Coco
Enthousiaste lichtgewicht
Lichtgewicht van het hoogste niveau: met slechts 777 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 chassis, de bodem en de wanden. De Coco: reizen makkelijker
gemaakt!

Profiel
Toegestaan totaalgewicht*

900 kg

Totale lengte (incl. dissel)

586 cm

Totale breedte

220 cm

Totale hoogte

257 cm

Aantal slaapplaatsen
Prijs

2
21.190,– €

* Afhankelijk van de indeling en de optionele gewichtsverhoging

Bekledingsvarianten

ª

ª

Lichtgewicht: zo licht, dat u de Coco (waarschijnlijk)
met een normaal B rijbewijs mag trekken (afhankelijk
van het trekkende voertuig)

ª

Compact en wendbaar, met een breedte van slechts
220 cm

ª

Ideale reisbegeleider: sensationeel kort met een opbouwlengte van 456 cm

ª

Multifunctioneel: eenvoudige ombouw van de lounge
tot slaapplaats

ª

Ruimte voor genoeg lekkers: koelkast van 142 ltr incl.
15 ltr. vriesvak

ª

Kom maar binnen: extra brede toegangsdeur van 70 cm

Waterfall

Houtdecor

ª

De pluspunten van de Coco

Light Grey

Standaard uitrusting
Chassis

Bad

• Chassis verzinkt en oploopremsysteem

• Plaatsbesparende opklapbare wastafel,

met terugrij-automaat

• Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan
norm Tempo 100

• Lichtgewicht chassis
• Lichtgewicht verzonken uitdraaisteunen
• Octagon schokdempers

Opbouw
• Bodemdikte: 41 mm, zijwanden/dak: 25
mm

• Extra brede toegangsdeur, ééndelig
• Geïntegreerde tentlijst voor de COCO
Lounge luifel (verkrijgbaar via uw dealer,
via Dethleffs Original Zubehör)

• Geïsoleerde wielkasten
• Openslaande en geïsoleerde ramen (in
graphit grijs) en voorzien van een

voor eenvoudig in- en uitpakken van het
kastje

Wooncomfort
• Gezellige Lounge met fraai afgewerkte
hoekelementen, voorzien van een
opbergzakje

• Groot opbergvak onder de Lounge,
uittrekbaar t.b.v. de bedombouw

• Hoogwaardige kussens in de Lounge
• Ruime kledingkast met stang en vak voor
de was

• Verschuifbare design tafel

Interieur
• Houtdecor Light Grey met bekleding
Waterfall

combicassette rollo

• Twee dakluiken, voorzien van verlichting
en een verduistering- en insectenrollo

• Voor- en achterzijde en de zijwanden in
gladde beplating wit en voorzien van
speciale striping

Boordtechniek
• 12 V stroomvoorziening in de hele caravan
• CEE buitenaansluiting voor 230 V
boordtechniek

• Compact elektroblok met 230 V
zekeringsautomaat in de kledingkast
inclusief krachtige 340 W omvormer

• Comfortabele varioverwarming met
circulatie functie

• Draaibare, zwanenhalslampje in de
toiletruimte, in de keuken en in de Lounge

• Gasflessenkast voor 2 x 5 kg
• Verswatertank in keukenblok opgeborgen
• Voortentlamp

Keuken
• Grote koelkast 142 liter
• Praktisch 2 pits kooktoestel
• Praktisch kruidenrek in de keuken
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Coco
Technische Info
COCO

Lounge

€

Prijs

21.190,–

Breedte

cm

220

Lengte opbouw / totaal

cm

456 / 586

Totale hoogte / omloopmaat

cm

257 / 0

Bedmaten Voorzijde

cm

-

Zijzitgroep

cm

-

Alternatief

cm

-

Achter

cm

155x200

Ledig gewicht

kg

748

Massa rijklaar

kg

777

Laadvermogen

kg

123

Technisch toegestaan totaalgewicht

kg

900

Mogelijke maximale verhoging

kg

1100

Aantal slaapplaatsen max.

2

Chassis / enkelasser (1) tandemasser (2)

1

Verwarming

Vario Heat

Koelkast / waarvan vriesvak

l

142 / 15

Inhoud verswater- / vuilwatertank

l

20 / 0

Pakketten
Coco chassis pakket
Bestanddelen

ca. 8 kg
Prijs afzonderlijke opties €

Gewichtsverhoging naar 1.100 kg
(incl. AKS)

479,–

Kwaliteitsbanden op aluminium
velgen

489,–

1

Disselafdekking

189,–

1

Hordeur

279,–

Multifunctioneel
buitenstopcontact 12V, 220V, TV
en SAT

249,–

Bestanddelen

1

1

819,–

1

1

Twee grote, uitzetbare dakramen
met verduistering- en
insectenrollo

1

Spraakmakend raam - en
dakraamkader

409,–

1

Indirecte, dimbare ambiance
verlichting

499,–

1

Extra flexibele spotverlichting in
de lounge

99,–

1

Uittrekbare douche armatuur

89,–

1

Raam in de toiletruimte

299,–

1

Verswatertank 44 liter

179,–

1

Verrijdbare 23 l vuilwatertank

109,–

1

Warmwatervoorziening (5 l)

589,–

1

Pakketprijs

689,–
996,–

Totaalprijs afzonderlijke
opties

Pakketprijs
Besparing

2 standaard uitvoering

Prijs afzonderlijke opties €
919,–

1.685,–

1 inclusief

ca. 65 kg

Imposant, uitzetbaar voorraam
met verduisteringplissee

Totaalprijs afzonderlijke
opties

Besparing

Coco Glamping
pakket

4.010,–

3.029,–
981,–

0 exclusief
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Coco
De pluspunten in het interieur

Imposant, openslaand voorraam met
verduisteringsplissé (Glamping pakket)

Grote koelkast met 142 liter inhoud / 15 liter
vriesvak

Ruime kledingkast met stang en vak voor de was

Uitzetbaar raam in de toiletruimte met
uittrekbare kraan (Glamping pakket)

Plaatsbesparende, opklapbare wastafel

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

Verschuifbare design tafel

Chique raam- en dakluikkaders, omringd door
een chromen sierlijst (Glamping pakket)

Coco
De pluspunten van het exterieur

Rondlopende, geïntegreerde tentlijst voor de bijzondere COCO Lounge luifel. De luifel is via uw
dealer te bestellen.

Extra brede, ééndelige toegangsdeur

Hoogwaardige merkbanden, voldoen aan
norm voor Tempo 100

Voor- en achterzijde en de zijwanden in
gladde beplating en voorzien van speciale
striping

Optimaal lichtgewicht chassis

Octagon schokdempers

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

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