


Odyssey 524

Een serie 
caravans
like no other…

Beleef het leven met een Elddis touring caravan. De vrijheid en de ruimte om te 
ontdekken, het gehele jaar door, met een gegarandeerd comfort. Dat is wat Elddis 
u biedt om volop te genieten van uw vrije tijd.

Elddis bezitters delen een passie: géén doorsnee leven, maar reizen en avontuur.

DeDe 2011 Elddis touring caravan serie zet een nieuwe standaard in modern 
caravannen. Onze caravans onderscheiden zich van de rest… De attentie voor 
design en detail zult u op elk niveau terugvinden in het ontwerp en in de 
functionaliteit van deze caravan.

DoorDoor feedback van Elddis bezitters en het continue testen van producten hebben 
wij honderden verbeteringen gecreëerd om de best-ever range of Elddis caravans 
te produceren. Dit is een serie caravans designed by caravanners for 
caravanners; die gaan voor perfectie!
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De Xplore 302 is de lichtste, conventionele, tweepersoons caravan van dit moment. Met het woord 
conventioneel tussen aanhalingstekens, want dit is wel een absoluut uitgekiende caravan. Bij binnenkomst 
valt direct de ruimte op, mede door de geweldige lichtinval van het grote diepe zijraam. Ondanks de 
beperkte afmeting van de caravan kunt u heerlijk languit relaxen op de kussens met binnenvering. De royale 
hoekbank kunt u op eenvoudige wijze uittrekken tot een tweepersoonsbed. Een uniek vloer verwarming 
systeem van Whale vervangt de “normale” kachel. In plaats van de kachel onder de kledingkast vindt u nu 
een koelkast. Verder bevindt zicht een volwaardige toiletruimte naast de keuken.

MMet zijn totale lengte van ongeveer 4 meter 50 !!! is de Xplore 302 gemakkelijk manoeuvreerbaar en uiterst 
stabiel achter de auto. Leuke feature: de Xplore 302 beschikt verder over een groot exterieur serviceluik in 
de toiletruimte: gemakkelijk om bijvoorbeeld stoelen gedurende de reis te vervoeren of om een 
buitendouche te nemen of om vuile laarzen schoon te spoelen…
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462/564

De Elddis Avanté serie is, om het 10 jarig bestaan van deze serie te vieren geheel 
vernieuwd. De nieuwe styling zal u direct opvallen… en verbazen!!! 

De Avanté serie is evenals alle Elddis caravans voorzien van een class leading BPW 
Swing V-tec chassis. Deze techniek geeft u verbeterde rijeigenschappen en meer 
stabiliteit. Vooral in de bochten en op hogere snelheid zult u de zogenaamde 
dynamische “zelfstuur” effect van deze as ondervinden. 

DeDe Avanté serie is voorzien van een nieuwe actuele striping, gecombineerd met de 
donkere ramen, geeft dit de caravan een chique uitstalling, een tijdloos ontwerp. Het 
voorfront van glasvezel versterkt polyester bestaat uit één geheel en loopt door tot 
bovenop het dak (dus absoluut géén naden), evenals het kunststof achterpaneel . 
Deze bouwwijze bepaalt de klasse !!!

Stapt u eens in…      en ontdek het verschil…
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alle modellen362462/564

462/564 optioneel rondzit



Het interieur van de Avanté 2011 is geheel 
vernieuwd. Nieuwe kleuren, verbeterde stahoogte, 
diepere bovenkasten en extra laden en dubbele 
legplanken waar mogelijk, zijn enkele voorbeelden 
van de vernieuwingen in deze serie. De 
kledingkastdeuren kunt u 170 graden opendoen, 
zodat u een goed overzicht heeft op uw garderobe. 
DeDe verlichting is 100% LED, zuinig in gebruik en 
sfeervol. Verder is de Avanté voorzien van alle luxe 
zoals een 4-pits gasstel
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564 opgemaakt bed

Get more out 
of caravanning 
with Elddis

met een gasoven en grill met elektrische 
ontsteking en een magnetron. Een 10ltr Truma 
boiler gas/230V en een verwarming zowel op 
gas als electrischiteit (ideaal voor het voor- en 
naseizoen). De grote 115ltr Thetfort koelkast 
biedt u mogelijkheden genoeg om alles gekoeld 
mee te nemen. Een Sony entertainment center 
metmet radio/CD-speler en een digitale antenne 
behoren eveneens tot de standaard uitrusting. 



alle modellen

De Odyssey serie bestaat uit drie modellen. Nieuwe striping gecombineerd met de 
donkere ramen zorgen er voor dat deze caravan opvalt. Het unieke 4/4 front uit één 
stuk bepaald de klasse. De Odyssey is dit jaar voorzien van een extra serviceluik 
(gemakkelijk om iets op te bergen) en luxe lichtmetalen wielen en een nieuw sleutel 
systeem zorgt voor meer veiligheid. 

