1.380 kg 220–620* kg Enkel *
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47ERIBA Exciting | 530 en 545

Hoogtepunten:

• grote zitgroep U+

• grote L-vormige keuken
met bar en veel opbergruimte

• grote koelkast op ooghoogte

• groot bed voorin met voldoen-
de opbergruimte daaronder

Hoogtepunten:

• eenpersoonsbedden voorin,
dankzij de optionele, uitschuif-
bare lattenbodem gemakkelijk
om te bouwen tot groot twee-
persoonsbed

• grote keuken met optionele
apothekerskast

• grote koelkast op ooghoogte

• gezellige rondzitgroep

Exciting 530

Exciting 545

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 530 642x230x258 cm 1.300 kg 200–700* kg Enkel *

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/
optie* As Slaapplaatsen/

optie*:

Exciting 545 650x250x258 cm 1.480 kg 120–520* kg Enkel *
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Exciting | 560

Hoogtepunten:

• ruime gezinscaravan en ruimte
voor max. 9 personen dankzij
het optionele derde stapelbed
en slaapdak

• grote kledingkast en
legkast met verlichting

• rondzitgroep – plaats voor
het hele gezin

• grote koelkast op ooghoogte

• ruime keuken met grote lades

Exciting 560

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen/

optie*:

ERIBA Exciting 560 679x250x258 cm 1.490 kg 110–510* kg Enkel *
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Zullen we vrienden zijn?
Wij maken ook deel uit van de wereld-

wijde Facebook-gemeenschap. Deel
uw ERVARINGEN met ons.

U wilt nog meer over ons weten?
Op onze website vindt u alle wetenswaardigheden over
HYMER: geschiedenis van het bedrijf, een overzicht van alle
modellen en gedetailleerde informatie, alles over de vele
services, originele accessoires van HYMER, huurmogelijk-
heden, proefritten en nog veel meer. Bezoek onze website:
hymer.com, het is de moeite waard

Stuurt u ons een foto?
Vakantiefoto’s of reistips – wij kijken uit naar uw

posts op Instagram.

Goede reis op
alle kanalen



ERIBA Nova GL
en Nova SL
Opvallend mooi en praktisch.
De ERIBA Nova GL scoort met unieke comforteigenschappen, optimale functionaliteit en perfecte praktijk-
gerichtheid. Het meubeldecor Trentino Birnbaum creëert een klassiek-stijlvolle sfeer. Opvallend zijn de
nieuwe, multifunctionele achterlichten die ‘s nachts in de vorm van de drie balken van het HYMER-logo
oplichten. Het raum+system garandeert op dezelfde woonoppervlakte meer ruimte en bewegingsvrij-
heid. Uitstekende opbouwtechniek, bedden van minstens 2 meter lang, praktische installatiesystemen
en winterbestendigheid behoren tot de hoogtepunten van de Nova-generatie. De ERIBA Nova SL/GL is
de ideale caravan voor de winter. Dat is onder andere te danken aan de PUAL-hightech-opbouw en de
vorstbestendige installaties. De ERIBA Nova SL is verder voorzien van een 51 mm dikke GFK vloer en
ramen met PU-raamframes.

PUAL-constructie: prima
isolatie, optimale

stabiliteit

Meer bewegingsvrijheid
met een stahoogte van

1,98 m

raum+system:
extra bergruimte

Uitstekende isolatie
dankzij de

51-mm-sandwichbodem

Led-achterlichten
met hybridetechnologie

Ronde of hoekige
zithoeken

(deels optioneel)

• Nova 465 GL Pagina 56

• Nova 470 GL Pagina 56

• Nova 485 GL/SL Pagina 57

• Nova 495 GL Pagina 57

• Nova 530 GL/SL Pagina 58

• Nova 540 GL/SL Pagina 58

• Nova 541 GL/SL Pagina 59

• Nova 545 GL/SL Pagina 59

• Nova 580 GL/SL Pagina 60

• Nova 585 GL Pagina 60

• Nova 590 GL/SL Pagina 61

• Nova 620 SL Pagina 61

ERIBA Nova GL en Nova SL
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Wonen zoals thuis.
In de ERIBA Nova 540 GL merkt u nauwelijks een
verschil met uw woonkamer thuis dankzij de uiterst
comfortabele zitgroep in het warme meubeldecor
Trentino Birnbaum.

