


Elddis biedt u een serie caravans die uniek zijn. Allereerst natuurlijk door de SoLiD 
constructie, maar verder door de eigentijdse uitstraling. Een Elddis blijft een aparte 
verschijning, waar u ook gaat onderscheidt u zich. 
Alle interieurs van de Avanté tot de Crusader zijn doordacht ontwikkeld. Zeer veel 
bewegingsruimte en natuurlijk comfort. Geen ander merk kan competeren met Elddis. 
De prachtige ruime badkamers bieden u zeer veel comfort, wat een verrijking van uw 
vakantie betekent. Het gebruik van toilet, omkleden, zelfs zo nodig een douche nemen 
bestaat tot de mogelijkheden. U bent immers self-supporting!! Een luxe waaraan 
je in andere caravans niet één-twee-drie zult denken. Elddis maakt caravans voor 
echte caravanners en is met name zeer geschikt voor de 50-plusser. Een caravan 
kunt u pas echt beoordelen als u voor langere tijd op vakantie gaat. Dan zijn comfort, 
bewegingsruimte en hygiëne een absolute must.
Enjoy your holidays with Elddis

Noviteiten

Sky Scape dakraam op alle 
modellen! 

Design front 2018 modellen. Avante 462 met eind-hoekkeuken. Affinity/Crusader: Alde 24hr centrale 
verwarming, warmwatersysteem, 
waterbesparende douche.

Ozio High-performance constructie 
zitkussen/matras.

Crusader: nieuwe front en 
champagne-goud kleur zijwanden 
met bijpassende striping.

Avanté 574 met twee aparte bedden. Avanté 462 royale doucheruimte.

Welkom in een wereld van ingenieus  design en het beste comfort.



Avanté 550Avanté 462

462 / 550 / 554** / 574 

462  2 pers. lounge banken met eind hoekkeuken                         550  eilandbed in de lengte                       554** eilandbed over de breedte                          574  twee aparte bedden   

  574  Bekleding Nordic Sky 

De Avanté serie heeft in 2018 een geheel nieuw front gekregen met grote chromen horizontale handgrepen. Het nieuwe 
front is speciaal bestand tegen opspattend grind. Het Panoramic Sky-Scape raam aan de boven voorzijde geeft veel 
lichtinval maar is ook te blinderen. De zijwanden zijn van het nieuwe Stronglite aluminium en bestaan uit één stuk. De 
werkbladen zijn dikker geworden en uitgevoerd in Dark Mink + graniet effect. De bedden en kussens zijn uitgevoerd in een 
lichtgewicht en comfortabele OZIO High-Performance constructie. Nieuwe bekleding en houtkleur zorgen voor een frisse 
en moderne ambiance. De kachel en boiler zijn zeer eenvoudig in te stellen en te bedienen; Via het centrale touchscreen 
control panel bij de deur. U heeft alles in een oogopslag onder controle.

Nieuw is voor 2018 de Avante 462 eindkeuken, een zeer compacte caravan met veel ruimte. De lounge banken zijn langer 
geworden en meten nu ruim 200cm. De badkamer beschikt over een toilet en aparte (vierkante) douche. De Avante 574 
beschikt in 2018 over een toilet en douche groep in het midden van de caravan. Hierdoor zijn de bedden verplaatst naar de 
achterkant van de caravan. De slaapkamer is met deze indeling heel gemakkelijk af te sluiten (overdag).
Nieuw is ook het uitschuifbare eilandbed in de Avanté 550/554. Overdag schuift u met één hand beweging het bed in de 
lengte zo’n 50cm in en dit zorgt voor een enorme bewegingsruimte erbij. 
De Avanté serie is standaard uitgevoerd met het ATC rem corrigeer systeem en de AKS 3004 stabilisatorkoppeling, Whale 
underfloor boiler en kachel (zodoende blijft er meer bergruimte over) en het Sky Scape dakraam aan de voorzijde.



De Affinity serie voor 2018 heeft een nieuw front met striping en graphics. De zijramen zijn groter en het geheel krijgt 
hierdoor een totaal nieuwe uitstraling. Het interieur heeft een prachtige nieuwe Walnut houtkleur en de lichtinval wordt 
nog meer benadrukt door het nieuwe ‘Stargazer’ dakraam van polyplastic. Dit lange venster loopt vanaf het Sky Scape 
bovenraam door tot het eerst volgend dakluik bij de keuken. Het geheel is afgedekt met een grote kunststof afdekplaat met 
LED spots en een geïntegreerde LED plafond verlichting! Echt Fantastisch! 

De bekleding is uitgevoerd in een nieuwe ‘Aquaclean’ stof. De kussens en bedden zijn in OZIO High-Performance 
constructie. Het Alde 24-uur multi-programmeerbaar, centraal en heetwater systeem is verbeterd voor 2018 en werkt op 
gas en 220V. Het vernieuwde touchscreen bedieningspaneel is gemakkelijk in gebruik en beschikt over een nachtinstelling. 
Het Alde systeem zorgt voor een stille en goede verwarming. De verblinding en horren van de ramen zijn in een plissé 
uitvoering. De douche heeft een EcoCamel waterbesparende douchekop  en de badkamer is voorzien van nieuwe 
accessoires. Verder vindt u standaard in de Affinity serie: Alde vloeistof verwarming, ATC trailcontrol, schokdempers, AKS 
3004, nieuwe Teleco TV antenne, ext. gasaansluiting en een sat. aansluiting, ruimte alarm, extra service luik en het grote 
Stargazer dakraam van maarliefst 1400x450mm.

462 / 550** / 554 / 574 

Affinity 574Affinity 462

462  2 pers. lounge banken met eind hoekkeuken                         550**  eilandbed in de lengte                       574 twee aparte bedden                                   lounge banken voorzit           Bekleding Figaro in Dove    

462554



De Crusader serie is het top segment van Elddis, dit jaar is de buitenzijde uitgevoerd 
in een beige metallic kleur. Met de zon lijken de zijwanden zilverkleurig en bij 
schaduw krijgen ze een beige tint en een geheel nieuw achterpaneel completeert 
het geheel. Het model is voorzien van twee loungebanken voor. Achterin de caravan 
bevindt zich een ruim slaap vertrek met eilandbed. Nieuw dit jaar is dat u met een 
handbeweging het eilandbed uit- en inschuift, zodoende beschikt u overdag over 
meer bewegingsruimte in de caravan. Tevens heeft u de beschikking over een 
aparte douche- en toiletruimte. Alle denkbare accessoires zijn in de Crusader 
ingebouwd met luxe indirecte verlichtingspots en accent verlichtingen. De bekleding 
is uitgevoerd in een nieuwe ‘Aquaclean’ stof. De kussens en bedden zijn in OZIO 
High-Performance constructie.

De verwarming en warmwatervoorziening geschiedt door de Alde unit 24 hr 
programmeerbaar. Een vloeistof systeem dat voor een stille en goede verwarming 
zorgt. De verblinding en horren van de ramen zijn in een plissé uitvoering. De 
douche heeft een EcoCamel waterbesparende douchekop  en de badkamer is 
voorzien van nieuwe accessoires. Verder vindt u standaard in de Crusader serie: 
ATC trailcontrol, schokdempers, AKS 3004, ruimte alarm, nieuwe Teleco TV 
antenne, exterieur gasaansluiting, sat. aansluiting en een extra service luik zelfs 
een verlichting unit bij de wateraansluiting ontbreekt niet! 

De Crusader serie is de absolute top van Elddis.

Aurora

Cruiser**

 Bekleding Arran in Espresso Aurora

Cruiser



Avanté 462 Avanté 550 Avanté 554** Avanté 574

Personen 2 4 4 4

Binnen lengte (cm) 464 578 575 560

Totale lengte (cm) 630 740 737 720

Binnen breedte  212 212 212 212

Totale breedte 226 226 226 226

Stahoogte 195 195 195 195

Totale hoogte 262 262 262 262

Bandenmaat 185 R14 104 185 R14 104 185 R14 104 185 R14 104

Bandendruk (BAR) 3,6 Bar 4,1 Bar 4,1 Bar 4,1 Bar

Leeggewicht (kg) 1029 1205 1203 1200

Max. Toelaatbaar (kg) 1350 1500 1500 1500

Omloopmaat (cm) 920 1030 1025 1010

Bedmaten 1 x 200 x 208 of 
2 x 200 x 78

1 x 208 x 152 en 
1 x 192> x 138

1 x 208 x 152 en 
1 x 192> x 138

1 x 208 x 152 en 
2 x 189 x 78

Affinity 462 Affinity 550** Affinity 554 Affinity 574 Crusader Aurora

2 4 4 4 4

464 578 575 560 570

630 740 737 720 732

212 212 212 212 217

226 226 226 226 230

195 195 195 195 195

262 262 262 262 262

185 R14 104 185 R14 104 185 R14 104 185 R14 104 185 R14 104

3,6 Bar 4,1 Bar 4,1 Bar 4,1 Bar 4,1 Bar

1029 1205 1203 1200 1302

1350 1500 1500 1500 1550

920 1030 1025 1010 1015

1 x 200 x 208 of 
2 x 200 x 78

1 x 208 x 152 en 
1 x 192> x 138

1 x 208 x 152 en 
1 x 192> x 138

1 x 208 x 152 en 
2 x 189 x 78

1 x 208 x 152 en 
1 x 192> x 138

A = Avanté  F = Affinity  C = Crusader
A F C SoLiD Constructie Techniek door verlijming A F C StrongLite Alu. zijwanden 40% deukbestendiger 30% lichter A F C Thetford gasover/grill/3-pits electr. ontst. A F C Alde Handdoek radiator

A F C ATC  AL-KO rem corrigeer systeem A F C Alu. zijwanden uit één geheel A F C Whale underfloor rapid heater 8 ltr boiler gas/elektr. A F C PIR en tilt sensor alarmsyst. interieur/ uitdraaisteun

A F C AL-KO chassis met AKS 3004 stabilisatorkoppeling A F C Verlijmde gewicht besparende dakconstructie A F C Whale Premium dompelpomp met filter A F C Rook alarm en Carbon monoxide (CO) detector

A F C Stargazer Polyplastic dakraam (1400x450mm) A F C Polyplastic Flush fit zijramen A F C Whale underfloor space heater gas/230V 4kw A F C LED Voortent verlichting

A F C Sky Scape panoramisch dakraam A F C Polyplastic 428 ramen met combicassettes A F C Alde vloeistof verwarming/warmwater (24 uur prog.) A F C Plissé hordeur

A F C Reservewiel met houder A F C Aardlekschakelaar A F C Thetford C250 elektrisch toilet A F C Nieuwe style kastdeuren met druksluiting

A F C Lichtmetalen velgen A F C 20A acculader/omvormer A F C Omnivent dubbelwerkende dakventilator 12V A F C Barkast

A F C Kunststof versterkt voorfront 4/4 roof over A F C Exterieur accubox met 230V aansluiting A F C In-uitschuifbaar eilandbed (50cm) A F C Indirecte verlichting hoofdbord bed

A F C Nieuw model front met disselkast en handgrepen A F C Extra serviceluik (600x300) met stopcontact A F C Easy-glide bed technologie (om 2-persoonsbed te maken) A F C Zuinige 100% LED verlichting

A F C Achterpaneel kunststof 4/4 A F C Één sleutel systeem voor alle sloten A F C Easy lift vastbed met “OZIO” matras A F C Sat. aansluiting in accubox en interieur (2x)

A F C Ondervloer met polyester afwerklaag (uniek!) A F C Nieuwe high security deursloten A F C OZIO high-performance constructie zitkussens A F C Sony radio/CD/iPOD/MP3/USB + speakers

A F C Grade III thermal isolatie A F C Magnetron 800Watt A F C Thetford 115ltr koelkast auto LED (175ltr bij Cyclone/Sirocco) A F C Teleco digitale/analoge TV antenne

A F C Witte powder-coated verlijmde tentlijsten Aero Shape A F C Electrische kookplaat (3 Amp max.) A F C Inboard watertank 40ltr. A F C Digitale antenne met aansluiting interieur (DVB-T)

A F C Schokdempers A F C LED derde remlicht A F C Separate kunststof douchecabine (uit één geheel) A F C Exterieur barbecue gasaansluiting

** Dit model speciaal op bestelling
Totale hoogte gemeten inclusief antenne (evt. demonteerbaar)
Gewichten en maten kunnen ongeveer 5% afwijken

Elddis luifel/tent
Diepte 250cm
Kleur Zwart/grijs/antracietgrijs
Dak Grijs gecoat All-Season doek (180g/m2)
Gewicht v.a. 26kg inclusief glasfiber frame
Opties
Gebruik

Stormband, verandastang
Vakantie/weekend

Diepte 250cm + 30cm petluifel
Kleur Zwart/grijs/grijsmetallic met rode bies
Voor + zijkant All-Season doek (260g/m2) Tencate kwaliteitsdoek
Gewicht v.a. 41 kg
Opties Stormband, voorzonluifel, glasfiber frame, verandestang
Gebruik Vakantie/seizoen

Elddis voortent
special for Elddis special for Elddis



www.elddis.nl

Deze folder vormt geen aanbod door de Erwin Hymer Group Limited. Erwin Hymer Group 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 Erwin Hymer Group producten voor eigen rekening 
en niet als agent van Erwin Hymer Group. Dienovereenkomstig zijn ze niet bevoegd om Erwin Hymer 
Group ergens toe te binden of om enige bewering of toezegging van welke aard dan ook namens Erwin 

Hymer Group te doen.

Elddis Nederland B.V. Helderseweg 50 1817BA Alkmaar Nederland

De voordelen van   construction :

Technology partners


