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Caravans 2021

Hartelijk welkom
… bij Dethleffs. Hoe fijn is het om onderweg te zijn – lekker op vakantie.
Nieuwe plekken te ontdekken, nieuwe vrienden te maken en tijd door
te brengen met het gezin. Kortom: genieten van alles wat bij kamperen
hoort. Met een Dethleffs caravan kunt u dit op een speciale manier ervaren.
Ontdek hoe fijn het is om met een Dethleffs caravan onderweg te zijn.
Gaat u mee?

Naast de informatie in deze catalogus, hebben wij nog veel meer voor
u beschikbaar op diverse multimedia kanalen, zoals filmpjes, foto’s en
details. Op onze website kunt u onze prijslijsten vinden.
op Internet

in de prijslijst

van deze voertuigen hebben
we online een 360 graden
filmpje voor u klaarstaan

Video online beschikbaar

Of altijd actueel via:

De afbeeldingen op de volgende pagina’s kunnen onderdeel zijn van elementen uit pakketten
en / of opties zijn, waarvoor een meerprijs van toepassing is.

De Dethleffs
caravan-familie
MET JUBILEUMPAKKET
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MEER ME T
MIN D ER
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C’GO & C’GO UP –
C A R AVA N
TO GO

AERO –
COMEBACK VA N
DE K L A SSIEK ER

CAMPER –
DE GEZINSCARAVAN

N OM A D –
ERVA RING
LOO N T ZICH

C’JOY

C’GO & C’GO UP

AERO

CAMPER

NOMAD

Minder gewicht, lagere prijs,
gewoon genieten van je mobiele
huis op wielen. Alles is aan boord
om te genieten van een heerlijke
vakantie.

Modern, fris en klaar om er op
uit te gaan. De c'go biedt een
ruime keuze aan indelingen,
dus voor ieder wat wils.

Luchtig, licht Scandinavisch
interieurdesign in vijf geliefde
indelingsvariaties en uitgebreid
‘90 Years’ jubileumpakket.

De ideale gezinscaravan met
een grote keuze aan stapelbedindelingen en kortere
toercaravans én uiteraard veel
opbergmogelijkheden.

Met zijn stijlvolle interieur en
omvangrijke standaarduitvoering
is dit de perfecte caravan voor
de veeleisende kampeerder.
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BETROUWBA ARHEID & SERV ICE

BEDUIN S

VRIENDSCHAP
& FAMILIE

COCO

COCO –
V ERBA ZINGWEKK EN D LICHT

BEDUIN SCANDINAVIA

COCO

EEN VRIEND VAN DE FAMILIE

IN GOEDE HANDEN

Een stijlvol design, ontworpen
voor alle comfort en met veel
extra's.

Inspirerend ruimtegevoel met
sfeer. Licht en vriendelijk,
loungy en ultralicht.

Dat maakt Dethleffs een echte
vriend van de familie.

Uw betrouwbare en eerlijke
partner – ook na de aanschaf.
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BETROUWBA ARHEID & SERVICE

VRIENDSCHAP & FA MILIE

BEDUIN
SCANDINAVIA –
OP VAK ANTIE MET
DESIGN, COMFORT
EN ALLE RUIMTE

6

C’JOY
De fiets inpakken en weg naar het Gardameer: zo ziet mijn
perfecte lange weekend eruit. De c’joy past prima bij mij,
want de kleine, compacte caravan volgt zonder problemen
over de Alpen en door de smalle, Italiaanse straten – ook met
een ’normaal’ rijbewijs. Hij pronkt niet met overbodige snufjes,
maar heeft wel alles aan boord wat ik nodig heb.
Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

PLUSPU NTE N
ª

 e perfecte caravan voor beginners: super
D
voordelig in aanschaf met alles erop en eraan

ª G
 een paniek bij smalle straatjes: met 2,12 m
de smalste caravan in zijn klasse
ª L ichtgewicht: zo licht, door veel auto’s te trekken
en veelal geschikt voor het normale B rijbewijs
(afhankelijk van de trekauto)
ª

ª

 eschermd tegen grillige weersomstandigheden:
B
het dak, voor- en achterzijde zijn gemaakt van het
hagelbestendige GFK materiaal

 ergens op besparen: met veel opbergruimte en een
N
ruime laadcapaciteit kunt u werkelijk alles meenemen
wat u nodig heeft
7

WO N E N

Dit noemen
we vakantie

Ontbijten in de gezellige zitgroep zorgt meteen ’s ochtends al voor een
goed humeur en laadt de batterijen op voor een geslaagde vakantiedag
• 460 LE | Portobello

Handig: de zitgroep is eenvoudig om te bouwen tot grote slaapplaats • 410 QL | Portobello

8

C’JOY
Op vakantie niets tekort komen. In de c’joy is veel plaats voor de vakantiegarderobe en voor alles wat op vakantie niet mag ontbreken. In de talrijke opbergvakken en in de garderobekast is een
plekje voor alles en met max. 7 slaapplaatsen is het de perfecte, compacte gezinscaravan voor beginnende kampeerders • 480 QLK | Clipper
9

Deze c’joy is perfect voor een vakantie met twee personen. Na een goede nachtrust en stevig ontbijt ben je klaar voor een ontdekkingstour door de stad • 410 QL | Portobello

10

C’JOY

KEUKEN

Kleine keuken met
grootse uitvoering

De c’joy is uitgerust met een koelkast van 81 l en een vriesvak van 10 l
• 480 QLK | Clipper (uitgezonderd 420 QSH: koelkast van 142 l met vriesvak 15 l)

Compact maar praktisch: keuken met 3-pits kooktoestel, RVS spoelbak en ruime opbergmogelijkheden
• 420 QSH | Portobello
11

SL A P E N

Heerlijk ontspannen

Optioneel heeft het stapelbed achter in de c’joy 3 slaapmogelijkheden voor kinderen
• 480 QLK | Clipper

Eindelijk lekker ontspannen en je laten wekken door de ochtendzon. De twee éénpersoonsbedden zijn
optioneel eenvoudig om te bouwen tot een groot tweepersoonsbed • 460 LE | Portobello
12

C’JOY

S A N I TA I R

Puur badcomfort

De c’joy is uitgerust met een stijlvolle RVS wasbak • 410 QL | Portobello

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/cjoy
of in de prijslijst

In de c’joy ontbreekt natuurlijk ook een badkamer niet. Lekker fris aan de dag beginnen • 460 LE | Portobello
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Veelvoud
in keuze

Clipper

Sambesi Oak
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Portobello

C’JOY
Hamerslag wit (standaard)
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410 QL

420 QSH

460 LE

480 QLK

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.
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C’GO & C’GO UP
Op vakantie vind ik opbergruimte een must. De c’go heeft me
meteen overtuigd. Dankzij de talrijke handige vakken en laden
hoeft geen enkel familielid zijn favoriete spel of sportuitrusting
thuis te laten. Bovendien is het de knappe versie van een
rijdende vakantiewoning, met een gezinsvriendelijke prijs.
Stefanie Koller • Marketing, fervent kampeerster

PLUSPU NTE N
ª

 oor ieder wat wils: ruime keuze voor
V
kleine en grote gezinnen

ª F risse look: speels, modern interieur met een
vrolijke bekledingskeuze voor de individuele
smaak
ª

ª

ª

 eschermd tegen grillige weersomstandigheden:
B
het dak, voor- en achterzijde zijn gemaakt van
het hagelbestendige GFK materiaal

 iets blijft thuis: met veel opbergruimte en een hoge
N
laadcapaciteit kunt u alles meenemen wat u nodig
heeft

L ichtgewicht: zo licht, door veel auto’s te trekken en veelal
geschikt voor het normale B rijbewijs (afhankelijk van de
trekauto)
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WO N E N

Gezelligheid kent
geen grenzen

Vrolijkheid alom; kies je eigen favoriete kleur voor het interieur
• 495 QSK | Green Paradise

Super flexibel: gezellig samen zitten of een extra slaapplaats? In een mum van tijd kan de zitgroep worden
omgebouwd • 495 QSK | Blue Lagoon
18

