ERIBA Nova 565
Základné údaje:

Celková dĺžka: 781 cm
Celková šírka: 240cm
Celková výška: 261 cm
Hmotnosť:
1655kg
Počet miest na spanie: 5

Dĺžka nadstavby:
Vnútorná šírka:
Vnútorná výška:
Maximálne zaťaženie
Doložnosť

656 cm
228 cm
198 cm
1800 kg/2000kg op.
190 kg

Štandardná výbava:
Podvozok:












plne pozinkovaný, brzdený podvozok s pozinkovanými nápravami
náprava s nezávislým zavesením kolies
extra dlhé oje pre lepšiu jazdnú stabilitu s dostatočným miestom na nosič bicyklov
automatický brzdový systém (krátke brzdné dráhy a väčšie pohodlie pri jazde vďaka
plynulému brzdeniu)
bezpečnostná spojka proti prevráteniu so štyrmi trecími obloženiami a ovládaním jednou
rukou (potlačuje pohyby otáčania a stúpania)
prémiové oje s integrovaným displejom zaťaženia oja a pohodlným kolesom
plastový kryt oja
ERIBA disky z ľahkej zliatiny, 5-lúčové, strieborné
veľkosť kolies 185 R 14 C Li 102
držiak rezervného kolesa v plynovej skrinke
pozinkované stabilizačné nohy

Nadstavba:




























bočné panely z hladkého plechu v bielej farbe
predná stena, strecha a zadná stena GFK (s ochranou proti krupobitiu) v bielej farbe
telo ERIBA CLIMADUR
exkluzívne multifunkčné zadné svetlá ERIBA v hybridnej technológii LED
GFK podlaha
stabilné madlá na prednej časti pre manipuláciu s prívesom
všetky okná so sieťkami proti hmyzu a roletami
všetky okná sú tónované a majú dvojité izolačné akrylové zasklenie
jednodielne vstupné dvere s oknom a úložným priestorom a integrovaným smetným košom
sieťka proti hmyzu na vstupných dverách
integrovaný plynový box (pre fľaše 2 x 11 kg plynu, rezervné koleso, odpadovú nádrž....)
plynový box izolovaný s robustným, ľahkou hliníkovou platňou a nízkou hranou nakladania
panoramatické strešné okno 80x50 cm s LED osvetlením po obvode v obývacej časti
strešné okno 40x40 cm s LED osvetlením v spálni
vonkajší bočný otvor úložného priestoru 100 x 40 cm na pravej strane
garážové dvere 168 x 89 cm
všetky horné skrinky s funkciou uzamykania a spomaleného dovierania
všetky zásuvky s funkciou uzamykania a spomaleného dovierania
priestranná skriňa od podlahy po strop s vnútorným osvetlením
vešiak so zrkadlom a odkladacia sieť
plisovaný záves na oddelenie spálni a obývacej izby
noha stolu pevne namontovaná
z jedálenského sedenia možnosť rozloženia postele
prídavne vankúše pre priestor na sedenie pre väčšie pohodlie pri spánku
pevná posteľ s dreveným roštom Ergo, ktorý sa dá sklopiť
všetky pevné postele majú matrace EvoPore so 7-zónovou ergonómiou a optimálnou ventiláciou, poťahy sa môžu
prať v pračke
stabilný kovový rám pevnej postele

Vnútorný dizajn:





drevený dekór nábytku Sonoma Oak
farebná kombinácia poťahu Mirabel coffee
všetky poťahové látky s ochranou proti škvrnám ERIBA-Fleckenschutz
vankúše v priestore na sedenie pre zvýšenie pohodlia pri spánku

Kúrenie, klíma, technika:


















12V LED osvetlenie
vonkajšie LED svetlo nad vstupnými dverami s odtokovým žľabom
ambientné osvetlenie interiéru
dve multifunkčné lampičky ERIBA: použiteľné ako lampa na čítanie, stolná lampa alebo baterka
detektory dymu
13 pólová zásuvka na pripojenie k autu
konvertor 230/12V s automatickým prepínaním k ťažnému zariadeniu
ovládací panel s ERIBA Smart Home System – ovládanie funkcií ako svetlo, kúrenie, teplá voda
(v aplikácii ERIBA je možné ovládať aj pomocou Bluetooth alebo diaľkového ovládania)
230 V zásuvka v kúpeľni, v kuchyni a v obývačke
plynové kúrenie Truma Combi 6 s integrovaným 10 l bojlerom, úrovne vykurovania (2000/4000/6000 W)
tepelný rozvod vzduchu s elektrickým dúchadlom (230 V)
odvetrané prieduchy pre dobrú cirkuláciu vzduchu pred oknami
odvetrané úložné priestory
nádrž na úžitkovú vodu 55 l (pevná nádrž s vonkajšou náplňou) na podlahe, izolovaná a vyhrievaná
nádrž na odpadovú vodu 22 l (umiestnená v plynovej skrinke)
TV príprava
8 x 230 V zásuvka, 2 x USB

Kuchyňa:







kombinácia plynovej varnej dosky s umývadlom, s 3 horákmi, s bezpečnostným ventilom, elektrickým zapaľovaním
a deleným skleneným krytom
ovládacie gombíky varnej dosky sú vyberateľné pre ľahšie čistenie
liatinový rošt (odnímateľný pre čistenie)
sklenená ochrana stien pri pracovnej doske
kuchynské zásuvky s príborovou vložkou a funkciou spomaleného dovierania
veľká chladnička s mrazničkou

Kúpeľňa:








komfortná kúpeľňa so samostatným sprchovacím kútom
výklopné okno z mliečneho skla v kúpeľni 40x40 cm s roletou a sieťkou proti hmyzu
uzatváracia skrinka s úložným priestorom
osvetlenie zrkadla
vešiak na uteráky
sprchová vanička
toaleta Thetford s ukazovateľom hladiny a kazetou na kolieskach

Nadštandardná výbava:













zvýšenie maximálneho zaťaženia na 2000kg
ráfiky ERIBA v antracitovej farbe
Big-foot, stabilnejšie podperné nohy AL-KO
nástupný schodík
strešná markíza s adaptérom a LED osvetlením 500x250cm, biela
rezervné koleso
vonkajší bočný otvor úložného priestoru 100 x 40 cm na ľavej strane
55 l nádrž na odpadovú, izolovaná a vyhrievaná vr. hadice na odpadovú vodu
Ambientné osvetlenie
dizajnová grafika: Šport
Autarpaket - 95Ah AMG nadstavbová batéria, nabíjačka s integrovaným indikátorom
rezervné koleso - Alu 225/70/R15/6J

Cena daného modelu s nadš. výbavou:
Akciová cena:

520€
195€
160€
235€
1.650€
295€
320€
720€
520€
580€
830€
320€

34.050€ bez DPH / 40.860€ s DPH
32.450€ bez DPH / 38.940€ s DPH

*V cene daného modelu je zahrnuté prihlásenie do EMV

Autorizovaný predajca HYMER & ERIBA pre Slovensko: Caravania s. r. o., Zafírová 47, 851 10 Bratislava
IČO: 46609296, DIČ: 2023527858, IČ DPH: SK2023527858 Prevádzka: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava

