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Van alle markten thuis

Een nieuwe Aviva, een aangepast
interieur voor de Altea, extra inde
lingen en een waterdichtsheids
garantie van zeven jaar, Adria biedt
een zeer aantrekkelijk caravanpro
gramma voor iedere kampeerder.

De belangrijkste evolutie is
komend seizoen weggelegd voor
het instapgamma Aviva waarvan zowel het exterieur- als
interieur
design wijzigt. Voor de
restyling werden vier uitgangspunten gehanteerd: gebruiksvriendelijk, stijlvol, origineel en
bovenal betaalbaar. De gebruiksvriendelijkheid vind je terug in de
typische rangeerhandgrepen en

de innovatieve oplossingen met
Ikea® opbergbakken, die in de disselkoffer of de keukenkast passen.
Een gewichtswinst van 5% maakt
de Aviva een stuk lichter, in die
mate zelfs dat twee van de negen
modellen kunnen uitpakken met
een MTM van 750 kg. Ideaal dus
om met een kleine auto te trekken. Van modellen voor koppels
tot familie-indelingen die tot
zeven personen kunnen te slapen
leggen, de Aviva biedt voor ieder
wat wils op een interieurlengte
van 3,6 tot 5,6 meter op Al-Ko
of BPW chassis. Het meubilair
in esdoornfineer doorsneden met
cappuccinokleurige fronten waarbij drie stofferingen harmoniëren,
waarvan de kleur herhaald wordt
in de uitsparingen die als handvat
dienen, tekent voor een nieuwe
stijlvolle interieurstijl. De originaliteit uit zich onder meer met een
fornuis met twee of drie pitten
en spoelkom uit één geheel dat
eerder al in de andere reeksen zijn
opwachting maakte. Tenslotte is
er de prijs: ook daar slaagt Adria
in door de prijsvork zeer redelijk
te houden.
FACELIFT
Alle Adria caravans zijn voortaan
opgebouwd uit wanden met de
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Comprex technologie waardoor
je zeven jaar waterdichtheids
garantie geniet. Ze pronken in het
komende seizoen ook met een
nieuwe exterieurdecoratie. De
Altea en de 4Four variant krijgen vier jaar na de lancering een
nieuw interieurdecor in cognackleur aangemeten. Ook de Adora
geniet van interieurverbeteringen
met onder meer de ranke Thetford
Slim koelkast. Voor de familiemodellen is in optie een Kids Play Set
verkrijgbaar bestaande uit vier
modulaire magnetische kussens
en acryl tafelblad. Het Adora programma omvat voor het eerst een
tandemasmodel, de 753 UC die
achteraan een volwaardige tweepersoonskamer heeft met vrijstaand bed, centraal tegenover
de natte cel twee stabelbedden,
de kleerkast en het keukenblok
en vooraan een ruime U-zit. Nog
voor gezinnen is de 593 UK waarin een hoekbed wordt geflankeerd door twee stapelbedden.
Tenslotte biedt de 613 UL met
lits-jumeaux onovertroffen reiscomfort voor koppels. (WS)
Info:
Adria Benelux,
tel. 02 351 86 55,
www.adria.be
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Opfriskuur
In plaats van met nieuwe modelreeksen uit te pakken,
heeft Eriba voor komend seizoen de interieurs opge
smukt van de cultcaravan Touring, de Feeling en de
Nova Light zodat die weer helemaal mee met hun tijd zijn.
Na de restyling van de grote
modellen de voorbije jaren,
zijn nu de compactere reeksen
aan de beurt. De klemtoon ligt
hierbij voornamelijk op nieuwe
interieurs. Zowel de Feeling, de
klassieke modelreeks met hefdak, als de Nova Light krijgen
dezelfde houtsoort mee waarbij
het tafelblad en het aanrecht in
antraciet voor een mooi visueel
contrast zorgen. Bij de zithoek
brengt LED verlichting ’s avonds

