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c ar avans Leef tes t: eLddis AvAnté 554 tek s t: sAnder Cox, foto’s: MArio vos Leef tes t: eLddis AvAnté 554 c ar avans

EEn Elddis is bEpaald gEEn doorsnEE 
caravan. Zo is dE ZElfvoorZiEnEndE 
AvAnté-serie uitgerust met 
een uitschuifbAAr queensbed, 
een riAnte keuken en ApArte 
doucheruimte. Acsi freeLife ging op 
zoek nAAr de ALLure vAn dit britse 
cArAvAnmerk met de AvAnté 554.

E
lddis? Het zou zo maar kunnen dat  je 
er nog nooit van hebt gehoord. Toch 
sturen de Engelsen vanuit de fabriek 
in de buurt van Newcastle de laatste 

jaren steeds meer Elddis-caravans Het Kanaal 
over. Het toonaangevende Engelse merk is 
in 2017 overgenomen door de Erwin Hymer 
Group, die sinds kort dan weer deel uitmaakt 
van het Amerikaanse Thor Industries. 

Luxueus maar Licht
Naast de Affinity en Crusader - die allebei zijn 
uitgerust met Alde-vloeistofverwarming – 
kom je in de showrooms van de Nederlandse 
Elddis-dealers de Avanté tegen. Deze serie is 
verkrijgbaar in drie indelingen waarvan de 
550 en 554 voorzien zijn van een toiletruimte 
met een aparte douche. Deze ruimte bevindt 
zich op een niet zo gebruikelijke plek, name-
lijk aan de achterkant van de caravan voorbij 
het queensbed. De totale binnenlengte komt 
hiermee uit op 575 centimeter. Toch is het 
rijklaar gewicht met iets meer dan 1.200 kilo-
gram gezien de luxe aan boord eerder aan de 
lage kant. Dat komt neer op een laadvermo-
gen van een kleine 300 kilogram. 
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VerLijmde constructie
Dat relatief lage gewicht zit hem vooral in de 
zogenaamde SoLiD-constructie waarmee 
Elddis zich onderscheidt. De constructie van 
gladde aluminium beplating en triplex aan de 
binnenwand zit niet aan elkaar met schroeven 
maar is volledig verlijmd. Samen met de korte 
dissel en de digitale tv-antenne geeft de gladde 
beplating deze caravan direct een hoogwaar-
dige eigenzinnige uitstraling. 

Licht genoeg
Ook binnenin trekt Elddis de aandacht met 
een heel eigen indeling. De toegangsdeur zit 
niet aan de rechter- maar aan de linkerkant, ei-
genlijk wel logisch voor een Britse caravan. De 
achterste helft telt maar één zijraam en twee 
dakluiken. Daardoor heeft de Elddis van de 
achterzijde wel wat weg van een camper. 
Zo gauw je de caravan binnenstapt, is echter 
bepaald niet donker. Dankzij het panorama-
raam in het front en vier dakluiken moet het 
wel heel slecht weer zijn, wil je overdag binnen 

licht tekort komen. Dat panoramaraam is 
gesplitst in drie delen – waarvan een groot 
middendeel en twee smalle zijpanelen - die je 
alle drie afzonderlijk kan openen. Een slim-
migheidje waar vooral je logés blij mee zullen 
zijn als de zithoek is omgetoverd tot extra 
tweepersoonsbed en de ene gast liever met het 
raam open slaapt. 

uitschuifbaar tafeLtje
Het ombouwen van de zithoek tot extra twee-
persoonsbed van 208 bij 152 centimeter werkt 
soepel dankzij een uitschuifbare lattenbodem 
in het midden. Boven de uitschuifbare lat-
tenbodem staat een ladekast waarvan je de 
bovenste lade kan uitschuiven tot tafeltje. Wel 
zo gezellig en ruimtebesparend als je bijvoor-
beeld gaat borrelen. Hoef je niet iedere keer de 
vrijstaande tafel uit de kledingkast voor de dag 
te halen.

ZeLfVoorZienend
Aan ruimte heb je al helemaal geen gebrek in 
de Elddis Avanté 554. Dat zie je vooral terug in 
de keuken die standaard is uitgerust met zowel 
een driepits gasstel als een vierde elektrische 
kookplaat, een riant werkblad, ronde wasbak, 
oven en aparte grill die allebei op gas werken. 
Zelfs voor de snelste kookservice word je op 
je wenken bediend in de vorm van een 800 
watt magnetron naast de toegangsdeur. Is de 
gasvoorraad op? Dan schakel je gewoon over op 
elektra met 12 of 230 volt. Dankzij de boordaccu 
waarop alle apparaten behalve de magnetron 

"De constructie van 
gladde aluminium 
beplating is volledig 
verlijmd"

In de keuken van de Elddis 
Avanté hoef je niet bang 
te zijn dat je ruimte tekort 
komt. 
 
Het in de breedte 
geplaatste queensbed  
kan je met 50 centimeter 
inkorten zodat je een vrije 
doorloopt hebt naar het 
sanitair. 

De ruime badkamer is 
voorzien van een aparte 
doucheruimte. 