HetHet interieur heeft nieuwe kleuren en de classic styling blijft in deze serie 
gehandhaafd. Sfeervol ashwood hardhouten meubilair zorgt voor een rustgevende 
ambiance waarin u zich thuis zult voelen… waar u ook bent.
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De bovenkasten bieden u meer 
opbergruimte evenals de “hogere” 
vaste bedden. De keuken is dit jaar 
voorzien van een 3-pits gasstel met 
daarbij een elektrische kookplaat van 
800W, verder natuurlijk de 
gasoven/grill en de magnetron. Even 
ietsiets opwarmen doet u nu in een 
handomdraai. 



540

462/524

Classic
style voor 
de kenner

De verlichting is uitgevoerd in 100% 
LED, duurzaam maar vooral zuinig in 
gebruik. De toilet/omkleedruimte is 
geweldig ruim en de award winning 
Rimini douche is absoluut een 
blikvanger. Prachtig afgewerkt en 
royaal, zodat het gebruik hiervan een 
waarwaar genieten is… dat is pas 
selfsupporting. 
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SuperSirocco

De Crusader is een serie caravans als geen ander. Deze top range zorgt al meer dan 
35 jaar voor bewondering alom. De specificatie staat op een enorm hoog niveau. De 
vlakke Seitz privacy zijramen markeren deze bijzondere caravan en zorgen voor die 
speciale “look”. Nieuw dit jaar is de Alde vloeistofverwarming, deze zorgt voor een stille, 
behaaglijke warmte tijdens uw vakanties. Alde biedt u warmte comfort het gehele jaar 
door. Eenvoudige bediening, via de remote control kunt u de verwarming 24 uur voor 
programmeren!!! Het Alde systeem verzorgt ook de heetwater voorziening in uw 
Crusader caravan.Crusader caravan.

De rijeigenschappen zijn fenomenaal. Het class-leading BPW Swing V-TEC chassis 
zorgt ervoor dat de caravan goed volgt en strak achter de auto ligt. De Crusader serie 
is bovendien dit jaar standaard uitgevoerd met het BPW iDC systeem (intelligent drive 
control). Dus mocht er, om welke reden dan ook, de combinatie in onbalans worden 
gebracht. Dan zorgt het unieke speciale iDC systeem, door elektrisch de remmen 
doserend aan te sturen, dat u onbezorgd en veilig op uw vakantie bestemming 
aankomt.

