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Compact-Klasse

c’go • c’trend • Tourist HD
Eenvoudig en ongecompliceerd!

Ontdek het reisplezier vanaf het begin - met onze  
compacte caravans!

Ze laten zich eenvoudig en ongecompliceerd trekken en 
manoeuvreren en zijn ook geschikt voor de kleinere  

auto’s. Door hun vriendelijke prijs en het geringe  
brandstofverbruik van de auto besparen onze  

compacte caravans op uw vakantiebudget.

Overigens kunnen veel van deze modellen 
ook met rijbewijs categorie B en een 

kleinere auto worden gereden!
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415 QL Compact en daarbij 
prima uitgerust 

475 EL Aangename,  
hooggeplaatste  

eenpersoonsbedden met 
veel opbergruimte eronder

475 FR Van de gezellige 
rondzit, is ook een extra 

tweepersoonsbed te maken

495 QSK Met stapelbedden 
voor onze kleine  

kampeerders

400 DB compact en  
wendbaar met maar   

613 cm lengte

505 FSK met stapelbedden 
voor kleine kampeerders 

460 DB van buiten compact 
– van binnen wonderlijk 

ruim

515 ER veel opbergruimte 
onder de hoger geplaatste 

enkele bedden

455 QL compact en  
prima uitgerust

460 V aangename  
eenpersoonsbedden  

en veel opbergruimte 

565 FMK veel ruimte biedt 
dit grote gezinsmodel

475 FR veel ruimte voor 
twee met Frans bed en 

rondzitgroep 

c’go
Fris, brutaal en super gemakkelijk 
– Voor echt caravaning-plezier 

– ook met kleinere auto’s en 
rijbewijs categorie B!

Modellenoverzicht
Compact-Klasse

c’trend
Mooier kamperen tegen  

de beste prijs, hier komen  
de goede uitrusting en  

stijvolle verschijning samen.

Tourist HD
De kleine wereldreiziger met zijn opvallende  

design en praktische hefdak.
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Caravan to go!
Come on let’s go! Wat u ook van plan bent  – 

deze kleine, lichte en compacte caravan is heel 
flexibel. Dankzij zijn slanke figuur is de c’go  

heel eenvoudig te rangeren en zo een  
ongecompliceerde reisbegeleider. 

 c’go
Extra voordelen
+ Hoogwaardige technische componenten
+  Vijf pittige interieurkleuren met  

bijpassende optionele kussenset  
+ Gemakkelijk te onderhouden werkbladen  
+ Standaard veiligheidsuitrusting  
 en geschikt voor Tempo 100
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475 FR / Viola  Voor wie sportief onderweg is,  
is goede rust ook belangrijk. Hoe zou dat zijn, 
in het riante Franse bed met een aangename 
schuimmatras en lattenbodem? De praktische 
toilet- en doucheruimte zit er direct naast.

c’go
Caravan to go!

Vier verschillende modellen die met u op  
ontdekkingsreis willen. Praktische opbergvakken, 

handige aflegmogelijkheden en eenvoudig te reinigen 
werkbladen zijn bij alle modellen inbegrepen. 

Voor bescherming rondom bij alle  
weersomstandigheden zorgt het dak van GFK.  
De goede (licht)-stemming is ook standaard – 

zelfs wanneer het regent!

 
Onze tip:  

Voor de kleinere  
compacte caravans, volstaat 
normaal gesproken rijbewijs  

catgorie B. U heeft geen grote SUV 
nodig. Dus … weg met die tent …  

de nieuwe vrijheid van  
de caravan roept!

475 FR / Viola  Deze c’go is perfect voor een trip 
met zijn tweeën. Er ‘s morgens lekker op uit en ‘s  
avonds onderuit in de rondzit. Zin in iets lekkers? 
Tover dan snel een heerlijk pasta gerecht uit de 
“bistro-keuken”.
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495 QSK  Of het nu een opblaasboot is of de  
fietsen, met een omhooggeklapt stapelbed 
ontstaat een royale garage. En door het grote 
serviceluik kunt u alles gemakkelijk inladen.

495 QSK  De compleet uitgeruste 
keuken heeft voldoende  
opbergmogelijkheden en een 
soft-close systeem voor het  
geruisloos sluiten van de laden.

495 QSK / Forli  Hier is voldoende  
ruimte voor grote en kleine kampeerders:  
met een gemoedelijke zitgroep,  
tweepersoonsbed voor de groten en  
een eigen, af te scheiden ruimte met  
stapelbedden voor de kinderen.  

c’go
Allen (en alles)  

aan boord!
Een weekendje weg of een vakantie aan zee?  

In de c’go is alles aanwezig, dat u voor uw vakantie 
nodig heeft. En dat voor een echt heel  

aantrekkelijke prijs!  

Kwaliteits merk-apparatuur, een keuken met een 
3-pits gas komfoor, aangename bedden en een 

eigen, aparte toiletruimte, maken het tot uw 
perfecte thuisbasis op uw vakantieadres.

Dat maakt kamperen leuk!
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BEKLEDINGEN
Brutale kleuren, vrolijke 

mensen! 
Trendy kleuren, ronde vormen - het interieur van de 

c’go zorgt voor een goede stemming. Kies uw favoriet 
uit een van de vijf kleuren voor uw thuis op wielen. 
De bijpassende kussens, met een helder patroon, 

kunt u het beste direct meebestellen! 
En na de vakantie kunnen de uitritsbare  

hoezen in de wasmachine.
Viola: een prettige combinatie in trendy violet 

Lotus: weelderig groen, waar de reis ook heen gaat 

Tonga: warme roodtinten laten in de c‘go elke  
dag de zon weer schijnen

Marlos: moderne mix in chique grijstinten

Forli: van deze schitterende turqoise tinten krijg  
je zin in de zee
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c’trend
Trendy kamperen!
De naam zegt het al: vijf chique  

bekledingsvarianten, meubels in trendy  
hout- en lederoptiek, vijf populaire indelingen 

en standaard veiligheid. 

 c’trend
Extra voordelen
+  Grote koelkast met vriesvak  

(142/15 l modelafhankelijk) 
+  Kachel met ringverwarming voor optimale  

warmteverdeling  
+  Hoogwaardige bekledingsvarianten met extra 

grote kussens 
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515 ER/Mateo  Overdag onderweg, ‘s 
avonds in de zevende kampeerhemel - 
dankzij aangename schuimmatrassen  
en houten lattenbodems.

Of Italiaans „Gelato”  of een koud 
biertje – hier is ruimte, ruimte,  
ruimte! De koelkast met 142 liter 
inhoud en een apart vriesvak  
met 15 liter inhoud is in bijna  
alle modellen standaard.

c’trend
Relaxen  

is de Trend!
Grote zitkussens en de trendy materiaalmix 

zorgen voor een echte lounge-sfeer. Design en 
een goede uitrusting gaan hand in hand: Een 

echt “coole toren” is de ruimte besparende, 
smalle koelkast. En ook de ringverwarming 

is hier standaard - deze verdeelt  
behaaglijke warme lucht  
gelijkmatig door de hele  

caravan.

515 ER / Mateo  Vakantielounge voor  
puur genot!
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505 FSK / Ferro  Vakantie is tijd voor het 
gezin! Hier is veel ruimte om te spelen, te 
kletsen of verhaaltjes te luisteren.

c’trend
De keuze is 

reuze! 
Ook in de c’trend – onze meest geliefde  

indelingen: van ruime gezins-caravan met  
slaap- en kinderkamer tot ruime  

eenpersoonsbedden. 

Voor elke vakantie de ideale reisgenoot.  
Standaard veiligheid altijd aan boord - 

dankzij het AL-KO chassis,  
stabilisatorkoppeling (AKS) 

en meer. 

 

Onze tip: 
Daar overnachten waar u 

een goede nachtrust wordt  
gewenst door een nieuwsgierige vos of 

konijn? Dat gaat prima met het  
optionele „Autark-pakket” (accu en oplader). 

Wie in de winter onderweg is kan ook  
eens kijken naar de optionele  

„Winter-pakketten”. 

Meer hierover op www.dethleffs.nl     
www.dethleffs.be
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505 FSK / Ferro  Eindelijk vakantie! Lekker uitslapen, 
een goed boek lezen of de vouwwand voorzichtig 
sluiten en nog even heerlijk omdraaien ...

505 FSK  Gordijn dicht en in het gezellige 
stapelbed heerlijk over mooie avonturen  
op de camping dromen.
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BEKLEDINGEN

c’trend
In de c‘trend is het gewoon mooi wonen! En zoals 
zijn naam al aangeeft, zorgen vijf chique, nieuwe  

bekledingsvarianten voor pit in het interieur.  
Hier is alles perfect op elkaar afgestemd: geraffineerd  

genaaide structuurstoffen, een interessante 
 materiaalmix en meubels in trendy bi-color  
design. Uitgekiende zitplaatsen met grote,  

aangename kussens nodigen uit om te relaxen.
 

Nu direct instappen  
en ontspannen! Ferro: gereserveerd elegant in chique grijstinten

Mateo: glanzend perspectief in fris groen  
en chique grijs 

Diego: warme mocca-tinten gecombineerd  
met fruitig-fris abricot 

Vico: helemaal trendbewust in fris blauw en chique grijs 

Pablo: natuurlijke kleur voor pure harmonie
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 Tourist HD
Extra voordelen
+ Aerodynamische vormgeving
+ Afgerond dak
+ Drie buitendesign varianten
+  Uitstekende rijeigenschappen dankzij de compacte 

afmeting en het lage zwaartepunt
+ Slechts 210 cm breed
+ Lage instap
+ Groot afgerond raam voorzijde
+  Royaal hefdak met gewichtsbesparende  

aluminium constructie

Tourist HD
Luchtig en licht

Aerodynamisch ruimtewonder met hefdak,  
geraffineerde details en mooie pasteltinten -  

de Tourist valt op en geeft je echt zin in de  
vakantie. 
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460 V / Toffee  Naar wens koken  
ambitieuze campingkoks direct op  
3 pitten (optioneel)

Panoramadakluik 
(optioneel) 

460 V / Toffee  Echt gezellig:  
warme hout- en carameltinten  
in het interieur

 
TOURIST HD

Licht, lucht en het 
plezier van het reizen

Ongecompliceerd de wereld rond met de lichte 
Tourist! Het afgeronde dak ziet er niet alleen chique 
uit, het zorgt ook voor een perfecte aerodynamiek 

en gering brandstofverbruik. 

Dankzij het standaard hefdak kan de kleine 
compacte op de bestemming boven zichzelf  

uitstijgen en biedt zo heel veel hoofdruimte. 
Met zijn opvallende verschijning,  

geraffineerde details en frisse  
kleuren is het een echte 

eyecatcher.

 
Licht en luchtig! 

Het optionele  
panoramadakluik voor  

het hefdak brengt veel licht en 
lucht in de caravan.  

Nog meer aantrekkelijke opties voor 
een kleine prijs vindt u ook in het 

„Tourist-pakket“.
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BEKLEDING
En buitenkleuren

Hier wacht de nieuwe relax-oase voor de vakantie 
op u! Met warme mocca-, caramel- en zandkleuren  

in het interieur is ontspanning gegarandeerd.  
En het panoramaraam voorin opent nieuwe  

perspectieven. 
Van buiten oogt niet alleen de vormgeving stylish, 

maar ook bijvoorbeeld de mooie pasteltinten 
zoals „Cacao Grey“ en „Laguna Blue“. 

En, al zin in de zee  
en het strand?

Standaard houtdecor: Calva Apfel

Standaard bekleding: ToffeeVersion White Version Laguna Blue Version Cacao Grey

Zitten als onder een sterrenhemel! 
Terrasfeeling onder het grote voorraam.

Compleet uitgeruste toilet  
ruimte met warm houtdecor
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Overal slimme opbergruimtes -  
ook in de gordijnen

Praktisch en altijd binnen handbereik: 
stopcontact in de zitgroep

Gasfornuis met elektronische ontsteking12 Volt stroomvoorziening via de auto accu

Opruimen a.u.b.! Kledingkast en ingangsdeur 
met veel vakken (afhankelijk van model)

Trendy: Vloer in vintage- en jachtlook

Goede (licht-) sfeer: LED-verlichting voor 
baldakijn/voorraam (optioneel)

Gemakkelijk te reinigen oppervlaktes -  
in een veeg is alles weg

Praktische, grote opbergvakken Compacte voertuigafmetingen  
voor ontspannen reizen

Stevig en praktisch: veel opbergruimte  
in de disselkast met geribbelde bodem

Fijn bij storm en hagel:  
het bestendiger GFK dak

Veilig onderweg met oplooprem en AKS 
(optioneel bij Tourist)

Perfect slaapcomfort dankzij houten lattenbo-
dem en hoogwaardige schuimmatras

De hordeur zorgt voor bescherming tegen 
kleine plaaggeesten (optioneel)

Dethleffs 
meerwaarde 

voordelen
In uw Dethleffs zitten maar liefst meer dan 80 

jaar liefde voor caravaning. En wij werken  
sindsdien aan steeds weer nieuwe ideeën  

voor uw mobiele thuis. Van perfect 
slaapcomfort tot plezierig koken,  

wij hebben aan alles gedacht. 
 

Goede reis!

Hoogwaardige banden van  
Europese merken

Merk chassis van AL-KO
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c‘go

 c‘trend

  Tourist HD

Fantastische 
voordelen in  

de aangegeven 
series: 

Spot on: verstelbare klik-spots zorgen  
voor variabele lichtbronnen

Nieuwste Truma verwarming met automatische 
ontsteking (Ringverwarming standaard in c’trend)

Lichte en compacte modellen voor  
de kleinere trekvoertuigen
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Uitstappen 
voor de 

instappers! 
Mensen die net hun rijbewijs hebben gehaald en  
instappers ... opgepast! De meeste voertuigen uit 

 deze klasse kunnen met rijbewijs categorie B en ook 
met de kleinere trekvoertuigen worden gereden.  
Compact en wendbaar, dus ook prima geschikt  

voor de kleine uitstapjes. 
De voertuig-”adviseur” op de Dethleffs website 

helpt u bij uw keuze voor uw perfecte  
vakantiebegeleider - en dan op naar 

de dichtstbijzijnde Dethleffs 
dealer.

 

Ook in geval van 
pech onderweg   

Opdat u zorgeloos op vakantie kunt in heel Europa,  
hebben wij in heel Europa “familieleden”, die u  

daadkrachtig verder kunnen helpen, wanneer u dat  
nodig mocht hebben. Ongeveer 350 dealers staan  

bij vragen, problemen of pech voor u klaar.  
U moet snel een onderdeel hebben?  

Wij hebben permanent 18.000 onderdelen  
op voorraad, waarvan de meestal al binnen  

enkele dagen bij de betreffende  
dealer kunnen zijn.

Milieuvriendelijk 
Eigenlijk logisch, dat wij ons sterk maken voor een goed  

milieu - omdat het buiten zijn en de pure natuur beleven de 
belangrijkste items zijn bij een camping vakantie!

Sinds 2005 worden wij jaarlijks gecertificeerd door een  
ecologisch instituut - vanwege onze inspanning voor een  
efficiënt milieu-management. Daartoe behoort, naast de  

afvalreducering in alle geledingen, ook het verwarmen door 
middel van ons eigen houtafval. Zo besparen wij op  

waardevolle energie en jaarlijks ongeveer 500.000 liter 
stookolie.
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Maak ook kennis met 
de andere Dethleffs caravans!

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in 
onze caravans. Nog meer caravan modellen kunt 

u vinden in onze aanvullende brochure met modellen 
uit de Camper- en Comfort Klasse. Deze en andere  

informatie over Dethleffs en onze familie klantenclub  
sturen wij u graag toe. U kunt deze eenvoudig bestellen 

via het internet of via een email aan info@dethleffs.nl.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden
Wij verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat 
afbeeldingen in deze brochure deels alternatieve designs 

of speciale uitrustingen tonen, waarvoor meerkosten 
ontstaan. Voor technische informatie, uitrusting en 

prijzen verzoeken wij u de aparte prijslijst te 
raadplegen. Kleurafwijkingen zijn  

druktechnisch mogelijk.  

Dethleffs Nederland B.V.
Postbus 20 • 7480 AA Haaksbergen
info@dethleffs.nl • www.dethleffs.nl • www.dethleffs.be

NL/B


