
PAST PERFECT 

BIJ ELKAAR!

HYMER Original Parts 2020



Hartelijk dank voor uw interesse in ons assortiment originele 

accessoires van HYMER, HYMER buscamper, HYMERCAR 

en ERIBA. Een van de doelstellingen van onze onderne-

mingsstrategie betreft de volledige en optimale begeleiding 

van onze klanten. Daarom denken we veel verder dan al-

leen maar aan de verkoop van een voertuig. Wij bieden  

dan ook oplossingen met een 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?

De originele accessoires zijn niet af fabriek leverbaar, maar 

kunnen via uw HYMER-dealer worden besteld en achteraf 

worden ingebouwd. Ons hele assortiment accessoires vindt u 

via internet op: www.hymer-original-zubehoer.com
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Afbeeldingen ten dele onder voorbehoud van wijzigingen. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. Voor montage door de 

dealer worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief de bij het ter perse gaan in augustus 2019 geldige 

Duitse btw. Hymer GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar de prijzen te wijzigen.

HIGHLIGHTS IN ONS ASSORTIMENT ACCESSOIRES 2020:

• De volledig nieuwe HYMER e-bike by Flyer

• De eerste HYMER e-scooter

• Ons exclusieve HYMER / ERIBA E-Connect-systeem
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E-BIKE

Mobiliteit herontdekt.

HYMER E-BIKE

De nieuwe HYMER e-bike by FLYER is op het eerste gezicht 

helemaal niet meer herkenbaar als een e-bike. Door de in het 

frame ingebouwde 500Wh-accu en de nauwelijks zichtbare 

Bosch-motor van de 3e generatie, ontstond een uiterst strak 

en modern design. De e-bike wordt gemaakt door onze Zwit-

serse partner en premiumproducent FLYER.

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

Meer informatie op: www.hymer-original-zubehoer.com

HYMER E-BIKE BY 

De sterke punten van de HYMER e-bike by FLYER zijn op de weg duidelijk merkbaar. In de stad, tijdens een dagje uit of op de camping: u gaat 

altijd met het hoogste rijcomfort en met genoeg vermogen op pad. Bij de volledige uitrusting hebben we ook gelet op eigenschappen die bij 

het kamperen van belang zijn. Daarnaast zullen vooral de zeer lage instap en de onderhoudsvrije riemaandrijving bevallen: nooit meer vlekken 

door kettingsmeer.

Extra accessoires bij de HYMER e-bike by Flyer: zie pagina 08.

NOG MEER HIGHLIGHTS:

•  Het exclusieve HYMER-design met lakwerk in de HYMER- 
voertuigkleur Carrara wit

•  De inklapbare pedalen voor compact opbergen in de garage 
achter

• Het ABUS-Plus-sluitsysteem voor nog meer veiligheid

•  Het one size frame, geschikt voor mensen met een lichaamslengte 
van 150 – 190 cm

• Het zadel Nuvola van Selle Royal (breed)

•  Het unieke en omvangrijke garantiepakket met 10 jaar garantie  
op het frame, 5 jaar op de motor, motorregeling, display en oplader

• De Active Line Plus motor van Bosch (fluisterstil)

•  De PowerTube-accu 500 van Bosch (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)  
voor een nog grotere actieradius

•  De Charger van Bosch met 4 A (i.p.v. 2 A) voor sneller opladen 
(100 % in 4,5 uur)

•  De accu is zonder enige moeite te verwijderen om deze extern op 
te laden, een accuslot beschermt de accu daarnaast tegen diefstal

•  Een laadpoort op het frame, zodat de accu ook rechtstreeks in  
de e-bike kan worden opgeladen

• De onderhoudsvrije, 8-speed naafversnelling Shimano Nexus

•  De Speedlifter twist met een in hoogte verstelbaar stuur, die het 
mogelijk maakt om het stuur een kwartslag te draaien met 
snelspanner (zonder gereedschap)

• Parallellogram-zadelpen NCX van Suntour

•  Het toegestane totaalgewicht is 149 kg (eigen gewicht van de 
e-bike 22,1 kg zonder accu, 25,2 kg met accu)

 De volledige uitrusting en de technische gegevens vindt u ook op 
onze homepage. 

Artikelnr.: 3056733    € 3.799,00
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160 cm

Ingeschoven: 
105 cm

Zonder 
zadelpen: 

71 cm

Maximaal 
108  cm

Stuurbreedte uitgeklapt: 66 cm 
Totale breedte met ingeklapte pedalen en  

gedraaid stuur: 35 cm

Hoogste punt bij  
gedraaid stuur: 

125 cm

39 cm

18 cm
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E-SCOOTER

’s Ochtends als eerste bij de bakker zijn!

HYMER E-SCOOTER

THE-URBAN #HMBRG

Meer informatie op: www.hymer-original-zubehoer.com

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER E-SCOOTER THE-URBAN #HMBRG

De THE-URBAN #HMBRG is de eerste elektrische scooter van HYMER. Hij is vanaf nu uw favoriete begeleider op uw vakantiebestemming.  

’s Ochtends verse broodjes kopen in het naburige dorp of spontaan naar het strand: vanaf nu beleeft u hieraan dubbel zoveel plezier. Cooler 

onderweg is niet mogelijk – natuurlijk met toelating voor de openbare weg. Dankzij de 10"-banden rijdt de #HMBRG heel comfortabel en zelfs 

een grindweg trotseert hij moeiteloos.

TECHNISCHE GEGEVENS:

•  Maximale snelheid: 20 km/h 

•  Actieradius: max. 30 km

•  Eigen gewicht: 17 kg

•  Extra lading: max. 100 kg

•  Motorvermogen: 350 W

•  Accu: Li-ion 36 V, 10,4 Ah

•  Oplaadtijd (230 V vereist): ca. 70 % in 2 uur, 100 % in 4-6 uur.

•  Remmen: mechanische schijfremmen voor en achter

•  Stuur: bediening gashendel met wijsvinger

•  Verlichting: voor en achter

•  Afmetingen uitgeklapt: 115 x 55,5 x 92-112 cm

•  Afmetingen ingeklapt: 105 x 18,5 x 38 cm

LEVERINGSOMVANG:

•  The-Urban #HMBRG in HYMER-editie

•  Accu-oplader

•  Handleiding

Extra accessoires bij de HYMER e-scooter The Urban #HMBRG: zie pagina 08.

Artikelnr.: 3112671    € 1.149,00
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Ingeschoven: 
92 cm

Hoogste punt bij gedraaid 
stuur: 112 cm

Ingeklapt: 38 cm
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Opmerking: het laadapparaat HYMER Charger (voor opladen tijdens de reis met de camper) is voor de HYMER e-bike by Flyer en de HYMER e-scooter vanaf herfst/winter 2019 

beschikbaar.

ACCESSOIRES E-BIKE EN E-SCOOTER

ACCESSOIRES HYMER E-BIKE BY FLYER    

VAUDE-BAGAGEDRAGERTAS

In het exclusieve HYMER-design. Eenvoudig te bevestigen en absoluut water-

dicht. Met praktische binnenzak en schouderriem. 

Artikelnr.: 3112686   € 79,00

RACKTIME-BAGAGEDRAGERMAND

Met klikbevestiging op de bagagedrager.

 

Artikelnr.: 3034043   € 39,00 

ABUS-VOUWSLOT BORDO 

COMBO LITE

Artikelnr.: 3123860   € 69,95 

TRANSPORTHOUDER VOOR  GARAGE 

– MERCEDES-MODELLEN

Artikelnr.: 3114907   € 39,00

ACCESSOIRES HYMER E-SCOOTER THE-URBAN #HMBRG    

ABUS-VOUWSLOT BORDO ALARM

Ingebouwde alarminstallatie met het hoogste  

beveiligingsniveau.

Artikelnr.: 3121605   € 159,95

ABUS-VEILIGHEIDSSLOT

Kettingslot 130 cm.

Artikelnr.: 3123850    € 34,95

ABUS-VOUWSLOT BORDO BIG

Lengte 120 cm.

Artikelnr.: 3121610   € 99,95 

ZITJE VOOR HET STAVLAK

Opklapbaar voor eenvoudig transport.

Artikelnr.: 3121593   € 69,00

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

BIKE-CARRIER

HYMER BIKE-CARRIER     

Met de HYMER Bike-Carrier kunt u 2 fietsen of e-bikes zeer eenvoudig en compact in de garage bevestigen. Een essentieel onderdeel is de in het voertuig inge-

bouwde, verticale montagestang voor de fietshouderarmen. De montagestang kan in enkele stappen geschikt gemaakt worden voor uw garage en maakt het 

eigenlijke inladen van de fietsen kinderspel. De wielen worden eerst in de voorste klembeugels geschoven: zo staan de fietsen al stabiel. Dat vereenvoudigt de 

verdere bevestiging met de houderarm en 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.

NOG 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 praktisch leeg, houderarmen kunnen eenvoudig naar opzij worden geklapt 

• Doe-het-zelfmontage mogelijk

Artikelnr.: 3099575    € 299,00 

Artikelnr.: 3120304 – Uitbreidingsset 1 fiets    € 84,95 
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HYMER-Smart-Battery-System

NOG MEER 

ONAFHANKELIJKHEID OP REIS

Werkingsprincipe: De HY-Tec lithiumaccu 135 bestaat uit 6 afzonderlijke LE300 lithium extension battery modules, die de capaciteit en de 

prestaties van de loodaccu’s versterken, en tegelijkertijd de efficiëntie en levensduur van het hele systeem vergroten. De lithiumbatterijen 

voeren de meeste laadcycli uit, terwijl de loodaccu’s dienstdoen als back-upopslag. Eerst zorgt het systeem altijd voor de lading van de 

loodaccu’s (1. Prioritair laden van de loodaccu). Overtollige energie wordt dan door de lithiumbatterijen opgeslagen (2. Lading lithiumbatte-

rij). Omgekeerd worden bij het stroomverbruik eerst de lithiumbatterijen ontladen, zodat de levensduur van de loodaccu’s aanzienlijk verlengd 

wordt (3. Prioritair ontladen van de lithiumbatterij). Door het geïntegreerde ontlaadmanagement krijgt het boordnet bij voorkeur stroom uit 

de cyclusvaste lithiumbatterijen. Bij een hoger stroomverbruik worden de loodaccu’s aangesproken om beide batterijen minder te belasten  

(4. Ontlading loodaccu).

Exclusief product: perfect afgestemd op de voertuigen van HYMER.

Langere levensduur van de batterij: gemiddeld van ca. 3 jaar tot ca. 

10 jaar.

Gewichtsbesparing: bij het 6-batterijenblok bedraagt de gewichts-

besparing 5 kg bij een bijna driemaal zo grote bruikbare capaciteit 

tegenover een gewone 2e AGM-woonaccu van 95 Ah. Bij het 2-batte-

rijenblok is er een besparing van ca. 20 kg bij een derde van de buiten-

afmetingen van de Li-batterij ten opzichte van een AGM-batterij en 

eenzelfde bruikbare capaciteit als 2 AGM-batterijen met 95 Ah.

Volledig winterklaar systeem: het systeem biedt vooral voordelen bij 

temperaturen onder nul, omdat de AGM-batterij de lading vanaf de 

eerste seconde opneemt en gelijktijdig, via de ingebouwde verwar-

ming van de HY-Tec-Li-batterij, deze tot 10 °C verwarmt om snel op-

laden mogelijk te maken.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

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

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

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

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

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

keuring en is TÜV-getest op temperatuurschommelingen en schokken.

Made in Germany: de HY-Tec-Li-batterij wordt in Duitsland gepro-

duceerd.

HYMER-SMART-BATTERY-SYSTEM

LAADPROCES HYMER-STANDAARDBATTERIJSYSTEEM HY-TEC-LITHIUMBATTERIJ 135

Elektroblok AGM-batterij Lithiumbatterij

1  Prioritair laden van de loodaccu

2  Lading van de lithiumbatterij

3   Prioritair ontladen van de 
lithiumbatterij

4  Ontlading loodaccu

1

2

3

4

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

20 KG MINDER GEWICHT BIJ 

GELIJKE CAPACITEIT*-20 KG

WINTERKLAAR SYSTEEM 

DANKZIJ INGEBOUWDE 

VERWARMING

3 JAAR GARANTIE3
VERLENGT DE LEVENSDUUR TOT 

WEL 10 JAAR
10

2-BATTERIJENBLOK

Prima achteraf in te bouwen: het HY-Tec 45 2-batterijenblok is uitstekend geschikt voor klanten die achteraf nog een 2e batterij willen inbouwen 

om de beschikbare capaciteit te vergroten. Het verschil met het achteraf inbouwen van een extra AGM-batterij: de reeds voorhanden loodaccu 

(AGM) kan opnieuw worden gebruikt en hoeft niet te worden vervangen**. Ook optimaal bij vervanging van de AGM-batterijen vanwege slijtage.

