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Spirit of Adventure

Sprite After-Sales
Wanneer u een Sprite caravan koopt, koopt u meer dan alleen een
caravan. U krijgt er ook de service van Supercare bij, de vooraanstaande
aftersales organisatie van Swift Group Ltd., zodat u zorgeloos van uw
caravan en vakantie kunt genieten.
In Nederland kent Sprite een uitgebreid dealernetwerk. Zij zorgen ervoor
dat u altijd kunt rekenen op eerste klas service. Sprite geeft op alle
modellen 3 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar garantie op vochtinwerking
(mits voldaan aan de voorwaarden).

Uw dealer

Sprite Caravans,
Agent voor de Benelux: Caravan Trading Europe, Latensteinserondweg 4-05, 4005 EH TIEL, Holland
e-mail: info@caravantradingeurope.nl
website: www.spritecaravans.nl
Sprite Caravans worden geproduceerd door Swift Group Limited

Deze brochure vormt geen aanbod door Swift Group Limited (Swift).
Swift behoudt zich het recht voor de specificaties en prijzen op ieder gewenst moment te veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit vereisen. Importeurs en
dealers verkopen Swift producten voor eigen rekening en niet als agent van Swift. Dienovereenkomstig zijn zij niet bevoegd om Swift ergens toe te verbinden of om enige
bewering of toezegging van welke aard dan ook namens Swift te doen.

2011

Klaar voor avontuur.
De Sprite Super en de Sprite Europa
zijn caravans afkomstig uit de fabrieken
van Engelands grootste producent van
toercaravans: Swift Group Ltd. In de
productiefaciliteit van Swift, gevestigd in
het Engelse Cottingham worden jaarlijks
meer dan 10.000 caravans vervaardigd
onder de merknamen Swift, Sprite, en
Sterling. Voor de export caravans voert
Swift Group de merknaam Sprite.
De filosofie van de Swift Group is het
vervaardigen van hooggekwalificeerde

caravans, die door het gebruik van
de beste materialen en modernste
productiemethoden zorgen voor
probleemloos kamperen.
Bij de vervaardiging van de Sprite
caravans staat veiligheid voorop.
Alle Sprite modellen voldoen dan ook aan
de strenge Europese veiligheidsnormen.
Om absolute perfectie te garanderen
worden alle caravans uitvoerig getest
alvorens ze in productie gaan.

De Sprite range bevat voor het 2011
seizoen vijf modellen in de Sprite
Super serie en drie modellen in
de Sprite Europa serie. De Sprite
Super, afgelopen seizoen succesvol
geïntroduceerd, is weer helemaal terug
van weggeweest. De Sprite Super is met
zijn volledig geïntegreerde voorraam,
gladde buitenbeplating en moderne
decoratie een unieke verschijning op
de weg. In de geheel vernieuwde Sprite
Europa serie treft u nog steeds het
karakteristieke Engelse uiterlijk aan van

het aerodynamische front. Door het
onderscheidende gestroomlijnde uiterlijk
is een Sprite caravan een moderne, maar
tijdloze verschijning, die door de jaren
heen zijn waarde onmiskenbaar aantoont
en ook behoudt.
De keuze voor een nieuwe caravan is een
belangrijke. Deze brochure verschaft u
alle informatie over de Sprite caravans
van het seizoen 2011, zodat u samen met
uw dealer de keuze kunt maken uit de
acht beschikbare indelingen.
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Europa