SuperCyclone

SuperSirocco

Typhoon



Alle modellenAlde verwarmingSuperSirocco

Typhoon



Nieuwe Whale onder verwarming
Sony radio/CD/iPOD/MP3 + speakers
Status 530 digitale antenne
Antenne aansluiting exterieur/interieur
Vijf wandcontactdozen
Exterieur barbecue gasaansluiting
VVoortent verwarming
Voortent verlichting
Seitz combirollo’s
Seitz vlakke privacyramen met combicassettes 
Polyester glasvezel versterkt voorfront 3/4
Polyester glasvezel versterkt voorfront 4/4 roof over
Achterpaneel kunststof 4/4
Lichtmetalen velgenLichtmetalen velgen
Reservewiel + houder
Schokbrekers (Avanté optioneel)
iDC intelligent drive control
Toonaangevend BPW Swing V-Tec chassis
Winterhoff WS3000 koppeling     
LED derde remlicht
AardlekschakelaarAardlekschakelaar
20A acculader/omvormer
Exterieur accubox met 230V aansl.
Extra serviceluik (600x300)
Één sleutel systeem voor alle sloten
Nieuwe één sleutel high security deursloten
Rookalarm
PIR en tilt sensor alarm systeem (interieur/uitdraaisteunen)PIR en tilt sensor alarm systeem (interieur/uitdraaisteunen)
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Binnenvering kussens nieuwe vorm
Easy lift vastbed met “memory foam” matras
Horrex Plissé “easy slide” hordeur
Truma Ultraheat elektrische verwarming
Ringverwarming 12V
Hardhouten Ashwood kastdeuren
Nieuwe style kastdeurenNieuwe style kastdeuren
50% diepere bovenkasten
30% diepere bovenkasten
Zuinige LED verlichting
LED verlichting 100%
Thetford 115/117ltr koelkast auto LED
Thetford 175ltr koelkast LED (SuperSirocco/Cyclone)
Magnetron 700WMagnetron 700W
Spinflo 4 gasstel met elektr. ontsteking
Spinflo 3 gasstel met 800W elektr. kookplaat
Spinflo gasoven/grill elektr. ontsteking
Spinflo Duplex gasoven met onderberging en electr. ontst.
Whale Premium dompelpomp met filter
Whale water systeem met 40ltr vaste watertank
TTruma Ultrastore boiler 10ltr 230V/gas
Alde vloeistof verwarming/warmwater voorziening
Thetford C250 elektrisch toilet
Separate ronde douchecabine
Rimini luxe dubbele douche cabine (462-564)
Rimini luxe dubbele douche cabine met tegel effect
Omnivent dubbelwerkende dakventilator 12V
Uitgebreide garderobe mogelijkheidUitgebreide garderobe mogelijkheid
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Specificaties

Model:

Slaapplaatsen:

Binnenlengte (cm):

Opbouwlengte (cm):

Lengte incl. dissel (cm):

Totale breedte (cm):

BBinnenbreedte (cm):

Totale hoogte** (cm):

Max. stahoogte (cm):

Velgmaat:

Bandenmaat:

Banden druk (bar):

Rem grootte:

OOmloopmaat (cm):

Bedmaten (cm):

Leeggewicht (kg):

Toelaatbaar (kg):

* gewichten en maten kunnen 5% afwijken                   

** totale hoogte gemeten inclusief antenne (evt. demontabel)



Diepte: 
Kleur:
Materiaal:
Dak: 
Voor + zijkant:
Tochtstrook:
SSlikrand:

Zijwand:
Voorwand:
Gordijnen:
Frame:
Gewicht:
Opties:
GGebruik:

Elddis Aero luifel

 Op maat gemaakt en door de Aero vorm passend op uw Elddis caravan en méér grondoppervlak.

Veranda:
Tochtstrook:
Ritsen:
Slikrand:
Gordijnen:
Gewicht:
OOpties:
Gebruik:

Mogelijk
Antracietgrijs Trevira gecoat
Afgedekte ritsen zware kwaliteit
Antracietgrijs Trevira gecoat
Zijwanden + voorwand
v.a. 41kg
SStormband, voorzonluifel
Vakantie/seizoen

Diepte: 
Muskietgaas:
Kleur:
Ventilatie: 
Dak: 
Frame:
VVoor + zijkant:

Elddis Aero voortent                     



Deze folder vormt geen aanbod door de Explorer Group Limited (Explorer). Explorer behoudt zicht het recht voor de 
specificaties en prijzen op ieder gewenst moment te veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit vereisen. Deze 
brochure en de afbeeldingen zijn informatief bedoeld. Alle huishoudelijke dingen die u in de folder ziet zijn alleen gebruikt 
om de afbeeldingen te maken en worden niet standaard bij de caravan geleverd. Controleer de technische specificaties bij 
uw dealer voordat u tot aanschaf overgaat. Importeurs en dealers verkopen Explorer producten voor eigen rekening en niet 
alsals agent van Explorer. Dienovereenkomstig zijn ze niet bevoegd om Explorer ergens toe te binden of om enige bewering 

of toezegging van welke aard dan ook namen Explorer te doen.

Elddis Caravanclub 
Nederland
 
Als eigenaar van een Elddis caravan kunt u zich 
opgeven voor de Elddis Caravanclub Nederland. De 
Elddis Caravanclub organiseert allerlei leuke 
activiteiten waar u deel aan kunt nemen. Meer info:
  

elddiscaravanclub.nl

Elddis Nederland B.V.
PO Box 3151 
1801GD Alkmaar
Nederland