Flexibel: het systeem kan indien nodig eenvoudig met een of meerdere HY-Tec 45 2-batterijblokken worden uitgebreid, dit kan ook stap voor stap. 

Optioneel beschikbaar: displayset

Afmetingen (b x h x l): 122 x 175 x 229 mm 

Gewicht: 6,8 kg

Inhoud pakket: 1 Li-batterij (2 blokken), 1 aansluitkabel tweevoudig naar AGM-batterij, 1 kabelset, handleiding, zekering 30 A. De montage 

van het HYMER-Smart-Battery-System moet worden verricht door uw HYMER-dealer. Neem voor meer informatie contact op met uw 

HYMER-dealer.

 

Artikelnr.: 3071889 – 2-batterijenblok     € 799,00

6 BATTERIJENBLOK – AANPASSINGSSET SMART-BATTERY-SYSTEM BASIS

Inhoud van het pakket: Li-batterij 135 Ah, monitor (display), kabelset diagnose-interface, alle nodige kabels.

 

Artikelnr.: 2969426     € 2.490,00 

6-BATTERIJENBLOK – UITBREIDINGSPAKKET SMART-BATTERY-SYSTEM – 2E LITHIUMBATTERIJ

Inhoud van het pakket: Li-batterij 135 Ah, communicatiekabel 5 m, 2 aansluitkabels 2-voudig naar Li-batterij.
 

Artikelnr.: 2969440  € 2.319,00 

Opmerking: het pakket bevat geen batterijhouders (want specifiek voor het voertuig).
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6,3 KG

LITHIUMBATTERIJ 45

26,4 KG

LOODACCU AGM

 * HY-Tec lithiumbatterij 45 in vergelijking met een 95-Ah-AGM.

 ** Voor zover deze niet volledig defect is. Uw HYMER-dealer informeert u graag.
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NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

PERFECTE UPGRADE: HET MULTIMEDIAPAKKET INCLUSIEF ACHTERUITRIJCAMERA  

Geniet van het comfort en de uitrusting van het multimediapakket van HYMER, bestaande uit de ZE3756, de achteruitrijcamera die in het 3e remlicht is inge-

bouwd, inclusief draadloze schakelaar om het systeem zonder contactsleutel in te schakelen. Als exclusief voordeel hebben we een eigen startscherm en 

FreeOnTour (eenvoudige routesynchronisatie via app) geïntegreerd. Andere highlights zijn het capacitieve glazen touchscreen (zeer gevoelig voor aanraking, 

bediening zonder te drukken, zoals bij smartphones) en 3 jaar gratis kaartupdates voor de navigatie.

HYMER:   De HYMER-dubbele-achteruitrijcamera 2.0 valt niet alleen nauwelijks op, maar bekoort ook dankzij de nieuwste cameratechniek met uitstekend zicht 

’s nachts.

HYMER buscamper / HYMERCAR: De achteruitrijcamera is speciaal op het 3e remlicht van de Fiat Ducato afgestemd. 

VOORDELIGE PAKKETPRIJS:

Artikelnr.: 8501572 – HYMER-multimediapakket met reeds geïnstalleerde Waeco-bekabeling   € 1.570,00

Artikelnr.: 8501573 – HYMER-multimediapakket met reeds geïnstalleerde Camos-bekabeling   € 1.590,00 

Artikelnr.: 8501574 – HYMER buscamper / HYMERCAR-multimediapakket voor modellen op Fiat-basis     € 1.250,00 

NAVIGATIESYSTEEM VOOR MODELLEN OP FIAT-BASIS   

De ZE3756 werd speciaal ontwikkeld voor de Fiat Ducato en optimaal aan het originele voorkomen 

aangepast. Dankzij het capacitieve touchscreen van 7" / 17,8 cm met glazen oppervlak is de bedie-

ning kinderspel. Een ander hoogtepunt is de werking en integratie van de FreeOnTour-app om de 

routes eenvoudig aan het systeem door te geven. De routeplanning gebeurt comfortabel op uw 

pc of tablet en kan op de smartphone via Bluetooth met één druk op de knop aan het systeem 

doorgegeven worden. U hoeft daarbij geen adressen in het systeem in te voeren.

Exclusief voordeel bij originele accessoires van HYMER: eigen startscherm en FreeOnTour-inte-

gratie voor een gemakkelijke routesynchronisatie.

• 3 jaar gratis kaartupdates 

•  3D-camper-navigatiesoftware met kaarten voor 47 landen (West-/Oost-Europa en nog meer 

landen)

• CD / DVD-station, dubbele tuner DAB+ (aansluitmogelijkheden voor max. 3 camera’s) 

•  2 x infraroodafstandsbediening incl. maxi-remote, ingebouwde uitgang 4 x 50 W, remote 

control-app om het apparaat te bedienen (via Bluetooth), met geluidsoverdracht op externe 

Bluetooth-luidsprekers  of -hoofdtelefoon

Artikelnr.: 2966014 – Fiat-versie ZE3756 met scherm van 7"   € 999,00 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-ACHTERUITRIJCAMERA 

De HYMER buscamper / HYMERCAR-achteruitrijcamera is mooi in het 3e remlicht van de Fiat 

Ducato geïntegreerd. Daardoor kan enerzijds een mooi aanzicht en anderzijds een eenvoudige 

installatie worden gerealiseerd. De achteruitrijcamera is optimaal aangepast aan het standaard 

navigatiesysteem. De belangrijkste kenmerken:

•  compacte camera met een hoge resolutie – in het 3e remlicht ingebouwd 

• 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: levering zonder remlicht en zonder systeemkabel van 15 m.

Artikelnr.: 8501617       € 189,00 

HYMER-DUBBELE-ACHTERUITRIJCAMERA 2.0 

De HYMER-dubbele-achteruitrijcamera 2.0 combineert cameratechniek en het 3e remlicht in 

één behuizing. Dat staat niet alleen mooier, maar het heeft ook praktische voordelen: het voer-

tuig kan gemakkelijker en zonder risico op beschadiging worden gewassen en zijn er geen extra 

gaten in de achterwand nodig voor de doorvoer of bevestiging van kabels. De kwalitatief hoog-

waardige camera biedt een optimaal gezichtsveld in de breedte en vlak achter het voertuig. De 

lenzen zijn met een speciale nanocoating behandeld om te voorkomen dat deze beslaan en zodat 

het regenwater er gewoon afdruppelt. Door de twee camera’s kunt u ook het achteropkomende 

verkeer bekijken. Dankzij de nieuwste cameratechniek, die ook ’s nachts voor een perfect zicht 

zorgt, zijn bijkomende infrarood-/led-koplampen niet meer nodig. De gezichtshoek van de camera 

bedraagt 170° om de dode hoek te beperken en standaard is een microfoon ingebouwd.

Artikelnr.: 2968936    € 499,00 

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

NAVIGATIESYSTEEM VOOR MODELLEN OP MERCEDES-BASIS         

Innovatieve multimedia voor uw camper – de Z-N956 uit de Prime-reeks is een perfect uitgeruste 2-DIN naviceiver. Het grote, capacitieve TFT-touchscreen van 

9" / 22,9 cm (1280 x 720p) met glazen oppervlak maakt een volledig intuïtieve bediening mogelijk.

NOG MEER HIGHLIGHTS:

• 2-DIN naviceiver 

•  Capacitief LCD-TFT-touchscreen met 9" / 22,9 cm met glazen oppervlak

•  Dubbele tuner DAB+ met SLS-/MOT-slideshow, dynamische zenderlijst, 

„Service Following“ DAB<>DAB / DAB<>FM, DLS-Text en -stroomvoorziening 

voor actieve antennes

• FM RDS radio met opslagmogelijkheid voor18 zenders en DSP 

• “Google Android Auto Integration” voor Android smartphones 

•  Ondersteuning voor max. 3 voertuigcamera’s, met automatische 

omschakelfunctie, aanpasbare hulplijnen en microfooningang

•  CAM sensortoets op de voorkant van het apparaat voor handmatige 

omschakeling van de camera

•  Afstandsbedienings-app op de smartphone voor de bediening van 

audioweergavefuncties

• RGB multicolor toetsverlichting 

• 2 infraroodafstandsbediening incl. maxi-remote 

• Passieve (geruisloze) koeling 

• Ingebouwde uitgang 4 x 50 watt 

• 3 jaar gratis kaartupdates

Artikelnr.: 8501676       € 999,00 

PERFECTE UPGRADE: HET MULTIMEDIAPAKKET INCLUSIEF ACHTERUITRIJCAMERA     

Geniet van het comfort en de uitvoering van het nieuwe HYMER-multimediapakket, bestaande uit de Z-N956 en de ingebouwde dubbele camera in het 3e 

remlicht. Als exclusief voordeel hebben we een eigen startscherm en FreeOnTour (eenvoudige routesynchronisatie via app) geïntegreerd. Andere highlights zijn 

het capacitieve glazen touchscreen (opmerking: deze is bijzonder gevoelig voor aanraking, bediening zonder te drukken, zoals bij smartphones) en 3 jaar gratis 

kaartupdates voor de navigatie. De HYMER-dubbele-achteruitrijcamera is zo vormgegeven dat deze nauwelijks opvalt, en bekoort ook dankzij de nieuwste 

cameratechniek met uitstekend zicht ’s nachts.

LEVERINGSOMVANG:

• Z-N956 met grote monitor van 9" – zonder DVD-station 

• Mercedes-Benz inbouwframe  

• HYMER-dubbele-achteruitrijcamera (in het 3e remlicht en uiterst snel te monteren) 

• Draadloze schakelaar om het systeem contactloos in te schakelen 

•  4 adapterkabels voor de reeds in het voertuig aanwezige bekabeling (optie)

Artikelnr.: 8501675      € 1.690,00 
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INBRAAKBEVEILIGING

ALARMINSTALLATIE „CRIME PREVENTION“    

Dankzij het volledig nieuwe inbraakbeveiligingssysteem met alarminstallatie kunt u veilig slapen. De 

sensor detecteert personen die zich binnen een straal van een meter van de ingangsdeur bevinden. Blijft 

een persoon daar langer dan 2 seconden staan, dan gaat de ledlamp flitsen – dit duurt ca. 10 seconden. 

Heeft de persoon de omgeving van de deur daarna niet verlaten, dan klinkt er een alarmsignaal in het 

voertuig, zodat de bewoners worden gewaarschuwd. Ook de persoon bij het voertuig hoort dit signaal. 

Buren worden echter niet gestoord, omdat het alarmsignaal alleen binnen een straal van ca. 2 m hoor-

baar is. Het is de bedoeling om met het flitslicht een eventuele inbreker te laten weten dat hij is opge-

merkt. Vervolgens klinkt het alarmsignaal, wat hem zou moeten doen besluiten om op te geven. Dit 

alarmsysteem is ontworpen ter voorkoming van inbraak en om in geval van nood de bewoners te wekken 

zodat ze kunnen ingrijpen. Het systeem wordt onzichtbaar in het interieur geïnstalleerd en met originele 

HYMER-schakelaars in- en uitgeschakeld.

Artikelnr.: 2803185    € 269,00 

HYMER-SAFE IN HET PORTIER VAN DE PASSAGIER    

VOOR FIAT DUCATO 

De safe is dankzij het speciale ontwerp niet als zodanig herkenbaar van buitenaf en ook vanwege het ge-

bruik van speciale schroeven voldoende beveiligd tegen dieven. De safe is gemakkelijk te installeren achter 

het compartiment voor wegenkaarten. Zo zijn er ook geen nare randen waar u zich aan kunt stoten. Hij 

biedt voldoende ruimte voor de belangrijkste spullen die u onderweg graag bij u wilt hebben, zoals credit-

cards, mobiele telefoons, identiteitsbewijzen, contant geld, sieraden, notebook tot 11" enz. Het deksel is 

ook beveiligd tegen de inzet van een koevoet, want het is verdiept gemonteerd en biedt daarom geen 

houvast. Made in Germany.

• Materiaal: staal, corpus 2 mm, deur 5 mm  

• Gewicht: ca. 6 kg  

• Afmetingen (b x h x d): 26,5 x 21 (16) x 10,5 cm  

• VdS-gecertificeerd slot met 3 pinnen

Artikelnr.: 2862561   € 279,00

HYMER-STYLINGKIT VOORSPOILER  

Met de stylingkit bepaalt u het verschil en benadrukt u de reeds zeer dynamische look van de Fiat Ducato. 

De twee chroomringen rond de mistlampen maken de styling compleet. Zo zien individualisten eruit.

• 4-delige set 

• Eenvoudig aan te brengen 

•  Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsdoek bij de set inbegrepen), moeten de afzonderlijke 

onderdelen alleen nog worden verlijmd, de set is daarom bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage

• Geschikt voor wasstraat en hogedrukreiniger 

 

Artikelnr.: 2734345  € 99,00 

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER-BUITENSPIEGELKAPPEN  

Met de HYMER-buitenspiegelstyling in de kleur zilver geborsteld, onderscheidt u uzelf en uw voertuig 

onmiskenbaar van de massa. De perfect passende buitenspiegelkappen geven uw voertuig een uiterst 

sportieve uitstraling, die ook weer optimaal is afgestemd op de al zeer sportieve voorkant van de Fiat 

Ducato. Afgezien van de unieke look die de buitenspiegelkappen bieden, beschermen ze de spiegel zelf 

tegen uv-vergeling.

• Eenvoudig aan te brengen 

•  Na de noodzakelijke reiniging (reinigingsdoek bij de set inbegrepen), moeten de afzonderlijke onderdelen 

alleen nog worden verlijmd, de set is daarom bijzonder geschikt voor doe-het-zelfmontage

• Geschikt voor wasstraat en hogedrukreiniger 

• Verkrijgbaar voor Fiat-voertuigen

Artikelnr.: 2632757 – HYMER half-integraal

Artikelnr.: 2604991 – HYMER buscamper / HYMERCAR   € 139,00 

UITVOERING

HYMER „PROTECT & CONNECT“ POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE    

Beveilig uw voertuig efficiënt tegen diefstal en vertrouw daarbij op het Europese servicenetwerk van onze partner Vodafone. Bij een diefstal worden alarmcen-

trales in 44 landen ingezet, die gegevens uitwisselen met de lokale politie en zo uw voertuig lokaliseren en in veiligheid brengen. Deze alarmcentrales zijn dag 

en nacht bereikbaar en ze zijn er voor u wanneer u ze het hardst nodig heeft. De app “My Connected Car” heeft echter nog veel meer interessante functies voor 

u in petto, zoals het beheer van geozones, en de “Car Finder” die u betrouwbaar naar de plaats brengt waar u uw voertuig heeft achtergelaten.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Nauwkeurige locatiebepaling via gps 

•  Gsm-lokatie via celgegevens: backup-lokalisatie via het gsm-netwerk,  

als gps-lokalisatie niet mogelijk is.

•  Internationale gsm- en gprs-dekking: de simkaart bevindt zich altijd in 

 de roaming en heeft toegang tot de meeste mobiele netwerken, daarom is 

er een optimale verbinding met het voertuig.

•   Europees netwerk van alarmcentrales: alarmcentrales in 44 Europese 

landen zorgen ervoor dat gestolen voertuigen worden gelokaliseerd en in 

beslag worden genomen.

•  24/7-service: de alarmcentrales zijn dag en nacht bereikbaar en zijn er voor 

u wanneer u ze het hardst nodig heeft.

•   Gedetailleerde geschiedenis voor effectieve inbeslagname: bij diefstal 

hebben de alarmcentrales toegang tot de hele geschiedenis van de diefstal.

 Om voertuigen in beslag te kunnen nemen wordt informatie gedeeld met  

 de lokale politie.

•  Wisselen van voertuig: als u een ander voertuig krijgt, kunt u het systeem  

naar uw nieuwe voertuig meenemen.

•  Automatische functiecontrole: het systeem voert regelmatig een test bij de 

module uit. Is er een storing, dan wordt u hierover geïnformeerd.

•  App „My Connected Car“ voor iOS en Android met veel handige functies: 

actuele voertuiglocatie, „Car Finder“, afgelegde ritten, geozones en 

snelheidswaarschuwing.

LET OP: 

Onze lokalisatie bij diefstal en voertuigbewaking is op dit moment alleen in 

Duitsland en Oostenrijk beschikbaar. De service kan daarom ook alleen door 

klanten uit deze landen worden ingeschakeld.

Artikelnr.: 3061688   € 379,00 
 

Opmerking: Bij de prijs van € 379,00 incl. btw is inbegrepen: de simkaart, gebruik van de app en een jaar lang de mogelijkheid om het netwerk van alarmcentrales in te schakelen. 

Na die tijd is hiervoor jaarlijks € 59,00 verschuldigd (de contractperiode is 12 maanden, het basistarief is jaarlijks vooruit te betalen). In geval van diefstal wordt daarnaast een 

eenmalig bedrag van € 199,00 in rekening gebracht.

HYMER „VEHICLE DEFENCE“ POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE    

Eenvoudig installeren, activeren en terugvinden! Maak gebruik van de compacte en voordelige oplossing voor het terugvinden van uw gestolen voertuig. HYMER 

“Vehicle Defence” beschikt over een tweeledig plaatsbepalingssysteem, dat uw voertuig op betrouwbare wijze opspoort. Het systeem werkt op batterijen en kan 

probleemloos op diverse plekken in en om het voertuig onopvallend worden gemonteerd. Ook een eventuele installatie in een ander voertuig is perfect mogelijk. 

Wordt het voertuig bij de alarmcentrale als gestolen gemeld, dan wordt uw systeem daar gelokaliseerd en gestart met de terughaalactie. Voor de inbeslagname 

van uw HYMER-voertuig zorgt de lokale politie, die met de alarmcentrale in contact staat.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

• Klein apparaat: kan gemakkelijk onopvallend worden gemonteerd  

• Betrouwbaar: schakelt een- of tweemaal per dag 2 minuten in 

• Gsm-cel-driehoeksmeting bij niet ontvangen van het gps-signaal 

• Levensduur van de batterij: 12-24 maanden (afhankelijk van de 

inschakelfrequentie)

LET OP: 

Onze lokalisatie bij diefstal en voertuigbewaking is op dit moment alleen in 

Duitsland en Oostenrijk beschikbaar, de service kan daarom ook alleen door 

klanten uit deze landen worden ingeschakeld.

Artikelnr.: 3061748   € 269,00 
 

Opmerking: Bij de prijs van € 269,00 incl. btw zijn de simkaart en 24 maanden lang de mogelijkheid om het netwerk van de alarmcentrales in te schakelen inbegrepen. Na de 

trackingprocedure als gevolg van diefstal vervalt de service vóór het verstrijken van de 24 maanden.
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HYMER-VELGEN

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER LICHTMETALEN VELGEN   

Geef uw HYMER mooie “voeten” met de exclusief voor HYMER gemaakte lichtmetalen  

velgen van Goldschmitt, in glanzend antraciet. Deze passen perfect bij de esthetiek van de 

HYMER-campervloot en brengen zowel moderne als sportieve accenten aan. De originele 

Fiat-wielbouten kunnen worden gebruikt.

Artikelnr.: 2726258 –  Grootte: 6J x 16", LK 5 x 130,  

 ET 68 voor Fiat X290 Heavy Chassis, 

Draagvermogen: 1.350 kg   € 299,00
Artikelnr.: 2726252 –  Grootte: 6J x 16", LK 5 x 118,  

ET 68 voor Fiat X290 Light Chassis, 

Draagvermogen: 1.250 kg   € 299,00 
Artikelnr.: 2795802 –  Grootte: 6,5 x 16", LK 6 x 130,  

ET 62 voor Mercedes Sprinter (oud), 

Draagvermogen: 1.300 kg   € 299,00 

Afbeelding toont de kleur glanzend antraciet.

ORIGINELE FIAT-LICHTMETALEN VELGENSET (4 STUKS)  

Met de chique originele Fiat-velgen kunt u de Fiat X290 met licht chassis met 16"-banden 

uitrusten. Deze velg beschikt al over een EG-typegoedkeuring: u hoeft dus niet speciaal met 

het voertuig naar de keuring.

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

 

Artikelnr.: 28501631 –  Grootte: 6J x 16", ET 68, LK 118,  

Draagvermogen: 1.000 kg   € 999,00 

ERIBA-LICHTMETALEN VELG 

Deze lichtmetalen velgen zien er buitengewoon chic uit en geven de ERIBA-caravans een 

exclusieve uitstraling. Bovendien beschikken ze ondanks hun lage gewicht over een veel 

groter draagvermogen dan conventionele stalen velgen. De lichtmetalen velg is als 14"- en 

15"-versie verkrijgbaar in de kleuren glanzend antraciet en Crystal Silver.

14" lichtmetalen velg: grootte: 6 x 14", LK 5 x 112, ET 30, 

Draagvermogen: 1.100 kg 

Artikelnr.: 2754797 – Glanzend antraciet   € 249,00 
Artikelnr.: 2754807 – Crystal Silver   € 239,00 

15" lichtmetalen velg: grootte: 6 x 15", LK 5 x 112, ET 30, 

Draagvermogen: 1.100 kg 

Artikelnr.: 2754803 – Glanzend antraciet   € 259,00  
Artikelnr.: 2754805 – Crystal Silver   € 249,00 

Afbeelding toont de kleur Crystal Silver. 

HYMER-LAADBOX

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, vierkant aluminium profiel 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 van rechts, vanaf de rechter- en 

linkerkant en vanuit het interieur, als u het luik in de vloer opent.

Artikelnr.: 2885937 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse SupremeLine 704 + 708 / B-KLASSE MASTERLINE 780 + 790: buitenafmetingen 

(b x h x l): 64 x 17 x 197 cm, binnenafmetingen (b x h x l): 60 x 15 x 193 cm, leeg gewicht incl. aluminium profiel: 18 kg,  

extra lading: 35 kg   € 499,00  

Bij Hymermobil B-klasse ModernComfort: de laadbox kan ca. 80 cm naar links uitgeschoven worden. 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 580: buitenafmetingen (b x h x l): 24 x 14 x 145 cm,  

binnenafmetingen (b x h x l): 20 x 12 x 141 cm, leeg gewicht incl. aluminium profiel: ca. 8 kg, extra lading: 35 kg   € 349,00 

Artikelnr.: 2993644 –  Geschikt voor Hymermobil B-klasse ModernComfort 680: buitenafmetingen (b x h x l): 52,5 x 14 x 145 cm,  

binnenafmetingen (b x h x l): 48,5 x 12 x 141 cm, leeg gewicht incl. aluminium profiel: ca. 8 kg, extra lading: 35 kg   € 399,00
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Het begon allemaal met het plan om een op onze voertuigen afgestemde productlijn speciaal voor hondenbezitters samen te stellen. Daarom  

organiseerden we in samenwerking met het tijdschrift Promobil een workshop voor klanten waar we gemeenschappelijke ideeën en concepten 

hebben uitgewerkt. Het resultaat zijn onze HYMER-accessoires voor honden, waarvoor we met de European Innovation Award zijn onderscheiden.

HYMER-ACCESSOIRES VOOR HONDEN

ACCESSOIRES VOOR HONDEN

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER-HONDENBENCH VAN ALUMINIUM  

De hondenbench wordt na het verwijderen van de zitkussens met een speciaal 

ontworpen riemsysteem eenvoudig en ruimtebesparend aan de zitgroep beves-

tigd. Even stoppen om iets te eten of koffie te drinken is geen probleem, want 

de tafel en de ruimte voor de voeten is volledig beschikbaar. Uw hond kan de 

hondenbench gemakkelijk in en uit, en dankzij de optionele toegangsmat heb-

ben ook de meubels niets te lijden. De hondenbench is ontworpen in samenwer-

king met de firma Schmidt, toonaangevend marktleider voor hondenbenches van 

topkwaliteit.

De kwalitatief hoogwaardige Schmidt-hondenbench is van aluminium, ge-

schikt voor de meeste HYMER-campers. Het fraaie ontwerp met speciaal 

riemsysteem en schuimrubber wiggen staat garant voor veiligheid en comfort. 

In de bench bevindt zich een eenvoudig te reinigen rubbermat op maat als 

ligmat voor uw hond, de ondervloer is voorzien van antislipmateriaal.

• Gewicht: ca. 15 kg  

• Afmetingen (b x h x d): 43 x 52 x 65 cm resp. 43 x 59 x 75 cm

Artikelnr.: 2741299 – HYMER-hondenbench klein   € 799,00 
Artikelnr.: 2741304 – HYMER-hondenbench groot   € 829,00 
Artikelnr.: 2857243 –  Universele toegangsmat voor 

HYMER-hondenbench     € 30,00 

HYMER-HONDENBED   

INCL. COMFORTKUSSEN EN RIEM 

Dankzij het slimme ontwerp kan het op maat gemaakte hondenbed op 2 ma-

nieren worden gebruikt: rijpositie (onder de tafel) en woonpositie (voor de pas-

sagiersstoel). De hond is altijd bij u en toch heeft iedereen aan tafel genoeg 

ruimte voor de benen. Het hondenbed is gemaakt van robuust, gemakkelijk te 

reinigen kunstleer en qua kleur afgestemd op het interieur. Ook inbegrepen is 

de HYMER-hondenriem flex&leash, waarmee uw hond veilig kan worden aan-

gelijnd tijdens het rijden. Voorts is dit behaaglijke inlegkussen voorzien van een 

slipvaste onderkant.

• Bovenmateriaal inlegkussen: 45 % polyester, 40 % polyacryl, 15 % katoen 

•  Ondermateriaal: 100 % vilt plus witte bekleding met pvc-noppen

• Wasbaar op: 40 °C handwas, niet geschikt voor de droger 

• Gewicht: 4 kg

Artikelnr.: 2675327 – voor Fiat   € 199,00 
Artikelnr.: 2799315 – voor Mercedes tot modeljaar 2018   € 199,00 
Artikelnr.: 3122604 – voor Mercedes vanaf modeljaar 2019   € 199,00 

HYMER-HONDENRIEM (FLEX&LEASH)   

De HYMER-hondenriem flex&leash kan gewoon rond de tafelpoot worden gewikkeld en heeft 

aan het uiteinde een sluiting die deugdelijk aan het hondenharnas kan worden vastgeklikt. 

Voor meer bewegingsruimte kan de riem van 85 cm worden uitgerekt tot een lengte van ca. 

150 cm.

• Gewicht: ca. 400 g 

• Lengte: 85 – ca. 150 cm 

• Materiaal: pvc  

• Draagvermogen: 150 kg

Artikelnr.: 2740164   € 17,95 

HYMER-ORGANIZER  

De organizer is gemakkelijk in plaats van de spanelastieken in de standaardtoegangsdeur te 

integreren. De houder en zakken zijn gemaakt van vochtbestendig materiaal. Dankzij de 

drukknopen zijn beide tassen afneembaar en ze kunnen met klittenband gemakkelijk worden 

afgesloten. Als extraatje heeft de organizer een hoesje voor 1 foto.

• Afmetingen tassen (b x h x d): 20 x 13 x 7 cm en 17 x 13 x 7 cm 

• Afmetingen insteekhoes: voor foto 9 x 13 cm  

• Materiaal van de tassen: pvc 

• Belading: max. 5 kg

Artikelnr.: 2741310   € 65,00 

HYMER-BEVESTIGINGSOOG FIX&LEASH  

Speciaal geconstrueerd bevestigingspunt op het chassis voor alle HYMER-campers. Aan de 

buitenkant is alleen een bevestigingsoog onder de afsluitboord aan de zijkant te zien. Hier kan 

uw hond met de riem aan vast worden gelegd, of een staalkabel aan worden bevestigd om de 

campingmeubelen en fietsen te zekeren. Dit bevestigingspunt bevindt zich bij elk model aan de 

rechterkant van het voertuig, bij het trapje van de ingang. Alle benodigde schroeven voor een 

eenvoudige doe-het-zelfmontage zijn bij de set inbegrepen. 

• Materiaal: thermisch gegalvaniseerd staal 
• Max. belasting van het oog: 200 kg

Artikelnr.: 2695201 –  Fiat-versie voor Hymermobil B-klasse DynamicLine, 

Hymermobil B-klasse PremiumLine, Hymermobil B-SL, 

HYMER DuoMobil en HYMER Tramp SL   € 39,00 
Artikelnr.: 2781787 –  Fiat-versie voor B-klasse, Hymermobil Exsis-i, 

HYMER Exsis-t, HYMER Van en HYMER Tramp CL   € 39,00 
Artikelnr.: 2782819 –  Mercedes-versie voor HYMER ML-I, 

HYMER ML-T, Van S, B-MC-I en B-MC-T   € 39,00 
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HYMER-FIETSENDRAGER   

MET ZUIGNAPHOUDER

De exclusief voor HYMER ontworpen fietsendrager kan onafhankelijk op elk 

glad oppervlak worden bevestigd. Hij is ontworpen om snel en gemakkelijk 

fietsen (zeker zonder standaard) stevig aan het voertuig vast te zetten, omdat 

er niet altijd een geschikte plek in de buurt is om de fiets te stallen. Indien 

correct gemonteerd, kan de zuignaphouder vele dagen achtereen worden 

gebruikt zonder deze opnieuw te moeten aanbrengen.

• Enorm grote houdkracht 

• Houderarm van 45 cm met snelspanner 

• 100 % roestvrij staal – 100 % weerbestendig

Artikelnr.: 2650267   € 99,00

ZUIGNAPHOUDER

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER-ANKERPLAATHOUDER   

MET BEVESTIGINGSOOG

De HYMER-ankerplaathouder is een handig hulpmiddel bij dagelijkse bezig-

heden 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   € 74,00 

HYMER-ASSORTIMENT MINI-ZUIGNAPHOUDERS    

Dankzij het assortiment mini-zuignaphouders van HYMER kunnen ook andere functies in de bekende en beproefde kwaliteit worden aangeboden. Zoals ge-

woonlijk 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 – HYMER universele houder / douchekophouder   € 49,00 

Artikelnr.: 2644586 – HYMER-handdoekrek   € 49,00 

Artikelnr.: 2641868 – HYMER-keukenrolhouder   € 49,00 

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 metalen 

haken 3 stuks

• Kleur: mat zilver 

• Materiaal: metaal

Artikelnr.: 3111927   € 9,95 

KEUKENROLHOUDER

Doordat de houder flexibel op de 

rail wordt aangebracht, heeft u de 

keukenrol 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   € 29,95 

KRUIDENREK

Met behulp van het elastiek kunt u 

uw kruiden ook onderweg veilig in 

het rek opbergen. U bevestigt het 

rek snel en simpel door beide uitein-

den in de rail vast te draaien.

 

 

• Kleur: mat zilver 

• Materiaal: aluminium

Artikelnr.: 3106146   € 29,95 

KOFFIECAPSULEHOUDER

De capsulehouder kan eenvoudig 

aan de rail worden bevestigd en 

biedt plaats voor maximaal 6 kof-

fiecapsules. Fervente koffielief-

hebbers kunnen natuurlijk ook 

meerdere houders naast elkaar 

bevestigen, er is voldoende plaats.

 

• Materiaal: aluminium / plexiglas

Artikelnr.: 3106158   € 29,95 

KEUKENRAILS / ISOLATIE

KEUKENRAILS   

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

Deze set omvat naast de isoleermat ook de linker- en rechterkederrail inclusief 

de afdekkappen. Deze kwalitatief hoogwaardige winterisolatiemat wordt ge-

kenmerkt door zijn bijzonder lange levensduur en eenvoudige montage. Boven-

materiaal van pvc, versterkt met weefsel (geen folie!). De mat blijft flexibel tot 

-30 °C. Pakmaat (b x h x d): 75 x 28 x 28 cm, gewicht: ca. 4 kg.

Het artikelnummer voor het specifieke model krijgt 

u bij uw dealer.   € 425,00 

ZONWERENDE MAT  

Van buitenaf ondoorzichtige bescherming tegen zonnestraling, opwarming en 

nieuwsgierige blikken. Het met textiel beklede pvc biedt echter wel vrij zicht naar 

buiten. De mat past perfect en is zeer eenvoudig te monteren – verkrijgbaar voor 

integrale en half-integrale campers. Voor integrale voertuigen is het gebruik van 

een kederrail aan de rechterzijde noodzakelijk. (Niet bij de levering inbegrepen.)

Het artikelnummer voor het specifieke model krijgt  

u bij uw dealer.   vanaf € 105,00 
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HYMER-HEFBEDORGANIZER  

De perfecte uitbreiding van opbergruimte voor iedereen die het hefbed slechts 

zelden gebruikt. De op maat gemaakte organizerset kan worden geplaatst 

nadat de matras van het hefbed is verwijderd. De 8-delige set opbergboxen 

met inlegstrook is gemaakt van stevige en resistente kunststof holkamerpro-

fielen met textielbekleding. Voor optimale stabiliteit hebben alle boxen een 

dubbele bodem (met HYMER-opschrift). Voor een perfecte bescherming zijn 

alle hoeken van de boxen voorzien van stootbestendige kunststof. De levering 

omvat 1 plunjezak voor opslag als de boxen niet worden gebruikt, evenals  

1 veiligheidsriem die het hefbed neergeklapt houdt tijdens het plaatsen van de 

boxen. In voertuigen met een buitenbreedte van 2,35 m is ook ruimte voor de 

meegeleverde inlegstrook als box voor het regenscherm, omdat het hefbed bij 

deze voertuigen breder is. Pakmaat (b x h x l): 720  x 220 mm x 1.220 mm, 

gewicht: ca. 5 kg, extra lading: van 15 kg mogelijk, gewichtsvoordeel als de 

matras is verwijderd: 7 kg.

Geschikt voor alle integrale campers.

Artikelnr.: 2641884   € 299,00 

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 glijdende bekleding voor een betere plaatsing en een lange le-

vensduur dankzij doorgestikte en bij de opening verstevigde naden. De hoezen 

voor de rugleuning voeren dankzij de bekleding 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 levering inbegrepen: 1 paar beschermhoezen (2-delig) met aparte hoezen 

voor de zittingen en de rugleuningen (met opbergvak op de rugzijde) en 2 paar 

hoezen voor de armleuningen.

Verkrijgbaar voor alle modellen. Het artikelnummer voor 

het specifieke model krijgt u bij uw dealer.   € 299,00 

OPBERGRUIMTE, ISOLATIE EN BESCHERMING

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER-CABINEVLOERBEDEKKING  

De HYMER-cabinevloerbedekking past precies: robuust, onderhoudsvriende-

lijk polypropyleen tuftvelours met opgelaste hielbeschermers en rubbergranu-

laat rug. Bovendien is de mat dankzij de bevestigingspunten tegen wegglijden 

gezekerd. Een rand in exclusieve nubuck-optiek met dubbele stiksels is ook 

verkrijgbaar, evenals het HYMER-logo als onderscheidend accent. 

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

Voor half-integrale HYMER-campers   € 99,00 
Voor integrale HYMER-campers   € 115,00 

HYMER-VLOERBEDEKKING   

VOOR WOONGEDEELTE

Maak uw woongedeelte mooier met het lichtbruine vloerbedekking, dat speciaal 

voor uw voertuig wordt gemaakt. Het materiaal beantwoordt aan de hoge 

kwaliteitseisen van HYMER en voelt aangenaam zacht aan. Tegelijk is het  

onderhoudsvriendelijk; om het gemakkelijker te verwijderen, bestaat het  

uit meerdere delen. De onderkant is voorzien van rubbergranulaat tegen  

verschuiven. Verkrijgbaar voor alle voertuigen van de merken HYMER, ERIBA 

en HYMER buscamper / HYMERCAR vanaf modeljaar 2018.

Gewicht per modelreeks:

HYMER: ca. 10 kg, HYMER buscamper / HYMERCAR: ca. 5 kg, ERIBA: ca. 

8 – 10 kg

Het artikelnummer voor het specifieke 

model krijgt u bij uw dealer   € 499,00 

HYMER-WARMTEONDERDEKEN  

De HYMER warmteonderdeken zorgt voor een bed met de juiste temperatuur en creëert zo uitstekende 

voorwaarden voor een gezonde en ontspannen slaap. Dankzij de GS-geteste kwaliteit en de automatische 

uitschakeling na 180 minuten kunt u onbezorgd doorslapen. De warmteonderdeken met 4 temperatuur-

standen heeft de optimale afmetingen om een persoon te verwarmen. Ook bijzonder: de warmteonderdeken 

is ook onderweg comfortabel in gebruik, omdat deze slechts op een 12V-stopcontact aangesloten hoeft te 

worden.

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

• Materiaal: polyester 

• Kleur: natuurlijk wit (ongebleekt) 

• Afmetingen: 1.550 x 600 mm 

• Extra lange aansluitkabel van 3,5 m 

• Stroomverbruik: 4,4 A / 60 W 

• Stroomaansluiting: 12 V 

• GS-geteste kwaliteit 

• Onderhoud: wasbaar op 30 °C 

• Afneembare controller met HYMER-logo 

• Gewicht: ca. 2 kg

Artikelnr.: 3082515   € 99,99 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-SLAAPDAKISOLATIE 

Geniet van uw slaap, beschermd tegen kou en in huiselijke sfeer, met onze 4-delige slaapdakisolatie, die 

exclusief voor onze HYMER buscamper / HYMERCAR-serie is ontworpen. Dankzij de sandwichconstructie 

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.

Artikelnr.: 2328892 – (alle HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney)   € 399,00 

Artikelnr.: 2328897 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR  

uitgezonderd model Sydney)   € 399,00 

Artikelnr.: 3056732 – (alle HYMER buscamper / HYMERCAR Grand Canyon S)   € 449,00 

HYMER-BUSCAMPER / HYMERCAR-ACHTERISOLATIE, OPVOUWBAAR 

De ca. 8 mm dikke schuimisolatie is op maat gemaakt voor alle HYMER buscamper / HYMERCAR-model-

len en sluit met ingenaaide magneten dicht aan op de buitencontouren van het voertuig op Fiat Ducato- 

basis. Voor het woon- en slaapgedeelte is deze afgewerkt met beige polyestervelours. De onderste helft 

van de achterisolatie is opvouwbaar, zodat de ruimte achterin toegankelijk blijft. Er zijn 2 vensters voor een 

goede doorkijk, gewicht: ca. 2 – 3 kg.

Artikelnr.: 2478065 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR op Fiat-basis, 

uitgezonderd Sydney)   € 229,00 

Artikelnr.: 2478066 – (alle HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney)   € 229,00 

Artikelnr.: 2875726 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR op  

Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 2018)   € 249,00 

Artikelnr.: 2994723 –  (Grand Canyon S en DuoCar S op  

Mercedes-Benz-basis vanaf modeljaar 2019)   € 249,00 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-MUGGENNET ACHTER 

Effectieve bescherming tegen insecten in het voertuig zonder dat de luchtcirculatie wordt belemmerd. 

Eenvoudige montage dankzij gelaste magneten en ingenaaide, flexibele magneetstrips. Betreden van het 

voertuig is dankzij een dubbele rits mogelijk, gewicht: ca. 2 kg.

Artikelnr.: 2875732 – (alle HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney)   € 229,00 

Artikelnr.: 2875733 – ( alle HYMER buscamper / HYMERCAR op Fiat-basis, 

uitgezonderd Sydney)   € 229,00 

Artikelnr.: 2875736 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR op 

Mercedes-Benz-basis tot modeljaar 2018)   € 229,00 

Artikelnr.: 2994727 –  (Grand Canyon S en DuoCar S op Mercedes-Benz-basis 

vanaf modeljaar 2019)   € 229,00 
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HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-  

MEUBILAIR-BESCHERMMAT

Een unieke meubilair-beschermmat met dubbel voordeel voor een snelle en 

eenvoudige montage met inklapbare profielen. Op te hangen met klittenband 

(2-delig) voor de linker- en rechterzijkant. Behalve als bescherming voor de 

meubels, is de mat ook bruikbaar als isolatiemat. Hij is gemaakt van weerbe-

stendig en gemakkelijk te onderhouden kunstleer – de kleur is afgestemd op 

die van het meubilair. 

Artikelnr.: 2598327 –  

(alleen voor HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney)   € 109,00 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-  
FIETSENDRAGER OPKLAPBAAR 

De uiterst stevige constructie van staal en aluminium is zo compact en licht als 

geen andere fietsendrager voor achterop. Deze is bedoeld voor 3 fietsen (reke-

ning houdend met het draagvermogen) en voorzien van 3 afsluitbare spacers. 

Snelle toegang tot de achteringang wordt mogelijk gemaakt door de soepel 

lopende wieltjes van het uitschuifsysteem. In gemonteerde toestand (2 fietsen) 

kan de achterdeur geopend worden (als de afstand tussen de onderkant van 

de deur en de bovenkant van de bol van de trekhaak minimaal 8 cm bedraagt). 

Draagvermogen: 45 kg, draagvermogen per rail: max. 23,5 kg, gewicht: 15 kg, 

afmetingen (b x h x d): 100 x 25 x 72 cm. 

Artikelnr.: 2941729   € 585,00 

TRANSPORT EN MEUBELBESCHERMING

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR-IMPERIAAL VOOR SLAAPDAK   

Deze set vormt de basis voor extra opbergruimte op het slaapdak. De montage met verlijming en schroeven dient te worden uitgevoerd door de dealer. Incl. 2 basis-

rails, 2 dwarsdragers en 2 montagesteunen voor het slaapdak. Maximaal draagvermogen van het dak: 50 kg.

• Extra opties: ladder achter, dakbox, surfplankdrager, boot-/kanodrager, kajakdrager 

• De imperiaal heeft een totale hoogte van 13 cm (basisrails + dwarsdrager)  

• Geschikt voor alle Fiat-voertuigen met slaapdak

Artikelnr.: 8501268 – Imperiaal, gewicht: ca. 20 kg   € 329,95 
Artikelnr.: 2588964 – Ladder achter laag, gewicht: ca. 9,5 kg (HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney)   € 319,95 
Artikelnr.: 2588961 – Ladder achter hoog, gewicht: ca. 10 kg (alle HYMER buscamper / HYMERCAR op Fiat-basis, uitgezonderd Sydney)   € 319,95 
Artikelnr.: 2587632 – Surfplankdrager, gewicht: ca. 3 kg   € 115,95 
Artikelnr.: 2587636 – Boot-/kanodrager, gewicht: ca. 3,5 kg   € 233,50 
Artikelnr.: 2587634 – Kajakdrager: gewicht: ca. 2,5 kg   € 108,95 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR  

FIETSENDRAGER ACHTER THULE  

Snel en eenvoudig te monteren zonder boren: dat is mogelijk dankzij de ge-

lijmde bevestigingsklemrail, die eenvoudig kan worden verwijderd als hij niet 

wordt gebruikt. De deuren kunnen ook met de fietsendrager erop worden 

geopend. Het fietsplatform kan in 3 hoogtestanden worden ingesteld en is ge-

schikt voor 2 fietsen. 

• Gewicht: 9,5 kg  

• Totaal draagvermogen: 35 kg  

• Draagvermogen per rail: 19 kg, wielbevestigingen met klemgespen  

•  Montagebreedte: 83 cm (een afstand van 20 cm tussen de rails 

vergemakkelijkt het opladen van de fietsen)

• Afmetingen (b x h x d): 53 x 130 x 125 cm

Artikelnr.: 2858167  € 459,00 

HYMER BUSCAMPER / HYMERCAR UITTREKBARE LAADBODEM 

Met de uittrekbare laadbodem kunt u uw bagage veilig opbergen en vastsjorren. Indien nodig kan de laadbodem ca. 80 cm naar buiten geschoven worden. 

Zo heeft u toegang tot de kasten achterin, zonder dat alle bagage uitgeladen of verplaatst moet worden. De laadbodem kan zo nodig met een minimum aan 

inspanning uitgenomen worden. 

• Leveringsomvang: 1 laadbodem en 8 geleidingsblokken, incl. schroeven  

• Belastbaarheid: 70 kg

Artikelnr.: 2886265 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR op Fiat-basis, uitgezonderd Sydney), 

afmetingen (b x h x l): 725 x 30 x 1.105 mm, gewicht: ca. 11 kg   € 599,00 
Artikelnr.: 2886238 –  (alle HYMER buscamper / HYMERCAR Sydney + Grand Canyon S),  

afmetingen (b x h x l): 625 x 30 x 1.155 mm, gewicht: 10,5 kg   € 599,00 
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ERIBA-LUIFEL

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

ERIBA NOVA-LUIFEL INCLUSIEF VERLICHTE ADAPTER (MODEL 2020)   

De ERIBA NOVA-luifels sluiten uiterst harmonieus aan bij de totale uitstraling. Wij hebben bij de luifeladapter gelet op een perfecte pasvorm, maar 

ook extra aandacht besteed aan de verlichting, die door middel van een aparte schakelaar te bedienen, en indien gewenst ook dimbaar is. Doordat 

de adapter op het dak is vastgelijmd, wordt het regenwater aan de zijkant van de luifel afgevoerd. 

ANDERE HIGHLIGHTS: de robuuste scharnierarmen zorgen voor een perfect gespannen doek. Het ontwerp biedt betere aerodynamische  

eigenschappen en zorgt voor minder lawaai tijdens het rijden. De eindkappen van de adapter zijn voorzien van het ERIBA-logo.

Artikelnr.: 8501677 –  ERIBA Nova-luifel incl. adapter 4,25 m, lengte luifel 250 cm, gewicht: 45 kg, geschikt voor type 445, 480   € 1.395,00
Artikelnr.: 8501678 – ERIBA Nova-luifel incl. adapter 4,5 m, lengte luifel 250 cm, gewicht: 45 kg, geschikt voor type 545   € 1.495,00 
Artikelnr.: 8501679 –  ERIBA Nova-luifel incl. adapter 5 m, lengte luifel 250 cm, gewicht: 45 kg, geschikt voor type 530, 540, 541, 555, 590, 620   € 1.595,00 

Artikelnr.: 3123842 – Zijwand RAIN BLOCKER, afmetingen (b x h): 250 x 245 – 264 cm, gewicht: 5 kg   € 199,00 
Artikelnr.: 3123833 – Voorkant RAIN BLOCKER, afmetingen (b x h): 125 x 210 cm, gewicht: 2,5 kg   € 117,00 
Artikelnr.: 3123836 – Voorkant RAIN BLOCKER, afmetingen (b x h): 150 x 210 cm, gewicht: 2,75 kg   € 122,00 
Artikelnr.: 3123838 – Voorkant RAIN BLOCKER, afmetingen (b x h): 175 x 210 cm, gewicht: 3 kg   € 138,00 
Artikelnr.: 3123839 – Voorkant RAIN BLOCKER, afmetingen (b x h): 200 x 210 cm, gewicht: 3,25 kg   € 153,00 

Artikelnr.: 3123817 – Zijwand SUN BLOCKER, afmetingen (b x h): 264 / 250 x 245 cm, gewicht: 3,6 kg   € 183,00 
Artikelnr.: 3123824 – Voorkant SUN BLOCKER, afmetingen (b x h): 380 x 170 cm, voor luifel 4,25 m, gewicht: 3 kg   € 143,00 
Artikelnr.: 3123827 – Voorkant SUN BLOCKER, afmetingen (b x h): 430 x 170 cm, voor luifel 4,5 m, gewicht: 3,3 kg   € 153,00 
Artikelnr.: 3123828 – Voorkant SUN BLOCKER, afmetingen (b x h): 480 x 170 cm, voor luifel 5 m, gewicht: 3,6 kg   € 173,00 

Afbeelding luifel met verlichting Afbeelding Rainblocker

Afbeelding geschikte pasvorm adapter en ERIBA-logoAfbeelding toont combinatie rain- en sunblocker

ERIBA TOURING-LUIFEL INCLUSIEF ADAPTER   

De exclusief voor de ERIBA Triton-serie ontworpen luifel en de bijbehorende adapter onderscheiden zich door de perfecte pasvorm. Deze sluit uiterst 

harmonieus aan bij het uiterlijk van de ERIBA Touring en Troll. De adapter beschikt standaard over ledverlichting, die met een aparte schakelaar kan 

worden bediend. De adapter wordt over de gehele breedte met het dak verlijmd en biedt zo een waterdichte verbinding – regenwater wordt aan de 

zijkant van de luifel afgevoerd. Geschikt voor de complete ERIBA Touring-serie vanaf modeljaar 2007. 

ANDERE HIGHLIGHTS: de robuuste scharnierarmen zorgen voor een perfect gespannen doek. Het ontwerp biedt betere aerodynamische eigen-

schappen en zorgt voor minder lawaai tijdens het rijden. De eindkappen van de adapter zijn voorzien van het ERIBA-logo.

Artikelnr.: 8501288 – ERIBA Touring-luifel incl. adapter voor Triton-serie, 2,8 m, lengte luifel: 200 cm, gewicht: 20 kg   € 1.090,00 

Artikelnr.: 8501287 – ERIBA Touring-luifel incl. adapter voor Troll-serie, 3,25 m, lengte luifel: 250 cm, gewicht: 24 kg   € 1.250,00 

Artikelnr.: 2974746 – Led-dimmer voor standaardverlichting van de ERIBA Touring-luifel (incl. draadloze afstandsbediening)   € 24,95 

Artikelnr.: 2701057 – Zijwand RAIN BLOCKER voor ERIBA Touring-luifel met lengte 200 cm, gewicht: 4 kg   € 199,00 

Artikelnr.: 2701039 – Zijwand RAIN BLOCKER voor ERIBA Touring-luifel met lengte 250 cm, gewicht: 4,8 kg   € 199,00 

Artikelnr.: 2701081 – Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 125 cm, gewicht: 2 kg   € 117,00 

Artikelnr.: 2701086 – Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 150 cm, gewicht: 2,5 kg   € 122,00 

Artikelnr.: 2701088 – Voorkant voor ERIBA Touring-luifel 200 cm, gewicht: 3 kg   € 153,00 

Ook verkrijgbaar: luchtdoorlatende privacy-sunblocker voor uw ERIBA Touring-luifel:

Artikelnr.: 2803233 – Voorwand (breedte 240 cm), geschikt voor ERIBA Touring-Triton-luifel, totale breedte: 280 cm, gewicht: 2,5 kg   € 119,00 

Artikelnr.: 2803236 – Voorwand (breedte 280 cm), geschikt voor ERIBA Touring-Troll-luifel, totale breedte: 325 cm, gewicht: 2,8 kg   € 129,00 

Artikelnr.: 2749402 – Zijwand (breedte 200 cm), geschikt voor ERIBA Touring-Triton-luifel, gewicht: 4 kg   € 183,00 

Artikelnr.: 2749414 – Zijwand (breedte 250 cm), geschikt voor ERIBA Touring-Troll-luifel, gewicht: 4,8 kg   € 183,00 
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ERIBA-ZONNEDAK

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

Het ERIBA Touring-zonnedak biedt met een diepte van 300 cm meer schaduw 

en natuurlijk meer leefruimte bij het gebruik van de voor- en zijkanten dan 

vergelijkbare daken of luifels. De vorm van het dak geeft een prettig gevoel van 

ruimte en zorgt voor een optimale afvoer van water. Het dak wordt in de origi-

nele voortent-rails naar binnen getrokken en het IXL-glasvezelframe (met 

stevige middenkruising) met de originele ERIBA-voortentogen bevestigd. Dit 

vormt een uiterst stevige en perfect ogende verbinding met de ERIBA Touring. 