extra sfeer. Ook het exterieur evolueert mee met zijn tijd en krijgt
een nieuwe belijning. Van de 425
indeling met langsbed achteraan krijgt zowel de Feeling als
de Nova Light een lichter chassis zodat je met een MTM van
1500 kg op nog meer laadvermogen kan rekenen. Nieuw in beide
modelreeksen is de 442 die achteraan lits-jumeaux heeft waarvan de hoofdeinden elkaar raken
zodat je er in een handomdraai
een megagroot dwarsbed kan van
maken. Hieronder bevindt zich
een ruime berging voor campingmateriaal. Dit model is met 6,67
meter het grootste binnen de
reeks en geniet van extra plaats in
de zithoek en bij de keuken.
ONEINDIG VERHAAL
Ook de Touring cult caravan zit in
een nieuw kleedje. Het interieur
oogt een stuk moderner en de
zithoek gaat voor een combinatie
van leder en stof. Uiterlijk blijft de
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Touring zijn karakteristieke vormgeving trouw. Onderhuids krijgen
alle Troll varianten wel een chassis met een MTM van 1400 kg
waardoor je over veel meer laadvermogen beschikt. Daarnaast
werden ook een aantal specifieke
accessoires ontwikkeld, als een
luifel en fietsenrek voor op de dissel. De aangepaste luifel met specifieke adapter past op alle Triton
en Troll modellen en heeft respectievelijke afmetingen van 280 cm
breed bij 200 diep en 325 cm breed
bij 250 diep. Als extra zijn bijpassende zij- en frontpanelen verkrijgbaar. Leuk detail is de LED
verlichting die in de adapter verwerkt is, zodat je ook ’s avonds ten
volle van de luifel kan genieten.
Fietsliefhebbers zullen dan weer
gelukkig zijn te vernemen dat er
een specifiek rek voor op de dissel
van Touring modellen verkrijgbaar
is. Neuswiel en handrem blijven
daarbij toegankelijk en met neergeklapt rek kun je ook bij de disselkoffer en de ramen openen. (WS)
Info:
Campirama, tel. 056 35 62 58,
www.campirama.be
www.hymer.com
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PEP:
de nieuwe doelgroep

Om verandering in het bestaande
imago te brengen, pakt Tabbert
uit met een modieuze caravanserie,
PEP genaamd. De Da Vinci dient als
basis, maar deze nieuwkomer blijft
overduidelijk een vreemde eend in
de Tabbert familie. Tot de algemene
evolutie behoort een nieuwe deur
met opbergvak en raam.
Het trendy in- en exterieur van
de PEP is specifiek bedoeld voor
jongere kampeerders met een
moderne levensstijl. De opbouw
met gladde aluminium buitenbeplating en eigentijdse bestickering wijkt duidelijk af van het
conventionele Tabbert programma. Het interieur bestaat uit een
warme houtsoort waarbij strakke
kastdeurpanelen in felle kleuren
contrasteren. Led sfeerverlichting
geeft extra glans. Uiteraard staat
de befaamde Tabbert kwaliteit
ook bij deze PEP als een huis.
De Tabbert PEP is verkrijgbaar in
drie indelingen. Allereerst de 490
TD met hoekbed. Vervolgens de
540 E met lits-jumeaux en tenslotte de 550 DM met een tweepersoonsbed en een stapelbed.
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DA VINCI:
GEZINSCARAVAN
De caravan die specifiek het gezin
als doelgroep heeft, komt voor 2017
met twee nieuwe plattegronden. In
de compacte 495 HW staan achterin twee eenpersoonsbedden die
je kan omvormen tot een royaal
tweepersoonsbed. De ruime 550
DM is afgeleid van de welgekende
540 DM en verschilt enkel op het
vlak van het keukenblok en de zitgroep. Met een stapelbed, een tweepersoonsbed en een extra grote
koelkast komt hij volledig tegemoet
aan de wensen van het hele gezin.
Standaard zijn comfortabele bedden voorzien waarop 5-zones koudschuimmatrassen liggen die garant
staan voor een goede nachtrust.
VIVALDI: TOPPER
De Tabbert Vivaldi is één van de
bestsellers bij Tabbert en overtuigt
met een hoge woonkwaliteit. Voor
het nieuwe modeljaar komt er

in deze serie een nieuwe vloer in
een lichte houtoptiek die een fraai
geheel vormt met het tweekleurige
meubeldecor. Als finishing Touch
is er keuze uit twee nieuwe bekledingsvarianten: Angelo en Pisa Blu.
PUCCINI: LUXEPAARDJE
Deze serie is op het lijf geschreven
van de veeleisende vakantieganger. Tabbert komt voor de Puccini
met een nieuwe indeling, de 685
DF. Voor het eerst zien we in de
Puccini serie nu een caravan met
een vrijstaand tweepersoonsbed.
Ronduit luxe oogt de badkamer
met een aparte doucheruimte.
Een gezellige rondzit maakt het
interieur compleet. (CW-KW)
Info:
Caravan Expo, tel: 055 21 31 26,
www.caravan-expo.be
Verbeeck, tel: 011 42 15 74,
www.caravaningverbeeck.de
www.tabbert.de