Super

Sprite Caravans

Supe

De Sprite Super, afgelopen seizoen het nieuws van Sprite,
is een luxueuze caravan tegen een scherpe prijs en dit jaar
verkrijgbaar in vijf populaire modellen.
Nieuw dit seizoen is de kleine Super 370 EK: een
eindkeuken met een binnenlengte van 3,66 meter. Dat u
in een kleine caravan niet aan leefruimte inboet, wordt
bewezen door de grote zitruimte, de brede keuken
en het luxe toilet. Kortom: de ideale caravan voor de
rondtrekkende caravanner.
Is de Super 370 EK voor u te klein, dan is daar de Super
420 CT. Een compacte tweepersoons caravan met een
ruime zitgroep aan de voorzijde, waarvan ook een groot
tweepersoonsbed gemaakt kan worden. Men kan ook
kiezen voor twee enkele bedden. De caravan heeft aan de
achterzijde een grote badkamer met een aparte douche.
De Sprite Super 450 CF, het succesmodel van het
afgelopen jaar, is een vier-persoons caravan met een
vast bed. Deze, voor vele kampeerders ideale caravan,
biedt ruimte en comfort. De Super 480 CF is een vier
persoonscaravan voor wie meer ruimte wil, en tot slot is
er de Super 490 CE: een caravan met twee enkele vaste
bedden voorin en een ruime zit achterin, waar ook een
groot bed van gemaakt kan worden.

Supe

Stijlvol dineren
De Sprite Super biedt, mede door de uitgebreide
uitrusting, de stijl en het gemak van het koken zoals thuis.
De keukenlades hebben metalen geleiderails en de
tafelbladen zijn fraai en dik. Er is ruimte genoeg in de keuken
door het vernuftige uitklapblad. Natuurlijk ontbreken de grote
koelkast met breed vriesvak, het ruime drie pits gasstel en de
5 liter boiler niet. Sfeer en gebruiksgemak in de avond wordt
gecreëerd door de verlichting onder de keukenbovenkastjes.
Speciale sluitingen zorgen ervoor dat uw waardevolle spullen
netjes op hun plaats blijven tijdens de reis.
Sprite biedt een serie caravans die tegemoet komt aan de
wensen van de meest verwende kampeerder. Alle modellen
zijn speciaal gefabriceerd om comfort, stijl en gemak
te combineren. Lattenbodems (in de hele caravan) met
veerscharnier zorgen ervoor dat de opruimmogelijkheden in
de bankkasten makkelijk toegankelijk zijn. Condensvorming
behoort tot het verleden door het gebruik van deze
lattenbodems. Dikke matrassen met binnenvering verzekeren
u van een comfortabele nachtrust. Sommige modellen zijn
voorzien van een speciaal wasmeubel in het slaapvertrek.
Licht en lucht (door de Heki dakluiken) vergroten het
ruimtelijk gevoel.

Baden in ruimte
Door een hoog uitrustingsniveau, met onder meer een
Thetford cassettetoilet en een ruime wasunit ontdekt u dat de
luxe van het interieur zeker niet ophoudt bij de toiletruimte.
De frisse interieurkleuren brengen deze ruimte in de stijl van
de rest van de caravan.
Zoals u van Sprite mag verwachten is de Super standaard
rijkelijk uitgerust met onder andere een stabilisator,
reservewiel, midi-Heki dakluik, warmwatersysteem en een
107 liter koelkast. De Sprite Super is standaard voorzien van
de slijtvaste bekleding 'Milano'.

Europa

Interieur Europa

De Sprite Europa is voor het 2011 seizoen voorzien van
een nieuw front en een achterzijde over de volledige hoogte
van de caravan. Moderne verlichting geeft de wagen een
luxe uitstraling. Het vernieuwde interieur, met de ruime
keukenblokken geven sfeer en comfort, zoals u thuis
gewend bent.
De Sprite Europa is verkrijgbaar in drie uiteenlopende
modellen. De Europa 460 biedt een ruime zitgroep die
s’avonds om te bouwen is tot een ruim twee persoonsbed
of gebruikt kan worden als twee enkele bedden. De luxe
van de grote wasgelegenheid doet niet onder voor thuis.
De Europa 470 is een praktische vier persoonscaravan
met vast twee persoonsbed en een gezellige zithoek.
Deze caravan is ideaal voor de rondtrekkende kampeerder
op zoek naar luxe.
De Europa 495 is toch wel de overtreffende trap.
Een zithoek van 1,60 meter, een volledige slaapkamer
met ruim toilet, een separate wasgelegenheid en niet te
vergeten een keukenblok van 1,30 meter voorzien van alle
gemakken. Hier spreekt men terecht van baden in luxe.

Exterieur Europa
De zijbeplating van Sprite Europa caravans bestaat
uit aluminiumplaten uit één stuk die zorgen voor een
waterdichte carrosserie. Tegelijkertijd geeft dit de caravan,
samen met de standaard dissel afdekkap en de aluminium
velgen, een stoer maar ook stijlvol uiterlijk.

De Sprite Europa serie kenmerkt zich door luxe.
Het interieur laat zich omschrijven als warm en
huiselijk. De bekledingstof “Warwick” maakt het
geheel af. De extra dikke kussens en matrassen
met binnenvering zorgen voor duurzaam
slaapgenot en maken van de zitruimte een
aangename plek om lekker te ontspannen.
Elke vierkante meter van de caravan is optimaal
benut. De caravan heeft talrijke praktische
opbergmogelijkheden en uiteraard ontbreekt het
ruimtebesparend ladekastje met uittrekblad niet.
Een slimme oplossing voor een ruimtelijk effect.
De licht- en luchtregulatie is geregeld door de
combicassettes rondom, de ventilerende
lattenbodems en op de warme dagen is het grote
Heki dakluik helemaal open te klappen.
De Sprite Europa laat zich omschrijven als een
caravan met een hoog standaarduitrustingniveau.
Een zeer volwaardige keuken met een oven-gril
combinatie, inbouwmagnetron, grote 107 liter
koelkast, 10 liter boiler op elektriciteit en gas en
een kookstel bestaande uit 3 gaspitten en een
extra elektrische kookplaat. De caravan is
voorzien van een inbouw radio/cd-installatie.
Het voorfront van de banken is volledig open te
klappen, waardoor de opbergruimte optimaal
toegankelijk is. De binnendeur is bekleed met
kunststof en voorzien van een raam en afvalbak.
Alle Sprite Europa modellen hebben de
mogelijkheid om de toiletruimte te scheiden van
de wasruimte. De Sprite Europa is zelfs
voorbereid op onafhankelijke energielevering via
zonnepanelen en/of accu. Sprite geeft u de
vrijheid om te gaan waar en wanneer u maar
wilt, met onderweg alle comfort zoals u thuis
gewend bent.
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Interieur woonruimte
Grote bovenkastunits met
gebogen deuren.
Grote bovenkastunits met moderne
vlakke deuren.
Lichtgewicht kastconstructie
gemaakt van kunststof frame.
Lichtgewicht bedbankconstructie
gemaakt van kunststof frame.
Compleet neerklapbaar front
van bedbanken voor volledige
bereikbaarheid.
Luxe uitneembaar tapijt.
Interieur in de kleur ‘Tanganica’ met
verborgen handgrepen.
Interieur in de kleur ‘Oregon Pine’
met bijpassende handgrepen.
Topkwaliteit kussens met
binnenvering.
Topkwaliteit kussens met
binnenvering (extra dik).
Dubbele gordijnrail (gordijnen
hangen mooier en schuiven beter).
2 Extra sierkussens.
Ladekastje met uittrekblad in
voorzijde caravan
(afhankelijk van model).
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Algemene uitrusting
Lattenbodems in aluminium frame
op vaste tweepersoons- en enkele
bedden.
Uittrekbare lattenbodems tussen
bedbanken.
Gebruik van kwaliteitsscharnieren.
Stalen reservewiel (geplaatst in de
beugel onder de caravan).
Dakluiken (40 x 40 cm) voorzien van
rolhor en verduistering
(afhankelijk van model).
Combicassettes voor alle ramen.
Alle ramen voorzien van
nachtventilatiestand.
Dakluik met helder `glas`
(40 x 40 cm) met verduistering en
muggenhor.
Midi Heki dakluik (70 x 50 cm) met
verduistering en muggenhor.
HEKI 2 dakluik (90 x 60 cm) met
verduistering en muggenhor.
Hordeur op volledige hoogte van de
buitendeur.
Caravan opstap.
Uitneembare entreemat.
Afsluitkranen voor alle
gastoestellen.
Lichtlopende lades in metalen rails.
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Keuken
RVS wasbak met luxe mengkraan.
Polyester wasbak met luxe
mengkraan.
Uitneembare afdruipplaat met
speciale opbergplaats.
Uitneembare snijplank met speciale
opbergplaats.
Thetford koelkast 107 liter met
gebogen deur, elektronische
ontsteking en digitale
bediening van energiekeuze en
temperatuurregeling.
Duurzaam afgewerkt keukenblad
voorzien van krasvast formica.
Topklasse ovencombinatie
inclusief gril.
Magnetron compleet met kunststof
inbouwkader.
Kookstel voorzien van 3 gaspitten
met vlamuitvalbeveiliging en glazen
afdekplaat.
Kookstel voorzien van 3 gaspitten
met vlamuitvalbeveiliging en
elektrische ontsteking en een extra
elektrische kookplaat.
Grote keuken in Europa 470
voorzien van extra groot uitklapbaar
aflegblad.
Grote keuken in Super 450 CF en
490 CE voorzien van extra groot
uitklapbaar aflegblad.
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Toiletruimte
Wasruimte gescheiden van de
doucheruimte
(behalve Super 370 EK en 490 CE).
Luxe toiletruimte.
Luxe toiletruimte met aparte
douche mogelijkheid.
Thetford cassettetoilet met aparte
watervoorziening.
Kranen en douche-uitrusting in
chroomafwerking.
Kranen in chroomafwerking.
Extra verlichting (afhankelijk van
model).
Dakluik met rolhor of openslaand
zijraam van melkglas.
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Verwarming en
watervoorziening
Truma Ultrastore boiler (10 liter)
werkend op gas of elektriciteit.
Truma Therme 5 liter boiler
werkend op elektriciteit.
Gasdrukregelaar gemonteerd in
disselbak.
Truma verwarming 3 kW op gas en
elektrische verwarming 2 kW.
Truma verwarming 3 kW op gas.
Rondverwarming.
Klasse voor verwarming en
thermische isolatie.
Waterleiding van niet-knikbaar
materiaal.
Afvalwatersysteem met grote
diameter buis.
Vaste watertank 38 liter.