Optioneel zijn er bijpassende voorste delen en zijdelen, die worden ingeritst. De 

versie voor de ERIBA Troll is ook passend voor de ERIBA Feeling-modellen – 

hiervoor zijn de voortentogen voor de 2e kederrail nodig.

ERIBA-ZONNEDAK 

• Meer schaduw dankzij diepte van 

3 m 

• Gering gewicht 

• Snelle montage 

•  Kan goed aan de zijkant van de 

caravan worden uitgespannen 

•  IsaLight-weefsel (licht, te reinigen, 

compacte pakmaat, goed strak te 

spannen)

Buitenmaten: 

Familia 246 x 300 cm 

Triton 297 x 300 cm 

Troll 328 x 300 cm 

Gewicht dak: 

Familia 6,9 kg 

Triton 7,5 kg 

Troll 8,4 kg

Dak

Artikelnr.: 2812304 – Familia   € 499,00
Artikelnr.: 2812294 – Triton   € 499,00 
Artikelnr.: 2812288 – Troll / Feeling   € 499,00 
Zijwanden (allemaal met extra stangen):

Artikelnr.: 2812320 – Gewicht ca. 3,5 kg voor alle modellen   € 449,00 
Voorste delen (allemaal met extra stangen), gewicht: ca. 2 kg

Artikelnr.: 2812314 – Familia   € 249,00 
Artikelnr.: 2812309 – Triton   € 249,00 
Artikelnr.: 2812307 – Troll / Feeling   € 249,00 
Artikelnr.: 3123846 – Een extra stangenset voor het dak wordt aanbevolen als GEEN voorste delen of zijdelen worden gebruikt.   € 139,00 

UNIVERSELE TOCHTSTROOK 

De perfect aan de ERIBA Touring aangepaste universele tochtstrook heeft een 

opening met rits voor het opstapje, gewicht: ca. 2 kg.

Artikelnr.: 2994712   € 99,00 

GOOTPROFIEL „TOURING STRIPE“ 

De ERIBA “Touring Stripe” wordt op de bestaande regengoot van het voertuig 

geplaatst en voorkomt dat het terugstromende regenwater van het voer-

tuigdak op de kedernaad van het zonnedak loopt. 

• Materiaal: kunststof  

• Lengte: ca. 3,5 m 

• Gewicht: ca. 1,5 kg

Artikelnr.: 2994718   € 24,95 

FIETSENDRAGER OP DE DISSEL

HYMER-NANOCOATING   

De HYMER-nanocoating (inhoud 200 ml) is een uiterst functionele laklaag, 

bestaande uit twee componenten vervaardigd volgens een op chemische 

nanotechnologie gebaseerd procedé. De nanocoating vormt een duurzame 

laag met een afstotende werking voor water en olieachtige vloeistoffen en 

vermindert het hechtend vermogen van vuil. De lak is duurzaam beschermd 

en gemakkelijker te reinigen. Het resultaat: langdurige glans, waardoor de 

waarde van het voertuig behouden blijft. Geschikt voor elk type materiaal 

met uitzondering van acryl. Voordelen: nieuwste nanotechnologie, milieu-

vriendelijk, vuilafstotend, minder schoonmaakwerk, water- en olieafstotend, 

afpareleffect bij regen, siliconevrij, niet giftig, kleurloos en optisch neutraal, 

betere krasbestendigheid, langdurige werking (1 seizoen) en uv-stabiel.

 

Gevarenaanduidingen: H225, H319, H336, P101, P102, P210, P233, P271, 

P305 + P351 + P338, P403 + P235, P501

Artikelnr.: 2441206 –  (prijs per 100 ml € 17,50)  

inhoud 200 ml   € 35,00 

ERIBA TOURING-FIETSENDRAGER OP DE DISSEL   

De ERIBA Touring-fietsendrager op de dissel is speciaal voor deze serie ontworpen en biedt plaats aan 2 fietsen. Bijzonderheid: er zijn geen beperkingen bij het 

gebruik. Alle functies van de ERIBA Touring zijn gewoon beschikbaar met gemonteerde fietsendrager.

NOG MEER HIGHLIGHTS:

•  Volledig openen van de disselbak en de ramen als de fietsendrager  

is neergeklapt

• De ramen kunnen met de fietsendrager erop op een kier worden gezet 

• Bediening van het steunwiel en de handrem 

•  Extra koppeling met het uiteinde van de voorzijde om het systeem te 

versterken

• Afsluitbare houderarmen 

• Ook geschikt voor e-bikes (let op verticale belasting) 

•  Eenvoudige montage dankzij de speciale stalen montageset die op de 

disselbuis wordt geschroefd (de aluminium bekleding van de dissel kan 

daarbij gemonteerd worden)

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

 

• Afmetingen (b x h x d): 130 x 79 x 44 cm  

• Afstand rails: 15 cm  

• Eigen gewicht fietsendrager: 8,9 kg  

• Eigen gewicht stalen montageplatform: 6,9 kg  

• Belading: max. 50 kg  

• Belasting per rail: 30 kg 

• Fietsendrager: aluminium 

• Platform: staal – poedercoating

Artikelnr.: 8501286   € 395,00 

De fietsendrager kan niet worden uitgebreid.

 GHS02 = ontvlambaar 
 
GHS07 = waarschuwing

GEVARENAANDUIDINGEN:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P101  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket bij de hand houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P305 + P351 + P338

  BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk enkele minuten voorzichtig afspoelen met 

water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar gecertificeerde afvalverwerker.
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ERIBA-ISOLATIE EN -BESCHERMING

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

ERIBA TOURING- EN FEELING-  

HEFDAK-ISOLATIE

De 2-delige set wordt aan de binnenkant vóór het tentdoek van het hefdak aan 

de tevoren bevestigde magneten vastgeklikt. De strook wordt dan achter de 

richel van de dakrand vastgeklemd voor een zeer goede isolerende werking. De 

twee stroken worden met klittenband aan elkaar bevestigd. Zo kan het hefdak 

ook worden opengezet bij koud weer. 

• Materiaal: sandwichconstructie van velours en HDPE-weefsel  

• Voering: 10 mm PES-vlies 

• Gewicht: 3 kg 

•  Leveringsomvang: set van 2 isolatiestroken, incl. voldoende FIDLOCK- 

magneten, opbergtas

Artikelnr.: 2875767 – voor ERIBA Touring Familia   € 229,00 

Artikelnr.: 2875766 – voor ERIBA Touring Triton   € 229,00 

Artikelnr.: 2875764 – voor ERIBA Touring Troll   € 229,00 

Artikelnr.: 2942050 – voor ERIBA Feeling   € 259,00 

ERIBA TOURING-WINTERDEKZEIL 

Het speciaal voor de ERIBA Touring ontworpen winterdekzeil past perfect en is 

in een paar minuten gemonteerd. De 3-delige set bestaat uit een rechter- en 

linkerzijwand en een dekzeil, dat de zijwanden overlapt en opgespannen wordt. 

Het dekzeil kan ook apart, zonder de zijdelen, worden gebruikt om de caravan 

tijdelijk tegen vervuiling, bijv. door boomhars, te beschermen. Het materiaal is 

uiterst licht, ademend (waterafstotend aan de buitenkant, ademend aan de 

binnenkant, condenswater kan weg naar buiten) en wordt gekenmerkt door 

een hoge scheurbestendigheid. Materiaal: 3-laags SFS-3 nonwoven, ge-

wicht: 7 kg, leveringsomvang: set van 3 delen (rechts, links en dak) inclusief 

opbergtas. Opmerking: past ook op voertuigen met luifel.

Artikelnr.: 2875769 – voor ERIBA Touring Familia   € 599,00 

Artikelnr.: 2875768 – voor ERIBA Touring Triton   € 599,00 

Artikelnr.: 2874838 – voor ERIBA Touring Troll   € 599,00 

Voor alle ERIBA Touring-modellen voor het modeljaar 2011 is een tussenstuk 

nodig om het Touring-winterdekzeil te gebruiken. Dat wordt achteraan 

tussen de bestaande zijdelen geplakt. Materiaal: 3-laags SFS-3 nonwoven. 

Gewicht: ca. 2,5 kg.

Artikelnr.: 2968957   € 50,00 

ERIBA TOURING-WIELDOPPEN 

De hoogglans-wieldoppen bij het speciale model ERIBA Rockabilly kunnen 

ook achteraf besteld worden en passen perfect bij de retrolook van de ERIBA 

Touring-serie. De nostalgische look biedt een waardig alternatief voor de 

lichtmetalen velgen. Omdat de wieldoppen vastgeklikt worden, is de montage 

kinderspel. Door de roestvrijstalen uitvoering is van corrosie geen sprake. 

Gewicht: ca. 1 kg.

Artikelnr.: 2932025 – 14"-wieldop (prijs per stuk)   € 59,00 

ERIBA NOVA-WINTERVOORTENT 

De extra brede schuimrubber kussens zorgen in combinatie met de gebogen 

duwstangen en speciale verbindingsprofielen voor een goede aansluiting op 

de caravan – zonder extra bevestigingsogen. De tent van pvc-gecoat polyester 

is gemakkelijk te reinigen en voert water en sneeuw gemakkelijk af. Voorts is 

deze voorzien van gordijnen met ronde wielkastafdekkingen, stormspandrie-

hoeken in het dak van de voortent en een stalen buizenframe met een 50 % 

dikkere zinklaag dan standaard buizen met T-Rex-snelspansysteem. Afmetin-

gen: 220 x 180 cm. Gewicht: 20 kg.

Artikelnr.: 2483627 – tot modeljaar 2019   € 885,00 

Artikelnr.: 3121601 – vanaf modeljaar 2020   € 785,00 

ERIBA TOURING-KINDERBED ZITGROEP VOORIN 

Dankzij het ERIBA Touring-kinderbed heeft u in een handomdraai een extra, tijdelijke slaapplaats. De installatie gebeurt in een paar seconden door het bed aan 

de voorkant in de bevestigingsrail van de tafel te schuiven. Vervolgens wordt het met 2 riemen aan het dak opgehangen. Zo ontstaat een leuk stapelbed met ui-

terst comfortabele afmetingen. Vanzelfsprekend zijn een comfortabele schuimmatras en een valbeveiliging bij de levering inbegrepen. Voor voldoende licht boven 

het onderste bed zorgen 3 grote openingen in het opstaande stabilisatieschot voor het onderste deel van het stapelbed. Geschikt voor alle ERIBA Touring-modellen 

met dwarsgeplaatste zitgroep voorin. 

• Totale gewicht: ca. 11 kg  

• Bed incl. valbeveiliging: 7 kg  

• Matras: 4 kg 

• Draagvermogen: 50 kg  

• Afmetingen ligoppervlak: 182 x 75 cm  

• Materiaal matras: 35 mm koudschuim  

• Vulling: 100 % polyester 

•  Bovenstof: 100 % katoen, wasbaar op 30 °C

Artikelnr.: 2807439   € 469,00 

ERIBA-DROOGREK 

Het stevige roestvrijstalen droogrek met lasergravure van het ERIBA-opschrift 

past perfect op de achterste rangeerbeugel. Het is voorzien van een kwalitatief 

hoogwaardige, blauwe waslijn van Leifheit – uv-bestendig, weerbestendig en 

scheurvast. Het droogrek is makkelijk te monteren en kan met een gewoon 

hangslot tegen diefstal worden beveiligd. Opmerking: optioneel is een adap-

terplaat verkrijgbaar, waardoor het rek ook geschikt is voor montage op de 

ronde rangeerbeugel van andere ERIBA-modellen.

Artikelnr.: 2483628 –  voor ERIBA Nova vanaf modeljaar 2005  

(10 m waslijn)   € 119,00

Artikelnr.: 28571 1 1 –  voor ERIBA Touring vanaf modeljaar 2011  

(5 m waslijn)   € 119,00 

Artikelnr.: 2483629 –  Adapterplaat voor ERIBA-modellen met 

ronde rangeerbeugel vereist   € 14,95

AFVALEMMER 

Veel ruimte voor achteraf inbouwen. Gewicht: ca. 1 kg.

Artikelnr.: 2301788 – ERIBA Touring en ERIBA Nova Light   € 75,00 

Artikelnr.: 1957736 – ERIBA Nova GL en SL   € 75,00 A
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E-CONNECT-SYSTEEM

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

E-CONNECT INCLUDING E-LEVEL EN E-VOLT   

E-Connect is de basis van het systeem. De module wordt op 12 volt aangesloten en ontvangt 

dan gegevens en zendt deze via Bluetooth naar uw smartphone. Met behulp van de gebrui-

kersvriendelijke E-Trailer-app kunt u vervolgens heel gemakkelijk de belangrijkste gegevens 

over uw camper of caravan bekijken. Ook bij de levering inbegrepen zijn de beide modules 

„E-Level“ en „E-Volt“, die alleen door scannen van de QR-code kunnen worden geactiveerd.

