
Coco

Profiel

Toegestaan totaalgewicht* 900 – 1.100 kg

Totale lengte (incl. dissel) 589 cm

Totale breedte 220 cm

Totale hoogte 261 cm

Aantal slaapplaatsen 2

Prijs 19.990,– €

* Afhankelijk van de indeling en de optionele gewichtsverhoging

De pluspunten van de Coco

ªª Lichtgewicht: toegestaan totaalgewicht van 900 kg, 
dat brengt plezier

ªª Compact en wendbaar, met een breedte van slechts 
220 cm eenvoudiger reizen

ªª Ideale reisbegeleider: sensationeel kort met een op-
bouwlengte van 460 cm

ªª Multifunctioneel: eenvoudige ombouw van de Lounge 
tot slaapplaats

ªª Kom maar binnen: extra brede, 70 cm toegangsdeur

Enthousiaste lichtgewicht

Lichtgewicht van het hoogste niveau: met slechts 708 kg 
neemt de Coco niets anders dan vakantieplezier mee. In 
het caravancompetentiecentrum zijn daarvoor de meest 
effectieve oplossingen gebundeld. Met een revolutionair, 
nieuw constructie-ontwerp. Met als basis een optimaal 
samenspel van de individuele componenten, van het chas-
sis, de bodem en de wanden. De Coco: reizen makkelijker 
gemaakt!



Chassis
• Chassis verzinkt en oploopremsysteem

met terugrij-automaat
• Lichtgewicht verzonken uitdraaisteunen
• Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan

norm Tempo 100
• Stabilisatorkoppeling
• Octagon schokdempers
• Lichtgewicht chassis

Opbouw
• Geïsoleerde, openslaande ramen (grafiet

grijs) met combirollo
• Geïsoleerde wielkasten
• Voor- en achterzijde en de zijwanden in

gladde beplating wit en voorzien van
speciale striping

• Extra brede toegangsdeur, ééndelig
• Twee dakluiken, met doorzichtig plexiglas

en verlichting
• Geïntegreerde lijst voor de COCO Lounge

luifel, omlopend

Boordtechniek
• Electrische watervoorziening
• 12 V stroomvoorziening in de hele caravan
• Compact elektroblok met 230 V

zekeringsautomaat in de kledingkast
inclusief krachtige 340 W omvormer

• CEE buitenaansluiting voor 230 V
boordtechniek

• Voortentlamp
• Gasdrukregelaar
• Gasflessenkast voor 2 x 5 kg
• Verswatertank in keukenblok opgeborgen
• Comfortabele varioverwarming met

circulatie functie
• Draaibare, zwanenhalslampje in de

toiletruimte, in de keuken en in de Lounge

Keuken
• Praktisch 2 pits gasfornuis met

glasafdekking
• Plaatsbesparende "Slim"-compressor-

koelkast met 90 l inhoud en een 6 l
vriesvak

• Praktisch kruidenrek in de keuken

Bad
• Plaatsbesparende opklapbare wastafel,

voor eenvoudig in- en uitpakken van het
kastje

Wooncomfort
• Verschuifbare design tafel
• Groot opbergvak onder de Lounge,

uittrekbaar t.b.v. de bedombouw
• Gezellige Lounge met hoekelement van

stof en voorzien van een klein
opbergvakje

• Ruime kledingkast met stang en vak voor
de was

Interieur
• Houtdecor Light Grey met bekleding

Waterfall

Standaard uitrusting
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Lounge Up! Pakket ca. 96 kg

Pakket bestaat uit Prijs €

Gewichtsverhoging naar 1100 kg  469,– 

Merkbanden op aluminium velgen  489,–

Disselafdekking  179,–

Hordeur  269,– 

Multifunctioneel buitenstopcontact 12V, 230V, TV en SAT  239,–

Imposant, openslaand voorraam met verduistering- en insectenplissé  919,– 

Twee grote, openslaande dakramen, met verduistering- en 
insectenplissé  819,–

Chique raam- en dakluikkaders, omringd door een chromen sierlijst  409,–

Indirecte, dimbare ambiance verlichting  499,–

Extra en flexibele zwanenhalsspot in de Lounge  99,–

Uitzetbaar raam in de toiletruimte  299,–

Electrische warmwatervoorziening met 5 liter inhoud  589,–

Uittrekbare waterslang in de toilet  89,–

Grote 44 liter verswatertank  169,–

Mobiele 23 liter afvalwatertank  99,–

Grote koelkast met 142 liter inhoud / 15 liter vriesvak  609,–

Totaalprijs afzonderlijke opties 6.244,–

Pakketprijs 3.799,–
Besparing 2.455,–

COCO lounge

Prijs € 19.990,–

Breedte cm 220

Lengte opbouw / totaal cm 460 / 589

Totale hoogte / omloopmaat cm 261 / 0

Bedmaten cmVoorzijde -

cmZijzitgroep -

cmAlternatief -

cmAchter 155x200

Aantal slaapplaatsen max. 2

Massa rijklaar kg 733

Laadvermogen kg 167

Technisch toegestaan totaalgewicht kg 900

Mogelijke maximale verhoging kg 1100

Chassis / enkelasser (1) tandemasser (2) 1

Verwarming Vario Heat

Koelkast / waarvan vriesvak l 90 / 6

Inhoud verswater- / vuilwatertank l 20 / 0

Coco
Technische Info



Coco
De pluspunten in het interieur

Uitzetbaar raam in de toiletruimte met 
uittrekbare kraan (Lounge up! pakket)

Gezellige Lounge met hoekelementen van 
stof, incl. opbervakje en verstelbare spot

Plaatsbesparende, opklapbare wastafel

Verschuifbare design tafel

Imposant, openslaand voorraam met 
verduisteringsplissé (Lounge up! pakket)

Grote koelkast met 142 liter inhoud / 15 liter 
vriesvak (Lounge up! pakket)

Ruime kledingkast met stang en vak voor de was

Chique raam- en dakluikkaders, omringd door 
een chromen sierlijst (Lounge up! pakket)

Coco
De pluspunten van het exterieur

Meer informatie leest u op onze website: www.dethleffs.nl/caravan/coco

Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan 
norm voor Tempo 100

Geïntegreerde lijst voor de COCO Lounge luifel, rondlopend. De luifel is verkrijgbaar via de afdeling 
Originele Accessoires, via uw dealer

Optimaal lichtgewicht chassisVoor- en achterzijde en de zijwanden in 
gladde beplating en voorzien van speciale 
striping

Octagon schokdempers Geïsoleerde, openslaande ramen in Graphit 
grijs met verduistering- en insectenrollo

Extra brede, ééndelige toegangsdeur
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