C’GO & C’GO UP
Een ruime rondzitgroep met veel opbergmogelijkheden: je kunt kiezen uit vier schillende bekledingsvarianten • 495 FR | Sunshine

19

Echt veel ruimte in de keuken. Ruime keukenkastjes en royale lades met softclose sluiting maken de keuken in de c’go tot een perfect ruimtewonder • 495 FR | Sunshine

C’GO & C’GO UP

KEUKEN

Koken voor
de hele familie

Uw c’go is uitgerust met een 3-pits kooktoestel, RVS spoelbak en koelkast met
vriesvak, speciaal voor de lekkere ijsjes in de zomer • 495 QSK | Blue Lagoon

De keuken van de c’go schittert in een modern design en biedt veel plaats voor allerlei kookgerei • 525 KR | Blue Lagoon

21

SL A P E N

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

Uw c’go is er in drie verschillende stapelbed-indelingen. En heeft u nog een
plek extra nodig? De stapelbedden zijn ook met 3 bedden te bestellen
• 495 QSK | Blue Lagoon
22

C’GO & C’GO UP

S A N I TA I R

Een frisse start
van de dag

In een handomdraai weer schoon. Wie graag in de c’go wil douchen:
voor alle indelingen is een douchepakket optioneel mogelijk

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/cgo
of in de prijslijst

Comfortabele badkamer door een open wastafel met grote spiegel • 495 FR | Sunshine
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C ’G O U P

Alle bedden
de lucht in

208 cm
stahoogte

Met slechts één handgreep verdwijnt het hefbed tegen het plafond.
Zo wordt het slaapgedeelte in een handomdraai een zitgroep
• 525 KR | Blue Lagoon

Het gezellige bedoppervlak trekt u gewoon naar beneden en bereikt u via een ladder • 525 KR | Blue Lagoon
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C’GO & C’GO UP
Ondanks de compacte afmetingen heeft de c’go up 7 comfortabele slaapplaatsen aan boord:
gezellige stapelbedden voor de kinderen en een comfortabel hefbed (200 x 140 cm) voor
volwassenen. Als dat nog niet volstaat, tovert u de zitgroep gewoon om tot twee extra bedden
• 525 KR | Blue Lagoon

Het hefbed werd nog maar net onder het dak geschoven, of er komt leven in de c’go up.
Bij slecht weer wordt het spel gewoon voortgezet in het kindergedeelte • 525 KR | Blue Lagoon

Ruimte
voor max.
7 personen
25

Veelvoud in
keuze

Grey Orbit

Pearlwhite
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Sunshine

Blue Lagoon

Green Paradise

C’GO & C’GO UP
Hamerslag wit (standaard)

c’go up, hamerslag wit (standaard)

415 QL

430 QS

475 EL

475 FR

495 FR

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

495 QSK

535 QSK

565 FMK

465 KR

525 KR

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.
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AERO

Het luchtige designconcept van de AERO met zijn afgeronde
kanten en lichte, vrolijke kleuren in Scandic Look hebben mij
als ontwerpster onmiddellijk overtuigd. Standaard komen er bij
het jubileumpakket '90 jaar' nog veel extra's bovenop.
Monika Weber • Reclame- & designspecialist met een
groot hart voor caravans

PLUSPU NTE N
ª

T ot in de puntjes uitgerust dankzij het standaard '90 Years' jubileumpakket met o.a.
een 70 cm brede toegangsdeur met raam,
17 inch aluminium velgen, warmwatervoorziening en nog veel meer.

ª G
 ewoon om verliefd om te worden: trendy
lifestyle voor iedereen die van modern houdt
ª

 itgekiende indelingsmogelijkheden voldoen
U
aan elke woonwens

ª K
 laar voor het winterkamperen – met het Dethleffs
wintercomfortpakket (optioneel)
ª B
 eschermd tegen grillige weersomstandigheden: het dak,
voor- en achterzijde zijn gemaakt van hagelbestendig GFK
materiaal

29

Een licht, helder design
waar je vrolijk van wordt

Compacte badkamer in lichte kleuren en mooie praktische details zoals het
geïntegreerde handdoekrek en de handige spiegelkast • 510 ER | Skagen

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/aero
of in de prijslijst
De twee éénpersoonsbedden zijn optioneel eenvoudig om te bouwen tot een groot tweepersoonsbed • 510 ER | Skagen

30

AERO
Luchtig, Scandinavisch design en een uitgebreide jubileumuitrusting in de beproefde Dethleffs-kwaliteit. De Aero is er in drie moderne, frisse stofferingen: Fyn, Skagen en Visby • 510 ER | Skagen
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C A MPER

Ik vind het echt romantisch dat Arist Dethleffs de caravan uitvond om tijdens
zijn zakelijke reizen altijd zijn gezin in de buurt te hebben. Ook bij de Camper
met nieuwe, frisse look merk je meteen dat hierin veel liefde en ervaring zit.
Nergens anders vind je zoveel gezinsvriendelijke indelingen. Elk jaar testen we
één daarvan volledig uit en geven we onze feedback aan collega’s. Het nieuwe
design – van binnen en van buiten – overtuigt over de hele linie.
Anita Lorenscheit • Pers en public relations, één brok energie en gezinsmanager

PLUSPU NTE N
ª

 laats voor alle kinderen; ruime keuze aan
P
gezinsindelingen met stapelbedden

ª Omvangrijke standaarduitrusting
ª

ª

ª

 eiligheid voor alles: uitgebreide Dethleffs
V
veiligheidsuitrusting

C hic design van buiten: design achterbumper met
integraalverlichting voor een stijlvolle uitstraling

Keus genoeg: kortere toercaravans onder de 7 meter

33

WONEN

Dit noemen
we vakantie

Royaal plek in de rondzitgroep: dat valt in de smaak bij grote en kleine
vakantiegangers • 730 FKR | Galaxy

Vriendelijk ogend interieurdesign met licht hout, dat kenmerkt onze vriend van de familie • 560 FMK | Cloud
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C A MPER
Dat is gezinsvriendelijk: Bij de Camper is er een grote keuze aan stapelbed-indelingen. Ook een stapelbed met 3 bedden behoort tot de mogelijkheden • 550 ESK | Mount

35

De praktische éénkolomstafelpoot zorgt voor veel beenruimte in de zitgroep. Ook het ombouwen naar een extra slaapplaats is hierdoor bijzonder eenvoudig • 560 FMK | Cloud
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KEUKEN

C A MPER

Maak het
je gemakkelijk

Handige keuken met royale laden en apothekerskast • 550 ESK | Mount

In de royale laden en de bovenkasten kun je alles kwijt wat je bij het koken op vakantie nodig hebt
• 730 FKR | Galaxy
37

SL A P E N

Een vriend van de familie
De aangename éénpersoonsbedden
zijn desgewenst heel snel om te
bouwen tot een zeer riant tweepersoonsbed (optioneel) • 550 ESK | Mount

Het grote dwarsbed bij de ingang biedt genoeg
plaats voor gezelligheid met twee
• 500 QSK | Galaxy
Speciaal voor grote gezinnen: optioneel is een extra voor
2 personen geschikt stapelbed mogelijk, in plaats van de
zitgroep (afhankelijk van de indeling) • 730 FKR | Galaxy
38

S A N I TA I R

C A MPER

Wellness-oase

Direct naast het grote bed begint het wellness-gedeelte: een doucheruimte met
toilet • 730 FKR | Galaxy

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/camper
of in de prijslijst

De camper biedt met de compacte badkamer alles om je ook op vakantie lekker fris te voelen • 550 ESK | Mount
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Veelvoud in
keuze

Cloud

Rosario Cherry
40

Galaxy

Mount

Gladde beplating, wit

C A MPER

Hamerslag wit (standaard)

Gladde beplating, zilver metallic

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

530 FSK

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

8 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.
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De Nomad is al jarenlang een trouwe reisbegeleider van Dethleffs. Daarom hebben
we hem in een elegant ’nieuw jasje’ gestoken. Een absoluut hoogtepunt is bovendien
het uitgekiende lichtconcept uit onze ’lichtfabriek’. Dat zorgt voor een goed gevoel
bij iedereen die graag kampeert. Ik ben ervan overtuigd dat ook de voortreffelijke
standaarduitvoering stijlbewuste caravanfans zal bekoren.

NOM AD

Benjamin Schaden • Afdelingshoofd caravan, kampeerder met hart en ziel

PLUSPU NTE N
ª

ª

ª
ª

 oor elk wat wils: grote keuze aan
V
toercaravans, indelingen met tweeen éénpersoonsbedden

E xterieur in aantrekkelijk design: met
opvallende details, zoals een verchroomde
sierlijst aan de zijkanten, design achterbumper
met integraalverlichting en verchroomde
rangeergrepen

Uitmuntend design met sfeervol lichtconcept
 oken net als thuis: prima uitgeruste gourmet-keuken
K
met verlichte achterwand

ª Omvangrijke standaarduitrusting

43

WO N E N

Het comfortabele
nomadenbestaan

Een ruime keuken over de hele breedte van het voertuig en de zitgroep
ernaast garanderen een perfect wooncomfort • 490 BLF | Ruby

Een stevige houten schuifdeur vormt de scheiding tussen kinder- en ouderslaapkamer en de woonruimte
• 730 FKR | Chromo
44

NOM AD
Perfect om gezellig samen te zitten, maar ook voor een deugddoende nachtrust: de grote rondzitgroep aan de voorzijde • 650 RQT | Chromo

45

Verse ingrediënten bewaart u in de grote koelkast van 142 l, wijn- en waterflessen tot 1,5 liter krijgen een plaatsje in het ruime vak in de deur. Indirecte verlichting onder het keukenblad zorgt voor
een goed overzicht in de ruime laden. Extra comfort: de standaard warmwatervoorziening • 490 BLF | Ruby

KEUKEN

NOM AD

Grote keuken
met meer uitzicht

Dat is het ware leven: een gezamenlijk ontbijt in de zonovergoten
woon-eetcombinatie • 490 BLF | Ruby

Ruime keuken met handige apothekerkast, koelkast van 142 l en 3-pitskooktoestel met elektrische ontsteking
en verlichte achterwand • 490 EST | Champion
47

SL A P E N

First class
slaapcomfort

Het grote tweepersoonsbed is langs drie kanten gemakkelijk te bereiken en kan
overdag weggeschoven worden om nog meer plaats te creëren • 650 RQT | Chromo

De twee éénpersoonsbedden zijn 85 cm breed en zorgen voor een ontspannen nachtrust. Optioneel kunt
u er ook voor kiezen om een tweepersoonsbed te creëeren • 460 EL | Chromo
48

S A N I TA I R

NOM AD

Royaal badderen

Door het open karakter heeft u een zee aan bewegingsvrijheid • 490 BLF | Ruby

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/nomad
of in de prijslijst

Lekker fris voor de dag komen, dat kan in deze royale badkamer • 490 EST | Champion
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Veelvoud in
keuze

Ruby

Noce Nagano
50

Champion

Chromo

Gladde beplating, wit

Gladde beplating, zilver metallic

NOM AD

Hamerslag wit (standaard)

460 EL

470 FR

490 BLF

490 EST

510 ER

510 LE

530 DR

560 FMK

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

560 RET

590 RF

650 RQT

730 FKR

740 RFK

760 DR

760 ER

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

8 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.
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Met deze caravan moet gewoonweg alles stijlvol zijn, dat hebben we ons bij de
ontwikkeling voorgenomen. Het resultaat daarvan is dit elegante ruimtewonder
in een Scandinavisch loft-design, dat in elk seizoen comfort en een stijlvolle
uitrusting biedt. In het bijzonder winterkampeerders kan ik de Beduin Scandinavia
warm aanbevelen.

