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Caravans 2018
Compactklasse
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Van harte welkom
bij Dethleffs. Hoe fijn is het om onderweg te zijn – lekker op vakantie. Daarbij nieuwe
plaatsen te ontdekken, nieuwe vrienden te maken en tijd met het gezin door te brengen.
In het kort: Genieten van de luxe van de eenvoud. Met een van onze Dethleffs caravans
ervaart u dat alles op een bijzondere manier. Ondekt u zelf wat het betekent, om met een
compacte Dethleffs c’joy of Dethleffs c’go onderweg te zijn. Veel plezier!
Naast alle informatie in deze brochure vindt u meer multimediale informatie op
www.dethleffs.nl, zoals:

Filmpjes Fotos Details
De kleine pictogramman verwijzen er verder naar.
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»

YES,
we mogen
weer «
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»

Op naar het Zuiden.
En ons huisje gaat fijn mee. «
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»

Ik zie de
zee al! «
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»

Daar bovenop
die berg … «
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Meer met minder!
Minder gewicht, lagere prijs, gewoon genieten van je mobiele huis op wielen. De c’joy heeft
alles om van de vrijheid te kunnen genieten. En mede door zijn compacte afmetingen en zijn
lagere gewicht door veel auto's te trekken, veelal volstaat rijbewijs B. Hij biedt voldoende
plaats voor twee tot vier personen. En dat voor een aantrekkelijke prijs. Zo wordt vakantie
nog leuker!
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»

c’joy

»

Meer details over het slaapcomfort op
www.dethleffs.nl

c’joy 460 LE: Eindelijk, lekker ontspannen, je laten wekken door de ochtendzon. De twee éénpersoonsbedden
laten zich eenvoudig ombouwen tot een groot tweepersoonsbed (optioneel).
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Dit is vakantie! Ontbijten in de caravan op een gezellige camping, op naar een mooie vakantiedag.

Tijdens de vakantie neem je natuurlijk al je lievelingskleren
mee. De c’joy heeft genoeg plek voor alle vakantie outfit.
Alles vindt zijn plek in de ruim aanwezige kasten.

Fris en fruitig aan de dag beginnen, de c’joy
beschikt over een praktische toiletruimte.
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»

c’joy

Wow! Hij is smal! Met een breedte van 2,12 m is de c’joy één
van de smalste in zijn klasse en daardoor zeer wendbaar.
Dat maakt het rijden ook voor minder ervaren caravanners
tot een kinderspel.

Eenvoudige handeling, veiligheid en Dethleffs kwaliteit zijn
ook bij onze kleinste modellen standaard. Met het Dynamik
pakket kun je nog extra veiligheidsaspecten bestellen.
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Dat maakt zelfs het tanken
leuk. De c’joy is met
een gewicht minder dan
1.000  kg een lichtgewicht
onder de caravans en
dat kun je direct aan het
brandstofverbruik zien.

Rijplezier inbegrepen!
Vlot met Tempo 100
ontheffing langs de kust
richting Triest – prima te
doen met het Dynamik
pakket.

Door de geringe afmetingen
van de c'joy ga je ook
door de smalle straatjes
ontspannen op pad.
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»

De pluspunten van de c’joy

ªª
De perfecte instapper: super voordelig in aanschaf en
alles erop en eraan dat je nodig hebt
ªª
Geen paniek bij smalle straatjes: met 2,12 m de smalste
caravan in zijn klasse
ªª
Lichtgewicht: zo licht, door veel kleinere auto's te trekken
en veelal met rijbewijs B te rijden

ªª
Beschermd bij slecht weer: het dak, de voor- en
achterzijde zijn van het hagelbestendige GFK
ªª
En nergens op besparen: met veel opbergruimte en
veel laadcapaciteit kun je werkelijk alles meenemen,
wat je ook nodig hebt.
Veel meer informatie op:
www.dethleffs.nl/cjoy

16

»

Bekledingsvarianten

ªª
Sambesi Oak

ªª
Clipper

390 QSH
Chique keuken achterin &
een groot dwarsbed voorin

410 QL
Grote, gezellige zitgroep &
en een royaal dwarsbed
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ªª
Portobello

460 LE
Ruime zitgroep voorin
& éénpersoonsbedden
achterin
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Caravan to go
Met de c’go krijg je gewoon zin om je spullen te pakken en er op uit te gaan. Hij ziet er
modern en fris uit, is er in vier pittige bekledingen en biedt een ruime keuze aan indelingen:
van klein en compact tot een royale gezinscaravan. Dat maakt hem tot een ideale reisgenoot,
bijzonder populair bij jonge stellen en gezinnen. En het zal je niet verbazen, deze jonge vriend
van de familie is er voor een aantrekkelijke prijs! Waar wacht je nog op?
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»

c’go

Veel ramen en een perfect uitzicht, dat bieden alle
indelingen van de c’go. Bij indelingen met het vaste bed
voorin heb je de keuze: of optioneel een groot raam of
liever een gezellige hoek zonder raam..?

Kook je voor het hele gezin? Geen probleem! Jouw c’go is
uitgerust met een 3 pits kooktoestel, spoelbak, XXL koelkast
met vriesvak speciaal voor de porties ijs in de zomer
(modelafhankelijk).
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Plaats voor ieder gezinslid: jouw c'go is er in vier verschillende stapelbed indelingen.
Nog een plek extra nodig? De stapelbedden zijn ook met 3 bedden te bestellen.

In no time weer fris.
En voor wie graag onder
de douche staat: voor
alle indelingen is een
douchepakket leverbaar.
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»

c’go

Onafhankelijk ergens blijven staan, waar het bevalt?
Geen probleem! Met het optionele Autark pakket voor
de c'go kan het avontuur beginnen.

Achter een groot serviceluik is plaats voor alles wat je op
vakantie nodig hebt. En het mooiste is, ook van binnen kom
je eenvoudig bij de bagage, dankzij de opklapbare bedden.
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Eenvoudige handeling en veiligheid voor het hele gezin, dat onderscheidt de c'go:
dankzij de veiligheidscomponenten van Dethleffs. Ze ondersteunen in gevaarlijke situaties
en zorgen voor betere rijeigenschappen. Nog meer veiligheid is optioneel te bestellen:
het Veiligheidspakket.

De c’go is zo licht en wendbaar,
rangeren wordt kinderspel.

Een prettig gevoel: dankzij de robuuste en de bestendige
buitenwandmaterialen is de c'go goed beschermd tegen
krassen.
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De pluspunten van de c’go
ªª
Niets blijft thuis: met veel opbergruimte en een hoge
laadcapaciteit kun je alles meenemen dat je nodig hebt
ªª
Lichtgewicht: zo licht, door veel auto's te trekken en veelal
geschikt voor het normale B rijbewijs

ªª
Voor ieder wat wils: een grote keuze voor kleine en grote
gezinnen
ªª
Frisse look: speels, modern interieurdesign met een
vrolijke bekledingkeuze voor de individuele smaak
ªª
Aantrekkelijk: voordelige prijs en je hoeft op niets te
besparen
ªª
Beschermd tegen grillige weersomstandigheden: het dak,
de voor- en achterzijde zijn van het hagelbestendige GFK
materiaal

415 QL
Kleinste dwarsbedc'go, 2,20 m smal &
perfect voor twee

430 QS
Toer-c’go onder de 7  m
met een fantastisch
ruimtegevoel

Veel meer informatie vindt u onder:
www.dethleffs.nl/caravans/cgo

475 EL
Kleinste
éénpersoonsbed-c’go,
2,20 m smal
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495 FR
Groot bed, ruime
rondzitgroep

495 QSK
c’go met stapelbedden
achterin, weg van de
ingang

»

Bekledingsvarianten

ªª
Pearlwhite

ªª
Blue Lagoon

515 DL
Ideaal voor twee:
Queens bed voorin en
een royale zitgroep

ªª
Green Paradise

515 RE
Royale rondzit voor &
éénpersoonsbedden
achter

ªª
Grey Orbit

515 RK
Flexibele
gezinscaravan biedt
veel slaapplaatsen
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ªª
Sunshine

535 QSK
Groot kindergedeelte &
sanitair achterin

565 FMK
Grootste gezins-c’go
met middenzitgroep &
2,50 m breedte

»

In goede handen

Met een Dethleffs kom je overal en ook weer veilig en
ontspannen terug. Naast eerste klas kwaliteit ligt dat ook
aan een dicht netwerk van dealer- en service adressen in
heel Europa. Met regelmatige trainingen zorgt Dethleffs er
voor, dat werkplaats medewerkers continue op de hoogte
zijn van de laatste ontwikkelingen en zijn alle belangrijke
onderdelen snel beschikbaar. 16.000 onderdelen liggen altijd
op voorraad. Niet voor niets is de onderdelenvoorziening van
Dethleffs één van de beste uit de branche.

Maar een goede service bewijst zich niet alleen in een
noodsituatie. Informeer maar eens bij een dealer in de
buurt, zij leggen het graag uit en laten zien, wat de Vriend
van de Familie ook bij de service zo bijzonder maakt. Deze
insteek heeft Dethleffs bij de lezerskeuze van de "König
Kunde Award" in 2016 bij de categorie werkplaats en service
op de hoogste trede van het podium gezet. Daarom staat
Vriendschap bij Dethleffs op de eerste plaats.
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Een goed advies krijg je van de Dethleffs dealer in de buurt.
Zeker een bezoek waard!

CARAVANS

CARAVANS

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2016 2017
Dethleffs C´Go
Einsteigerklasse

Dethleffs C‘Go
Einsteiger- und Kompaktklasse

Duurzame kwaliteit en
service vinden onze klanten
belangrijk. Niet voor niets
ontvangen we regelmatig
een onderscheiding bij
enquetes onder lezers van
de vakbladen. Juist ook
als het om de score van
tevredenheid gaat.
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»

Al meer dan 85 jaar kwaliteit

Meer dan 85 jaar geleden werd de eerste caravan geboren.
Arist Dethleffs bouwde uit liefde voor zijn gezin de eerste
'woonauto' zodat zijn gezin altijd met hem mee op reis kon
tijdens zijn talrijke zakenreizen. De manier om zijn gezin
altijd bij zich te hebben. Door deze jarenlange ervaring heeft
Dethleffs zich inmiddels als specialist ontwikkeld binnen de
productie van vrijetijdsvoertuigen met hoog kwaliteitsniveau.
Het continue uitwisselen van informatie tussen Dethleffs,
kampeerders en partners, hebben het merk tot "Vriend van
de familie" gemaakt.

»

Dethleffs kwaliteit door jarenlang ervaring. Gebruikmakend
van de nieuwste ontwikkeling en productie technologieën
worden in Isny door gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers caravans en campers geproduceerd. Hoe
je dat doet? Heel simpel: Dethleffs kwaliteit wordt niet
voorgeschreven, maar wordt actief beleefd. En dat is de
motivatie van iedereen. Wat daaruit voortkomt, ervaren al
decennia lang tevreden Dethleffs kampeerders. En dat maakt
ons tot "Vriend van de familie".

Niet zonder
mijn familie. «
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Met constante kwaliteitscontroles in alle productieprocessen
en speciale audits, stelt Dethleffs zijn kwaliteitsnorm
veilig. Wilt u zelf ervaren hoe de productie van onze
vrijetijdsvoertuigen tot stand komen, breng dan een bezoek
aan onze fabriek.

Meer informatie en aanmeldingsmogelijkheid
voor fabrieksbezoek kunt u vinden op onze site:
www.dethleffs.co.uk/factory-visit
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Vriendschap ervaren

Dethleffs is zoveel meer dan alleen het merk en zijn
producten. Naast de bekende Dethleffs kwaliteit en
omvangrijke service stelt Dethleffs ook goede contacten
met "Dethleffs vrienden" op prijs. Zo kunt u bij Dethleffs
deelnemen aan speciale rijvaardigheidstrainingen voor
campers en caravans, kunt u bij de Dethleffs Family Days
andere Dethleffs gebruikers ontmoeten en bv. contacten
uitwisselen via het grote Caravaning Portal Dethleffs
FREEONTOUR. Ook kunnen trouwe fans deelnemen aan
de georganiseerde Family ontmoetingen die regelmatig
worden georganiseerd.

Via de Dethleffs Family Stichting is Dethleffs zeer betrokken
bij veel sociale projecten in Duitsland, maar ook daarbuiten.
Ook dat heeft Dethleffs in de loop van de vele belevingsvolle
jaren tot vriend van de familie gemaakt. Tot een vriend,
die niet alleen de vakantie begeleidt, maar daar helpt, waar
het nodig is! En op wie je keer op keer kunt vertrouwen.
Zo worden kampeerders vrienden. Van harte welkom in onze
grote Dethleffs familie.
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Leuke excuresies en veel plezier met gelijkgezinden, dat beleef je bij de Family meetings
met een interessant en afwisselend randprogramma.

Welkom bij de Dethleffs Family!
Alle actuele events vindt je op www.dethleffs.nl/info
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E 1108   08.17 / VVA / www.inallermunde.de
Hartelijk dank voor uw interesse in onze caravans. Meer modellen vindt
u ook in onze andere caravan folder, waarin de modellen Camper, Nomad
en Exclusiv aan u worden gepresenteerd. Deze sturen wij u graag toe, vult
u eenvoudig de aanvraag daarvoor in op: www.dethleffs.nl/info.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen
in deze brochure laten deels decoratie elementen zien, die niet tot de
leveringsuitrusting behoren, of alternatieve design of opties die tegen
meerprijs verkrijgbaar zijn. Meer technische informatie, uitrusting en prijzen
vindt u in de speciale prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk
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