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c‘go Caravan to go! | vanaf pagina 6

Fris, brutaal en super gemakkelijk – Voor echt caravaning-plezier
– ook met kleinere auto’s en rijbewijs categorie B!

c’go

Toegestaan totaalgewicht* 1.200 tot 1.700 kg

Totale lengte (incl. dissel) 629 tot 761 cm

Totale breedte 220 tot 230 cm

Totale hoogte 260 cm

Aantal slaapplaatsen tot 5

* maximale waardes afhankelijk van model en gewichtsverhoging

Gewoon inpakken en ...... 
Compact, wendbaar en licht op vakantie, dat kan met onze c’go en c’trend modellen.
Ideaal voor actieve, spontane korte dagjes erop uit. En zuinig! Gunstig in aanschaf en in brandstofverbruik. 

ªª  tot 4 slaapplaatsen

ªª Stapelbed indelingen
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455 QL 515 ER475 FR 515 FR

565 FMK505 FSK

c‘trend Trendy kamperen! | vanaf pagina 18

Een mooie vakantie voor de beste prijs. Goede uitrusting draagt bij aan 
een frisse uitstraling.

c’trend

Toegestaan totaalgewicht* 1.300 tot 2.000 kg

Totale lengte (incl. dissel) 672 tot 813 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 260 cm

Aantal slaapplaatsen tot 5

* maximale waardes afhankelijk van model en gewichtsverhoging

Nog meer aantrekkelijke caravans
vindt u in onze aanvullende  
brochure met modellen uit de  
Camper- en Comfort Klasse.

Getoonde afbeeldingen in deze brochure tonen
deels alternatieve opties tegen meerprijs.

ªª  tot 4 slaapplaatsen

ªª Stapelbed indelingen

Caravans 2017
NL/B
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c’go

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.

Door zijn aantrekkelijke prijs en frisse looks 
heeft hij al veel trouwe volgers. Vier vrolijke 
bekledingen, een licht houtdecor en veel 
opbergmogelijkheden horen bij de c’go.

De voordelen van de c’go
ªª  Echt sterk in zijn klasse: 4 pittige bekledingen om uit te kiezen
ªª Aantrekkelijke prijs 
ªª Geschikt voor rijbewijs B (afhankelijk van de auto)
ªª Trendy, lichte en Scandinavische uitstraling met Vintage elementen
ªª  Standaard met een grote koelkast (142 liter/15 liter vriesvak) 
(modelafhankelijk, niet bij de 415 QL, 475 EL/FR)
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  Lichte en compacte caravans

  Bijzonder veel laadvermogen  
mogelijk

  Veelvuldige laad- en  
opbergmogelijkheden  

  Trapeze vormige ramen in  
grafietgrijs benadrukken het  
merk Dethleffs 

  Stroom besparende LED  
voortentverlichting

  Dak, voor- en achterzijde van GFK  

  Stabiele disselbak met een  
aluminium geribbelde bodemplaat
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c’go

415 QL

Echte vakantieliefde 
Acht verschillende modellen die met u op
ontdekkingsreis willen. Praktische opbergvakken,
handige aflegmogelijkheden en eenvoudig te reinigen 
werkbladen zijn bij alle modellen inbegrepen. 

Het dak, de voor- en achterzijde zijn van GFK, dat zorgt 
voor bescherming bij alle weersomstandigheden. 
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!

ªª  Hoe klein, groot kan zijn! De bistro keuken, voorzien van een 3 pits gasfornuis 
en ruime schuifladen

ªª Praktisch! De zitgroep is eenvoudig tot bed om te bouwen
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ªª  415QL | Fresh:  Deze c‘go is perfect voor een weekendje weg met z‘n tweetjes! Na een fijn ontbijt uit 
de bistrokeuken, heerlijk ontspannen er op uit. 
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c’go

535 QSK

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-pitsgasfornuis, aangename bedden en een eigen, 
aparte toiletruimte, maken het tot uw perfecte  
thuisbasis op uw vakantieadres. 

Deze indeling, met een stapelbed achterin de caravan, 
is ideaal voor het gezin. Ver weg van de ingang en 
voorzien van een eigen vouwgordijn. U kunt op een 
zwoele zomeravond rustig ontspannen buiten zitten 
en ongemerkt uw bed opzoeken.  