Leuke combinatie.
Het aanrecht biedt naast het gemakkelijk te reinigen 3-pits kooktoestel
met ontstekingsbeveiliging en de gootsteen vooraan nog voldoende ruimte
om uw eten te bereiden.

Woon- en
keuken-
comfort
Mobiel en luxueus
wonen.

ERIBA Nova GL | Woon- en keukencomfort

(op de foto’s staan vergelijkbare stoffen en gordijnen)

52 Rubrizerung
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Alle wensen vervuld.
Van modern design tot in de kleinste uitvoe-
ringsdetails: de ERIBA Nova SL creëert een
aangenaam woongevoel en laat geen wens
meer open.

Gezellige sfeer.
De standaard sfeerverlichting zorgt ‘s avonds
voor een gezellige sfeer in de caravan. Zo
kunt u urenlang gezellig samen doorbrengen –
zoals hier in de Nova 540 SL.

Hoge koelkast.
De Smart-Tower-koelkast met een inhoud van 148 liter en een
afzonderlijk vriesvak van 12 liter krijgt in de Nova SL een
bijzonder plaatsje.

Gemakkelijk te openen en zacht te sluiten.
De moderne keuken beschikt over laden met Soft-Close-functie,
waarin tal van keukenbenodigheden een plaatsje vinden.

ERIBA Nova SL | Wonen en koken 53



Nova S

Slaap- en
badkamer

Wellnessoase voor de
hoogste eisen.

Badkamer en douche.
De badkamer aan de
zijkant in de Nova 485
GL is een oase van wel-
behagen en een ware
blikvanger: met bam-
boestok-applicatie, in-
directe verlichting en
led-spots.

Veilig opgeborgen.
De badkamer in de ERIBA Nova
540 GL bekoort dankzij de talrijke
open en gesloten rekjes en kasten,
waarin u alle badkamerspulletjes
veilig kunt opbergen.

Een bed als thuis.
Onder de afneembare, wasbare matrasbeschermingshoes garandeert een hoog-
waardige koudschuimmatras slaapcomfort net als thuis. Eenpersoonsbedden
of ligweide: in no time maakt u een groot bed – en het meubeldecor Trentino
Birnbaum zorgt altijd voor een aangename sfeer.

ERIBA Nova GL | Slaap- en badkamer 54

(op de foto’s staan vergelijkbare stoffen en gordijnen)

Rubrizerung 55
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Prachtig tot het
kleinste detail.
Dankzij de overzichtelijk
en praktisch geplaatste
vakjes is uw badkamer-
kast steeds ordelijk. Hier
kunt u talrijke badka-
merspulletjes en cosme-
tica comfortabel opber-
gen – hier met optionele
luxe douche-uitvoering.

Volkomen luxe.
Meer luxe in de badkamer
is niet mogelijk: een stijlvol

design, hoogwaardige
materialen, uitgekiende

opbergmogelijkheden en
perfecte functionaliteit.

Eenpersoonsbedden om van te dromen.
De beste omstandigheden om ontspannen te slapen: twee meter lange eenpersoonsbedden met koudschuim-
matrassen, ergonomische houten lattenbodem en afneembare matrasbeschermingshoezen. Met een optionele,
uitschuifbare lattenbodem kunt u de twee eenpersoonsbedden ook tot een grote ligweide omvormen.

55ERIBA Nova SL | Slapen en badkamer
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Nova | 465 GL en 470 GL

Hoogtepunten:

• compacte indeling – op het
kleinste oppervlak comfortabel
reizen

• gevoel van ruimte dankzij de
vrije zichtas

• keuken met apart blad voor
koffiezetapparaat

• gezellige rondzitgroep

• badkamer achterin met
wastafel daarbuiten

• kleine hoge kast bij de
ingang met ruimte
voor een tv

Nova 465 GL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 465 GL 552x230x262 cm 1.280 kg 220–520* kg Enkel

Hoogtepunten:

• zitgroep voorin met uitneem-
bare tafel en nachtkastjes, kan
worden omgebouwd tot een
groot tweepersoonsbed

• opbergruimte boven de
koelkast

• tafel kan naast de keuken
worden opgeborgen

• grote kledingkast achterin

• douche met vaste douche-
wanden – comfort zoals thuis

• grote badkamer

Nova 470 GL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 470 GL 554x230x262 cm 1.340 kg 160–460* kg Enkel
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57ERIBA Nova | 485 GL & SL en 495 GL

Hoogtepunten:

• zitgroep voorin

• licht afgeschuinde cockpit-
keuken met extra werkblad
voor bijv. een
koffiezetapparaat

• eenpersoonsbedden achterin,
dankzij de optionele,
uitschuifbare lattenbodem
om te bouwen tot groot
tweepersoonsbed

• gevoel van ruimte

Nova 495 GL

Hoogtepunten:

• grote rondzitgroep voorin met
kleine hoge kast

• grote koelkast op ooghoogte

• groot bed met veel opberg-
ruimte

• cockpit-keuken met extra werk-
blad voor bijv. een
koffiezetapparaat

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 485 GL 578x230x262 cm 1.330 kg 170–670* kg Enkel

Nova 485 SL 578x230x262 cm 1.400 kg 100–600* kg Enkel

Nova 485 GL + SL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 495 GL 579x230x262 cm 1.320 kg 180–480* kg Enkel
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Nova | 530 GL en SL en 540 GL en SL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 540 GL 627x240x262 cm 1.450 kg 250–550* kg Enkel

Nova 540 SL 627x240x262 cm 1.520 kg 180–480* kg Enkel

Hoogtepunten:

• slechts 2,4 m breed – en toch
hetzelfde gevoel van ruimte

• grote eenpersoonsbedden
voorin met extra plank aan het
hoofdeinde, dankzij de optio-
nele, uitschuifbare lattenbodem
om te bouwen tot een groot
tweepersoonsbed

• ruimtebesparende cockpit-
keuken, licht afgeschuind voor
gemakkelijke toegang tot de
zitgroep

• grote koelkast op ooghoogte
naast de keuken

• gezellige zitgroep achterin

Nova 540 GL + SL

Hoogtepunten:

• grote eenpersoonsbedden
voorin met extra plank aan het
hoofdeinde, dankzij de optio-
nele, uitschuifbare lattenbodem
om te bouwen tot een groot
tweepersoonsbed

• cockpitkeuken, licht afge-
schuind voor gemakkelijke
toegang tot de zitgroep

• grote koelkast op ooghoogte
naast de keuken

• gezellige zitgroep achterin

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 530 GL 627x230x262 cm 1.400 kg 200–600* kg Enkel

Nova 530 SL 627x230x262 cm 1.490 kg 110–510* kg Enkel

Nova 530 GL + SL
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59ERIBA Nova | 541 GL en SL en 545 GL en SL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 541 GL 627x240x262 cm 1.450 kg 250–550* kg Enkel

Nova 541 SL 627x240x262 cm 1.530 kg 170–470* kg Enkel

Hoogtepunten:

• slechts 2,4 m breed – en toch
hetzelfde gevoel van ruimte

• groot bed achterin met
voldoende opbergruimte

• gevoel van ruimte

• ruimtebesparende cockpitkeu-
ken met extra werkvlak bijv.
voor een koffiezetapparaat

• grote, hoog geplaatste
koelkast

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 545 GL 612x240x262 cm 1.430 kg 270–570* kg Enkel