BEDUIN S

Richard Angerer • Productmanager caravan, volbloed-kampeerder

PLUSPU NTE N
ª

 om aan boord: de kampeerlegende uit
K
1956 van de uitvinder van de caravan is
terug van weggeweest

ª S candinavisch design-hoogstandje met het
echte loftgevoel: bovenkast met echt hout –
handgrepen en decor in natuurlijke vilt-look
ª

ª

S tandaard een krachtpatser in de keuken:
de full-cooker is fornuis en oven tegelijk

 erfect warm, ook bij temperaturen onder nul: de
P
standaard Premium warmwaterverwarming en de
elektrische vloerverwarming zorgen voor een
aangename warmte in de hele caravan

ª P
 erfect uitgerust: zowel zomers als 's winters zorgt de
Beduin Scandinavia voor een 5 sterren-kampeercomfort

53

WO N E N

Reizen in een stijlvolle
camper

Ook bij vorst een goede isolatie door optionele inlegramen

Stijlvolle bekleding en indirecte verlichting creëren een bijzonder aangename sfeer • 690 BQT | Tarragona
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BEDUIN S
Het exact uitgebalanceerde lichtconcept benadrukt het samenspel van de contrasterende oppervlaktes en materialen. De royale rondzitgroep met hoogwaardige bekleding, daarin zit je prinsheerlijk
• 590 RK | Amposta
55

KEUKEN

Een sterrenkeuken
voor fijnproevers

Royale ruimte in de keuken – die vind je in de indelingen met keuken aan
de voorzijde • 670 BET | Tarragona

Deze keuken vervult al uw wensen: apothekerslade, koelkast van 175 l incl. vriesvak van 31 l met veel plaats voor
alles wat uw fijnproeverhart begeert • 740 BFK | Amposta
56

BEDUIN S

De royale middenzitgroep met zitbank ertegenover biedt plaats aan een stabiele, in hoogte
verstelbare tafel met éénkolomstafelpoot. En dan meteen daarnaast genieten van wat er in de
keuken is gekokkereld • 740 BFK | Amposta

Nog even snel naar de markt. En dan lekker de keuken met verlichte achterwand en full-cooker
in, als een echte chef-kok! • 650 RE | Amposta
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SL A P E N

Slapen
op de wolken

De comfortabele éénpersoonsbedden beloven een goede nachtrust. Daarnaast
bevindt zich de royale badkamer over de hele breedte van het voertuig
• 670 BET | Tarragona

Het royale queensbed in de Beduin Scandinavia biedt een gezellig hoekje • 690 BQT | Tarragona

58

S A N I TA I R

Wellness-oase

BEDUIN S

Onder de douche? De opklapbare wastafel verdwijnt gewoon in de wand om
ruimte te maken • 740 BFK | Badalona

Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/beduin-scandinavia
of in de prijslijst

Een badkamer over de hele breedte van het voertuig met geïntegreerde douche: veel plaats om de dag goed
te beginnen! • 690 BQT | Tarragona
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Veelvoud in
keuze

Amposta

Amberkleurig Oak
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Badalona

Tarragona

Gladde beplating, zilver metallic

BEDUIN S

Gladde beplating, wit (standaard)

540 QMK

590 RK

650 RE

650 RFK

670 BET

690 BQT

740 BFK

6 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

7 slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.
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Verbazing
wekkend licht.
De Coco LOUNGE.
Ik hou van flexibel en zorgeloos reizen,
daarom is de kleine, lichte COCO echt mijn
ding. Frisse kleuren en strakke lijnen,
flexibele ombouwmogelijkheden en een
stijlvolle look maken van de COCO mijn
favoriete thuisbasis op vakantie.
Alexander Huber • Productmanager caravan,
overtuigd Coco-fan
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Meer informatie kunt u vinden op:
www.dethleffs.nl/coco
of in de prijslijst

COCO

Lichtgewicht van het hoogste niveau: met zijn slechts 777 kg voegt
de Dethleffs Coco een nieuwe dimensie toe aan het lichtgewichtdesign. Het Caravan-Competens Centrum bundelde hiervoor de
meest effectieve oplossingen. Het resultaat was een revolutionaire
nieuwe bouwconstructie. Gebaseerd op de optimale interactie van
afzonderlijke componenten van chassis, naar de vloer, tot de wand.
De Coco: maakt kamperen tot kinderspel!
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Inspirerend
ruimtegevoel

Optioneel zijn voor de COCO een grote
zonneluifel en een tochtstrook rondom
beschikbaar

lekker vertrouwd en
eigen maken

ern,
sierlijk, mooi, mod
aantrekkelijk

cocooning + comely =
Eten, ontspannen of slapen? Alles is mogelijk. De flexibele lounge zit
wordt in een handomdraai omgetoverd tot bioscoopzaal, sofa of grote
slaapplaats • Lounge | Waterfall
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COCO
De lijnen zijn duidelijker, de kleuren frisser, de indeling flexibeler. De Coco is geen gewone caravan • Lounge | Waterfall
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VRIENDSCHAP
& FA MILIE
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V R I E N D S C H A P & FA M I L I E

“Niet zonder mijn familie”

68

Arist Dethleffs, de uitvinder van de
caravan, was een echt familiemens.
Waarheen zijn zakenreis ook ging, altijd
wilde hij zijn familie om zich heen hebben.
Zo bedacht hij, zonder lang nadenken,
de 'woonauto' waarin zij samen konden
reizen. Aangepast aan de wensen van zijn
gezin. De caravan funktioneerde zelfs als
kleine studio voor zijn vrouw Fridel.
VRIENDSCHAP & FA MILIE

Inmiddels hebben we met zijn baanbrekende ideeën 90 jaar ervaring. En nog
steeds met één ding voor ogen: families
en hun uiteenlopende wensen. Een
alleenreizend stel, een jong gezin of avonturiers: bij onze 59 verschillende indelingen vindt ook u het model dat bij u past.

Dat Arist Dethleffs 90 jaar geleden
het caravaning uitvond, vieren wij
met veel acties: www.dethleffs.nl
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V R I E N D S C H A P & FA M I L I E

Geen woorden,
maar daden
Goede vrienden helpen ook in nood.
Kampeerders helpen elkaar waar het
mogelijk is. Daarom ondersteunen wij
projecten voor gezinnen in nood, bijv.
door even te ontsnappen aan de dagelijkse
zorgen, waarbij de gezinnen kunnen
genieten van een gratis kampeervakantie.
Elke donatie aan onze projecten voor
gezinnen in nood is van harte welkom.

Dethleffs Family Stichting
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
www.dethleffs-hilft-kindern.de
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wij bezorgen
Eindelijk vakantie:
een kampeer
gezinnen in nood
vakantie

VRIENDSCHAP & FA MILIE

De kerstm
an bezoek
t elk jaar
kindertehu
izen...

... en kinderafdelingen in
ziekenhuizen en tovert lichtjes
in kinderogen
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BE TROUWBA ARHEID
& SERVICE
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BETROUWBA ARHEID

Met alle comfort

Waar warme lucht snel afkoelt, ontstaat vocht. Bij een caravan gebeurt dat vooral op
de buitenwand, als het buiten heel koud is. Met het AirPlus-systeem ventileren we de
bovenkasten en zorgen zo voor een ventilatiecircuit, dat de vorming van condenswater
van meet af aan voorkomt. Het resultaat: een gezonde binnenlucht zonder schimmel
vorming of vochtplekken.

Flexibele lattenbodems en ergonomische 7-zone matrassen: alsof u op wolken slaapt

Op internet hebben we veel meer info over het Dethleffs Slaap-Zacht systeem.
Kijk eens op: www.dethleffs.nl/slaapzacht
AirPlus ventileert de bovenkasten en voorkomt zo de vorming van condenswater
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BETROUWBA ARHEID & SERVICE

In uw mobiele huis wilt u hetzelfde comfort als thuis. Rustgevende nachten worden
gegarandeerd door het Dethleffs Slaap-Zacht systeem.

BETROUWBA ARHEID

Bij iedere weersomstandigheid

De Allgäu, waar wij sinds 1931 zijn gevestigd, staat bekend om zijn strenge winters.
Wij weten dus heel goed wat u nodig heeft, als het gaat om kamperen in de winter.
Alle Dethleffs caravans zijn standaard uitgerust voor kamperen in de winter. Met de
bijzonder geavanceerde wintercomfortpakketten wordt uw caravan wintervast en ideaal
voor intensief gebruik in sneeuwrijke oorden. Met deze winterbestendige uitrusting blijft
het ook gezellig en warm bij lagere temperaturen.

Een vakantiehuis vlak naast de skipiste, binnen net zo lekker warm als thuis

Geschikt voor de winter: bij buitentemperaturen van 0 °C kan het
interieur permanent worden verwarmd op 20 °C.
Winterbestendig: bij weersomstandigheden van –15 °C is hij binnen
4 uur opgewarmd naar een temperatuur van +20 °C.
Meer informatie over winterkamperen kunt u vinden op
onze website: www.dethleffs.de/winterproof

Veilig het koude jaargetijde door met een winterbestendige caravan met wintercomfortpakket
van Dethleffs
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BETROUWBA ARHEID

Veiligheid voor alles!

Tot 5 meter kortere remweg

Uw veiligheid is ons alles waard en daarom maken wij alleen gebruik
van de meest betrouwbare voertuigonderdelen van leveranciers die wij
vertrouwen. Onze caravans staan afgesteld op snelheden tot max. 100 p/uur.
En met het optionele Dethleffs Veiligheidspakket bent u verzekerd van
een aantal interessante aanvullingen op de standaarduitrusting, zoals ATC,
crashsensor en rookmelder.

Het Dethleffs Veiligheidspakket is optioneel verkrijgbaar. Het biedt u een ATC, crashsensor
en rookmelder voor optimale veiligheid
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BETROUWBA ARHEID & SERVICE

De zelf nastellende Premium remmen zorgen voor een optimaal verkorte remweg

BETROUWBA ARHEID

Dethleffs van
dichtbij ervaren

In het wonderschone Allgäu kunt u kennismaken met de 'wieg' van uw mobiele huis.
Vakmanschap is hier een traditie, dus het is niet verwonderlijk dat Isny de bakermat
van de caravan is. Al 90 jaar leggen wij de nadruk op betrouwbaarheid. Hoogwaardige
onderdelen en constante kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u altijd kunt vertrouwen
op uw “Made in the Allgäu” voertuig.

Een

Dethleffs is één van de grootste productielocaties voor recreatieve voertuigen in Europa

im Allgäu

be
zo
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Gemotiveerde medewerkers, hoogwaardige materialen en constante
kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk plezier beleeft
aan uw voertuig
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SERVICE

Driemaal bekroonde
betrouwbaarheid
De 'Fairness-prijs', die we voor de derde
keer op rij hebben ontvangen, en vele
andere onderscheidingen van klanten
vervullen ons met trots. En deze bewijzen: bij Dethleffs voelen klanten zich
ook na de aanschaf in goede handen.

Deskundig advies, bij de Dethleffs dealer bij u in de buurt Kom gewoon eens langs!
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BETROUWBA ARHEID & SERVICE

En hiervoor zeggen wij u: dank u wel!
Maar wat bedoelen we met 'fairness'?
Dat u altijd kunt vertrouwen op ons en
op onze zakenpartners. Bij zo'n 330
verkoop- en servicepartners van Dethleffs.
En als u onderdelen nodig heeft, worden
deze binnen drie dagen geleverd. Zodat u
weer snel op pad kan voor uw volgende reis!

SERVICE

Wij zijn er
altijd voor u!
Volg onze spannende avonturen op
Instagram en bekijk daar ook onze laatste
modellen. Dan krijgt u meteen zin in
vakantie! Bezoek ons ook op Facebook.
Hier vindt u het laatste nieuws over
Dethleffs, spannende wedstrijden en
berichten van de Dethleffs familie.
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Wij danken u voor uw interesse in onze caravans. Informatie over de Dethleffs familie sturen wij
u graag toe. Informeer bij uw dealer, download vanaf de website of vraag brochures aan via internet.
Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze folder bevatten
deels decoratie-elementen die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve designs
respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meerprijs van toepassing is. Meer technische gegevens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van de decoratie onze kampeerauto’s:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH
Fotografie: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock
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