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Korte versie 

 

Upgrade voor lichte caravan voor starters 

Dethleffs c’joy: nieuwe outfit, meer comfort  

Dethleffs geeft zijn caravanserie voor starters c’joy een upgrade. Een innovatief 

houtdecor en stoffering van duurzame grondstoffen bepalen het nieuwe 

interieur. Bovendien zorgt een efficiënte compressorkoelkast in het modeljaar 

2023 voor een upgrade van de standaarduitrusting van de Dethleffs c’joy.  

 

De wendbare en compacte Dethleffs c’joy is gericht op jonge gezinnen en 

prijsbewuste kampeerliefhebbers en vormt de start bij Dethleffs. Voor het 

modeljaar 2023 maakt Dethleffs het interieur van de c’joy moderner en voert een 

nieuwe decor en stofferingen in. De meubelpanelen hebben nu een vriendelijk, 

licht houtdecor met dwars lopende nerf, wat het interieur groter doet lijken. Bij 

de nieuwe stoffering Kappan zijn de kussens lichtgrijs en beige, terwijl bij de 

nieuwe stoffering Timor turquoise rugkussens voor een gekleurd accent bij de 

antracietgekleurde zitkussens vormen. Het polyestergaren van de stofferingen is 

gemaakt van 100 procent gerecyclede PET-flessen en ontziet daarmee het milieu. 

Het garen, wat ook bij sportkleding wordt gebruikt, geeft de stoffen een 

aangenaam zachte haptiek. 

Alle c’joy-modellen beschikken voortaan over een efficiënte compressorkoelkast. 

Deze kan zowel tijdens het rijden met 12 volt alsmede met landstroom worden 

gebruikt en koelt snel en betrouwbaar.  

Voor de c’joy van het modeljaar 2023 worden verder de uitrustingspakketten 

Touring en Dynamik aangeboden. Het Touring-pakket bevat de 
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warmwatervoorziening met een Truma-boiler, een warmeluchtinstallatie en een 

50 x 70 centimeter  

groot hef-kanteldakluik. Het uitrustingspakket Dynamik zorgt naast de grote 

watertank en een reservewielhouder met name door de schokdempers en de 

veiligheidskoppeling voor meerwaarde, want de laatstgenoemde zijn voorwaarde 

voor een 100 km/u-toelating. 

Alle c’joy-modellen beschikken over een praktische, tweedelige toegangsdeur die 

aanvullende ventilatie mogelijk maakt en tegelijkertijd voorkomt dat kleine 

kinderen of honden zonder toezicht de caravan betreden of verlaten. Het dak, de 

voor- en achterwand van de c’joy zijn gemaakt van hagelbestendig GFK. In alle vijf 

c’joy-modellen kan de badkamer optioneel met een douche worden uitgerust.  
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Lange versie 

 

Upgrade voor lichte caravan voor starters 

Dethleffs c’joy: nieuwe outfit, meer comfort  

Dethleffs geeft zijn caravanserie voor starters c’joy een upgrade. Een innovatief 

houtdecor en stoffering van duurzame grondstoffen bepalen het nieuwe trendy 

interieur. Bovendien zorgt een efficiënte compressorkoelkast in het modeljaar 

2023 voor een upgrade van de standaarduitrusting van de Dethleffs c’joy.  

 

De start in de Dethleffs caravanwereld wordt gemaakt met c’joy. De wendbare en 

compacte caravan is verkrijgbaar in vijf verschillende indelingen en is een 

geschikte kampeeroplossing voor jonge gezinnen en prijsbewuste stellen. Dankzij 

het lage eigen gewicht kan de c’joy zelfs door trekkende voertuigen uit de 

compacte klasse met minder krachtige motor worden getrokken. Ook bezitters 

van rijbewijs B mogen onder bepaalde omstandigheden met een dergelijke 

combinatie rijden. Met een breedte van 2,12 meter kan met de c’joy bovendien 

over smalle toegangswegen worden gereden, wat zorgt voor een ontspannen reis 

voor caravanstarters, ook op krappe delen van de route.  

Nieuw, modern interieur  

Voor het modeljaar 2023 maakt Dethleffs het interieur van de c’joy moderner en 

voert een nieuwe meubeldecor en stofferingen in. De meubelpanelen hebben een 

vriendelijk, licht houtdecor met dwars lopende nerf, wat het interieur groter doet 

lijken en voor een behaaglijke woonsfeer zorgt. De bovenkasten krijgen lichte 

kleppen en decorstrepen die fraai aansluiten bij de stofferingskleuren. Bij de 
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vernieuwde c’joy kan worden gekozen uit twee stofferingen: Bij de stoffering 

Kappan harmoniëren kussens in lichtgrijs en beige met het nieuwe houtdecor van 

de meubels. Bij de stoffering Timor zijn zitkussens daarentegen in antraciet, terwijl 

turquoise rugkussens hier voor kleuraccenten zorgen. Bij beide stofferingen wordt 

de behaaglijke sfeer onderstreept door een qua kleur bijpassende stoffen 

bekleding. Ook bij de materiaalkeuze voor de stofferingen slaat Dethleffs bij de 

c’joy nieuwe, innovatieve wegen in. Het polyestergaren van de stoffen is gemaakt 

van 100 procent gerecyclede PET-flessen en ontziet daarmee het milieu. Het 

garen, dat ook wordt gebruikt in sportkleding, geeft de stofferingen een 

aangenaam zachte haptiek en draagt zo bij aan de behaaglijkheid in de c’joy. 

Efficiënte compressorkoelkast in alle modellen 

De keuken van de c’joy wordt in het modeljaar 2023 eveneens herzien, wat op het 

eerste gezicht echter minder opvallend is dan bij de meubels en stofferingen. In 

plaats van de tot nu toe gebruikte absorptie koelkast voorziet Dethleffs de caravan 

voor starters nu van een efficiënte compressorkoelkast. Deze kan zowel tijdens 

het rijden met 12 volt alsmede met landstroom worden gebruikt en koelt snel en 

betrouwbaar. Terwijl de modellen 410 LK, 420 QSH, 480 FSH en 480 QLK een 132 

liter grote koelkast met vriesvak hebben, heeft het model met 

eenpersoonsbedden c’joy 460 LE vanwege de constructie een koelkast met 83 

liter inhoud. 

De indeling van het grote gezinsmodel c’joy 480 QLK met tweepersoonsbed voor 

en stapelbedden achter heeft Dethleffs voor het modeljaar 2023 in geringe mate 

herzien. Zo sluit de badkamer nu direct op de stapelbedden aan, terwijl de 

linnenkast naar voren is verplaatst. Daardoor heeft deze indeling nu ook een grote 

koelkast met 132 liter inhoud.  

Uitrustingspakketten voor meer comfort en veiligheid 

Voor de c’joy van het modeljaar 2023 worden verder de uitrustingspakketten 

Touring en Dynamik aangeboden. Het uit andere series bekende Touring-pakket 
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bevat de warmwatervoorziening met een Truma-boiler, een 

warmeluchtinstallatie en een 50 x 70 centimeter groot hef-kanteldakluik en een 

hordeur. Bij het uitrustingspakket Dynamik wordt naast een mobiele 

vuilwatertank in de opbergkast voor gasflessen en een 44 liter grote 

verswatertank een reservewielhouder in de opbergkast voor gasflessen alsmede 

een serviceluik aan de buitenkant toegevoegd. Verder zijn bij het Dynamik-pakket 

schokdempers en een veiligheidskoppeling inbegrepen. Daarmee mag c’joy in 

combinatie met een geschikt trekkend voertuig worden gebruikt voor snelheden 

tot 100 km/u. 

Praktische, tweedelige toegangsdeur 

Alle c’joy-modellen beschikken over een praktische, tweedelige toegangsdeur. 

Deze is vooral gewild bij gezinnen en hondenbezitters, want het geopende 

bovendeel maakt aanvullende ventilatie mogelijk, terwijl het gesloten 

benedendeel voorkomt dat de caravan zonder toezicht wordt betreden of 

verlaten. Het dak, de voor- en achterzijde van de c’joy zijn gemaakt van 

hagelbestendig GFK. 

Indelingen voor elke doelgroep 

Zoals altijd kan in de serie worden gekozen uit vijf indelingen. Het kortste model 

c’joy 410 LK, met een opbouwlengte van 4,99 m, heeft stapelbedden in het 

achterste gedeelte, een toiletruimte, keuken en een grote, om te bouwen zitgroep 

in het voorste gedeelte en is daarmee een comfortabele startersmodel voor jonge 

gezinnen. De c’joy 420 QSH heeft een dwars in het voorste gedeelte geplaatst vast 

tweepersoonsbed en een midden-dinette. Keuken en badkamer bevinden zich in 

het achterste gedeelte. De indeling van de c’joy 460 LE wordt gekenmerkt door in 

de lengte geplaatste eenpersoonsbedden en een dinette in het voorste gedeelte 

met keuken en tegenoverliggende toiletruimte in het middengedeelte. De c’joy 

480 FSH biedt maximale ruimte voor stellen met een keuken en badkamer in het 

achterste gedeelte en een grote slaapruimte met in de lengte ingebouwd 
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tweepersoonsbed voorin. De grote gezinscaravan c’joy 480 QLK heeft een dwars 

geplaatst tweepersoonsbed in het voorste gedeelte, een grote zitgroep, keuken 

en badkamer erachter en stapelbedden achterin. Hier is ruimte voor zes personen. 

In alle c’joy-modellen kan de badkamer optioneel met een douche worden 

uitgerust.  

 

Indelingen 

     

c‘joy 410 LK c‘joy 420 

QSH  

c‘joy 460 LE c‘joy 480 

FSH 

c‘joy 480 

QLK 

 
Isny, juni 2022  
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Over Dethleffs 

“Niet zonder mijn familie!” besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde toen de eerste caravan van 

Duitsland, die hij toen nog ‘woonauto’ noemde, omdat de fabrikant van skistokken en zwepen zijn 

gezin tijdens lange dienstreizen bij zich wilde hebben. Het begrip ‘vrije tijd’ kenden toen slechts 

enkelingen, gezinsvakantie was een privilege en het toerisme stond nog in de kinderschoenen. 

Met de uitvinding van de Dethleffs-caravans begon een nieuw tijdperk, vooral voor de 

onderneming, die zich op een bepaald moment volledig aan de productie van caravans en later 

ook van kampeerauto’s wijdde.  

De pioniersgeest van Arist Dethleffs is ook tegenwoordig nog in de onderneming merkbaar: in de 

permanente verdere ontwikkeling van series, in talloze innovaties en natuurlijk centraal in het 

campingverhaal: het gezin. Van meet af aan is het bedrijf nauw verbonden met de plaats Isny im 

Allgäu. Door zijn engagement als ‘vriend van het gezin’ blijft het merk zich concentreren op zijn 

kerntaak.  

In Isny worden naast campers en caravans van het merk Dethleffs onder andere ook camper vans 

en urban campers voor de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van ’s werelds grootste 

fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 31.000 werknemers wereldwijd. Erwin 

Hymer Group verenigt aanbieders van kampeerauto’s, caravans en accessoires, alsmede verhuur- 

en financieringsmaatschappijen, onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de 

kampeerauto- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 

Elddis, Eriba, Etrusco, HYMER, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de 

kampeerautoverhuurders Crossrent, McRent en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, 

onderdelenleverancier Movera en het reisportaal Freeontour. Meer informatie is beschikbaar op 

www.erwinhymergroup.com. 