Nova 545 SL 612x240x262 cm 1.530 kg 170–470* kg Enkel

Nova 545 GL

Hoogtepunten:

• grote eenpersoonsbedden
achterin, dankzij optionele,
uitschuifbare lattenbodem om
te bouwen tot groot tweeper-
soonsbed

• ruimtebesparende cockpit-
keuken, licht afgeschuind voor
gemakkelijke toegang tot de
zitgroep

• grote koelkast op ooghoogte
naast de keuken

• zitgroep voorin met extra klein
plankje

Nova 541 GL + SL

Nova 545 SL
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Nova | 580 GL en SL en 585 GL

Hoogtepunten:

• grote, hoog geplaatste
koelkast

• grote badkamer achterin
met hetzelfde douchecomfort
als thuis

• grote, gezellige rondzitgroep

• Frans bed met voldoende op-
bergruimte daaronder

• garderobe bij de ingang

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 585 GL 657x240x262 cm 1.490 kg 210–510* kg Enkel

Nova 585 GL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 580 GL 657x240x262 cm 1.500 kg 200–500* kg Enkel

Nova 580 SL 657x240x262 cm 1.570 kg 130–430* kg Enkel

Hoogtepunten:

• grote badkamer achterin
met hetzelfde douchecomfort
als thuis

• grote kledingkast achterin

• gezellige rondzitgroep
voorin

• weggewerkte garderobe direct
bij de ingang

• kleine hoge kast met ruimte
voor tv (tv optioneel)

• grote, hoog geplaatste
koelkast

• garderobe met hoge kast bij de
ingang

Nova 580 GL + SL
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61ERIBA Nova | 590 GL en SL en 620 SL

Hoogtepunten:

• grote badkamer met hetzelfde
douchecomfort als thuis

• weggewerkte garderobe met
hoge kast bij de ingang

• grote rondzitgroep

• ruime keuken met veel werk-
ruimte en extra uitklapbare
werkbladverlenging

• grote koelkast

• grote eenpersoonsbedden
achterin, dankzij optionele,
uitschuifbare lattenbodem om
te bouwen tot groot tweeper-
soonsbed

Nova 620 SL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 620 SL 696x240x262 cm 1.690 kg 310–610* kg Dubbel

Hoogtepunten:

• grote badkamer achterin
met hetzelfde douchecomfort
als thuis

• groot queensbed vanaf beide
kanten toegankelijk

• gezellige rondzitgroep
voorin

• kleine hoge kast met ruimte
voor tv (tv optioneel)

• grote koelkast

• garderobe met hoge kast bij de
ingang

Nova 590 GL + SL

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova 590 GL 657x240x262 cm 1.500 kg 200–500* kg Enkel

Nova 590 SL 657x240x262 cm 1.600 kg 100–400* kg Enkel



ERIBA Nova S
Een nieuwe opvatting van
premium-design.
Het premiummodel van ERIBA Nova S is in een nieuw jasje gestoken. Het volledig aangepaste achterste
gedeelte straalt pure elegantie uit. In het interieur passen nobele materialen en modern design
bij het harmonieuze verlichtingsconcept – de stijl moet niet onderdoen voor een luxesuite! Ook in
de nieuwe ERIBA Nova S komt het – ondertussen beproefde – raum+system met systematische
optimalisering van de ruimte tot uitdrukking. Net als alle caravans van de Nova-serie is ook het
nieuwe vlaggenschip volkomen winterbestendig en staat zo garant voor kampeerplezier het hele
jaar door.

PUAL-constructie: prima
isolatie, optimale

stabiliteit

raum+system:
extra bergruimte en
functionaliteit

GFK lichtgewicht vloer
(zonder hout), 51 mm

Meer bewegingsvrijheid
met een stahoogte van

1,98 m

Led-achterlichten
met hybridetechnologie

50-l-verswatertank
onder de vloer
(verwarmd en
geïsoleerd)

ERIBA Nova S

• Nova S 545 Pagina 68

• Nova S 620 Pagina 68

• Nova S 690 Pagina 69
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Veel plaats om u goed te voelen
Het nieuwe interieur in het elegante meubeldecor Velvet Ash creëert

zowel een gezellige als luxueuze sfeer in het woongedeelte. De zijkant
van de zitgroep is bedekt met dezelfde kussenstof als in het woonge-

deelte, waardoor dat een uitzonderlijk exclusieve en ruime look krijgt.

Woon- en
keukencomfort
Pure innovatie voor
veeleisende zintuigen.

ERIBA Nova S | Woon- en keukencomfort 64 Rubrizerung
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Hoogwaardige laden.
In de grote en stevige laden en bestek-
lade met soft-close-sluiting is vol-
doende ruimte voor servies en bestek.
De laden opent u heel gemakkelijk
met de handgreep.

Gezellig onderonsje.
De ruime rondzitgroep in de ERIBA Nova S 545 nodigt u uit
tot ontspanning en gezellige onderonsjes. Bovendien zorgen
tal van indirecte lichtbronnen voor een aangename sfeer.

Harmonieuze bekleding
De nieuw ontworpen keuken van de ERIBA Nova S met
hoogglanzende oppervlakken en verlichte achterwand
van hoogwaardig acrylglas is uitzonderlijk chic en voor-
naam.

65



Stijlvol
wasgedeelte.

De wastafel met
modern bloemdecor

omhult de wasbak
van “Cool Glass”
op sierlijke wijze.

ERIBA Nova S | Slaap- en badkamer 66 Rubrizerung
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Comfortabel bed.
Het grote Franse bed
achterin de ERIBA
Nova S 545 biedt
een comfortabele
slaapplek aan twee
personen. Boven het
bed bevindt zich
standaard een pano-
ramisch dakluik met
dubbele beglazing
en led-verlichting.

Luxe douche-inrichting
Optioneel verkrijgbaar voor alle
modellen van ERIBA Nova: de
luxueuze douche-uitrusting met
vaste douchewanden, douchekop
en watervaste oppervlakken in de
badkamer. Alle badkamers zijn
voorzien van een banktoilet.

Slaap- en
badkamer
Luxe kwaliteit van leven
op al uw reizen.

67
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*Optie = optionele uitvoering

ERIBA Nova S | 545 en 620

Hoogtepunten:

• grote badkamer met hetzelfde
douchecomfort als thuis

• weggewerkte garderobe met hoge
kast bij de ingang

• grote rondzitgroep

• ruime keuken met veel werkruimte
en extra uitklapbare werkbladver-
lenging

• grote koelkast op ooghoogte

• grote eenpersoonsbedden achterin,
dankzij optionele, uitschuifbare
lattenbodem om te bouwen tot
groot tweepersoonsbed

• uitschuifbaar plateau voor
koffiezetapparaat in de keuken –
ruimtebesparend opgeborgen

Hoogtepunten:

• slechts 2,4 m breed – en toch
hetzelfde gevoel van ruimte

• groot bed achterin met vol-
doende opbergruimte

• gevoel van ruimte

• ruimtebesparende cockpitkeu-
ken met extra werkvlak bijv.
voor een koffiezetapparaat

• grote, hoog geplaatste
koelkast

• uitschuifbaar plateau voor
koffiezetapparaat in de keuken –
ruimtebesparend opgeborgen

• grote rondzitgroep U+ voorin

Nova S 545

Nova S 620

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova S 545 612x240x279 cm 1.570 kg 230–430* kg Enkel

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova S 620 691x240x275 cm 1.850 kg 450–650* kg Dubbel
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69ERIBA Nova S | 690

Hoogtepunten:

• grote rondzitgroep U+
voorin

• kleine zitgroep in het midden –
dus ook voldoende plaats voor
visite

• grote keuken met voldoende
werkruimte

• uitschuifbaar plateau voor
koffiezetapparaat

• grote, hoog geplaatste
koelkast

• grote apothekerskast

• groot bed met veel opberg-
ruimte daaronder

• hoge kast bij de ingang

Nova S 690

Afmetingen (lxbxh) Massa rijklaar Extra lading/op-
tie* As Slaapplaatsen

Nova S 690 755x250x275 cm 1.985 kg 515–815* kg Dubbel



ERIBA-service | Stoffen en decors 70

Het interieur
in één oogopslag
Stof- en leerdesign,
vloerkleden en houtdecors.

Stoffen

ERIBA Touring – –
ERIBA Feeling – – – –
ERIBA Nova Light – – – –
ERIBA Exciting – – – – – –
ERIBA Nova GL – –
ERIBA Nova SL – – – – – –
ERIBA Nova S – – – – – – –

Maraldi Leano Fayon Samoa Pico Tokio Santorin Cristallo Grazia

= Standaard = Optie – = Niet beschikbaar

Stoffen

Maraldi Leano Fayon Samoa

Pico Tokio Santorin

Cristallo Grazia

Rubrizierung
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Echt leder Vloerkleden Houtdecors

ERIBA Touring – – – – – – –
ERIBA Feeling – – – – – – –
ERIBA Nova Light – – – – – – –
ERIBA Exciting – – – – – – – –
ERIBA Nova GL – – – – – – –
ERIBA Nova SL – – – – –
ERIBA Nova S – – – – –

Tortora Napoli Houston Roma Samara Trentino
Birnbaum

Chiavenna
Nussbaum

Noce
Cognac

Palatino
Apfel

Velvet Ash

Echt leder

Tortora Napoli

Vloerkleden

Houston Roma Samara

Houtdecors

Trentino Birnbaum Chiavenna Nussbaum Noce Cognac Palatino Apfel

Velvet Ash



Optie is eventueel niet voor elk model beschikbaar.

ERIBA-service | Opties 72

Opties

Plaats voor uw fiets

De optionele fietsendrager biedt veilig
plaats aan twee fietsen op de dissel. Om
in de disselbak te komen, klapt u het rek
gewoon weg.

Luxe douche-inrichting

Dankzij de optionele luxe luxe douche-
inrichting, de vaste douchewanden, water-
vaste oppervlakken en een luxe douchekop
is douchegenot zoals thuis geen probleem
meer.

Speciale oplossingen voor speciale wensen.

U wilt uw ERIBA-caravan nog meer individuele klasse geven? Hiervoor kunt u kiezen uit veel aantrekkelijke
extra’s. Een kleine selectie vindt u op deze pagina. Uw ERIBA-dealer informeert u graag over het volledige
aanbod.

Rubrizierung
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Ware blikvanger

Deze lichtmetalen velgen van
ERIBA geven de caravans dank-
zij de bijzondere look een nog
exclusievere uitstraling.
Door het lagere gewicht is bo-
vendien een aanzienlijk hoger
draagvermogen mogelijk.

Precieze ondersteuning

Het ERIBA-slaapcomfortsysteem
met optionele, hoogwaardige
schotellattenbodem brengt de
voordelen van een koudschuim-
matras met meerdere zones op-
timaal tot uiting. Elk lichaams-
deel wordt met een passende
tegendruk ondersteund.

Slapen in hogere sferen

Het optionele ERIBA-slaapdak
brengt u in hogere sferen. Het
biedt u een extra ligoppervlak
– zonder een zitgroep om te
bouwen – met een super
uitzicht.

Individueel vooruit

Op het optionele neuswiel Pre-
mium met ingebouwde kogel-
druk-gewichtweergave kunt u
snel en eenvoudig de druk van
de caravan op de dissel aflezen.

Elektropakket

Met het optionele elektropakket
geniet u onvoorwaardelijke vrij-
heid en onafhankelijkheid:
de 12V-voeding voor uw ERIBA
zorgt ervoor, dat de elektrische
apparaten (bijv. koelkast) ook
zonder rechtstreekse aansluiting
op het elektriciteitsnet werken.

Dakmarkies

De optioneel verkrijgbare knik-
armmarkies biedt optimale be-
scherming tegen zon en regen.
De uiterst lichte markies kan
ruimtebesparend in de dakron-
ding gemonteerd worden, zon-
der de caravan te verbreden.

Louter comfortabel

De optioneel verkrijgbare nek-
steunen zijn buitengewoon
comfortabel. U kunt ze gewoon
op een willekeurige plaats achter
de zitgroep schuiven en even ge-
makkelijk weer wegnemen.

Handige skibox

Meestal is het de moeite om uw
caravan ook te voorzien van een
skibox. Daarin kunt u de meest
uiteenlopende voorwerpen net-
jes opbergen: snowboard of ski’s
voor de wintervakantie, of de
voortent voor uw zomerreis.

Fornuis

Met het optionele fornuis koken
zoals thuis. Met een oven, vier
kookplaten en een gril om te
gratineren.

City-wateraansluiting

De ideale oplossing voor kam-
peerders die op comfort gesteld
zijn: dankzij de city-wateraan-
sluiting staat het kostbare goed
op comfortabele wijze meteen
ter beschikking.

Multimediapakket

Met het multimediapakket van
ERIBA geniet u bijv. van een film
op het optionele 22 inch-flat-
screen met een perfecte beeld-
en geluidkwaliteit.

Veilige gasaansluiting

De praktische gasaansluiting
buiten met afsluitkraan maakt
barbecueën voor het voertuig
een stuk eenvoudiger. Zo kunt u
direct een gasbarbecue aanslui-
ten op de kraan, die gevoed
wordt door de gasfles in de
disselbak.



ERIBA-service | Originele accessoires en service van HYMER 74

Ontdek onze diverse innovatieve oplossingen die u voor het interieur, het exterieur, het chassis evenals
reis en transport ter beschikking staan. Met de originele accessoires van HYMER maakt u altijd de
juiste keuze. Altijd passend, altijd perfect, altijd de originele kwaliteit. Originele onderdelen &
accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, maar kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer
besteld en gemonteerd worden. Het hele programma aan originele onderdelen & accessoires van
HYMER vindt u op www.hymer-original-zubehoer.com/nl

Originele onderdelen &
accessoiresvanHYMER
Past perfect bij elkaar.

De HYMER E-Bike

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 intelligent opklap-
mechanisme 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.

Bouw bij

Voor de ERIBA Nova werd een
wintervoortent met stabiele dak-
constructie ontwikkeld. Dankzij
de speciale hellingshoek glijdt
sneeuw snel naar beneden en
druppelt water weg.

Zonnedak

Het zonnedak ERIBA Touring
levert met zijn diepte van 3
meter veel schaduw en extra
leefruimte. Bovendien kan het
verder worden uitgebreid met
voor- en zijdelen.

Slapen in stijl

Het HYMER-beddengoed van de
firma ESTELLA is gemaakt van
Egyptisch katoen van topkwali-
teit (strijkvrije interlock-jersey).
Het is verkrijgbaar in twee de-
signvarianten, die qua kleur bij
het ERIBA-interieur passen.

Bij de hand

Het speciaal voor de ERIBA
Nova ontwikkelde droogrek
past perfect op de achterste
rangeerbeugel. Het volledig van
rvs vervaardigde droogrek is
eenvoudig te monteren en
uiterst stabiel. Verkrijgbaar voor
alle ERIBA-modellen.

Netjes opgeruimd

Afvalemmer met veel ruimte
voor latere inbouw. Universeel
te gebruiken, bijvoorbeeld in de
deur van de caravan.

