
Beste Elddis car
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De nieuwe serie
 Elddis caravan
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Avanté 362 en A
vanté 462 van d

e afgelopen jare
n. De “style” va
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modellen vindt
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a veel aandacht

 besteed. 

Wat dacht u van
 een nieuwe rui

mere douchecab
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. Speciaal 
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dis vele aanpas
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assis en assen m
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nvoudige 

wijze te transfo
rmeren tot een r

uim twee perso
ons bed of twee

 gemak-

kelijke éénperso
ons bedden. Na

tuurlijk heeft El
ddis ook nieuw

e vastbed 

modellen in de 
serie: de Odysss

ey 540 en de Cr
usader Cyclone

 en 

Sirocco. Allen v
oorzien van een

 ruime badkam
er over de volle

 breedte 

van de caravan.
 

Elddis caravans
… caravans om

 juist een langer
e periode mee o

p reis te 

gaan, want dan
 pas waardeert 

u de luxe die to
ch noodzakelijk

 blijkt te 

zijn.
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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 af-
beeldingen 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 als agent van Exploreovergaat.Importeurs en dealers verkopen Explorer producten voor eigen rekening en niet als 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 Ex-

plorer te doen. 

Elddis 
Caravanclub 
Nederland

AlsAls eigenaar van een 
Elddis caravan kunt u zich 
opgeven voor de Elddis 
Caravanclub Nederland. 
De Elddis Caravanclub or-
ganiseert allerlei leuke ac-
tiviteiten waar U deel aan 
kunt nemen. Meer info:

.elddiscaravanclub.nl

Elddis op het internet
Gegevens van uw dichtstbijzijnde dealer, laat-
ste nieuws en meer informatie over Elddis 

caravans vindt u op onze website:

www.elddis.nl

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



Avanté 462

Avanté 362

Avanté 462

Avanté 362

De Avanté serie is evenals alle Elddis caravan gebouwd op een BPW Swing 
V-Tec chassis, wat volgens ons, het allerbeste is wat op dit ogenblik verkrijgbaar 
is. Deze techniek geeft u verbeterde rijeigenschappen, meer stabiliteit in de bo-
chten en op hogere snelheden, door het dynamische “zelfstuur” effect van deze 
as.

Aan en afkoppelen geschiedt op een zeer gemakkelijke wijze met het gebruik van 
de easy-handling handrem (geen drukknop) tevens voorzien van een ingebouwde 
schokbreker. Een kogeldrukmeter in het neuswiel geeft het gewicht aan. De Win-
terhoff WS3000 stabilisator koppeling draagt zorg voor een perfecte wegligging 
en geeft u een allround beter rijcomfort.

De Avanté serie is voorzien van nieuwe actuele/gedistingeerde striping, donkere 
ramen geven de caravan een chique uitstraling. Een tijdloos ontwerp. Het voor-
front vervaardigd uit glasvezel versterkt polyester bestaat uit één geheel en loopt 
door tot bovenop het dak, evenals het achterpaneel van de caravan (dus absoluut 
geen naden). Deze bouwwijze bepaalt de klasse!!! Nieuwe Mirage lichtmetalen 
velgen geven de caravan een sportieve indruk.

Specificaties:

• Binnenveringkussens nieuwe vorm

• Horrex “easy slide” hordeur

• Truma Rapid luchtverwarming gas/electr.

• Lichtmetalen velgen

• Hardhouten interieur deuren omlijsting

•• Thetford 115ltr koelkast LCD 

• Magnetron 700W 

• Spinflo 3 gasstel met high speed brander

• Spinflo Midi Prima gasoven/grill

• Whale Premium dompelpomp met filter

• Truma Ultrastore boiler 10ltr

• Thetford C250 elektr. toilet

•• Sony radio/cd/ipod/mp3 + speakers

• Polyester voor front 4/4 roof over

• Achterpaneel kunststof 4/4

• BPW Swing V-Tec chassis

• Winterhoff WS3000 koppeling

• LED derde remlicht

• Gasfles houders voor BP Light flessen



Avanté 462 Avanté 462

Avanté 362Avanté 362/462

De Avanté 362 en 462 worden standaard geleverd met een Whale inline waterfilter en zelfaanzuigende pomp, een Truma 10ltr 
waterboiler op gas of stroom en een Thetfort draaibaar toilet met electrische doorspoeling.

De Avanté serie is voor 2010 voorzien van verbeterde kussens en bedbanken om 
u een nog betere nachtrust te bezorgen. Nieuwe bekleding en nieuwe interieur 
kastkleppen in hardhout gegeven de nieuwe Avanté serie een nog exclusievere 
look.

Heeft u zin in een lekkere snack of heeft u vrienden uitgenodigd voor eten? De Heeft u zin in een lekkere snack of heeft u vrienden uitgenodigd voor eten? De 
Avanté staat er klaar voor en kan het allemaal aan! De Spinflow gasoven/grill 
combinatie biedt u ongekende mogelijkheden om iets op te warmen. Van een 
pizza tot moules gratinee!! ... Zelfs een wokgerecht is geen probleem door de 
extra grote brander op het gasstel. De standaard ingebouwde magnetron be-
spaart u veel tijd in uw voorbereidingen voor het eten. De Avanté keuken heeft 
een RVS (met linnen effect) wasbak met geïntegreerde afdruiprek. Chinchilla 
glazen afdekplaten bedekken het gasstel en de wasbak. Keurig verzorgd en glazen afdekplaten bedekken het gasstel en de wasbak. Keurig verzorgd en 
tevens goed te gebruiken als snijplank voor de keuken. De grote 115ltr electronic 
Thetfort koelkast geeft u mogelijkheden te over om alles gekoeld mee te nemen. 
Nieuw voor 2010 is standaard een dubbel stopcontact in de keuken.

De comfortabele lange zitbanken nodigen uit tot relaxen terwijl u geniet van de 
muziek uit het nieuwe Sony entertainment centre met radio/cd-speler.

De Avanté 362 heeft een eindkeuken indeling en de Avanté 462 heeft dit jaar een 
nieuwe lay-out gekregen voor de omkleed/toilet ruimte die zich over volle breedte 
achter in de caravan bevindt. Een nieuw ontworpen douchecabine biedt u meer 
ruimte, mooie chromen badkamer accessoires completeren het geheel.

Geniet van uw vakantie met de Avanté! 



Odyssey 540

Odyssey 524

Odyssey 462

Odyssey 524

Odyssey 540 Odyssey 524

De Odyssey serie bestaat uit drie modellen. De 462 is een tweepersoonscaravan 
met lange banken en een grote toilet/omkleed/douche-ruimte. De 524 heeft de-
zelfde indeling maar is geschikt voor vier personen. De Odyssey 540 heeft een 
vastbed indeling maar is ook voorzien van een prachtige douche gelegenheid.  

“Cool” nieuwe striping geeft de Odyssey range een chique frisse uitstraling. 
Nieuw dit jaar voor de Odyssey range is ook het nieuw ontworpen polyester front 
wat doorloopt tot bovenaan het dak in één stuk. Dubbele mistachterlichten en 
achteruitrijlichten markeren de achterzijde. Sportieve wielkasten en nieuwe style 
Mirage lichtmetalen velgen completeren de look. De Odyssey is standaard voor-
zien van een exterieur gasbarbecue aansluiting en een voortent verwarmer. Hier-
door bent u niet afhankelijk van het weer voor uw vakantie plezier.

Specificaties:

• Lichtmetalen velgen

• Vijf wandcontactdozen

• Binnenveringkussens nieuwe vorm

• Easy lift vastbed met “memory foam” 

 matras (540)

•• Horrex “easy slide” hordeur

• Truma Rapid luchtverwarming 

 gas/elektr.

• Hardhouten interieur deuren omlijsting

• LED sfeer verlichting

• Thetford 115ltr koelkast LCD

• Magnetron 700W 

•• Spinflo 3 gasstel met high speed 

 brander

• Spinflo gasoven/grill met verlichting en 

 elektr. ontst.

• Whale Premium dompelpomp met filter

• Truma Ultrastore boiler 10ltr

• Rimini luxe dubbele douche cabine

•• Thetford C250 elektr. toilet

• Sony radio/cd/ipod/mp3 + speakers

• Antenne aansluiting ext/int

• Gasbarbecue aansluiting

• Voortent verwarming

• Polyester voor front 4/4 roof over

• Achterpaneel kunststof 4/4

•• BPW Swing V-Tec chassis

• Winterhoff WS3000 koppeling

• LED derde remlicht

• Dubbel mist/achteruitrijdlichten

• Gasfles houders ook voor BP Light 

 flessen



Odyssey 524

Odyssey 462 Odyssey 540

Odyssey 462/524

De “Wow” factor continueert wanneer u naar binnen gaat. Luxueuze bekleding 
met nieuw design kastdeuren in hardhout bepalen de gezellige sfeer in de cara-
van. ’s Avonds zorgt de nieuwe LED sfeer verlichting voor een gezellige stem-
ming en deze gebruikt minder stroom zodat uw accu langer mee gaat. De bank-
kasten zijn verbeterd voor een nog betere nachtrust. De Odyssey 540 heeft een 
Easy Lift vastbed met een Coolmax memory foam matras. Geniet van het geluid 
van uw favoriete radio station of laat uw nieuwste downloads horen via uw Ipod. 
Relax en “stretch out” op de heerlijke lange banken en kijk televisie, u heeft 
ruimte genoeg voor alle mogelijkheden. 

De Odyssey modellen hebben voor 2010 nieuw ontworpen bad/omkleed ruimtes 
en de Rimini dubbele douche cabine heeft zelfs een onderscheiding gewonnen in 
Engeland. Nieuwe toiletdeuren en prachtige chromen badkamer accessoires bep-
alen tenslotte de klasse! 

Het is duidelijk… de Odyssey range maakt het verschil!



Crusader SuperCyclone

Crusader SuperCirocco

Crusader Hurricane

De Crusader serie bestaat uit de Hurricane, SuperCyclone en de SuperSirocco, 
waarbij de laatste twee zijn voorzien van een tandem as.

De Elddis Crusader serie is stylish tot in detail! De Crusader is geen gewone 
caravan. Deze topsegment caravan zet nieuwe standaards in bouw en design 
kwaliteit door unieke voorzieningen toe te passen. De specificatie is groter als 
ooit, om het u nog gemakkelijker te maken tijdens uw vakantie. 

Geen caravan kan de award-winning Crusader reeks benaderen. Speciale Geen caravan kan de award-winning Crusader reeks benaderen. Speciale 
nieuwe striping, Seitz privacy ramen, nieuwe design front en achter paneel “roof-
over”, zilver kleurige zijspoilers en wielkasten met sportieve lichtmetalen velgen 
geven de Crusader een unieke en exclusieve uitstraling. 

The Crusader serie: “Luxury as standard”.

Specificaties:

• Lichtmetalen velgen

• Vijf wandcontactdozen

• Binnenveringkussens nieuwe vorm

• Hartal entreedeur met vuilnisbak, 

 plissé hor en verblinding

•• Easy lift vastbed met “memory foam” 

 matras (540)

• Horrex “easy slide” hordeur

• Truma Rapid luchtverwarming 

 gas/elektr.

• Seitz privacyramen met combi

 casettes

•• Nieuwe style kastdeuren

• LED sfeer verlichting

• Thetford 115/175ltr koelkast LCD

• Magnetron 700W 

• Spinflo 3 gasstel met high speed 

 brander

• Spinflo gasoven/grill met verlichting 

  en elektr. ontst.

• Whale water systeem met 40ltr 

 vaste watertank

• Truma Ultrastore boiler 10ltr

• Rimini luxe dubbele douche cabine 

 met tegel effect

• Thetford C250 elektr. toilet

•• Sony radio/cd/ipod/mp3 + speakers

• Antenne aansluiting ext/int

• Gasbarbecue aansluiting

• Voortent verwarming

• Polyester voor front 4/4 roof over

• Achterpaneel kunststof 4/4

• BPW Swing V-Tec chassis

•• Winterhoff WS3000 koppeling

• LED derde remlicht

• Dubbel mist/achteruitrijdlichten



Crusader SuperCirocco

Crusader Hurricane

Crusader SuperCiroccoOptionele soft lederen bekleding

De Crusader serie heeft voor 2010 nieuwe indelingen 
voor de vóórzit in de SuperCyclone en SuperSirocco. 
Nieuwe vorm kussens met exclusieve bekleding en ver-
beterde bankkasten. Optioneel is zelfs een soft lederen 
bekleding verkrijgbaar. De comfortabele zitkussens met 
binnenvering nodigen uit tot heerlijk relaxen en zijn in 
een handomdraai te transformeren tot twee éénper-
soonsbedden of één tweepersoons bed. Nieuwe kast-
deuren met metalen inleg in Montreal Maple samen met 
de sfeervolle LED verlichting zorgen voor een gezellige 
stemming in het interieur. 

De Hurricane heeft een 115ltr LCD koelkast terwijl de 
SuperSirocco en de SuperCyclone een 175ltr koelkast 
hebben. De bad/omkleed ruimtes hebben een nieuwe 
indeling en de Rimini dubbele inloop douche cabine met 
“tegel” effect is zelfs mooier als thuis! Alle modellen 
worden standaard geleverd met een Whale Aquasource 
watersysteem met een 40ltr vaste watertank voorzien 
van een high-flow waterpomp met filtevan een high-flow waterpomp met filter. Het nieuwe 
Thetfort 250 toilet heeft een elektrische doorspoeling.

Verder beschikt de Crusader serie over een goed ge-
outilleerde keuken voorzien van alle gemakken. Een 
3-pits gasstel met een grill oven combinatie op gas 
voorzien van elektrische ontsteking en verlichting en 
een RVS look magnetron. Een maaltijd of diner prepar-
eren is, waar u ook bent, totaal geen probleem. Wat 
dacht u van heerlijke afbak broodjes ’s morgens uit de 
oven? Of een moules gratineés uit de grill als voorg-
erecht?

De Crusader serie beschikt over een superieur Sony 
entertainment center met iPOD/MP3 aansluit mogeli-
jkheden en is voorzien van twee of vier Sony inbouw 
speakers. Het Autowatch alarm systeem detecteert het 
totale interieur maar ook de uitdraaisteunen en bes-
chermt zodoende uw bezittingen. De Crusader Hurri-
cane en Supercyclone bieden u top equipment en com
fort voor lange onvergetelijke vakanties. 



Op maat gemaakt en door de aero vorm exact passend op uw Elddis caravan en méér grondoppervlakte. Elddis aero voortenten en luifels