Voordelen E-Level: 

• Overal zien of uw voertuig waterpas staat 

• Geen meetinstrumenten nodig zoals een waterpas 

• U krijgt automatisch bericht over de positie van uw voertuig

Voordelen E-Volt: 

• Overal zien wat de energiestatus is 

• Waarschuwing bij bijna lege accu

Artikelnr.: 3039852 –  voor HYMER campers, 

HYMER buscamper / HYMERCAR   € 219,95 

Artikelnr.: 3081253 – voor ERIBA caravans   € 219,95 

FUNCTIE „E-PRESSURE“   

Met de module „E-Pressure“ blijft u ook onderweg altijd op de hoogte van de bandenspan-

ning en de temperatuur van de banden. Om E-Pressure te installeren, hoeft u alleen maar de 

aanwezige ventielkappen door de nieuwe E-Pressure-ventielkappen te vervangen.

Voordelen: 

• Precieze metingen zijn ook onderweg mogelijk 

•  Bij een te hoge of te lage bandenspanning ontvangt u een waarschuwing via een 

geluidssignaal op uw smartphone

• Optimalisatie van het benzineverbruik door een perfecte bandenspanning 

• De E-Pressure-ventielkappen beschikken over anti-diefstalringen 

• Passend voor voertuigen met 2, 4 en 6 banden

• De leveringsomvang bevat 2 ventielkappen voor 2 banden

Artikelnr.: 3039870 –  voor HYMER campers, HYMER buscamper /  

HYMERCAR   € 99,95 

Artikelnr.: 3063743 – voor ERIBA caravans   € 99,95 

FUNCTIE „E-TEMPERATURE“   

Met de module „E-Temperature“ kunt u altijd de temperatuur en luchtvochtigheid in uw 

koelkast controleren en indien nodig aanpassen. Dit controleren gaat heel eenvoudig via de 

E-Trailer-app. Bedorven levensmiddelen behoren zo tot het verleden.

Voordelen:

•  U ontvangt een waarschuwing via een geluidssignaal op de smartphone, als de 

temperatuur beneden of boven een vooraf ingestelde waarde komt 

• Het is mogelijk om meerdere E-Temperature-sensoren tegelijkertijd te gebruiken

• Bij de leveringsomvang is 1 E-Temperature-sensor inbegrepen

Artikelnr.: 3063753 – voor ERIBA caravans   € 39,95 
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FUNCTIE „E-SWITCH“   

Met de module „E-Switch“ kunt u heel eenvoudig nagaan of ramen, deuren of dakluiken nog 

open zijn. Is dit het geval, dan klinkt bij het wegrijden een geluidssignaal op uw smartphone.

Voordelen: 

•  Bij open ramen, deuren of dakluiken ontvangt u een waarschuwing via een geluidssignaal 

op uw smartphone

•  Het installeren van meerdere E-Switch-sensoren gaat zonder moeite

• Bij de leveringsomvang zijn 2 E-Switch-sensoren inbegrepen

Artikelnr.: 3063748 – voor ERIBA caravans   € 59,95 
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SLAPEN

 HYMER  ERIBA  HYMER buscamper / HYMERCAR  Online informatievideo

HYMER-HOESLAKENS    

Het op maat gemaakte originele HYMER-hoeslaken onderscheidt zich door de optimale 

pasvorm. Het materiaal bestaat uit een mix van polyester, katoen en elastaan en voelt 

heerlijk zacht aan. Bovendien blijven de hoeslakens ook na vaak wassen aangenaam zacht 

en behouden ze hun vorm. Het HYMER-hoeslaken is wasbaar op 60 °C. 

•  Materiaal: 61,58 % polyester, 38 % katoen, 0,42 % elastaan;  

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

Artikelnr.: 2849441 – Frans bed / dwarsbed, grijs / beige   € 59,95
Artikelnr.: 2849448 – Queensbed / hefbed, grijs / beige   € 59,95 
Artikelnr.: 2849450 – Eenpersoonsbed in lengterichting, grijs / beige   € 44,95 
Artikelnr.: 2849451 –  Middendeel boven voor eenpersoonsbedden 

in lengterichting, grijs / beige   € 29,95 
Artikelnr.: 2849452 –  Middendeel onder voor eenpersoonsbedden 

in lengterichting, grijs / beige   € 29,95 

Opmerking: de HYMER-hoeslakens worden speciaal voor een specifiek serienummer vervaardigd. 

De prijzen gelden per stuk.

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. De bij de levering inbegrepen 

metalen steunen (Fiat: 1 stuk, Mercedes: 2 stuks) worden in de rails van de bestuurdersstoel 

geplaatst en dienen als onderbouw voor de matras. Deze is exact aan de contouren van het 

betreffende dashboard aangepast en overtuigt door het goede ligcomfort. De montage en 

demontage van het bed kan vanuit het interieur, met gesloten deuren plaatsvinden.

• Draagvermogen: 50 kg  

• Ligoppervlak: 160 x 70 cm  

• Pakmaat (b x h x d): 100 x 70 x 25 cm 

• Gewicht: Fiat ca. 9 kg, Mercedes ca. 10 kg  

•  Materiaal: (bovenstof) 100 % polyester / kunstleer, (vulling) polyether- 

polyurethaan-schuimstof

Artikelnr.: 2862559 – Variant Fiat   € 299,00 
Artikelnr.: 2862560 – Variant Mercedes tot modeljaar 2018   € 349,00 
Over andere modellen kan uw dealer u informeren.

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 na langdurig liggen. Het op 60  °C wasbare overtrek overtuigt 

dankzij het moderne HYMER-design en zachte oppervlak. De antislipnoppen op de onder-

kant voorkomen dat de hoes op de matras verschuift.

• Materiaal: (bovenstof) 61 % polyester en 39 % katoen, (vulling) 100 % polyester  

• Hoogte: 5,5 cm (schuim 4 cm + 1,5 cm wattering)

Artikelnr.: 2430527 – Frans bed/dwarsbed   € 240,00 
Artikelnr.: 2430530 – Queensbed/hefbed   € 240,00 
Artikelnr.: 2430439 – Eenpersoonsbed in lengterichting   € 140,00 
Artikelnr.: 2494222 –  Middendeel boven voor eenpersoonsbedden 

in lengterichting   € 70,00 
Artikelnr.: 2494220 –  Middendeel onder voor eenpersoonsbedden  

in lengterichting   € 70,00 
Set voor DuoMobil, bestaande uit 1 topper voor hefbed en 2 toppers voor het voetendeel.

Artikelnr.: 8501235   € 365,00 

Opmerking: de HYMER-matrastoppers worden speciaal voor een specifiek serienummer vervaar-

digd. De prijzen gelden per stuk.

HYMER-SLAAPPAKKET    

Het HYMER-slaappakket bestaat uit de volgende onderdelen: 1 HYMER functionele deken 

en 1 HYMER functioneel kussen, bijpassend bedlinnen in het decor trekvogels of Paisley incl. 

gratis sierkussen. 

€ 59,00 goedkoper dan wanneer u het pakket apart aanschaft.

VOORDELIGE PAKKETPRIJS:

Artikelnr.: 8501346 – in decor trekvogels   € 299,00 

Artikelnr.: 8501345 – in decor Paisley   € 299,00 

Opmerking: het sierkussen is ook apart verkrijgbaar.

HYMER-PREMIUM-FUNCTIONELE DEKEN EN KUSSEN   

De functionele, originele premiumdeken herkent u aan het exclusieve stiksel en de unieke 

ingebonden rand. De deken bestaat uit een luchtig, licht katoenen tijk met een functionele 

vezelvulling. Dankzij de combinatie met regenererende vezels krijgt de deken na het wassen 

zijn oorspronkelijke volume terug. De deken heeft bijzonder goede temperatuur- en vochtre-

gulerende eigenschappen en is gemakkelijk te reinigen. Dankzij het geringe volume kan de 

deken uiterst compact worden opgeborgen. Het premiumkussen is samengesteld uit  

3 unieke delen van de hoogste kwaliteit en is daarom heel gemakkelijk in hoogte en naar 

wens aan te passen. 

• Deken: 135 x 200 cm  

•  Overtrek: beide zijden gemaakt van 100  % edelbatist kwaliteitskatoen, supergekamd, extra 

langstapelig, voorgekookt

• Vulling: zuivere functionele vezels van 100 % polyester 

• Kussen: 40 x 80 cm  

• Overtrek: 100 % fijn katoen, voorgekookt 

• Vulling hoes: zuivere functionele vezels van 100 % poly ester  

•  Vulling inlay: fijne en duurzame volumevezels van 100 % polyester, geschikt voor de 

droger, wasbaar tot 60 °C, Made in Germany

• Gewicht: deken en kussen elk ca. 1 kg

Artikelnr.: 2812898 – Deken   € 149,00 

Artikelnr.: 2860267 – Kussen   € 79,95 

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 voordelen 

van het product: 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 drogerbesten-

dig, gemakkelijk te wassen en vormvast (blijft mooi en krimpt gegarandeerd niet). Daarnaast 

geniet u van een ritssluiting-garantie – een leven lang. Getest volgens STANDARD 100 by 

OEKO-TEX®. Keurmerk: “Textiles Vertrauen” (bestanddelen vrij van schadelijke stoffen en 

huidvriendelijk).

Het exclusieve design is qua kleur aan de HYMER- en ERIBA-voertuigen aangepast. Afme-

tingen: kussen: 40 x 80 cm, sierkussen: 50 x 50 cm, deken: 135 x 200 cm. 1 sierkussenover-

trek (50 x 50 cm) is bij het bedlinnen inbegrepen.

Artikelnr.: 2859159 – Bedlinnen trekvogels   € 109,95 

Artikelnr.: 2859155 – Bedlinnen Paisley   € 109,95 

Artikelnr.: 2860123 –  Sierkussenovertrek ivoor / licht, 

passend bij Paisley, afmetingen: 50 x 50 cm   € 19,95 

Artikelnr.: 2860122 –   Sierkussenovertrek kiezel / donker, 

passend bij trekvogels, afmetingen: 50 x 50 cm   € 19,95 

Artikelnr.: 2860118 –   HYMER-sierkussenvulling, afmetingen: 50 x 50 cm,  

materiaal: 100 % polyester   € 19,95 

Bedlinnen Paisley

Bedlinnen trekvogels
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HYMER-JAS “TRAVEL & RELAX”

De HYMER-jas „Travel & relax“ is een modieuze outdoor-fleecejas, die in sa-

menwerking met VAUDE werd vervaardigd. De jas is van binnen donzig zacht 

en heeft een nauwelijks te overtreffen draagcomfort. Aangenaam warm, zeer 

gemakkelijk te wassen en sneldrogend. Ideaal voor elke dag en bij sportieve 

outdoor-activiteiten.

• Modieuze melange-look 

•  HYMER-design: HYMER-kleuren, HYMER-logo op de borst,  

HYMER ritspuller, HYMER vlaglabel

• Gemakkelijk te wassen  

• Zonder zijnaden 

• 1 ritssluiting voor en 2 zakken voor met ritssluiting 

•  Milieuvriendelijk geproduceerd (van duurzame materialen, met een efficiënt 

gebruik van hulpbronnen en eerlijke productie)

Materiaal: hoofdstof: 100 % polyester, lengte voor (schouderpunt tot zoom) bij heren 

maat L = 73 cm, bij dames maat 38 = 67 cm, pasvorm: regular fit, gewicht: 533 g, 

onderhoud: op 30 °C wasbaar, niet geschikt voor de droger.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL   € 100,00

HYMER-BODYWARMER “SMART & EXCLUSIVE”

De blauwe HYMER-bodywarmer “Smart & Exclusive” is veelzijdig te combi-

neren en ideaal voor een vakantie met de HYMER-camper. De zijdelen van 

“Performance Stretch” zijn bijzonder ademend en zorgen daarnaast voor 

meer bewegingsvrijheid.

• Warm, ademend, waterafstotend

•  HYMER-design: HYMER-kleuren, HYMER-logo op de borst, HYMER- 

ritspuller, HYMER-vlaglabel

•  Elastische, uiterst ademende stretch-inzetstukken opzij voor meer 

bewegingsvrijheid

• Armsgaten en zoom met lycraband afgezet 

• 2 zakken voor met ritssluiting 

• Opstaande kraag 

•  Milieuvriendelijk geproduceerd (van duurzame materialen, met een efficiënt 

gebruik van hulpbronnen en eerlijke productie)

Materiaal: hoofdstof: 100  % polyamide, inzetten: 100  % polyester, voering: 100  % 

 polyamide, wattering: 100 % polyester (gerecycled), lengte voor (schouderpunt tot zoom): 

bij heren maat L = 77 cm, bij dames maat 38 = 66 cm, pasvorm: regular fit, gewicht: 450 g, 

onderhoud: op 30 °C wasbaar, geschikt voor de droger op een lage temperatuur.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL   € 100,00 

 – 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 die ontspannen maar ook spannende momenten: 

de HYMER-Lifestyle-collectie in topkwaliteit en tijdloos design.
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HYMER-JAS “SMART & EXCLUSIVE”

In samenwerking met VAUDE hebben wij een moderne en aangenaam lichte outdoor-jas ontwikkeld: de HYMER-jas “Smart & Exclusive”, 

de ideale begeleider voor alle HYMER-fans. 

