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ORIGINELE ACCESSOIRES  
VAN HYMER
Hartelijk dank voor uw interesse in ons assortiment originele 

accessoires van HYMER-campers en HYMER-buscampers. 

Eén van de doelstellingen van onze ondernemingsstrategie 

betreft de volledige en optimale begeleiding van onze klan-

ten. Daarom denken wij veel verder dan alleen maar aan de 

verkoop van een voertuig. Wij bieden dan ook oplossingen 

met meerwaarde, op maat en in een aantrekkelijk design – 

natuurlijk altijd in de beproefde HYMER-kwaliteit.

HOE KAN IK BESTELLEN?   

WAAR VIND IK HET COMPLETE ASSORTIMENT?

Originele accessoires van HYMER zijn niet af fabriek leverbaar, 

maar kunnen uitsluitend via uw HYMER-dealer besteld en 

achteraf ingebouwd worden. Het hele programma accessoires 

vindt u op www.hymer-original-zubehör.com

OPTIE VERGETEN?

Geen probleem: talrijke opties zijn nu ook 

verkrijgbaar als aantrekkelijk uitbreidings-

pakket. 

Afbeeldingen ten dele onder voorbehoud van wijzigingen. Voor montage door de dealer worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Ondanks contro-
le van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. Hymer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de prijzen te wijzigen.
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De componenten maken de HYMER Backrack+ tot dat waarvoor  
het staat: garant voor ongekende vrijheden onderweg.” “

 HYMER  HYMER-buscamper/HYMERCAR  Online-informatievideo

Dankzij de innovatieve componentendrager HYMER Backrack+.

DE VEELZIJDIGSTE ACH-
TERKANT ALLER TIJDEN.

Wat u ook van plan bent: neem uw hele vrijetijdsuitrusting mee en geniet van absolute flexibiliteit. Het HYMER Backrack+ is de nieuwe 

componentendrager voor HYMER buscampermodellen op basis van Fiat Ducato of Citroën Jumper. Dankzij de snelle montage, een draag-

vermogen van 80 kg en veelzijdige componenten maakt het individueel reizen in een nieuwe dimensie mogelijk.

NOG MEER HOOGTEPUNTEN:

• Basisdrager: <10 kg

• Draagvermogen: 80 kg

• Groeiend aanbod

BESCHIKBARE RACK-ACCESSOIRES

• HYMER Bike Carrier Swing (belastbaar met 2 e-bikes)

• HYMER Bike Carrier Shuttle (belastbaar met 2 e-bikes)

• HYMER Wheel Holder

• HYMER Mini Rack

• HYMER Number and Light Bar

INNOVATIES

DE AFZONDERLIJKE COMPONENTEN: 
DEEL VAN IETS GROOTS. 
Of het nu gaat om een reservewiel, fietsen of 

extra bagage – voor het HYMER Backrack+ 

bestaan veelsoortige accessoirecomponen-

ten, die perfect werden ontwikkeld met het 

oog op het desbetreffende transportdoel en 

eenvoudig kunnen worden gemonteerd. 

Daarbij blijven trekhaak en beide deuren te 

allen tijde toegankelijk: voor maximale effici-

entie en veiligheid. 

DE REIS IS NOG MAAR NET BEGONNEN. 
Heeft u de component die u zoekt nog niet bij u? 

Wees maar niet ongerust, andere componen-

ten worden al ontwikkeld – voor transportdoel-

einden die zo veelsoortig zijn als uw behoeften. 

HIER VINDT U MEER IN-
FORMATIE OVER HET 
HYMER BACKRACK+.
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HYMER-GELUIDSSYSTEEM 

Het HYMER-geluidssysteem, powered by Jehnert, 
werd speciaal ontwikkeld voor de cabine van de 
Fiat Ducato en is optimaal aangepast aan de  
constructie ervan. Een optimale klankkleur en de 
prima afgestelde bas zorgen duidelijk voor een 
upgrade en meer genot bij muziek en spraak. Het 
plug-and-play-systeem vervangt de oorspronkelijk 
ingebouwde luidsprekers en zorgt dankzij de eind-
versterker voor de nodige power. 

LEVERINGSOMVANG: 
• 2 × subwoofer / middenspeaker 
• 2 × tweeter 
• Eindversterker inclusief bevestiging 
• Alle vereiste kabelbomen 
• Isolatiemateriaal

OPMERKING:  
Kan niet in combinatie met de originele Fiat-radio 
worden gemonteerd. 

Artikelnr.: 3349144

HYMER PARKPILOT,  
INPARKEERHULP AAN DE ACHTERKANT

Maak uzelf achterwaarts parkeren aanzienlijk 
gemakkelijker en vermijd parkeerschade aan de 
camper. Daarvoor registreren vier ultrasone senso-
ren eventuele hindernissen achter de camper en 
waarschuwen u hiervoor met een steeds luider 
wordend geluidssignaal. Het intelligente parkeer-
systeem beschikt bovendien over een digitale 
weergave (afstandsmeting). Het is zowel optisch als 
technisch optimaal aan de HYMER-voertuigen 
aangepast, waardoor de inbouw kinderlijk  
eenvoudig is. Verkrijgbaar voor alle campers op 
Mercedes-Benz-basis. 

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt 
u bij uw dealer.

HYMER-KOELKAST MET MAGNETI-
SCHE VOORKANT 

Geef uw koelkast een aantrekkelijk design en bo-
vendien een extra functie. Het uiterlijk van de mag-
netische voorkant van de koelkast past perfect in 
elk woondecor en is verkrijgbaar voor alle Thet-
ford-koelkasten. Doe-het-zelfmontage mogelijk. 

De voorkant van de koelkast omvat 10 magneten 
in HYMER-/ERIBA-design.

Artikelnr.: 3349154 voor grote deuren zonder ver-
zonken handgreep (absorberkoelkast)

Artikelnr.: 3361095 voor grote deuren met ver-
zonken handgreep (compressorkoelkast)

Artikelnr.: 3356136 voor kleine deuren met ver-
zonken handgreep (compressorkoelkast)

HYMER-waterfilter clearliQ travel powered by Grünbeck.

DRINKWATER – OVERAL EN ALTIJD.

Vorm uw verswatertank om tot een veilige drinkwatertank. Het  

HYMER-waterfilter clearliQ travel powered by Grünbeck filtert op be-

trouwbare wijze bacteriën, chloor en vuil (bijvoorbeeld zand) uit het lei-

dingwater. Het filter voorkomt ook onaangename geuren en smaken en 

zorgt dat het water niet verkleurt. Help het milieu en koop geen plastic 

flessen.

Artikelnr.: 3345951 uitbreidingsset waterfilter

Artikelnr.: 3345958 reservepatroon enkelpack

Artikelnr.: 3345960 reservepatroon dubbelpack

 

Getest door het bifa  
Umweltinstitut Augsburg

Eenvoudige patroonvervanging 
zonder gereedschap

Inbouw in het opbergvak van 
het SLC-chassis

INNOVATIES

 HYMER  HYMER-buscamper/HYMERCAR  Online-informatievideo

HIER LEEST U MEER OVER HET  
HYMER-WATERFILTER CLEARLIQ 
TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK.
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TABLETHOUDER 

De tablethouder kan in het voertuig op meerdere plaatsen worden gebruikt: in de keuken, bij de zitgroep en in bed. Zo kunnen recepten, films of  
digitale boeken altijd op de perfecte plaats worden weergegeven. De houder is geschikt voor tablets van 7“ tot 10“ bij een klemlengte van 160 tot 300 mm.

Artikelnr.: 3444590

KRUIDENREK 

De praktische potjes met kurksluiting zorgen voor Vanlife-feeling en zijn bij 
uitstek geschikt voor grove specerijen en kruiden. Het kruidenrek kan al naar-
gelang behoefte op de juiste plaats op de wand worden gehangen en past zo 
optimaal bij andere elementen.

Artikelnr.: 3444598

FOTOKLEMMEN  

Met de fotoklemmen kunnen afbeeldingen overal in het voertuig goed zicht-
baar worden aangebracht, zonder ze te beschadigen. Zo verandert u uw bus-
camper in een handomdraai in een kleine galerie. De klemmen zijn daarbij 
eveneens geschikt voor elke papiersoort, bijvoorbeeld voor flyers, postkaarten 
of boodschappenlijstjes.

Artikelnr.: 8502147 (set van 3)

RUIMTE VOOR INDIVIDUALITEIT.
Dankzij de modulaire accessoires voor de ophangrail.

Richt het interieur van uw buscamper in naar uw eigen ideeën! Door het nieuwe design vormen de zijwandbekledingen een optische highlight 

in het interieur en beschikken over een praktische, reeds geïntegreerde rail. Hierdoor kunt u de wanden perfect aan uw behoeften aanpassen. 

In het assortiment originele accessoires van HYMER vindt u het passende element – en hierna een deel van de beschikbare producten. 

INNOVATIES
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SAFE MERCEDES 

In de safe voor de stoelconsole van de bijrijder in 
alle half-integralen en buscampers op Merce-
des Sprinter-basis kunnen al uw waardevolle 
voorwerpen veilig worden opgeborgen.

EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN:  
•  Ruimte voor de belangrijkste waardevolle 

voorwerpen zoals portemonnee, creditcards, 
sieraden, tablet tot 10", enz.

•  Veiligheidsslot met 3 pennen – Made in Germany 
•  Stevige behuizing van staal 

•  Klappert niet dankzij antislipmatten op de vloer 
en zijwanden 

• Eenvoudige montage binnen enkele minuten 
• Safe past harmonieus in het geheel
• Gewicht: 2,5 kg

Buscamper 
 Afmetingen (B × H × D): 230 × 130 × 310 mm  
Artikelnr.: 3243439

Half-integraal 
Afmetingen (B × H × D): 230 × 130 × 135 mm 
Artikelnr.: 3274053

HYMER-SAFE IN HET PORTIER VAN DE 
BIJRIJDER VOOR FIAT DUCATO

De safe is dankzij het speciale ontwerp van buiten-
af niet als zodanig herkenbaar en ook vanwege het 
gebruik van speciale schroeven voldoende bevei-
ligd tegen dieven. De safe kan gemakkelijk achter 
het compartiment voor wegenkaarten worden ge-
monteerd. Zo zijn er ook geen nare randen waar-
aan u zich kunt stoten. Hij biedt voldoende ruimte 
voor de belangrijkste spullen die men onderweg 
graag bij zich heeft, zoals creditcards, mobiele  
telefoons, identiteitsbewijzen, contant geld of  
sieraden. Bovendien is het deksel beveiligd tegen 
openbreken, want het is verdiept gemonteerd 
waardoor het geen houvast biedt. Made in  
Germany.

• Materiaal: staal, lichaam 2 mm, deur 5 mm  
• Gewicht: ca. 6 kg  
• VdS-gecertificeerd slot met 3 pennen

Modeljaar 2007 – 2019: 
Afmetingen (B × H × D): 26,5 × 21 (16) × 10,5 cm 
Artikelnr.: 2862561

Modeljaar 2020 – 2021:  
Afmetingen (B × H × D): 24 × 17 (16) × 9,5 cm 
Artikelnr.: 3191310

Ducato serie 8 (vanaf modeljaar 2022): 
Afmetingen (B × H × D): 51,5 × 26 × 9,3 cm 
Artikelnr.: 3436401

VEILIGHEIDINNOVATIES

HYMER Connect: het eerste slimme ecosysteem als uitbreiding voor alle model-
len van de HYMER B-klasse MasterLine.

NEEM DE TOEKOMST ZELF  
IN HANDEN.

HYMER Connect is een uniek, digitaal ecosysteem dat van uw HYMER een slimme camper maakt. Het combineert de toegang tot voertuigin-

formatie met de regeling van componenten in het woongedeelte – gemakkelijk en intuïtief via een app – in de buurt via bluetooth en op af-

stand via het mobiele netwerk. Daarbij beschikt de app HYMER Connect over vooraf geïnstalleerde scenario’s die u natuurlijk kunt aanpassen 

aan uw eigen wensen voor een perfecte sfeer. Dankzij uw volledig verbonden HYMER wordt elke reis een exclusieve tocht. Als ook u met uw 

HYMER B-klasse MasterLine van het innovatieve HYMER Connect-systeem wilt profiteren, kunt u dat gewoon later toevoegen (mogelijk voor 

modeljaren 2020 en 2021).
 

•  ZONNE-INSTALLATIE  
Alle zonne-installaties kunnen worden toegevoegd (afhankelijk van de zonnerege-
laar). 

•  SATELLIETINSTALLATIE  
Slechts één van de volgende satellietinstallaties kan worden toegevoegd: Ten Haaft 
Oyster 80 single, Ten Haaft Oyster 80 twin, Ten Haaft Cytrax DX Vision met Feature 
Box. 

•  AIRCO Een airco is alleen compatibel, wanneer in het voertuig een airco Truma 
Aventa Comfort werd gemonteerd.

De artikelnummers van de toe te voegen modellen krijgt u bij uw dealer.

TOEVOEGEN EN UITBREIDEN:

HIER VINDT U ALLE BELANG-
RIJKE INFORMATIE OVER DE 
UITBREIDING VAN HYMER 
CONNECT.

UITBREIDINGSPAKKET MET OMVORMER VOOR HYMER 
B-KLASSE MASTERLINE EN B-KLASSE MODERNCOMFORT

Exclusief uitbreidingspakket met omvormer (1.800 W) – perfect afgestemd op 
de series B-klasse Masterline en B-klasse ModernComfort. 

Artikelnr.: 8501980

UITBREIDINGSPAKKET MET ZONNEPANELEN VOOR HYMER  
B-KLASSE  MASTERLINE EN B-KLASSE MODERNCOMFORT 

Exclusief uitbreidingspakket zonnepanelen (2× 90 W) – perfect afgestemd op 
de series B-klasse MasterLine en B-klasse ModernComfort. 

Artikelnr.: 8501981
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AUTONOMIE

Het revolutionaire HYMER Smart-Battery-System.

NOG MEER ONAFHANKELIJKHEID 
OP REIS.

U heeft geen reden meer om het perfecte plekje snel weer te verlaten: geniet nu van de vrijheid van een autonoom boordnetwerk. 

Het Smart-Battery-System combineert de uitstekende capaciteit van lithiumbatterijen met de lage kosten van de tot nu toe 

gangbare loodbatterijen. Het resultaat is een veel hogere capaciteit, aanzienlijk meer autonomie, een langere levensduur van het 

gehele systeem en lagere kosten gedurende de volledige gebruiksduur.

Alle voordelen op een rijtje.
Exclusief product: perfect afgestemd op de voertuigen van HYMER.

Veiligheidsvoordeel:: de HY-Tec-batterij is een lithium-ijzer-fosfaat-

batterij (LiFePO4). Daardoor zijn oververhitting en brand uitgesloten!

Kostenvoordeel: instappen in het Li-systeem is relatief voordelig, om-

dat de reeds aanwezige AGM-batterij opnieuw kan worden gebruikt.

Gecertificeerde kwaliteit: de HY-Tec-li-batterij heeft een EMC-goed-

keuring en is door TÜV getest op temperatuurschommelingen en 

schokken.

Made in Germany: de HY-Tec-li-batterij wordt in Duitsland geproduceerd.

3 jaar garantie

Modulair systeem.
Eenvoudige, trapsgewijze uitbreiding van de lithium-eenheden.

Als het voertuig vervangen wordt, kunnen de onderdelen gemakke-

lijk meegenomen worden.

Om een totale uitval van de batterij te voorkomen, werkt elk blok 

zelfstandig. Wanneer een blok defect is, blijven de overige normaal 

werken.

150 Ah 150 Ah

50 Ah

2,65 dag 7,6 dag 9,15 dag 10,7 dag4,5 dag 6,05 dag

Een overzicht van mogelijke uitbreidingen.
Dankzij de exclusieve uitbreidingssystemen met originele accessoires van HYMER kunt u in de toekomst rekenen op nog meer vermogen.  

Breid het systeem in uw voertuig snel en eenvoudig uit en geniet onbekommerd van de volgende vakantie, ver weg van alles. 

Artikelnr.: 3316921 – set van 2 50Ah-Li-batterijen Artikelnr.: 3316923 – set van 6 150Ah-Li-batterijen (aanpassingsset basis)
Artikelnr.: 3316924 – set van 6 150Ah-Li-batterijen (uitbreidingspakket)

BEPERKT GEWICHT MET DEZELF-
DE/HOGERE CAPACITEIT20 KG

MEER AUTONOMIE WINTERKLAAR SYSTEEM DANKZIJ 
INGEBOUWDE VERWARMING

MODULAIR UIT TE BREIDEN TOT 
GEWENSTE CAPACITEIT

HIER VINDT U MEER INFORMA-
TIE OVER HET HYMER SMART-
BATTERY-SYSTEM.  
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HYMER-DAKLUIK

De afmetingen van het HYMER-dakluik bedragen 
in de dakuitsparing 800 × 500 mm en het luik kan 
zowel in een schuine stand openstaan als volledig 
worden geopend. Daardoor wordt een zeer goede 
luchtcirculatie bereikt. Vier led-spots die in het 
binnenframe zijn gemonteerd, maken de look 
compleet en zorgen voor sfeervol licht.

Bij de leveringsomvang van het dakluik is een 
combi-rolgordijn al inbegrepen. Een lamellenver-
duistering en een bij deze verduistering passende 
hor zijn apart verkrijgbaar. Wanneer de reeds 
aanwezige bedrading in het voertuig het toelaat, 
kan op het dakluikframe als aanvulling indirecte 
verlichting worden geïnstalleerd. 

Vraag uw HYMER-dealer om meer informatie – 
hij/zij adviseert u graag.

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt 
u bij uw dealer.

ALGEMENE ACCESSOIRES

OPHANGHAKEN

Door de kwalitatief hoogwaardige 
en zeer stevige metalen haken kunt u 
uw keukenbenodigdheden, zoals 
pannenlappen en theedoeken, een-
voudig aan de rail ophangen.

• Leveringsomvang: set van 3 
metalen haken 
• Kleur: mat zilver 
• Materiaal: metaal 

Artikelnr.: 3111927

KEUKENROLHOUDER

Doordat de houder flexibel op de rail 
wordt aangebracht, heeft u de keu-
kenrol altijd binnen bereik, daar 
waar u hem wilt. Daarvoor hoeft u 
alleen maar de beide bevestigingen 
rechts en links in de rail vast te 
draaien.

• Lengte: 29 cm 
• Materiaal: aluminium 

Artikelnr.: 3105891

KRUIDENREK

Met behulp van het elastiek kunt u 
uw kruiden ook onderweg veilig in 
het rek opbergen. U bevestigt het rek 
snel en eenvoudig door beide uitein-
den in de rail vast te draaien.

• Kleur: mat zilver 
• Materiaal: aluminium 

Artikelnr.: 3106146

KOFFIECAPSULEHOUDER

De capsulehouder kan eenvoudig 
aan de rail worden bevestigd en 
biedt plaats aan maximaal 6 koffie-
capsules. Fervente koffieliefhebbers 
kunnen natuurlijk ook meerdere hou-
ders naast elkaar bevestigen. 

• Materiaal: aluminium / plexiglas 

Artikelnr.: 3106158

KEUKENRAIL 

De af fabriek gemonteerde rail in de HYMER-keuken is bijzonder veelzijdig en kan met de volgende originele accessoires worden uitgebreid.

HYMER-ASSORTIMENT MINI-ZUIGNAPHOUDERS 

Dankzij het assortiment mini-zuignaphouders van HYMER kunnen 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

Artikelnr.: 2646709 – Universele HYMER-houder/-douchekophouder  
Artikelnr.: 2644586 – HYMER-handdoekhaak  
Artikelnr.: 2641868 – HYMER-keukenrolhouder 

HYMER-SET ISOLATIEMAT VOORRUIT 

Deze kwalitatief hoogwaardige winterisolatiemat wordt gekenmerkt door zijn bij-
zonder lange levensduur en eenvoudige montage. Deze set omvat naast de isolatie-
mat ook de linker- en rechterkederrail inclusief de afdekkappen.  Buitenmateriaal: 
pvc, versterkt met weefsel (geen folie!). Het materiaal van de mat blijft flexibel tot 
-30 °C. Pakmaat (B × H × D): 75 × 28 × 28 cm, gewicht: ca. 4 kg.

 
Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

ZONWERENDE MAT 

Van buitenaf ondoorzichtige bescherming tegen zonnestraling, opwarming en 
nieuwsgierige blikken. Het met textiel beklede pvc biedt te allen tijde vrij zicht naar 
buiten. De mat past perfect, kan zeer eenvoudig worden gemonteerd en is verkrijg-
baar voor zowel integrale als half-integrale campers. Voor integrale voertuigen is 
het gebruik van een kederrail aan de rechterzijde noodzakelijk (niet bij de leveringsom-
vang inbegrepen).

 
Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.
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ALTIJD OP DE GOEDE WEG.  
DANKZIJ DE NAVIGATIETECHNIEK 
VAN HYMER.
Wil u ook onderweg geen compromissen sluiten en altijd de juiste weg inslaan? 

Dankzij het uitgebreide multimediaprogramma van HYMER Original Parts is dat 

geen probleem.

ONTDEK ONZE MULTIMEDIA-
WERELD.  
PERFECT AFGESTEMD OP 
UW VOERTUIG.

HYMER-BUSCAMPER-/HYMERCAR- 
ACHTERUITRIJCAMERA 

De achteruitrijcamera voor de HYMER-buscamper en HYMERCAR is fraai in 
het 3e remlicht van de Fiat Ducato geïntegreerd. Daardoor kan enerzijds een 
mooi uiterlijk en anderzijds een eenvoudige installatie worden gerealiseerd. De 
belangrijkste kenmerken:

• Compacte camera met een hoge resolutie – in het 3e remlicht geïntegreerd  
• Gedetailleerde beeldresolutie met hoog contrast, ook bij schemering  
•  Mechanisch instelbare camerahoek om het zichtveld naar wens aan te passen 
•  Behuizing van kunststof spuitgietwerk met bevestigingsbouten van roestvrij 

staal 

Opmerking: leveringsomvang zonder remlicht.

Artikelnr. 8501617

DUBBELE HYMER-ACHTERUITRIJCAMERA 2.0 

De dubbele achteruitrijcamera 2.0 van HYMER combineert cameratech-
niek en het 3e remlicht in één behuizing. De hoogwaardige camera biedt een 
optimaal gezichtsveld in de breedte en vlak achter het voertuig.

• Perfect zicht 's nachts 
• Speciale lenzen met nanocoating 
• Gezichtshoek van 170° 
• Microfoon standaard geïntegreerd

Artikelnr.: 2968936 

PERFECTE UPGRADE:  
HET MULTIMEDIAPAKKET INCLUSIEF ACHTERUITRIJCAMERA 

Geniet van het comfort en de uitrusting van het HYMER-multimediapakket, 
bestaande uit navigatiesysteem, de achteruitrijcamera die in het 3e remlicht is 
geïntegreerd en de draadloze schakelaar om het systeem zonder contactsleu-
tel mee in te schakelen.

VOOR MODELLEN OP MERCEDES-BASIS (incl. ZENEC Z-N966) 
VOOR MODELLEN OP FIAT-BASIS (incl. ZENEC Z-E3766)

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-NAVIGATIESYSTEMEN 

De HYMER-navigatiesystemen zijn uitstekend uitgeruste DAB+-infotainers 
voor alle campers en buscampers op basis van Fiat Ducato en Mercedes Sprinter. 
Ze kunnen perfect in de cockpit worden geïntegreerd. Omdat deze systemen 
met Apple CarPlay en Google Android zijn gecertificeerd, kunt u uw smart-
phone gemakkelijk in de cabine gebruiken. Met de FreeOn-Tour-integratie 
kunnen routes eenvoudig via de FreeOn-Tour-app op het navigatiesysteem 
worden weergegeven.

• Perfect zicht 's nachts 
• Speciale lenzen met nanocoating 
• Gezichtshoek van 170° 
• Microfoon standaard geïntegreerd 
• Optie: 3 of 7 jaar navigatiekaart leverbaar

NAVIGATIESYSTEEM VOOR MODELLEN OP MERCEDES-BASIS 
Alleen mogelijk in combinatie met radiovoorbereiding MB. 
NAVIGATIESYSTEEM VOOR MODELLEN OP FIAT-BASIS

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

ALGEMENE ACCESSOIRES
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HYMER BIKE CARRIER  

Met de Bike Carrier kunt u 2 fietsen of e-bikes heel eenvoudig en ruimtebesparend in de garage aan de achterkant bevestigen. Een essentieel onderdeel is de in 
het voertuig ingebouwde, verticale montagestang voor de fietshouderarmen. De montagestang kan met een paar handgrepen precies aan uw garage worden 
aangepast en maakt het eigenlijke inladen van de fietsen kinderlijk eenvoudig. De wielen worden eerst in de voorste klembeugels geschoven; zo staan de fietsen al 
stabiel. Dat vereenvoudigt de verdere bevestiging met de houderarm. Vóór het wegrijden kunnen de wielen eenvoudig en veilig worden vastgezet. Optioneel kan 
het systeem steeds met 1 fiets worden uitgebreid, met een maximum van 4 fietsen. 

OPMERKING: montage is niet mogelijk bij voertuigen met queensbed.

MEER HIGHLIGHTS: 
• Zeer licht – gewicht onder 4 kg 
• Geen ingebouwde vloerrails in de garage nodig 
• Geen gaten in de achterwand nodig (anders dan bij een gewone fietsendrager) 
• Bij niet-gebruik is de garage achter praktisch leeg, fietshouderarmen kunnen gemakkelijk worden weggeklapt 
• Zelfmontage mogelijk

Artikelnr.: 3099575 – Mercedes-/Citroën-variant (voertuigen ZONDER inzetgleuf in de garage)
Artikelnr.: 3191648 – Fiat-variant (voertuigen MET inzetgleuf in de garage)
Artikelnr.: 3120304 – Uitbreidingsset 1 fiets
Artikelnr.: 3384936 – Brede wielhouder voor Mountainbike Plus-banden

HYMER E-BIKE CHARGER 

Laad gewoon de accu’s van uw e-bike op tijdens de rit of als u stilstaat. De intelligente programmering van de laadregeling voor e-bikes zorgt er daarbij voor dat 
de boordbatterijen van uw HYMER-camper altijd over voldoende restcapaciteit beschikken. Voor een uitstekende plug-and-play-installatie werd de uitbrei-
dingsset optimaal aan de boordtechniek van de HYMER aangepast. Als de motor draait of het voertuig aangesloten is op 230 V, werkt het systeem na ingebruik-
name met een druk op de toets volautomatisch. Alleen als u zelfvoorzienend staat, moet het laadproces bewust en handmatig worden gestart. De leveringsom-
vang bevat al een 600W-omvormer incl. netvoorrangsschakeling en intelligente laadregeling voor e-bikes met bedieningspaneel, evenals een 
230V-veiligheidsautomaat (eigen stroomcircuit) en alle benodigde connectoren.

Opgelet: Er zijn bovendien specifieke 230V-kabels nodig en soms twee 230V-stopcontacten (tenzij die al aanwezig zijn). De stopcontacten bevinden zich in de garage 
van de HYMER-camper. Daar kunt u de originele adapters van de e-bikes insteken en deze gewoon tijdens het rijden opladen.

Nog een tip: Wij adviseren voor de camper een elektrische installatie met ten minste 2 boordbatterijen, bij voorkeur het Smart-Battery-System. Wie vaak 
zelfvoorzienend staat, dient bovendien een zonne-installatie te monteren. Vraag informatie bij uw HYMER-dealer, hij/zij adviseert u graag. 

Artikelnr.: 3350785

ALGEMENE ACCESSOIRES
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Het begon allemaal met het plan om een op onze voertuigen afgestem-

de productlijn speciaal voor hondenbezitters samen te stellen. Daarom 

organiseerden wij in samenwerking met het tijdschrift Promobil een 

workshop voor klanten waarin we gemeenschappelijke ideeën en con-

cepten hebben uitgewerkt. Het resultaat zijn onze HYMER-accessoires 

voor honden, waarvoor wij met de European Innovation Award zijn on-

derscheiden.

HYMER-ACCESSOIRES VOOR HONDEN

HIER VINDT U ONS VOLLEDIG PRODUCT-
PROGRAMMA VOOR DE VOLGENDE REIS  
MET UW HOND.

HYMER-LAADBOX UITTREKBAAR 

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: holkamer-
profiel van ABS, leveringsomvang: laadbox incl. antislipmat binnenin, aluminium vierkantprofiel incl. bevestigingsmateriaal.

Bij Hymermobil B-klasse SupremeLine en B-klasse MasterLine:

Erg opvallend is dat de laadbox in beide richtingen uitgeschoven kan worden: ⅔ naar rechts en ⅓ naar links. Zo heeft u toegang vanaf de rechter- en linkerkant 
en vanuit het interieur, als u het luik in de vloer opent.

Artikelnr.: 3271872 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse SupremeLine 704 + 708 / B-klasse MasterLine 780 + 790 + 880 + 890:  
buitenafmetingen (B × H × L): 64 × 17 × 187 cm, binnenafmetingen (B × H × L): 60 × 15 × 189 cm, leeg gewicht incl. aluminium profielen: 
18 kg, extra lading: 35 kg 

Bij Hymermobil B-klasse ModernComfort: de laadbox kan ca. 80 cm naar links worden uitgeschoven. Zo heeft u toegang tot de laadbox vanaf de linkerkant, 
maar ook vanuit het interieur als u het luik in de vloer opent.

Artikelnr.: 2993942 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 550 + 580: buitenafmetingen (B × H × L): 24 × 14 × 145 cm,  
binnenafmetingen (B × H × L): 20 × 12 × 141 cm, leeg gewicht incl. aluminium profielen: ca. 8 kg, extra lading: 35 kg 

Artikelnr.: 3188310 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 600: buitenafmetingen (B × H × L): 34 × 14 × 145 cm, binnenafmetingen 
(B × H × L): 30 × 12 × 141 cm, leeg gewicht incl. aluminium profielen: ca. 8 kg, extra lading: 35 kg

Artikelnr.: 2993644 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 680 + 690: buitenafmetingen (B × H × L): 52,5 × 14 × 145 cm, binnenafmetingen 
(B × H × L): 48,5 × 12 × 141 cm, leeg gewicht incl. aluminium profielen: ca. 8 kg, extra lading: 35 kg

OSRAM NIGHT BREAKER-LED 

De OSRAM NIGHTBREAKER-ledlampen zorgen tijdens de reis voor beter zicht 
en daarmee voor meer veiligheid. In vergelijking met traditionele halogeen-
lampen zorgt de NIGHTBREAKER voor tot wel 220% meer helderheid, en dat 
bij een tot wel 5 keer langere levensduur. Desondanks kan het ledsysteem in-
dien nodig heel eenvoudig worden vervangen. 
Opmerking: Goedgekeurd voor wegverkeer in Duitsland en Oostenrijk.

Artikelnr.: 3434976 – Geschikt voor alle Fiat Ducato's met 
halogeenkoplampen

ALGEMENE ACCESSOIRES

HYMER-HONDENBED INCL.  
COMFORTKUSSEN EN RIEM 

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 die van het interieur. Ook inbe-
grepen is de HYMER-hondenriem flex&leash, waarmee uw hond veilig kan worden 
aangelijnd tijdens het rijden. Bovendien 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: 4 kg

Artikelnr.: 2675327 – voor Fiat 
Artikelnr.: 2799315 – voor Mercedes tot modeljaar 2018
Artikelnr.: 3414666 – voor Mercedes vanaf modeljaar 2019
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HYMER-ANKERPLAATHOUDER  

MET BEVESTIGINGSOOG

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

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

Artikelnr.: 2684848 
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HYMER-WARMTEONDERDEKEN 

De HYMER-warmteonderdeken zorgt voor een bed met de juiste temperatuur en creëert zo 
optimale voorwaarden voor een gezonde en ontspannen slaap. Dankzij de GS-geteste kwali-
teit en de automatische uitschakeling na 180 minuten kunt u onbezorgd doorslapen. De warm-
teonderdeken is optimaal om één persoon te verwarmen.

•  Temperatuurstanden: 4 standen met automatische uitschakeling na 180 minuten 
(inslaapfunctie)

• Materiaal: polyester
• Kleur: natuurwit (ongebleekt)
• Afmetingen: 1.550 × 600 mm
• Extra lange aansluitkabel van 3,5 m
• Stroomverbruik: 4,4 A / 60 W
• Elektriciteitsaansluiting: 12 V
• GS-geteste kwaliteit
• Onderhoudsaanwijzing: wasbaar op 30 °C
• Afneembare controller met HYMER-logo
• Gewicht: ca. 2 kg
• Zeer geschikt voor alle HYMER-slaapdaken

Artikelnr.: 3082515

HYMER-CABINEVLOERBEDEKKING 

De HYMER-cabinevloerbedekking past precies: robuust, onderhoudsvriendelijk po-
lypropyleen tuftvelours met opgelaste hakbescherming en een achterkant van 
rubbergranulaat. Bovendien kan de mat niet wegglijden dankzij de bevestigingspun-
ten. Een rand in een exclusieve nubuck-look met dubbele stiksels is ook verkrijgbaar, 
evenals het HYMER-logo als onderscheidend accent. 

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-VLOERKLEED VOOR WOONGEDEELTE 

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. Tevens is het onderhoudsvriendelijk, en om het 
gemakkelijker te verwijderen bestaat het uit meerdere delen. De onderkant is voorzien 
van rubbergranulaat tegen verschuiven. Verkrijgbaar voor alle voertuigen van de mer-
ken HYMER en HYMER-buscamper/HYMERCAR vanaf modeljaar 2018.

Gewicht per modelreeks:  
HYMER: ca. 10 kg, HYMER-buscamper / HYMERCAR: ca. 5 kg

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-BESCHERMHOEZEN 

De originele HYMER-beschermhoezen van 100% polyester overtuigen in elk detail: ze 
bieden een optimale pasvorm, een bij het interieur passend design, gemakkelijk glijden-
de bekleding voor een betere plaatsing en een lange levensduur dankzij doorgestikte en 
bij de opening verstevigde naden. De achterkant van de hoezen voert dankzij de bekle-
ding met 4 mm dik, luchtdoorlatend schuimrubber de lichaamswarmte 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 leveringsomvang inbegrepen: 1 paar beschermhoezen voor de cabi-
nestoelen met aparte hoezen voor de zittingen en de rugleuningen (met opbergvak aan de 
achterzijde) en 2 paar hoezen voor de armleuningen.

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-BUSCAMPER- / HYMERCAR-SLAAPDAKISOLATIE 

Geniet van uw slaap, beschermd tegen de kou en in huiselijke sfeer, met onze 4-delige slaapdakisolatie, die 
exclusief werd ontwikkeld voor onze HYMER-buscamper-/HYMERCAR-serie. Dankzij de sandwichconstruc-
tie is het slaapdak aanmerkelijk beter geïsoleerd tegen kou. De afzonderlijke elementen worden met behulp 
van klittenband (Fiat) / magneten (Mercedes) aan de bovenkant, rechtstreeks aan de dakbekleding beves-
tigd. Het frontelement kan met 2 ritsen worden geopend om voor voldoende licht en ventilatie te zorgen.

OPMERKING:  
Vanaf modeljaar 2022 hebben onze Fiat-modellen een nieuw slaapdak dat aan de voorzijde volledig kan 
worden geopend.

Artikelnr.: 2328892 – alleen HYMER-buscamper/HYMERCAR Sydney
Artikelnr.: 2328897 – alle HYMER-buscampers/HYMERCAR uitgezonderd model Sydney
Artikelnr.: 3056732 – alleen HYMER-buscamper/HYMERCAR Grand Canyon S, Free S
Artikelnr.: 3307512 – alle HYMER-buscampers op Fiat Ducato-basis vanaf modeljaar 2023

HYMER-BUSCAMPER- / HYMERCAR-ACHTERISOLATIE OPVOUWBAAR 

De ca. 8 mm dikke schuimisolatie is op maat gemaakt voor alle HYMER-buscamper-/HYMERCAR- 
modellen en sluit door middel van ingenaaide magneten goed aan op de buitencontouren van het voertuig 
op Fiat Ducato-basis. Voor het woon- en slaapgedeelte is deze afgewerkt met beige polyestervelours. Om 
gemakkelijk toegang tot het achtergedeelte te houden, is de onderste helft van de achterisolatie opvouw-
baar en heeft bovendien twee vensters voor een goede doorkijk. Gewicht: ca. 2 – 3 kg.

Artikelnr.: 2478065 – alle HYMER-buscampers/HYMERCAR op Fiat-basis, uitgezonderd Sydney
Artikelnr.: 2478066 – alleen HYMER-buscamper/HYMERCAR Sydney
Artikelnr.: 2875726 –  alle HYMER-buscampers/HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 

2018
Artikelnr.: 2994723 –  Grand Canyon S en DuoCar S  

op Mercedes-Benz-basis vanaf modeljaar 2019
Artikelnr.: 3160477 –  HYMER-buscamper Free S

HYMER-BUSCAMPER- / HYMERCAR-MUGGENNET ACHTER 

Effectieve bescherming tegen insecten in het voertuig zonder dat de luchtcirculatie wordt belemmerd. 
Eenvoudige montage dankzij opgelaste magneten en opgenaaide, flexibele magneetstrips. Toegang tot het 
voertuig is mogelijk via de dubbele tweewegrits. Gewicht: ca. 2 kg.

Artikelnr.: 2875732 – alleen HYMER-buscamper/HYMERCAR Sydney
Artikelnr.: 2875733 – alle HYMER-buscampers/HYMERCAR op Fiat-basis, uitgezonderd Sydney
Artikelnr.: 2875736 –  alle HYMER-buscampers/HYMERCAR op Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 

2018
Artikelnr.: 2994727 –  Grand Canyon S en DuoCar S  

op Mercedes-Benz-basis vanaf modeljaar 2019
Artikelnr.: 3189338 – HYMER-buscamper Free S

TELESCOPISCHE LADDER VAN HYMER 

De telescopische ladder van HYMER is een prima aanvulling op uw uitzetdak. De 7 sporten brengen u comfor-
tabel naar de slaapruimte. Wanneer de ladder niet wordt gebruikt, kan deze tot 750 mm ingeschoven en veilig 
worden opgeborgen. Dankzij de meegeleverde gekkopoten kan de ladder bovendien ook buiten op het voertuig 
worden geplaatst. Zo is het dak ook van buitenaf gemakkelijk bereikbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS: 
• Lengte uitgeschoven: 2.100 mm 
• Maximale standhoogte: 1.170 mm 
• Lengte ingeschoven: 750 mm 
• Sporten: 7 
• Gewicht: ca. 6,5 kg

Artikelnr.: 8501950 

ALGEMENE ACCESSOIRES
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HYMER-HOESLAKEN 

Het op maat gemaakte originele HYMER-hoeslaken onderscheidt zich door de optimale 
pasvorm. Het materiaal bestaat uit een mix van katoen en polyester, en voelt heerlijk zacht 
aan. Bovendien blijven de hoeslakens ook na vaak wassen aangenaam zacht en behouden 
hun vorm. Het HYMER-hoeslaken kan worden gewassen op 60 °C. 

•  Materiaal: 59% katoen, 41% polyester, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-KINDERBED 

Het extra bed voor alle HYMER-campers en HYMER-buscamper-/HYMERCAR-modellen op 
Fiat- of Mercedes-basis is in een handomdraai klaar voor gebruik. Het overtuigt door de snel-
le en eenvoudige montage evenals door de geringe pakmaat. De beide houten platen zet u tus-
sen de zitting en de rugleuning van de bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel, daarop legt u 
de opvouwbare matras. De leveringsomvang bevat al een hoeslaken op maat.

• Draagvermogen: 50 kg 
• Ligoppervlak: 160 × 70 cm 
• Pakmaat (B × H × D): 60 × 90 × 21,5 cm  
• Gewicht: ca. 10 kg 
•  Materiaal bovenstof: 100% polyester (wasbaar op 30 °C),  

vulling: polyether-polyurethaan-schuimstof
•  Materiaal hoeslaken: 47% katoen, 47% polyester, 6% lycra,  

kleur: gemêleerd antraciet (wasbaar op 40 °C)

Artikelnr.: 3228029 – variant Fiat
Artikelnr.: 3234049 – variant Mercedes vanaf modeljaar 2019

HYMER-MATRASTOPPER 

De anti-allergene HYMER-matrastopper biedt dankzij het speciaal ontwikkelde viscoschuim 
optimaal 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 li-
chaam aan en verdeelt het lichaamsgewicht gelijkmatiger – voor een betere doorbloeding 
en beter ligcomfort, zelfs bij langdurig liggen. Het op 60  °C wasbare overtrek overtuigt 
dankzij het moderne HYMER-design en het zachte oppervlak. De antislipnoppen aan de 
onderkant voorkomen dat de topper op de matras verschuift.

• Materiaal: (bovenstof) 61% polyester en 39% katoen, (vulling) 100% polyester  
• Hoogte: 5,5 cm (schuim 4 cm + 1,5 cm vulsel)

Het artikelnummer van het specifieke model krijgt u bij uw dealer.

HYMER-SLAAPPAKKET 

Het HYMER-slaappakket bestaat uit de volgende onderdelen: 1 functioneel HYMER-dekbed en 
1 functioneel HYMER-kussen, bijpassend bedlinnen in het decor trekvogels of flora incl. 
sierkussen.

VOORDELIGE PAKKETPRIJS:
Artikelnr.: 8501346 – in decor trekvogels
Artikelnr.: 8501345 – in decor flora 

FUNCTIONEEL HYMER-PREMIUMDEKBED EN KUSSEN 

Het functionele, originele premiumdekbed herkent u aan het exclusieve stiksel en de unieke 
ingebonden rand. Het dekbed bestaat uit een luchtig, licht katoenen tijk met een functionele 
vezelvulling. Dankzij de combinatie met regenererende vezels krijgt het dekbed na het was-
sen zijn oorspronkelijke volume terug. Het dekbed heeft bijzonder goede temperatuur- en 
vochtregulerende eigenschappen en is gemakkelijk te reinigen. Dankzij het geringe volume 
kan het dekbed 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. 

DEKBED: 135 × 200 cm 
•  Overtrek: beide kanten zijn gemaakt van 100% edelbatist kwaliteitskatoen, supergekamd, 

extra langstapelig, voorgekookt 
• Vulling: onvermengde functionele vezels van 100% polyester 
KUSSEN: 40 × 80 cm 
• Overtrek: 100% kwaliteitskatoen, voorgekookt  
• Vulling hoes: onvermengde functionele vezels van 100% polyester 
•  Vulling inlay: fijne en duurzame volumevezels van 100% polyester,   

geschikt voor de droger, wasbaar tot 60 °C, Made in Germany 
• Gewicht: dekbed en kussen elk ca. 1 kg

Artikelnr.: 2812898 – Dekbed
Artikelnr.: 2860267 – Kussen

HYMER-BEDLINNEN 

Een gezonde slaap is een 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-interlock-jersey katoenkwaliteit en voel het verschil. De belangrijkste voorde-
len van het product zijn: 100% Egyptisch makokatoen supergekamd – garen Nm 100/1 (100 
m van dit garen weegt slechts 1 g) – voelt zeer aangenaam op de huid, is strijkvrij en droger-
bestendig, gemakkelijk te wassen en vormvast (blijft mooi en krimpt gegarandeerd niet). 
Daarnaast geniet u van een ritssluitinggarantie – een leven lang. Getest volgens STANDARD 
100 by OEKO-TEX®.Keurmerk: “Textiles Vertrauen” (bestanddelen bevatten geen schadelijke 
stoffen en zijn huidvriendelijk).

De kleur van het exclusieve design is aan de HYMER-voertuigen aangepast. Afmetingen: kussen: 
40 × 80 cm, sierkussen: 50 × 50 cm, dekbed: 135 × 200 cm. 1 sierkussenovertrek (50 × 50 cm).

Artikelnr.: 2859159 – Bedlinnen trekvogels
Artikelnr.: 3272198 – Bedlinnen flora

ALGEMENE ACCESSOIRES
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HYMER-JAS TRAVEL & RELAX

De HYMER-jas Travel & Relax is een modieuze outdoorfleecejas die in samen-
werking met VAUDE werd geproduceerd. De jas is van binnen donzig zacht en 
biedt nauwelijks te overtreffen draagcomfort. Aangenaam warm, zeer gemak-
kelijk te wassen en sneldrogend. Ideaal voor elke dag en bij sportieve outdoor-
activiteiten. Materiaal: 100% polyester, pasvorm: regular fit. 

 
Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

HYMER-BODYWARMER SMART & EXCLUSIVE

De blauwe HYMER-bodywarmer Smart & Exclusive, geproduceerd in samenwer-
king met VAUDE, is veelzijdig te combineren en ideaal voor een vakantie met de 
HYMER-camper. De zijdelen van “performance stretch” zijn zeer goed ademend en 
zorgen daarnaast voor meer bewegingsvrijheid. Materiaal: hoofdstof: 100% 
polyamide, inzetstukken: 100% polyester, voering: 100% polyamide,  
vulsel: 100% polyester (gerecycled), pasvorm: regular fit.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

HYMER-JAS SMART & EXCLUSIVE

In samenwerking met VAUDE hebben wij een moderne en aange-
naam lichte outdoorjas ontwikkeld: de HYMER-jas Smart & Exclu-
sive, de ideale metgezel voor alle HYMER-fans. Materiaal: 
hoofdstof: 100% polyamide, inzetstukken: 100% polyes-
ter, voering: 100% polyamide, vulsel: 100% polyester (gerecy-
cled), pasvorm: regular fit.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL

 – HYMER-Lifestyle-collectie – 

REIZEN IS ALTIJD 
IN DE MODE!

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 ontspannen én spannende momen-
ten: de HYMER-Lifestyle-collectie in topkwaliteit en 

tijdloos design.

MODE

 HYMER  HYMER-buscamper/HYMERCAR  Online-informatievideo

1 / HORLOGE
Type: chronograaf met datumweergave, materiaal: kras-
bestendig mineraalglas, diameter: 44 mm, waterdicht 
tot 10 ATM. 

Artikelnr.: 3042943 

4 / BADHANDDOEK 70 × 140 CM
Materiaal: 100% katoen,  
"OEKO-TEX® made in Green"-gecertificeerd 

Artikelnr.: 3429415 bronblauw
Artikelnr.: 3429416 antracietgrijs

9 / PARAPLU
Artikelnr.: 3123848

10 / PET
Materiaal: klep: 100% katoen, hoofddeel: 90% 
polyester / 10% viscose.

Artikelnr.: 2987735 

11 / MODELCAMPER BML-T
Gedetailleerd model op basis van de B-klasse Masterline 
op schaal 1:40.

Artikelnr. 3432238  

7 / HYMER-MODELAUTO
Schaal: 1:87, lengte: 7,5 cm, materiaal: metaal, 
aanbevolen leeftijd: 3 – 8 jaar. 

Artikelnr.: 2994686

8 / CAMPERSET
Gedetailleerd model op basis van de B-klasse 
ModernComfort op schaal 1:24. Exclusief zilveren editie 
met veel accessoires.

Artikelnr.: 3239243 

5 / BADJAS
Materiaal: 50% katoen, 50% PES, "OEKO-TEX®  
made in Green"-gecertificeerd 
Maten unisex: XS/S, M/L, XL/XXL 

6 / TOILETTAS
Materiaal: 100% polyester, afmetingen (b x h x d): 
25,8 × 21 × 8 cm, kleur: buiten grijs gemêleerd, binnen blauw.

Artikelnr.: 3001915 

3 / BADHANDDOEK 50 × 100 CM 
Materiaal: 100% katoen, "OEKO-TEX® made in 
Green"-gecertificeerd 

Artikelnr.: 3429413 bronblauw
Artikelnr.: 3429414 antracietgrijs

2 / PLAID
Kleur: platinagrijs, grootte: 150 × 200 cm, materiaal: 
100% polyester (microvezelkwaliteit). 

Artikelnr.: 3005173

26 27



Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee, 
www.hymer.com

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 sluiting van het contract bij één van onze erkende HYMER-dealers 
naar de actuele stand van het product en de serie.

Auteursrecht © 2022 Hymer GmbH & Co. KG