De zithoek is uitgerust 
met een ladekast waarvan 
je de bovenste lade kan 
uitschuiven tot tafeltje. 
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Dankzij de standaard 
aanwezige boordaccu 
waarop alle apparaten 
behalve de magnetron 
zijn aangesloten kan 
je met deze Elddis 
zelfvoorzienend 
kamperen. De ruime 
standaarduitrusting 
kun je uitbreiden met 
een rolbare watertank 
van 40 liter. De korte 
dissel is voorzien van 
disselafdekking met 
opstapmogelijkheid.

zijn aangesloten kan je met de Elddis Avanté 
dus volledig zelfvoorzienend kamperen, net 
als met een camper. 

sLim eiLandbed
Als die ovenschotel eenmaal is gezakt en 
het tijd is voor je dagelijkse portie nachtrust, 
moet je niet vergeten het queensbed uit te 
schuiven via de hendel onder het kussen 
aan het voeteneind. Dat is bewust gedaan 
zodat je de badkamer kan bereiken zonder 
dat je eerst over het in de breedte geplaatste 
bed hoeft te klimmen. Met één handbewe-
ging maak je het bed 50 centimeter langer. 
Eenmaal uitgeschoven meet het eilandbed 
192 bij 140 centimeter. 

aparte doucheruimte
Dat is nog niet alles. Als je de toiletruimte 
achter het bed binnenstapt, zou je niet zeg-
gen dat je in een caravan bent. Een badka-
mer over de volledige breedte (212 centi-
meter) van de caravan, dat had ik nog niet 
eerder gezien. De toiletruimte met ruime 
stijlvolle wasbak is met een klapdeur netjes 
gescheiden van de douche. Wat een ruimte! 
Nadeel van zoveel sanitaire luxe is wel dat 
het de Avanté 554 zo’n zestig centimeter lan-
ger maakt dan de kleinste Avanté 454-inde-
ling waar je het sanitair tegenover de keuken 
aantreft. Met 737 centimeter is de Avanté 554 
aan de lange kant. Gelukkig heeft dit Engelse 
luxepaard een korte dissel en dat komt de 
rijeigenschappen wel ten goede. Achter de 
Mercedes B 200 stuur je met deze Elddis vrij 
soepel door de scherpste bochten.■

Wonen
de Avanté heeft een joekel van een keuken met vier 
kookpitten, het slaapgedeelte heeft een uitschuifbaar 
queensbed, de badkamer is over de hele breedte van de 
caravan met aparte doucheruimte en volop bergruimte. Als 
kampeerder kan je nauwelijks meer comfort en luxe wensen.  

slapen

Zitgroep

keuken

toiletruimte

Meubelkwaliteit

Opbergen
voor een caravan van ruim zeven meter lang is de Avanté 554 
met een rijklaar gewicht van ruim 1.200 kilogram aan de lichte 
kant. Je mag hem beladen tot 1.500 kilogram, dus opwaardering 
is normaal gesproken niet nodig. om ruimte te besparen zijn de 
kachel en de boiler onder de vloer weggewerkt.

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Met de elddis Avanté 554 hoef je normaal gesproken weinig 
bij te shoppen. Bovenop de vanafprijs van € 27.650 is een 
rolbare schoonwatertank van 40 liter (€ 118) om comfortabel 
te kunnen douchen wel aan te raden. de caravan is daarnaast 
netjes afgewerkt.

opbouw

veiligheid

techniek

Afwerking

verlichting

rijeigenschappen
dankzij de korte dissel gedraagt de vrij lange maar relatief 
lichte elddis zich prima achter de Mercedes B 200. 

rij-impressie

rijveiligheid

Totale lengte 737 cm

Lengte binnen 575 cm

Totale breedte 226 cm

Breedte binnen 212 cm

Totale hoogte 262 cm 

stahoogte 195 cm

rijklaar gewicht 1.203 kg

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg

Laadvermogen 297 kg

Technische gegevens eLddis avanTé 554

Opbouw: soLid-constructie door verlijming, kunststof achterpaneel, ondervloer met vezelversterkte 
kunststof afwerklaag, aluminium zijwanden uit één geheel, panoramisch raam dat uit 3 delen bestaat 
en is voorzien van extra dakraam in het front, 4 dakluiken, plissé hordeur, derde remlicht led

chassis: Al-ko stabilisator en Al-ko AtC remcorrigeersysteem, schokdempers, lichtmetalen wielen, 
disselafdekking met opstapmogelijkheid, reservewiel met beugel

interieur: dwarsgeplaatst queensbed 192 x 140 cm met koudschuimmatras (20 cm) met high-performance 
kern, zitkussens, uitschuifbare lattenbodem om de zithoek om te bouwen tot extra tweepersoonsbed van 
208 bij 152 cm (volledig voorzien van lattenbodem), softclose, uitneembare tapijtset 

Techniek: eénsleutelsysteem, aardlekschakelaar, boordaccu met 230 volt aansluiting, 20 ampère 
acculader/omvormer, Whale verwarming gas/230 volt met vier uitstroomopeningen en gasgestookte 
boiler, touchscreen controlepanel, driepits gasstel met elektrische kookplaat en glazen afdekking, 
gasoven- en grill met piëzo-ontsteking, magnetron, thetford koelkast 115 liter, thetford C250 
elektrisch toilet, rook- en C02-melder, 7 stopcontacten, 2 12 volt pluggen waarvan 1 voor de televisie, 
teleco digitale tv-antenne, radio met usb

Basisprijs: € 27.650
verkrijgbaar bij o.a.: Weel Caravans 
in Alkmaar, weelcaravans.nl

BeOOrdeLing

sander cox, testredacteur
voor de elddis Avanté 554 betaal 
je minimaal € 27.650. de vier 
nederlandse elddis-dealers om-
schrijven de Avanté als instapper 
maar daarmee doe je deze serie 
eigenlijk tekort. oké, je bent voor 
deze Avanté minimaal € 27.650 
kwijt maar voor die prijs ben je 
wel verzekerd van een eigenzin-
nige, luxueuze en royale caravan 
met een uitgebreide standaard-
uitrusting. elddis profileert 
zich graag als camper onder de 
caravans en dat is gezien de luxe 
en slimmigheden aan boord niet 
meer dan terecht.

cOncLUsie

 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende


