
Onderweg in Bella Italia: het ’dolce vita’ is hier even-
zeer aanwezig als ongerepte natuur, een perfecte 
plaats voor liefhebbers van bergen en sport. ’s Avonds 
komt iedereen samen op de ’passeggiata’ – een  
wandeling op de strandpromenade – of slentert men 
door het doolhof van kleine steegjes. Van Italië moet 
je gewoonweg houden.
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 ª  De perfekte instapper: super voordelig in 
aanschaf met alles erop en eraan wat je 
nodig hebt 

 ª  Geen paniek bij smalle straatjes: met 2,12 m  
de smalste caravan in zijn klasse

 ª  Lichtgewicht: zo licht, dat de modellen ook door 
kleinere auto's te trekken zijn en veelal met enkel 
rijbewijs B (afhankelijk van trekauto) 

 ª  Beschermd tegen slecht weer: het dak, de voor- en 
achterzijde zijn gemaakt van het hagelbestendige GFK

 ª  Nergens op besparen: met veel opbergruimte en ruime 
laadcapaciteit kun je werkelijk alles meenemen, wat je 
ook nodig hebt 

De fiets inpakken en weg naar het Gardameer: zo ziet mijn per-
fect verlengd 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

DE PLUSPUNTEN C’JOY
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Méér  
met minder

Minder gewicht, lagere prijs, gewoon genieten van je mobiele huis op wielen. De c’joy 
heeft alles om van de vrijheid te kunnen genieten. En mede door zijn compacte afmetin-
gen en zijn lagere gewicht door veel auto's te trekken, veelal volstaat rijbewijs B. De c’joy 
biedt voldoende plaats voor complete gezinnen. En dat voor een aantrekkelijke prijs.  
Zo wordt vakantie vieren nog leuker! 
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Dit maakt zelfs het tanken leuk. De c’joy is met een totaalgewicht van 
minder dan 1.000 kg een lichtgewicht onder de caravans en dat kun je 
direct aan het brandstofverbruik zien

Waanzinnig! Dat is nog eens smal! Met een breedte van 2,12 m is de c’joy de slankste  
caravan in zijn klasse en ga je ook door smalle straatjes ontspannen op pad
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KEUKEN

Pasta bolognese 
alla mamma

Een praktische keuken met grootse uitvoering: incl. 3 pits kooktoestel, RVS spoelbak en ruime 
opbergmogelijkheden • 420 QSH | Portobello
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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
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WONEN

Zo lekker  
voelt vakantie

Handig: de zitgroep laat zich eenvoudig ombouwen tot bed • 410 QL | Portobello 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

12

Op vakantie niets te kort 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
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SL APEN

Heerlijk ontspannen

Eindelijk lekker ontspannen en je laten wekken door de ochtendzon. De twee éénpersoonsbedden laten zich  
optioneel eenvoudig ombouwen tot een groot tweepersoonsbed • 460 LE | Portobello

Optioneel heeft het stapelbed achterin de c’joy 3 slaapmogelijkheden 
voor kinderen • 480 QLK | Clipper
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SANITA IR

Lekker fris

Lekker fris aan de dag beginnen, de c’joy beschikt over een praktische 
toiletruimte, voor een frisse start van de dag • 410 QL | Portobello
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De bekledings-
varianten

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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c’joy 460 LE | Portobello
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Veelvoud  
in keuze
Hamerslag wit (standaard)

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.dethleffs.nl/caravans/cjoy

of in de separate prijslijst
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410 QL

3 / 4 Slaapplaatsen

420 QSH

3 Slaapplaatsen

460 LE

3 / 4 Slaapplaatsen

480 QLK

tot 7 Slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door de ombouw van de zitgroep, een stapelbed met 3 bedden en is optioneel. 

Compact, met  

veel opbergruimte  

en tot wel  

7 slaapplaatsen!
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