
JUBILÄUMJUBILÄUMJUBILÄUMWe vieren 
exclusiviteit 

HYMER Tramp Premium 50.
5 decennia camperbouw: speciale editie.
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De camper die u raakt, nog beter gemaakt

www.premium50.hymer.com
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
Exclusief buitendesign. Exclusief meubel- en bekledingdesign. Exclusieve keukenvoering.

TRAMPDe HYMER Tramp P remium 50 
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TRAMPTRAMP
Tramp

★

★★
★ ★ ★

Exclusieve voertuigopbouw. Exclusieve standaarduitvoering.

TRAMPDe HYMER Tramp P remium 50 Alleen het beste voor een jubileum!

50 Jaar HYMER campers – 
dat is vijf decennia kwaliteit, 
innovatie en trouwe klanten. 

Reden genoeg voor ons om u met 
het aanbieden van een heel bijzonder 

voertuig voor dit jubileum te 
bedanken. Het exclusieve speciale 
model HYMER Tramp Premium 50 

biedt u veel extra’s en een 
volledig nieuw, op de 

toekomstgericht voertuigdesign.

Elegant uiterlijk
een edele antraciet metallic lakkering 

aan de cabine, witte opbouw, 
design bestickering „Premium 50” 

en een spoiler in kleur

Licht, modern woonambience 
door het nieuw ontwikkelt 

meubel- en bekledingdesign 
met decente kleuren 

en crème witte applicaties

Hoogwaardig keukendesign
met een edele, witte mineralendecor 

keukenafdekking en 
een zijwand in een edelstaal design  

Wintergeschikt voertuig
met HYMER-PUAL opbouw, geïsoleerde 

onderbrenging van alle installaties 
en een nieuwe cabineverwarming 

met warme lucht uitgangen 
op hoofd- en voethoogte

Omvangrijke standaarduitrusting
met talrijke exclusieve highlights
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
1961: HYMER bouwt 
zijn eerste camper, de Caravano.

1971: De eerste Hymermobil 
op Mercedes chassis.

1981: Premiere voor de B-Klasse – 
De meest geliefde camper in Europa.

TRAMPEen reis door vijf de cennia 

A B C

CBA
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TRAMPTRAMP
Toen Erwin Hymer in 1961 zijn eerste cam-
per ontwierp en bouwde, kon niemand ver-
moeden, welke geschiedenis hij hiermee 
zou schrijven. De Caravano op Borgward 
chassis reed toen ook al op zijn tijd voor-
uit. Na het failliet gaan van de firma Borg-
ward in datzelfde jaar heeft het een de-
cennium geduurd voordat zijn opvolger op 
Mercedes chassis werd gebouwd, de eerste 
Hymermobil.

Midden 70er jaren begon men met stan-
daardproductie, dit werd direct gevolgd 
door de ontwikkeling van de eerste volledig 
geïntegreerde camper. In 1978 al leverde 
HYMER meer dan 1.000 voertuigen aan zijn 
klanten uit. In 1981 werd de Hymermobil B-
Klasse ingevoerd, die met ruim 50.000 ver-
kochte exemplaren in Europa tot vandaag de 
dag de meest succesvolle camper aller tijden 
is en geldt voor veel camperaars als maatstaf 
voor mobiel reizen.

„Ik heb altijd gebouwd, waar de klant om ge-
vraagd heeft”, zegt Erwin Hymer. Veel van 
zijn uitvindingen, zoals het draai dakluik, 
wielkastkoelkast, hefbed, PUAL wandop-
bouw of verwarmde dubbele bodem, hebben 
de ontwikkeling in de campingbranche ge-
vormd. Vandaag de dag heeft HYMER bijna 
150.000 campers in de hele wereld uitge-
leverd: van campingbus via compacte- en alkoof 
modellen tot een grotere keuze uit halfi ntegraal 
en integraal, die ook voor de komende model-
generaties als basis zullen dienen.

Het exclusieve jubileum HYMER Tramp Pre-
mium 50 model is tegelijk een symbool maar 
ook een verdienste van een succesvolle traditie 
van vijftig jaar camperbouw in huize HYMER. 
En zet deze traditievolle reis met nieuwe, eigen 
accenten voort. 

1989: De eerste half integraal met hefbed, 
de HYMER Tramp 155, wordt geproduceerd.

1991: De HYMER-PUAL wandopbouw 
zorgt voor een revolutie in warmte isolatie.

2011: Jubileum met een speciaal 
model HYMER Tramp Premium 50.

TRAMPEen reis door vijf de cennia Vanaf het begin tot nu

D E F
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TRAMPTRAMPTRAMPToonaangevend zoals nooit te voren 
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TRAMP
★

★★
★ ★ ★

exclusief

TRAMPToonaangevend zoals nooit te voren 

Met frisse kleuren, modernste design en hoogwaardige materialen 
zet de HYMER Tramp Premium 50 nieuwe maatstaven. Geheel volgens traditie van het huis.

Speciaal model Speciaal model Speciaal model 
met premium met premium met premium 

interieurinterieurinterieur

06 – 07
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TRAMPTRAMPTRAMP
Veilig op de 2de rij: Stoel met 3 punts gordel 
en leeslampje in de T 598.

Volledig in de zitgroep geïntegreerd: 
de draaibare cabinestoelen in woonruimtestof.

Uitnodigend en comfortabel: de lounge 
zitgroep met verschuifbare tafel in de T 578.

TRAMPModern wonen 

Wie de HYMER Tramp Premium 50 voor de eerste 
keer betreedt, verbaast zich over het lichte interi-
eur. Licht bruine en grijze tinten creëeren hier in 
combinatie met de creme witte vlakken een mo-
derne, vriendelijke ambience. Het panorama dakluik 
in het woongedeelte, het panorama dak boven de 
cabine en de talrijke ramen zorgen voor veel dag-
licht in de camper.

Exclusiviteit is in de vier indelingen van het jubi-
leum model niet alleen te zien, het is ook te voelen: 
van de hoogwaardige meubels tot aan de lounge-
kussens in edele textielledere stof-combinatie. De 
comfortabele zitgroep is bij de T 598 parallel, bij alle 

andere indelingen L-vormig en heeft een in lengte 
en breedte verschuifbare tafel met een echt houten 
frame. Tezamen met de in hoogte verstel-, draai- 
en kantelbare cabinestoelen biedt deze camper ge-
makkelijk plaats aan zes personen. Twee zitplaatsen 
voorzien van gordel in het woongedeelte en lees-
lampjes aan beide kanten behoren tot de standaard 
uitrusting.

Het verwarmde podium bij de zitgroep met warme 
lucht uitstroom bij hoofd- en voeteinde zorgen 
voor een aangename warmte. Modernste HYMER-
PUAL opbouwtechniek en de geïsoleerde woon-
ruimte ramen garanderen optimale warmte isolatie. 

A B C
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
★

★★
★ ★ ★

verwarmd

Complete transformatie: het woongedeelte in de T 598 
met klapbare tafel (boven) en als royale Couch-Couch zitgroep (onder).

Helder, vriendelijk, decent: 
het meubeldecor Umbria Select met bekledingdesign Cremona.

Modern wonen Een genot voor alle zintuigen

Optioneel met Optioneel met Optioneel met 
warme lucht warme lucht warme lucht 
thermovloerthermovloerthermovloer

D E

08 – 09
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
Over de gehele lengte uittrekbaar: 
de verbinding tussen de éénpersoonsbedden.

Een geheel: de éénpersoonsbedden 
als 2,05 meter breed slaapeiland in de T 578 en T 678.

TRAMPRepresentatief slape n 

Het slaapgedeelte achter is in ieder opzicht royaal 
in de HYMER Tramp Premium 50. Optiek en uitrus-
ting, zoals de microvezel beklede wanden en vele 
opbergvakken of de verlichting aan beide kanten van 
de dwarsbedden, doen aan een topklasse voertuig 
denken. Een uitzetraam met geïntegreerde mug-
gengaasrollo en verduistering is standaard bij elk 
bed aanwezig. Daarbij kunt u optioneel ook het 
grote panorama dakraam bestellen. 

Ook de ligvlakken zelf laten aan royaalheid niets te 
wensen over. De lange éénpersoonsbedden in de 
T 578 en T 678 laten zich in een handomdraai tot 
een groot slaapeiland omtoveren. Het tweeper-
soons dwarsbed in de T 594 heeft een lengte van 
2,04 meter. En het vrijstaande queensbed in de 
T 598 geeft u veel bewegingsvrijheid rondom. 
Alle bedden zijn met hoogwaardige vederkern-
matrassen en houten lattenbodems uitgerust. Als 
alternatief kunt u optioneel een HYMER slaapcom-
fortsysteem met 7 zone koudschuimmatrassen en 
schotellattenbodem bestellen.

A B

C D

A
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TRAMPTRAMPTRAMP

de luxe

★

★★
★ ★ ★

Royaal en te verbreden: de 76 centimeter brede éénpersoonsbedden 
achter in de T 578, 678 met verbindingskussen, leeslampjes en uitzetramen met verduistering.

Vrij in de ruimte: het luxueuze queensbed 
met instelbaar hoofdgedeelte in de T 598.

TRAMPRepresentatief slape n Wat een bewegingsvrijheid en comfort

Optioneel met Optioneel met Optioneel met 
HYMER slaap-HYMER slaap-HYMER slaap-

comfortsysteemcomfortsysteemcomfortsysteem

DC
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TRAMPTRAMPTRAMP
Apart afsluitbaar en zeer ruim: badkamer/wc met roldeur (boven) 
en douche met stabiele klapdeur (onder) in de T 598.

Veel plek voor toiletspullen: 
de comfort badkamer in de T 578 met hoogwaardig wc banktoilet.

TRAMPFrisse wind in badka mer en keuken 

Der HYMER Tramp Premium 50 creëert niet alleen 
door zijn woon- en slaapgedeelte maar ook door 
zijn badkamers een moderne, hoogwaardig ver-
schijningsbeeld. Ook heel elegant is hier de ruimte 
indeling.

Naast de klassiek gemaakte, royale badkamers 
in de T 594 en T 678 verrast de ruime badkamer 
van de T 598 met een douche in meubeldesign, 
die zich perfect integreert in het geheel. Alle 
douchebakken, inclusief de comfort badkamer in 
de T 578, beschikken over twee afvoeren en be-
schikken optioneel over een houten vloerrooster. 
Het melkglas dakluik met geïntegreerde verduis-
tering- en muggengaasrollo beïnvloedt de sta-

hoogte in de badkamer niet. De talrijke opberg-
vakken bieden veel plek voor uw toiletartikelen.

In de keuken zijn het witte oppervlaktedecor en 
de zijwand in edelstaal echte blikvangers. De chef 
kok verlichting zorgt daarnaast voor optimale 
lichtverhoudingen, het 3 pits kooktoestel met ge-
deelde glasafdekking en grote wasbak zorgen voor 
kookcomfort en de diepe schuifl aden in de onder-
kasten voor voldoende opbergruimte. In de hoge 
kast bevindt zich op comfortabele werkhoogte 
de 150 liter koelkast met vriesvak of u neemt op-
tioneel een TEC-Tower met koel-vries combinatie, 
bakoven en grill.

A B

B

A

A
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
★

★★
★ ★ ★

exclusief

Attractieve werkplek: de geronde, 
extra diepe keuken in de T 598.

Flexibel instelbaar: de grote 
schuifl aden in de keuken onderkast.

Verhelderend aanzicht: de keuken in de 
T 578 met edel stalen designwand bij de koelkast.

TRAMPFrisse wind in badka mer en keuken Elegante design- 
en ruimte oplossingen

Optioneel Optioneel Optioneel 
met met met 

TEC-TowerTEC-TowerTEC-Tower

C D E
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TRAMPTRAMPTRAMP
Praktisch vak: tijdschriftenhouder 
en wandkast bij de ingang van de T 578.

Elegant, ruim en gemakkelijk toegankelijk: de vele diepe dakkasten 
en onderlegplanken zowel achter (links) als in het woongedeelte (rechts).

TRAMPOverweldigende opb ergruimte 

Van buiten mooi en van binnen waardevol – bij de 
HYMER Tramp Premium 50 klopt dit allebei. U kunt 
enorm veel meenemen, levensmiddelen, kleding, 
toiletbenodigheden en dit alles eenvoudig opruimen 
in de handige opbergruimtes. 

De grote garage onder de achter bedden bereikt u 
gemakkelijk door de grote deur aan de rechterzijde, 
bij de modellen T 578, 594 en 678 is optioneel een 
grote deur aan de linkerzijde ook mogelijk. Deze drie 
indelingen hebben bovendien een van buiten groot en 
toegankelijk opbergruimte onder de lounge zitgroep. 

Uw vakantiegarderobe kunt u in de hoge kleding-
kast achter in de T 594 en 598 kwijt en bij de in-

delingen met éénpersoonsbedden, T 578 en 678, 
in de gemakkelijk bereikbare bedkasten met kle-
dingstang. Tussen de éénpersoonsbedden is op 
verzoek ook een extra kledingkast mogelijk. Talrijke 
kledingvakken in het slaapgedeelte zorgen er bij 
alle voertuigen voor, dat u ook bij lange reizen goed 
gekleed bent. 

U vindt eveneens in alle voertuigen rondom veel 
diepe dakkasten en opbergplanken voor uw dage-
lijkse benodigdheden. Nog meer waardevolle op-
bergruimte bieden de grote bedkasten in de T 594 
en 598. Praktische details bij de ingang zijn het 
schoenenvak (T 594, 598, 678), tijdschriftenhouder 
en wandkast (T 578).

A B

C D

A

HY-11055 Broschüre_Tramp Premium 50_DE_Mj12_020811-105_SAMMEL.indd   14 02.08.11   17:43



TRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMP
★

★★
★ ★ ★

exclusief

Veel plek achter de roldeur: de kledingvakken 
in het rechter éénpersoonsbed van de T 578.

Reusachtige opbergruimte: bedkast en 
vakken in het queensbed van de T 598.

Gemakkelijk toegankelijk: de kledingkast 
onder het linker éénpersoonsbed van de T 578.

TRAMPOverweldigende opb ergruimte Rondom veel verborgen bergruimtes

Optimale Optimale Optimale 
opbergruimteopbergruimteopbergruimte

C D E

14 – 15
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TRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMPTRAMP★

★★
★ ★ ★

inclusiefTRAMPStandaard jubileumc adeau’s 

Elegante verschijning: de HYMER Tramp 
Premium 50 in wit en antraciet metallic.

Pure comfort: de in hoogte verstel-, 
kantel- en draaibare cabinestoelen.

Warme lucht van top tot teen: bij de 
zitconsole, zitgroepverhoging en de B-zuilen.

De standaarduitrusting van de HYMER 
Tramp Premium 50 doet zijn naam eer aan. 
Vele exclusieve uitrustingskenmerken zijn 
in dit jubileum voertuig al inclusief – een 

kadootje aan onze klanten.

Voertuigtechniek / Chassis
Fiat Dieselaandrijving 95,5 kW / 130 PK met 

6 versnellingen • Cabine in antraciet 
metallic kleur gespoten • Witte opbouw 

met design bestickering • In kleur 
gespoten spoiler • Spatlappen bij 

de achteras • Elektrisch verstel- en 
verwarmbare buitenspiegels • Elektrische 
ramen • Centrale vergrendeling cabine • 

Bestuurder- en bijrijder airbag • Airco met 
pollenfi lter • Cruise control 

Opbouw / Ramen / Deuren
Volgeschuimde PUAL wandopbouw • 

Ingangsdeur met raam en 
verduisteringsrollo • Hordeur bij 

ingangsdeur woongedeelte 
• Voortentlamp met regengootje 

Kachel / Boordtechniek
Centrale 6-kW warme lucht kachel • 
Verwarmde verhoging bij de zitgroep 
• Cabineverwarming bij voetruimte 

en op hoofdhoogte • Woonruimte accu 
AGM 90 Ah • Watertanks (130/90 liter) 
in geïsoleerde en verwarmde GFK bak

Opbergruimte
Opbergruimte onder lounge 
zitgroep met groot luik aan 

de buitenzijde (T 578, 594, 678) 
• Grote garage met deur rechts 
en luik links (T 578, 594, 678)

A B C
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inclusiefTRAMPStandaard jubileumc adeau’s 

Lichtverspreider bij dag en nacht: het grote 
panorama dakluik met LED verlichting.

Vrij baan dankzij klapfunctie: de in lengte en 
breedte verschuifbare tafel in de T 598.

Snel verbonden: van twee gescheiden 
éénpersoonsbedden naar één reuze slaapeiland.

De uitrusting van deze speciale camper

Woongedeelte
Lounge zitgroep met comfortbekleding en 

twee geïntegreerde 3 punts gordels 
• Cabinestoelen in woonruimtestof 

overtrokken met gemakkelijke 
armleuningen • Verschuifbare tafel met 
echt houten frame • Leeslampjes aan 

beide kanten in de B-zuilen • Radio- en 
tv voorbereiding met luidsprekers, 

DVD- en geluidbekabeling en radioantenne 
en TFT houder • Panorama dakluik 

(80 x 50 cm) dubbelschalig met 
LED verlichting • Panorama dak 

en vouwverduistering in de cabine 

Slaapgedeelte
Hoogwaardige vederkernmatrassen 

• Houten lattenbodem • Extra kussen 
en uittrekbare ladder ter verbinding 

van de éénpersoonsbedden (T 578, 678) 
• Wanden in slaapgedeelte achter 

met mikrovezelstof bekleed  

Keuken
3 pits kooktoestel met gedeelde 

glasafdekking • 150 liter koelkast 
met apart vriesvak • Grote, deels 

fl exibel instelbare schuifl aden 
• Keukenbladdecor in edel, witte 

mineralen stof • Zijwand in edel staal 
design • Werkvlak in decor bekleed • 

Chef kok verlichting

Badkamer / WC / Douche
Royale badkamer (T 594, 598, 678) 

resp. Comfort bad (T 578) • Douchebak 
met twee afvoeren • Melkglas dakluik 
met geïntegreerde Muggengaasrollo 
en verduistering • Veel opbergruimte 

voor toiletbenodigheden

D E F
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TRAMPTRAMP
699

T 594 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

699

T 578 3.500 kg – 4.250 kg

235

TRAMPTRAMPTRAMP
699

T 594 3.500 kg – 4.250 kg [ ]

235

699

T 578 3.500 kg – 4.250 kg

235

TRAMPAltijd anders, altijd premium 

Slaapeiland voor twee: 
T 578 met grote, verbindbare éénpersoonsbedden.

Wellness achterin: 
T 594 met grote, afscheidbare ruimte badkamer.

Textielleder stofcombinatie „Cremona” Tafeldecor „Rondo” Meubeldecor „Umbria Select”

Karaktervol en onmiskenbaar – met zijn unieke 
schoonheid stijgt de HYMER Tramp Premium 50 
bovendien boven de andere campers uit. Zijn ex-
clusieve interieur in Umbria-Select decor met wit 
gestructureerde oppervlakken en zijn lichte tex-
tielleder stofcombinatie Cremona is speciaal voor 
deze speciale uitvoering ontwikkeld.

Bij de Premium staat niet alleen het uiterlijk voor-
op, maar ook kwaliteit en uitrusting staan bij de 
Tramp jubileummodellen hoog op de lijst. Dit geldt 
ook voor de inrichting: bij drie van de vier indelin-
gen vindt u een royale ruime badkamer en bij alle 
vier een gemakkelijke lounge zitgroep. Afhankelijk 

van de indeling nodigen de beide comfortabele 
slaapplaatsen achter u uit tot slapen: een twee-
persoons dwarsbed (T 594), queensbed (T 598) of 
éénpersoons-bedden (T 578, 678). In de T 594, 598 
en 678 laat de zitgroep zich optioneel tot een bed 
ombouwen. Een aanrader voor individualisten is 
de T 598 met zijn Couch-Couch zitgroep, het grote 
queensbed en zijn ruime badkamer met douche 
achter. 

U kunt bij uw HYMER dealer terecht voor meer 
over uw individuele, optionele uitrusting. Maak 
kennis met de HYMER Tramp Premium 50 – een 
camper, die er niet elk jaar is.
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TRAMP
699

T 594 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

740

T 678 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

699

T 598 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

235

TRAMPTRAMP
740

T 678 3.500 kg – 4.250 kg [ ]

235

699

T 598 3.500 kg – 4.250 kg [ ]

235

de luxe

★

★★
★ ★ ★TRAMPAltijd anders, altijd premium 

Blikvanger: 
T 598 met ruime badkamer en royaal queensbed.

Veel plek voor comfort: 
T 678 met royale lounge zitgroep.

Indelingen en opties

Vloerdecor „Bellini”

Als speciaal model biedt de 
HYMER Tramp Premium 50 u al 

standaard een grote uitrusting aan.
 Er blijft echter nog ruimte voor 
uw individuele comfortwensen. 
Uw HYMER dealer informeert 

u graag over alle beschikbare opties. 
Hier een kleine opsomming van de 

eventuele mogelijkheden:

Voertuigtechniek / Chassis
Fiat dieselaandrijving 109 kW/148 PK 

of 130 kW/177 PK • automaat • 
aluminium velgen • dagrijlicht 

• achteruitrij camera • fi etsenrek

Opbouw / Ramen / Deuren
Comfort ingangsdeur met raam en 

verduisteringsrollo • veiligheidsslot bij 
cabine • geïsoleerde GFK vloer 

• GFK dakbekleding

Kachel / Boordtechniek
Warme lucht thermovloer • 

alarminstallatie • tweede accu 
met extra oplader

Opbergruimte
Garage met geribbelde plaat 

en viltbekleding

Slaapgedeelte
Panorama dakraam boven achter bed 

• 7 zone koudschuimmatrassen 
met schottellattenbodem

Keuken
TEC Tower met koel –vries combinatie, 

bakoven en grill • Afdruiprek 
voor in de wasbak

Badkamer / WC / Douche
Houten vloerrooster in de douche • Houten 

klapstoel voor ruime badkamer-douche

en nog veel meer

18 – 19
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Met de HYMER Tramp 
de wereld ontdekken.

JUBILÄUMEr is een Duits reismagazine met meer dan 30 
vakantieadressen en thema routes door heel 
Duitsland.
 Gratis bij uw HYMER dealer af te halen.

Bent u al een keer met een Hymermobil op va-
kantie geweest? Dan hopen wij, dat wij uw foto‘s 
en video‘s op onze Facebook site mogen zien. 
Kijk eens op onze site!

Opmerking: Deze brochure geeft de stand van deze 
series op het moment van druk weer. Voor een deel 
zijn speciale uitrustingen afgebeeld. Ondanks con-
trole van de inhoud zijn drukfouten niet uitgesloten. 
Wij behouden ons het recht voor, tijdens het model-
jaar wijzigingen in de inrichting of verbeteringen aan 
het product uit te voeren. Vraag vóór afsluiting van 
het contract bij één van onze geautoriseerde HYMER-
dealers naar de actuele stand van het product en de 
serie. De voertuigen zijn voor een deel met speciale in-
richting afgebeeld, die in de actuele prijslijst vermeld 
staat en tegen meerprijs verkrijgbaar is. De afge-
beelde decoratie maakt geen deel uit van de leve-
ringsomvang van HYMER. De gegevens met be-
trekking tot leveringsomvang, uiterlijk, prestaties 
en vermogen, maten en gewichten van de voer-
tuigen – afwijkingen in het kader van de produc-
tietoleranties (+/– 5 % max.) zijn mogelijk en toe-
gestaan – zijn zoals op het moment van ter perse 
gaan van deze brochure bekend. Zij komen overeen 
met de Europese homologatiebepalingen en kunnen 
tot op het moment van koop resp. levering van het 
voertuig gewijzigd worden. Uw HYMER-dealer zal u 
gaarne over eventuele wijzigingen en over de stan-
daard leveringsomvang informeren. De waterverzor-
ging is volgens de laatste stand der techniek 07/2011 
(richtlijn 2002/72/EG). AUTEURSRECHTEN 2011/2012 
ERIBA-HYMER NEDERLAND B.V. Het auteursrecht op 
de 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 publicatie en overnames, zowel 
voor tekst als voor alle logo’s uit deze uitgave voor 
reclamedoeleinde of promotionele acties. Registered 
Trade mark, ERIBA, HYMER, ERIBA-HYMER, HYMER-
MOBIL, alsmede de logo’s al dan niet gecombineerd, 
zijn gedeponeerde handelsmerken.
Copyright by HYMER AG / ERIBA-HYMER Nederland B.V. 

ERIBA-HYMER Nederland B.V.
Buitendijks 63
3356 LX  PAPENDRECHT
Telefoon 088-caravan (2272826)
Fax. 078-6416670
www.exsisi.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG
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