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daar zit Rrrritme in!

Limited Edition NL

Rumba,
     Samba!
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Gewoon genieten.

Sporting 
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In de bergen of aan de zee. Bergbeklimmer of waterrat. Overal slaat de Conga een goed figuur. Met zijn com-
positie van heldere dynamiek en eenduidig ritme zorgt hij voor enthousiasme. Zijn onmiskenbare outfit zorgt 
voor een jeugdig levensgevoel op de camping. Een caravan voor mensen die plezier in het caravannen hebben.  
Daar zit muziek en plezier in.

Highlights 
van de 
Sporting

 De modernste opbouwtechniek voor betere stabiliteit, isolatie en dichtheid

 PUAL-bouwwijze met geschuimde wanden en dak (30 mm)

 Al-Ko chassis

  Veiligheidskoppeling AKS 3004

 Gladplaat Carrara wit met Conga designstickers

 Stabiele aluminium rangeerbeugel over de gehele breedte, achter

 Serviceluik

 Rol hordeur voor ingangsdeur

 Meubeldesign Umbria Select

 Dakluik  mini Heki 

 Dakopbergkasten met hieronder „zwaluwnesten” met opstaande  

rand en hoekelementen

 Praktische sideboard bij ingang, rechts

 Schoenenopbergvak bij ingang, links

 Ruime keuken met kruidenkast en te vergroten werkoppervlak

 Koelkast 90 liter

 Vers watertank 45 liter

 Frans bed met binnenvering matras

 Wasruimte met aparte douche
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Nodig uw buren uit. 
Hier wordt een gezellig samenzijn nog aantrekkelijker. Een lekker biertje, een heerlijke steak van de grill, de zon 
die lacht. Muziek galmt door de lucht. Ook uw gasten zullen enthousiast zijn over het interieur van de Conga. 
Melodieus zet het heldere ritme zich voort in meubel-decor „Umbria Select”. De lichte applicaties aan de  
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dakkasten en in de keuken dakkast onderstrepen het tactvolle karakter. De uitgezochte bekleding, stof Brasilia, 
harmonieert hierbij perfect.
De uitrusting laat niets te wensen over. De slaapkamer voor met Frans bed en een luxe toiletruimte en aparte 
wastafel zorgen voor een comfortabel luxe gevoel, net zoals  de keukenuitrusting. Een comfortabele indeling 
voor twee personen, die houden van een dansje en een gemoedelijke indeling, wanneer vier personen veel 
willen beleven.
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Met zijn hoogwaardige ingangsdeur, sideboard en ruime rond zitgroep met vrijstaande tafel en grote opberg-
ruimte onder het Franse bed, biedt de Sporting Conga vele mogelijkheden. Comfortabel door een af te scheiden 
slaapkamer, ruim toilet en functionele keuken.

De toon maakt de muziek.
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Isabella Ambassador 
Moonlight
De Isabella Ambassador Moonlight is ontworpen volgens de hoogste eisen aan 
kwaliteit, comfort, functionaliteit en optimaal binnenklimaat. Kwaliteit tot in 
de kleinste details verpakt in een aantrekkelijk design. De combinatie van kleur 
en gebruiksgemak maken deze voortent uitermate geschikt voor de Eriba Conga.

De lichtgewicht Ambassador Moonlight is 250 cm diep, is gemakkelijk in de 
opbouw en heeft een lichtrijk interieur. Deze voortent is gemaakt van lichter 
tentdoek waardoor deze in combinatie met een CarbonX lichtgewicht tentframe 
bijzonder geschikt is voor het reiskamperen. Het ademende Isacryl wandmate
riaal en de tal van ventilatie mogelijkheden garanderen een aangenaam binnen
klimaat. De beide zijramen zijn voorzien van een insectenhor en alle fronten 
zijpanelen zijn uitneembaar en neerrolbaar. 

Bolon voortenttapijt  Bohuslän Hav.
Lichtgewicht voortenttapijt van orgineel Zweeds design. Dankzij de flexibele 
weving is dit voortenttapijt makkelijk in gebruik en erg comfortabel. Al het 
Bolon voortenttapijt is UVbestendig, watervast en eenvoudig te reinigen.
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Isabella Ambassador 
Moonlight

De Isabella Ambassador Moonlight is ontworpen volgens de hoogste eisen aan 
kwaliteit, comfort, functionaliteit en optimaal binnenklimaat. Kwaliteit tot in 
de kleinste details verpakt in een aantrekkelijk design. De combinatie van kleur 
en gebruiksgemak maken deze voortent uitermate geschikt voor de Eriba Conga.

De lichtgewicht Ambassador Moonlight is 250 cm diep, is gemakkelijk in de 
opbouw en heeft een lichtrijk interieur. Deze voortent is gemaakt van lichter 
tentdoek waardoor deze in combinatie met een CarbonX lichtgewicht tentframe 
bijzonder geschikt is voor het reiskamperen. Het ademende Isacryl wandmate-
riaal en de tal van ventilatie mogelijkheden garanderen een aangenaam binnen-
klimaat. De beide zijramen zijn voorzien van een insectenhor en alle front-en 
zijpanelen zijn uitneembaar en neerrolbaar. 