ªª  De schuifladen in de keuken zijn voorzien van het Soft-Close systeem

ªª  Kinderparadijs met stapelbed en een praktische afscheiding
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ªª  535 QSK | Lotus:  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. En fantastisch veel opbergruimte in elke hoek!
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c’go

ªª Hamerslag, Wit

De keuze is reuze!
Exterieur | Bekledingen | Modellen

*De kussentjes en de matrashoes in kleur zijn optioneel te bestellen.

ªª Casina White

ªª Lotus*

ªª Fresh*

ªª Moon*

ªª Forli*
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415 QL 475 EL430 QS 495 FR

535 QSK

515 DL

495 QSK

475 EL 475 FR 495 FR 515 DL

ªª  tot 4  
slaapplaatsen

ªª Stapelbed indelingen
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c’go

De voordelen

ªª  Goede (licht-) stemming: groot Heki 
dakluik met LED-verlichting (optie) 

ªª  Praktische aflegruimte onder de 
bovenkasten 

ªª  Praktische toegangsdeur met  
opbergvakjes (modelafhankelijk)

ªª  Spot on: verstelbare klik-spots zorgen 
voor variabele lichtbronnen

ªª  Gasfornuis met elektronische  
ontsteking

ªª  Vloer in Vintage Look. Electrische 
vloerverwarming optioneel

ªª  Gemakkelijk te reinigen oppervlaktes 
- in een veeg is alles weg

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
automatische ontsteking

ªª  Geruisloos en licht sluitend: de schuifladen 
zijn voorzien van het Soft-Close systeem 

ªª  De hordeur zorgt voor bescherming 
tegen kleine plaaggeesten (optie)

ªª Keuze uit 4 pittige bekledingen

ªª  12 volt stroomsysteem ook voor 
onderweg en LED indicator

ªª  Prima slaapcomfort dankzij  
koudschuimmatrassen en lattenbodem 

ªª  Grote koel-vriescombi (142 l / 15 l, 
modelafhankelijk)

ªª  Gezinsvriendelijke stapelbedindelingen
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ªª Praktische, grote opbergvakken

ªª Lichte en compacte modellen 

ªª Hoog laadvermogen mogelijk 

ªª  Lichtdoorlatende grafiet grijze  
trapezevormige ramen

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

ªª  Veilig onderweg met oplooprem en 
AKS

ªª  Stroom besparende LED  
voortentverlichting 

ªª  Dak, voor- en achterzijde van  
bestendiger GFK

ªª  Grote garage bij de stapelbedindelin-
gen

ªª  Praktisch en veilig: 4-voeter pakket 
(optioneel)

ªª  Hoogwaardige banden van Europese 
merken

ªª  ALKO Octagon schokdempers voor een 
optimale wegligging

ªª  Merkchassis van AL-KO

ªª  AL-KO Trailer Control (ATC) voor een maxi-
male, actieve rijveiligheid (optioneel)

ªª  Met AL-KO Big Foot steunen op iedere 
ondergrond stabiel (optioneel)
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c’trend

Trendy kamperen!
De naam zegt het al: drie zomerse bekledingen  
en een zuchtje Vintage zorgen voor het  
perfecte vakantiegevoel. Wie ook graag aan 
de buitenzijde een fraaie kleur ziet, kiest  
voor het optionele c’style pakket.  

Heeft u veel sportbagage? Met de optionele 
gewichtsverhoging naar maximaal 2000 kg 

wordt het laadvermogen bijzonder hoog. 
Maar vanzelfsprekend vindt u bij de c’trend 
ook lichte en compacte modellen, die met 
rijbewijs B te rijden zijn.

En, ook hier vindt u een omvangrijke  
uitrusting tegen een lage prijs. 

De voordelen van de c‘trend 
ªª Grote koelkast met vriesvak (142/15 l modelafhankelijk) 
ªª Kachel met ringverwarming voor optimale warmteverdeling
ªª Zomerse looks in trendy kleuren met Vintage elementen
ªª  Slaap lekker! Met een flexibel gelagerde lattenbodem en een 7 zones 
EvoPoreHRC matras in alle vaste bedden, ook in de stapelbedden 
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  Lichte & compacte modellen voor 
beginnende kampeerders, geschikt 
voor rijbewijs B (afhankelijk van de 
auto)

  Kleur bekennen! Met 3 pittige,  
optionele Style pakketten

  Bijzonder veel laadvermogen,  
door optionele gewichtsverhoging 
(tot max. 2000 kg)  

  Trapeze ramen in grafietgrijs  
benadrukken het merk Dethleffs 

  Stabiele uitdraaisteunen

  Stabiele disselbak met een  
aluminium geribbelde bodemplaat 
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c’trend

515 FR

Verfrissende ideeën
Echt verfrissend vinden wij, naast de grote en smalle 
koelkast, ook de zomerse kleuren van de c’trend. 
Heel praktisch: de hoeveelheid stopcontacten voor 
het opladen van uw Smartphones & Co. Maar ook u 
kunt hier uw accu goed opladen – in de riante twee-
persoonsbedden met een maximale breedte tot 160 
cm op schouderhoogte. En wie nog meer slaapplaats 
nodig heeft, bouwt de gezellige zitgroep eenvoudig 
om tot een riante logeerplaats.

Eindelijk vakantie – het is weer tijd voor het  
picknickkleed en de korte broeken. Echter, niet  
alleen de korte broeken kunt u kwijt in de c’trend 
515 FR – twee riante legkasten en een hangkast 
wachten op al uw vakantie-garderobe. Wordt het  
onverhoopt toch wat frisser? De ringverwarming 
zorgt snel voor aangename warmteverdeling in  
uw caravan.

ªª  Tijdens hete zomerdagen zorgt de coole koelkast met 142 liter inhoud voor de 
nodige verfrissing! Ook 1,5 liter flessen kunnen in de koelkast staand gekoeld 
worden (geen grote koelkast in de FSK)

ªª  Is dat even gezellig! Hier wacht het vaste bed (tot wel 160 cm breed) op 
uitslapers en voorlezers.

Voor groot en klein, een ieder kan zich 
verheugen op bijzonder ontspannen 

nachten in de caravan. Alle vaste bedden,  
maar ook de stapelbedden zijn uitgerust met 
het Dethleffs slaapzacht systeem.
Comfortabele EvoPoreHRC matrassen  
ondersteunen het lichaam bijzonder goed 
dankzij 7 hardheidzones. En de flexibel  
gelagerde lattenbodem draagt bij aan een 
diepe, vaste slaap. Dus … welterusten!
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ªª 515 FR | Musica: Vrolijke kleuren verspreiden een zomerse stemming, ongeacht het weer. De riante zitgroep verandert `s avonds in een aangenaam bed voor twee volwassenen.
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c’trend

505 FSK

Met het hele gezin trendy op vakantie
Wij verheugen ons op de grote vakantie. Bijvoorbeeld 
in deze riante familiecaravan, met een aparte slaap- 
en kinderkamer. Hier heeft een ieder zijn eigen  
kledingkast. De gemoedelijke zitgroep in het midden, 
is de ontmoetingsplek voor het hele gezin …

 

Standaard gaan ook het chassis, schokdempers en 
stabilisatorkoppeling van veiligheidsspecialist ALKO 
met u mee. Zo zijn u en uw geliefden tijdens de rit 
het beste beschermd. Goede reis!

ªª  Eindelijk vakantie! Al wakker? Even het vouwgordijn sluiten, nog eens heerlijk 
omdraaien en lekker verder slapen

ªª  Gordijn dicht en in het gezellige stapelbed nog maar eens ongestoord van 
nieuwe kampeeravonturen dromen
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ªª 505 FSK | Sinfonia: vakantietijd is tijd voor het gezin! Hier is plaats om te kleuren, te tekenen en om verhalen te vertellen.
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c’trend

475 FR

Het wordt een bonte zomer!
Voor alle c’trend modellen zijn er optioneel drie 
verschillende uitvoeringen van het Style pakket 
beschikbaar. U heeft de keuze uit het heldere „Blue 
Sky“, het mediterrane „Golden Sunrise“ of het frisse 
„Green Apple“. 

Deze trendy kleuren van het Style pakket brengen u 
gegarandeerd in vakantiestemming en verdrijven de 
sleur van het dagelijkse leven. 

Naast de opvallende buitenbeplating bevat het Style 
pakket tevens chique aluminium velgen en vanzelf-
sprekend schitterende bijpassende bekleding in het 
interieur.

ªª  Fraai vormgegeven dankzij de grote kledingkast en de open sanitaire ruimte 
met grote spiegel

ªª  Dat is stijlvol: slimme opbergzakken aan de gordijnen en bij het bed en 
stopcontacten binnen handbereik
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ªª  475 FR | Green Apple: Frisse stijl - met een moderne grijstint en pittig appelgroen als kleuraccent. Echt om op te eten. 
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c’trend

ªª Hamerslag, Wit ªª Bicolour Welsh White / Virginia eiken

De keuze is reuze!
Exterieur | Bekledingen | Modellen

ªª Musica*

ªª Sinfonia*

ªª Opera*

*De kussentjes in kleur zijn optioneel te bestellen.
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455 QL

505 FSK

515 FR

475 FR

515 ER

565 FMK

ªª Hamerslag, Golden Sunrise

ªª Hamerslag, Green Apple

ªª Hamerslag, Blue Sky

ªª Green Apple

ªª Orange Sunset

ªª Blue Ocean

Style pakket (tegen meerpriijs)

ªª   tot 4 
slaapplaatsen

ªª Stapelbed indelingen
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c’trend

De voordelen

ªª  Goede (licht-) stemming: groot Heki 
dakluik met LED-verlichting (optie) 

ªª  Slimme opbergplaatsen – ook onder de 
bovenkasten

ªª  Fraai vormgegeven entree met  
garderobe

ªª  Spot on: verstelbare klik-spots zorgen 
voor variabele lichtbronnen

ªª  Gasfornuis met elektronische  
ontsteking

ªª  Modern en robuust: vloer in  
jachtoptiek

ªª  Praktisch en altijd binnen handbereik: 
stopcontact in de zitgroep

ªª  Gemakkelijk te reinigen oppervlaktes 
- in een veeg is alles weg

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
automatische ontsteking

ªª  De hordeur zorgt voor bescherming 
tegen kleine plaaggeesten (optioneel)

ªª  Het onderste stapelbed is opklapbaar, 
inclusief groot serviceluik

ªª  Prima slaapcomfort dankzij het  
Slaapzacht systeem 

ªª  12 volt stroomvoorziening ook  
onderweg en een LED indicator

ªª  Warmwatervoorziening Truma Therme 
in het „Touring pakket” (optioneel)

ªª  Grote koel- vriescombi (142 l / 15 l, 
modelafhankelijk)
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ªª  Kamperen, ook als het echt koud is! Met  
het optionele Truma Winter Comfort pakket 

ªª  Hoogwaardige banden van Europese 
merken 

ªª  Lichtdoorlatende grafiet grijze 
trapeze ramen

ªª  Praktisch en veilig 4-voeter pakket 
(optioneel)

ªª  ATC voor maximale, actieve rijveilig-
heid van het hoogste niveau (optie)

ªª  Merkchassis van AL-KO

ªª Praktische, grote opbergvakken ªª  Veilig onderweg met oplooprem en  
AKS van ALKO

ªª  Dak, voor- en achterzijde van  
bestendiger GFK

ªª Lichte en compacte modellen  ªª  Stevig en praktisch: veel opbergruimte 
in de disselkast met geribbelde bodem

ªª  ALKO Octagon schokdempers voor een 
optimale wegligging

ªª  Levensreddende rookmelder als be-
scherming tegen brand (optioneel)

ªª  Gasdrukregelaar met Crash Sensor en 
met EisEx (optioneel)

ªª  c‘style pakketten (optie): 3 buitendesigns, 
3 bekledingen en aluminium velgen
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Ook in geval van pech onderweg
Zodat 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.
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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 
campingvakantie 

Sinds 2005 worden wij jaarlijks gecertificeerd door 
een ecologisch instituut - vanwege onze inspanning 
voor een efficiënt milieu-management.  
Daartoe behoort ook, naast de afvalreducering in 
alle geledingen, het verwarmen van onze fabriek en 
kantoren door middel van het verbranden van ons 
eigen houtval. Zo besparen wij op waardevolle ener-
gie en jaarlijks ongeveer 500.000 liter stookolie.

Uitstapjes 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.
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Dethleffs Nederland en Belgie
info@dethleffs.nl · www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be 

NL/B

E 1
10

8 
/ 

11
20

 
 

08
.1

6 
/ K

oh
lh

am
m

er
 /  

w
w

w.
in

al
le

rm
un

de
.d

e

Hartelijk dank voor uw interesse in onze caravans. Meer modellen vindt u  
ook in onze andere caravan brochure. Deze en/of meer informatie over Dethleffs 
sturen wij u graag toe. Gebruikt u daarvoor het online contactformulier op  
http://www.dethleffs.nl/info/

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze 
folder laten deels decoratie elementen zien, die niet tot de leveringsuitrusting 
behoren, of alternatieve design of opties die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. 
Meer technische informatie, uitrusting en prijzen vindt u in de speciale prijslijst. 
Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.