l

Tv-aansluitpunt met 230V / 12V
stopcontact en antenneaansluiting.
Voorbereiding voor aansluiting
zonnepaneel.
Volledig beschermd elektrisch
systeem met minimaal 3
stopcontacten.
Omvormer/acculader 25 Ampère.
Controlepaneel 12V systeem
met accu conditiemeter,
pompschakelaar etc.
LED plafondverlichting in
woonruimte (12V).
Verstelbare LED spotjes (12V) in
woon- en/of slaapruimte.
Extra verlichting 230V boven
zitgroep.
LED verlichting boven keuken.
Aansluitkabel 25 meter met CEE
stekker.

Europa 460

Super 420 CT

Europa 470

Super 450 CF

Europa 495

Super 480 CF
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Elektriciteit

Super 490 CE

MODEL
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Aantal slaapplaatsen

Super
370 EK

Super
420 CT

Super
450 CF

Super
480 CF

Super
490 CE

Europa
460

Europa
470

Europa
495

2

2

4

4

4

2

4

4

Totale lengte

538cm

602cm

643cm

689cm

689cm

635cm

642cm

718cm

Interne lengte

366cm

434cm

474cm

523cm

523cm

467cm

474cm

550cm

Interne breedte

211cm

211cm

211cm

211cm

211cm

211cm

217cm

217cm

Totale breedte

223cm

223cm

223cm

223cm

223cm

223cm

229cm

229cm

Totale hoogte

260cm

260cm

260cm

260cm

260cm

260cm

260cm

260cm

Leeggewicht *

890kg

980kg

1070kg

1090kg

1145kg

1105kg

1105kg

1230kg

Maximaal toelaatbaar
gewicht (standaard)

1100kg

1250kg

1300kg

1350kg

1400kg

1350kg

1350kg

1500kg

l

Maximaal gewicht te
verhogen tot (optie)

1200kg

1350kg

1500kg

1500kg

1500kg

1500kg

1500kg

1600kg

l

l

Omloopmaat

787cm

855cm

895cm

944cm

944cm

888cm

895cm

971cm

l

l

Bandenmaat

175 R14 99

175 R14 99

185 R14 102

185 R14 102

185 R14 102

185 R14 102

185 R14 102

195/70
R14 104

6/5

6/5

8/7

7/6

8/7

8/7

9/8

10/9

208cm x
180cm

208cm x
190cm

200cm x
140cm

208cm x
160/155cm

208cm x
180cm

213cm x
136cm

213cm x
159/154cm

195cm x
140cm

195cm x
143cm

Veiligheid en zekerheid
Alle modellen zijn gebouwd volgens
de Europese veiligheidsstandaards.
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Besteklade met lichtlopende
metalen geleiderails.
Extra ruime opberglade met
daaronder groot opbergvak
voor bijvoorbeeld pannen in het
keukenblok.

Europa

l

Super

l

Specificatie

l

Europa

Al-Ko stabilisator 3004.
Al-Ko Euro oplooprem voorzien van
gasgeveerde handrem.
Al-Ko gegalvaniseerd stalen chassis
met Euro-as.
14 Inch wielen met brede banden.
Lichtmetalen velgen.
Wieldoppen.
Schokbrekers.
Extra zware uitdraaisteunen.
Disselafdek.
Achterbumper voorzien van
moderne lichtclusters.
Achterpaneel over de volledige
hoogte van de caravan en voorzien
van hoog derde remlicht en
moderne lichten.
Modern aerodynamisch front met
plaats voor gasflessen en voorzien
van 1 groot raam met screenprint.
Modern aerodynamisch front met
plaats voor gasflessen en voorzien
van 3 ramen met screenprint.
Disselbakklep opent met behulp
van gasveer.
Spatborden en zijskirts.
Voortentlamp met LED verlichting.
Reservewiel op beugel onder de
caravan.
Gladde glanzende aluminium
buitenbeplating uit 1 stuk.
Alle ramen openslaand.
Alle ramen voorzien van vorm en
screenprint.
Buitendeur met kunststof interieur,
raam en afvalbakje.
Accubox van buitenaf bereikbaar
(accu niet meegeleverd).
Serviceluik bij vaste bed
(1 in Super 490 CE).
Serviceluik bij zitgoep voor
Deurvanger.
Uitneembare koelkastventilatieroosters voor makkelijke
inspectie en onderhoud.
Truma buitenwateraansluitpunt voor
vaste watertank 38 liter.
13 Polige stekker.
Voorbereid voor fietsendrager
(Max. 50 Kg).

Vrijstaande tafel met opbergruimte
(afhankelijk van model).
Lattenbodems met veerscharnieren
voor een makkelijk bereik van uw
bergruimte.
Specifieke plaats voor TV met
binnenaansluiting.
Ventilatieschotten achter de
rugkussens.
Gedeelde zitkussens in zitgroep
voorzijde voor een gemakkelijke
bedopmaak.
Radio CD MP3 speler.
Sandwich zijwanden (25 mm) met
een polystyreen isolatie.
Half sandwich dak (32 mm) met een
polystyreen isolatie.
Sandwich vloer (44 mm) voorzien
van een styrofoam isolatie.

Super

Europa

Super

Standaarduitrusting

Exterieur

Super 370 EK

Aantal ramen / openslaand
l

l

Bedafmetingen
Tweepersoonsbed voor
of 1 enkelbed

190cm x 76cm 190cm x 76cm

en 1 enkelbed

180cm x 76cm 200cm x 76cm

Bed achter

190cm x 80cm

190cm x 76cm

200cm x 80cm 180cm x 76cm
208cm x
150/144cm

200cm x
140cm

208cm x
140/135cm

* Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit dat het feitelijke leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht

