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De nieuwe generatie Eriba Touring 

 
Voorbeeld indeling Touring 530 

 

Basisprijs Touring 530 vanaf: 28.990 €  

 

� Al 65 jaar combineert de Eriba Touring cultus en moderne tijdgeest in zijn onmiskenbare 
uitstraling. Met twee nieuwe uitrustingslijnen en tot in het kleinste detail doordachte details in 
het interieur en het exterieur geeft Eriba haar cultproduct voor het nieuwe modeljaar en in 
overeenstemming met de slogan "Alles buiten het gewone" een bijzondere uitstraling en 
versterkt tegelijkertijd haar positionering in het productportfolio.  

 

 
 
� Lage voertuigafmetingen met een totale 

hoogte van 226 cm met het hefdak 
gesloten. 

� Comfortabele stahoogte van 195 cm met 
het hefdak open 

� Ideale wegligging door goede 
volgeigenschappen voor maximale 
rijveiligheid 

� Laag brandstofverbruik dankzij 
aerodynamische vorm 

� AERO constructie: Ongewijzigd 
constructieprincipe van vliegtuigbouw 

� Uniek ontwerp in vorm mogelijk dankzij 
stalen buiskooi als basisframe 

� Nieuwe aanbouwdelen, zoals wielkasten, 
achterlichten en nummerplaathouder, 
benadrukken de retrolook 

 � Zeven verschillende indelingen (310, 430, 
530, 540, 542, 550, 560) en 
verschillende exterieurkleuren (Carrara 
Wit, Kristal Zilver en Wit/Zilver) voor 
maximale personalisatie 

� Twee nieuwe uitrustingslijnen: Legend 
(modern klassiek in meubeldecor 
"Biarritz") en Urban (modern in 
meubeldecor "Tindari") 

� Keuze uit vast bed of zitgroep in vele 
indelingen 

� Dankzij de ophangrail boven de wielkast 
kan de tafel van de zitgroep ook buiten 
worden gemonteerd  

� Vlakke, tot achteraan doorlopende vloer 
voor een optimale bruikbaarheid van de 
bergruimte en een strak uiterlijk  

Belangrijkste wetenswaardigheden: 
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� Perfect binnenklimaat door het hefdak 

met tentdoek en afsluitbare ventilatie 
� Grote selectie van originele accessoires 

 
 

� Verlengde dissel met aluminium 
afdekking voor meer ruimte voor de 
fietsendrager en nog betere wegligging 

 

 

 

 

 

 

� Nieuwe keuken met grotere 81 l 
absorptiekoelkast (ca. + 10 l / + 15 %) 

� Multifunctionele opbergvakken van 
gerecycleerd materiaal 

� Nieuwe bekledingsstoffen in een nieuwe 
vorm en stijl  

� Driepuntsvergrendeling van de 
badkamerdeur 

� Optimale toegankelijkheid van de 
opbergruimte onder het bed voor een 
betere bruikbaarheid 
 
 
 

 � Nieuwe bovenkastjes met verbeterde 
scharnieren.  

� Nieuw verlichtingsconcept met 
wisselschakelaars, sfeerverlichting en 
multifunctionele Eriba-batterijverlichting 

� Truma-verwarming geïnstalleerd achter 
S-verwarming voor ruimtebesparing en 
daarmee betere bruikbaarheid van 
opslagruimte 

� Afwerking meubelen kleppen en deuren in 
"Biarritz": modern klassiek edel hout met 
elegante nervenstructuur 

� “Tip printed" meubelafdekking staande 
meubeldelen met linnenstructuur: 
krasbestendig en gemakkelijk te reinigen 

� Drie verschillende woonwerelden: 
"Hampton" (accentkleur Nugget Gold) en 
"Ventura" (accentkleur Bronze Medal) als 
standaard, "Wellington" (accentkleur 
Bronze Medal) optioneel 

� Keuken en tafelbladen met marmer en 
steen look 

� Metallic effecten in brons en goud 
� Mat zwart-bruin, licht gebogen metalen 

kastgrepen met bronzen rand 
� Matzwarte push locks en beslag op de 

meubelkleppen 

 � Multifunctionele opbergvakken in 
grijsbeige gemaakt van duurzame, 
plantaardige biofiber 

� Metalen inlegbiezen als speciaal detail 
� Wollen vilten tas van gerecycleerde wol 

met echt lederen gesp 
� Garderobe in reliëf, vegan leer in "Simply 

taupe" gevlochten look 
� Luxe corduroy fluwelen kussens van 

Rohleder als optie 
� Gordijnen in bijpassende kleuren 
� Fijn gestreepte, effen netgordijnen met 

golvend lint 
� Zijwanden, boeg en achtersteven in mini 

hamerslag afwerking, Carrara wit 

Nieuwe standaarduitrusting (enkele voorbeelden): 

Details uitrusting Touring Legend: 

Details uitrusting Touring Urban: 
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� Tindari" meubeldecor: fijn gestreept, 
Scandinavisch-modern houtdecor 

� “Tip printed" meubelafdekking staande 
meubeldelen met beige linnenstructuur: 
krasbestendig en gemakkelijk te reinigen 

� Drie verschillende woonwerelden: 
"Memphis" (accentkleur Nugget Gold) en 
"Tulsa" (accentkleur Tango Red) als 
standaard, "Orlando" (accentkleur Harbour 
Blue) als optie 

� Onderscheidend zwart marmer 
krasbestendig HPL laminaat op keuken en 
tafelbladen 

� Witte "Sneeuwvlok" kastklepdecoratie 
met matte afwerking, gemakkelijk te 
reinigen 

� Zilveren handgrepen op de 
meubelkleppen en matzwarte push locks 
en beslag 

� Multifunctionele opbergvakken in zwart, 
gemaakt van duurzame, plantaardige 
biofiber 

 � Gerecycleerde wollen vilten tas met vilten 
band 

� Garderobe in hoogwaardige 
nubucklederlook en diamantquilting 
(Memphis) of gladleder met 
diamantquilting (Tulsa en Orlando) 

� Luxueuze corduroy fluwelen kussens van 
Rohleder 

� Gordijnen in bijpassende kleuren 
� Semi-transparante gordijnen met 

moderne netstructuur 
� Sfeerverlichting XL met verlichting boven 

de bovenkastjes en twee extra Eriba 
multifunctionele batterijverlichting 

� Zijwanden, voor en achter in glad 
aluminium, kleur Wit/Zilver 

 
 
 
 
 

� Het optionele chroompakket benadrukt 
de retro-uitstraling van de Touring met 
verchroomde aanbouwdelen, zoals 
wielkasten of achterlichten. 

� Exterieur kleuren: Carrara Wit (mini 
hamerslag afwerking, standaard op 
Legend), Wit/Zilver (standaard op Urban 
en optioneel op Legend), Crystal Zilver 
(optioneel)  

� Groot serviceluik in de achterwand met 
toegang tot ruimte onder bed 

� Truma Smart A mover 
� Roestvrij stalen, stoere bumper 
� Magnetische vergrootspiegel voor de 

badkamer 

 � Sfeerverlichting XL met verlichting van de 
bovenkastjes en twee Eriba 
multifunctionele acculampen met drie 
oplaadpunten 

� Multimediapakket met DAB+ radio en 
luidsprekers, 22-inch TV met voet en plug 
& play oplossing incl. universele 
voortentaansluiting voor eigen SAT-
systeem 

� Comfort plisségordijnen met 
gecombineerde verduistering en hor,  
verstelbaar van onder naar boven voor 
meer privacy 

Meer informatie op www.eriba.com 
Uitgebreide persinformatie en afbeeldingen in hoge resolutie zijn hier te vinden. 
Hymer op Facebook: www.facebook.com/hymer.reisen.im.original 
Hymer op Instagram: www.instagram.com/hymer 
r 

Speciale nieuwe opties (enkele voorbeelden): 