Bij aankoop gelijktijdig met een Eriba Sporting Conga:
Isabella Ambassador Moonlight „Conga”         
incl. Carbon X-frame + bijpassend Bolon voortenttapijt    

Bolon voortenttapijt  Bohuslän Hav.
Lichtgewicht voortenttapijt van orgineel Zweeds 
design. Dankzij de flexibele weving is dit voor- 
tenttapijt makkelijk in gebruik en erg comfortabel. 
Al het Bolon voortenttapijt is UV-bestendig, 
watervast en eenvoudig te reinigen.

 ... gaan goed samen!

Normale 
verkoopprijs: e 2.237,-Actieprijs: e 1.795,-Uw voordeel:  e 442,-
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Voertuigprijs en technische gegevens Eriba Sporting

465 Conga

 Totale lengte ca. cm 679

 Opbouwlengte buiten ca. cm 534

 Totale breedte ca. cm 230

 Totale hoogte ca. cm 264

 Binnenlengte ca. cm 469

 Inwendige maat ca. cm 218

 Stahoogte in woongedeelte ca. cm 198

 Leeggewicht ca. kg 1145

 Massa in rijklare toestand ca. kg 1205

 Maximaal laadvermogen ca. kg  295/ 395

 Max. laadvermogen (t.o.v. leeggewicht) ca. kg  355/ 455

 Technisch toelaatbaar totaalgewicht kg 1500/ 1600

 As Mono

 Bandenmaat 195 R 14 C 106

 Maximale oplegdruk kg 100

 Bodemdikte mm 41

 Wanden, dak ca. mm 30

 Slaapplaatsen b) 4

 Beddenmaat voor L x B ca. cm 200 x 144/108

 Zitgroep midden L x B ca. cm -

 Beddenmaat achter L x B ca. cm 210 x 150/130

 Vast stapelbed achter ca. cm -

 Maximale bedlast stapelbed ca. kg -

 Wasruimte B x D ca. cm 70 x 93

 Kledingkast B x D x H ca. cm 56 x 58 x 144

 Keuken B x D x H ca. cm 111 x 61 x 94

 Koelkastinhoud ca. l 90

 Kachel type Truma S 3002

 Afvalwatertank l 22 (O)

 Omloopmaat voortent ca. cm 952

®

VAN: e 21.630,-VOOR: e 17.990,-Uw voordeel:  e 3.640,-

Sporting 

ERIBA HYMER NEDERLAND BV
Buitendijks 63
3356 LX Papendrecht
Tel. 088-caravan (2272826)
Fax. 078-6416670
www.hymer.nl

De Sporting Conga Limited 
Edition NL wordt standaard 
geleverd, inclusief:
	Speciale stofcombinatie Brasilia
	1500 of 1600 kg Alko chassis
	Disselafdekking
	Alko veiligheidskoppeling AKS 3004
	Zware uitvoering hoeksteunen, gegalvaniseerd
	Gladde aluminium plaat, Conga design
	LM velgen, 2 stuks
	Witte achterbumper met difusser
	Serviceluik onder vast bed
	Mini Heki dakluik
	Rol hordeur bij ingangsdeur
	Vers watertank 45 liter vast gemonteerd
	Douchebak
	Warm waterverzorging Truma Therme
	Warme luchtinstallatie 230 V
	Binnenveringsmatras voor het Frans bed
	LCD/TFT- houder, kabelvoorbereiding  

 voor radio en tv 

Geldig vanaf 01.09.2011. Alle aanvullende voorwaarden en verklaringen m.b.t. maten en gewichten, EG richtlijnen, verwijderingsbijdragen, 
toeslagen, etc. zijn op te vragen bij de ERIBA-dealers.
Auteursrechten: 2011 ERIBA-HYMER Nederland B.V. Het auteursrecht op de totale inhoud van deze uitgave berust bij ERIBA-HYMER 
Nederland B.V. en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
ERIBA-HYMER Nederland B.V. maakt bezwaar tegen ieder gebruik van publicaties en overnames, zowel voor tekst, afbeeldingen als voor 
logo‘s, uit deze uitgave voor reclamedoeleinden of promotionele acties. Deze publicatie bevat de stand van deze serie bij drukvast-
legging. Ondanks controle van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. In de loop van het modeljaar behouden wij ons voor om 
uitrustingswijzigingen of productieverbeteringen uit te voeren. Laat u vóór het sluiten van een contract door één van ons geautoriseerde 
ERIBA-dealers informeren.

De afgebeelde tafelpoot in de brochure is niet correct.

Voorts zijn voor het beeld accessoires en decoratie afgebeeld die niet tot de standaarduitvoering van de Eriba Sporting Conga gehoren.
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