• Warm, ademend, waterafstotend 

•  HYMER-design: HYMER-kleuren, HYMER-logo op de borst, 

HYMER-ritspuller, HYMER-vlaglabel

•  Elastische, uiterst ademende stretch-inzetstukken opzij voor 

meer bewegingsvrijheid

• Voorgevormde mouwen

• Capuchon, mouwboorden en zoom met lycraband afgezet 

• Aangeknipte capuchon 

• 1 borstzak en 2 zakken voor met ritssluiting 

•  Milieuvriendelijk geproduceerd (van duurzame materialen, 

met een efficiënt gebruik van hulpbronnen en eerlijke 

productie)

Materiaal: hoofdstof: 100 % polyamide, inzetten: 100 % polyester, voering: 100 % polyamide, wattering: 100 % polyester (gerecycled), lengte 

voor (schouderpunt tot zoom): bij heren maat L = 77 cm, bij dames maat 38 = 66 cm, pasvorm: regular fit, gewicht: 450 g, onderhoud: op 30 °C 

wasbaar, geschikt voor de droger op een lage temperatuur.

Dames: XS – 3XL / heren: S – 4XL   € 160,00 
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 – HYMER-Lifestyle-collectie – 

BIJNA 

ONMISBAAR!
Wat is er nu mooier dan de wereld te ontdekken in een casual look?  

Met uw favoriete kleding uit de HYMER-Lifestyle-collectie gaat u altijd perfect gekleed, 

zowel op de camping, in de natuur als thuis. Gemakkelijk te dragen, stijlvol te 

combineren – allemaal modellen die u niet meer zou willen missen.
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PLAID

De zijdeachtig-glanzende HYMER-plaid is gemakkelijk 

te reinigen en behaaglijk warm. Het hoogwaardige  

microvezelflanel zorgt voor een bijzondere zachtheid. 

Met het stijlvolle HYMER-logo past hij perfect in uw 

HYMER-camper. 

Kleur: platinagrijs, materiaal: 100 % polyester (microvezel-

kwaliteit), afmetingen: 150 x 200 cm, onderhoud: wasbaar 

op 30 °C, geschikt voor de droger. 

Artikelnr.: 3005173   € 49,95 

WELLNESS-HANDDOEK

De HYMER-wellness-handdoek van puur katoen, met 

een royaal ligoppervlak van 80 x 200 cm, bekoort 

door de aansprekende HYMER-look en de hoge kwa-

liteit van het materiaal. De blauwe handdoek met 

HYMER-opschrift is ideaal voor een ontspannen dag-

je wellness tijdens uw kampeervakantie. 

Materiaal: 100  % katoen, jacquard met velours afwerking 

aan de voorkant, onderhoud: geschikt voor de wasmachine, 

wassen tot 40 °C. 

Artikelnr.: 3043622   € 39,99 

GASTENDOEK

De blauwe HYMER gastendoek met de afmetingen 

30 x 50 cm past mooi bij de HYMER-wellness-hand-

doek: een prima aanvulling. 

Materiaal: 100  % katoen, jacquard met velours afwerking 

aan de voorkant, onderhoud: geschikt voor de wasmachine, 

wassen tot 40 °C.

Artikelnr.: 3043623   € 9,99 

BADJAS

Op de camping, aan het strand of in de sauna – de HYMER-badjas is een absoluut feelgoodmodel en een echte blikvanger.

Kleur: grijs, materiaal: 100  % katoen, maat: S / M tot XXL / XXXL, onderhoud: 60 °C normaal wasprogramma, mag in de droger op een  

normale  temperatuur (60 °C).

Artikelnr.: 2760205 – S / M   € 69,00 

Artikelnr.: 2760206 – L / XL   € 69,00 

Artikelnr.: 2760207 – 2XL / 3XL   € 69,00 
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 – HYMER-Lifestyle-collectie – 

KWALITEIT DIE BIJ 

U PAST.
Beleef HYMER-kwaliteit tot in het detail. Elk van onze producten omringen wij met 

dezelfde aandacht en zorgvuldigheid. Daarom voldoet ook onze Lifestyle-collectie 

aan dezelfde hoge eisen die al meer dan 60 jaar aan de basis van ons werk liggen. 

HORLOGE

De exclusief voor HYMER ontworpen chronograaf bestaat uit kwalitatief hoogwaardig roestvrij staal en bekoort 

met een moderne en stijlvolle look. De elegante Milanese horlogeband en de blauwe, bijzonder vormgegeven 

HYMER-wijzerplaat met het effect van zonnestralen maken het design compleet. Met dit exclusieve horloge wordt 

de HYMER-collectie met een moderne must-have aangevuld.

Type: chronograaf met datumweergave, materiaal: krasbestendig mineraalglas, diameter: 44 mm, waterdicht tot 10 ATM. 

Artikelnr.: 3042943   € 269,00

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

1 / REISTAS

De HYMER-reistas beschikt over  

1 groot hoofdvak, 4 binnenvakken 

aan de lange kant en 2 binnenvakken 

aan de smalle kant, zodat u alles 

overzichtelijk kunt opbergen. Dankzij 

het vak met rits aan de buitenkant 

heeft u belangrijke voorwerpen snel 

bij de hand. Voor een optimaal draag-

comfort beschikt deze reistas over 

een riem met comfortabel gevoerd 

schouderdeel en 2 draaglussen. Bo-

vendien heeft de ruime HYMER- 

reistas een stevig frame: zo valt de 

tas niet dicht terwijl u pakt. In het 

geïntegreerde 'natte vak' kunt u ook 

natte badspullen zonder problemen 

meenemen.

Kleur: buitenkant grijs gemêleerd / bin-

nenkant blauw, materiaal: 100 % polyes-

ter, afmetingen (b x h x d): 60 x 40 x 30 cm, 

onderhoud: wasbaar op 30 °C, niet ge-

schikt voor de droger. 

Artikelnr.: 3002051   € 39,99 

2 / TOILETTAS

De HYMER-toilettas is slim inge-

deeld: 1 groot hoofdvak met netje, 4 

steekvakken, een plaatsje voor de 

tandenborstel en nog 2 vakken met 

rits in de flap. Natuurlijk is er ook een 

spiegel en een stevig oogje om de 

toilettas op te hangen. Aan de zij-

kant is er een ’nat vak’, waarin u bij-

voorbeeld een nat washandje kunt 

opbergen.

Kleur: buitenkant grijs gemêleerd / bin-

nenkant blauw, materiaal: 100 % polyes-

ter, afmetingen: (b x h x d) 25,8 x 21 x 8 cm, 

volume: 3  l, onderhoud: wasbaar op 

30 °C, niet geschikt voor de droger. 

Artikelnr.: 3001915   € 24,90 

3 / PET

De moderne HYMER-pet is het per-

fecte accessoire voor elke HYMER- 

fan! De grootte van de pet kan aan 

de achterkant aangepast worden, 

zodat deze perfect op uw hoofd past. 

De pet heeft een zesdelig design 

voor een optimaal draagcomfort. De 

6 gestikte openingen laten lucht 

door. De moderne, blauwe zweet-

band heeft een vochtabsorberende 

werking.

Materialen: klep: 100 % katoen, hoofd-

gedeelte: 90 % polyester / 10 % viscose, 

onderhoud: alleen handwas, niet ge-

schikt voor de droger. 

Artikelnr.: 2987735   € 19,99 

4 / PARAPLU

Altijd lekker droog blijven. De stof 

met tefloncoating zorgt ervoor dat 

het water van de paraplu afdruppelt. 

Dankzij de EVA-hardschuimgreep 

blijven uw handen ook droog.

Kleur: HYMER-blauw

Artikelnr.: 3123848 – HYMER-logo

Artikelnr.: 2292170 – ERIBA-logo

  € 29,99 

5 / BEVESTIGINGS-

SET VOOR 

HYMER- EN 

ERIBA-PARAPLU

Dankzij de speciaal voor de HY-

MER-/ERIBA-paraplu ontwikkelde 

bevestigingsset krijgt de paraplu zijn 

eigen plaats. De set bestaat uit twee 

onderdelen en is eenvoudig te mon-

teren. De paraplu steekt u in het bo-

demdeel, dat u op de vloer plakt. Het 

frame drukt u vervolgens gewoon in 

de houder aan de zijkant. Zo heeft u 

de paraplu altijd bij de hand en gaat 

die niet klapperen.

Artikelnr.: 2750484   € 7,99 

6 / SLEUTELHANGER

De sleutelhanger met HYMER-logo is 

zwart, stijlvol en handig.

Kleur: zwart, materiaal: leer. 

Artikelnr.: 2757592   € 19,00 

7 / HYMER-MODEL-

AUTO

Hiermee mogen de kinderen rijden. 

Met de gedetailleerde kopie van de 

nieuwe Hymermobil Exsis-i is de 

vakantie nog lang niet afgelopen: 

die gaat gewoon de rest van het jaar 

door in de kinderkamer. De stabiele 

metalen behuizing biedt langdurig 

speelplezier. De ingangsdeur kan 

zelfs open, zodat uw kind een blik op 

het interieur kan werpen.

Schaal: 1:87, lengte: 7,5 cm, materiaal: 

metaal, aanbevolen leeftijd: 3 – 8 jaar. 

Artikelnr.: 2994686   € 4,99 

H
Y

M
E

R
-L

IF
E

S
T

Y
L

E
-C

O
L

L
E

C
T

IE

41



100%
M A D E  I N  G E R M A N Y

50–100 KM
NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE 

HYMER-DE ALER  

I N  D U I T S L A N D

24 – 48 UUR
LEVERTIJD VOOR  

RESERVEONDERDELEN  

IN EUROPA

10
J A A R
L E V E R I N G S -

VOOR RIJKLARE ONDERDELEN

GARANTIE

300
SERVICEPARTNERS 

EN -DEALERS 

WERELDWIJD

Met de garantie van de Erwin Hymer Group (EHG) voor nieuwe voertuigen – in 
samenwerking met CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

EEN MOOIE VAKANTIE IS  

GEGARANDEERD.

De aankoop van een camper of caravan is een bijzonder moment. 

 Vanaf nu reist u flexibel en onafhankelijk, wanneer en waarheen u 

maar wilt. U heeft uw thuis namelijk altijd bij u. Wij hopen dat u 

 tijdens uw vakantie op wielen onbekommerde dagen en weken beleeft. 

Dat houdt ook in dat u zich veilig voelt op de weg. Met de EHG-garantie 

voor uw camper / caravan bent u betrouwbaar beschermd tegen 

 onverwachte reparatiekosten. Ook bij voertuigen in een technisch 

 perfecte staat is latere schade niet uitgesloten.

Start meteen! De verlengde EHG-garantie voor nieuwe voertuigen  

voor uw camper / caravan beschermt u ook na afloop van de garantie  

betrouwbaar tegen financiële verrassingen. Bij uw dealer kunt u 

de garantie voor 12, 24 of zelfs 36 maanden verlengen. Bij de 

 verlengde EHG-garantie voor nieuwe voertuigen betaalt CarGarantie 

in geval van garantie de volledige kosten voor werkuren en materiaal, 

vanzelfsprekend ook als uw voertuig herhaaldelijk beschadigd is.  

Er is geen eigen risico voor u.

· Omvangrijke bescherming bij reparatiekosten

· Geldig in heel Europa

· Liquiditeitsgarantie bij reparaties

· Uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt

· Uw voertuig stijgt in waarde
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Als u liever een gebruikte camper koopt, kunt u ook hier kiezen voor het juiste product van EHG, een garantie voor tweedehandsvoertuigen. 

Vraag hierover informatie aan uw HYMER-dealer.

Opmerking: de verlengde garantie is een aanbieding van CG Car Garantie Versicherungs-AG, Freiburg, volgens de geldige garantievoorwaarden.

*Stand in juni 2019, vrijblijvende adviesprijzen incl. wettelijke btw.

12 maanden 24 maanden 36 maanden

Prijsoverzicht*

Camper

Voertuig tot 4,5 ton toegel. 

totaalgewicht

€ 549,00 € 999,00 € 1.499,00

Caravan € 229,00 € 439,00 € 699,00

VOOR ALLE

IN DUITSLAND

GEREGISTREERDE

VOERTUIGEN.



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 een van  

onze geautoriseerde HYMER-dealers naar de actuele stand van 

het product en de serie.

Auteursrecht © 2019 Hymer GmbH & Co. KG

Volg ons ook op 

Facebook en Instagram.