Dakmarkies met led

De uiterst lichte knikarmmarkies
met ingebouwde led-verlichting
kan plaatsbesparend in de
dakronding gemonteerd worden,
zonder de caravan te verbreden.
De optioneel verkrijgbare voor-
en zijdelen bieden extra bescher-
ming tegen zon, regen en wind.
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We hopen van harte dat onze klanten van hun HYMER-camper
zullen genieten – het liefst een leven lang. Daarom hebben we
met de originele onderdelen en accessoires van HYMER een
dicht servicenetwerk opgezet dat ons in staat stelt onze dienst-
verlening voor alle series, te allen tijde en ongecompliceerd ter
plekke aan te bieden. Bij de introductie in 2012 was dit idee
een echte primeur voor de branche.

Het voordeel van de originele onderdelen van HYMER: vervan-
gende onderdelen, zelfs voor 15 jaar oude modellen, krijgt u van
ons binnen 24 uur geleverd. U kunt 10 jaar lang genieten van onze
servicegarantie op onderdelen die het voertuig operationeel
houden – en met onze verlengde garantie voor nieuwe auto’s,
bent u goed beschermd bij de aanschaf van een nieuwe auto. De
passende accessoires voor onze modellen worden gelijktijdig
met de voertuigconstructie ontworpen en vormen zodoende de
perfecte completering van uw dagelijkse vakantieactiviteiten.

50 – 100

Gemiddelde af-
stand in km naar de
dichtstbijzijnde
HYMER-dealer

10.000

Oppervlak van het
HYMER-magazijn
in m2

45.000

Aantal onderdelen
op voorraad

210.000

Leveringen
per jaar

Beste service,
uitstekende renda-
biliteit
Deze cijfers spreken voor zich. En voor ons.

Reizen is altijd in de mode

U vindt het heerlijk om actief bezig te zijn
en nieuwe dingen te ontdekken? Wat er
ook nog op uw pad komt – HYMER heeft
de juiste outfit voor u.

De kou buitenhouden

Met de ERIBA Touring-hefdakisolatie kan het
hefdak ook bij lage temperaturen worden
gebruikt. Wordt gemonteerd met
Fidlock-magneten.

Een maatpak als winterbescherming

Het speciaal voor de ERIBA Touring ontworpen winterdekzeil past
perfect en is in een paar minuten gemonteerd. Het materiaal
is ademend, licht en bijzonder scheurvast.

Klassieker 2.0

Met het ERIBA Touring-kinderbed creëert u in een handomdraai een
lekker bedje voor uw kinderen.

Plaats voor uw fiets

De fietsendrager voor op de dissel werd
speciaal ontwikkeld voor de ERIBA Touring
en biedt veilig plaats aan twee fietsen. Voor
toegang tot de disselbak klapt u de drager
gewoon weg.

24 – 48

Levertijd binnen
heel Europa in uren

450

Aantal HYMER-
servicepartners en
-dealers wereldwijd



Opmerking

Deze brochure geeft de stand van de 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 gedurende het
modeljaar de uitrusting te wijzigen of het product te verbeteren. Vraag
vóór afsluiting van de overeenkomst bij één van onze geautoriseerde
HYMER-dealers naar de actuele stand van het product en de serie.

De voertuigen zijn voor een deel met speciale uitrusting afgebeeld, die
in de actuele prijslijst vermeld staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is.
De afgebeelde decoratie maakt geen deel uit van de leveringsomvang
van HYMER. De gegevens met betrekking tot leveringsomvang, uiterlijk,
prestaties en vermogen, maten en gewichten van de voertuigen – afwij-
kingen in het kader van de productietoleranties (+/– 5% max.) zijn moge-
lijk en toegestaan – staan vermeld, zoals deze op het moment van ter
perse gaan van deze brochure, bekend waren.

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 HYMER-dealer zal u graag over eventu-
ele wijzigingen en over de standaard leveringsomvang informeren.

Auteursrecht © 2017 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.eriba.com

Volg ons ook op Facebook en Instagram:


