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 ª  Voor ieder wat wils: ruime keuze voor  
kleine en grote gezinnen

 ª  Frisse look: speels, modern interieur met een 
vrolijke bekledingskeuze voor de individuele 
smaak

 ª  Beschermd tegen grillige weersomstandigheden: 
het dak, voor- en achterzijde zijn gemaakt van 
het hagelbestendige GFK materiaal

 ª  Niets blijft thuis: met veel opbergruimte en een hoge 
laadcapaciteit kunt u alles meenemen wat u nodig 
heeft

 ª  Lichtgewicht: zo licht, door veel auto’s te trekken en veelal 
geschikt voor het normale B rijbewijs (afhankelijk van de 
trekauto)

PLUSPUNTEN

Op vakantie vind ik opbergruimte een must. De c’go heeft me 
meteen overtuigd. Dankzij de talrijke handige vakken en laden 
hoeft geen enkel familielid zijn favoriete spel of sportuitrusting 
thuis te laten. Bovendien is het de knappe versie van een  
rijdende vakantiewoning, met een gezinsvriendelijke prijs. 

Stefanie Koller • Marketing, fervent kampeerster
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WONEN

Gezelligheid kent  
geen grenzen

Super flexibel: gezellig samen zitten of een extra slaapplaats? In een mum van tijd kan de zitgroep worden 
omgebouwd • 495 QSK | Blue Lagoon

Vrolijkheid alom; kies je eigen favoriete kleur voor het interieur  
• 495 QSK | Green Paradise
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Een ruime rondzitgroep met veel opbergmogelijkheden: je kunt kiezen uit vier schillende bekledingsvarianten • 495 FR | Sunshine
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Echt veel ruimte in de keuken. Ruime keukenkastjes en royale lades met softclose sluiting maken de keuken in de c’go tot een perfect ruimtewonder • 495 FR | Sunshine



KEUKEN

Koken voor  
de hele familie

Uw c’go is uitgerust met een 3-pits kooktoestel, RVS spoelbak en koelkast met 
vriesvak, speciaal voor de lekkere ijsjes in de zomer • 495 QSK | Blue Lagoon

De keuken van de c’go schittert in een modern design en biedt veel plaats voor allerlei kookgerei • 525 KR | Blue Lagoon
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SL APEN

Knuffelen  
met uitzicht

Veel ramen en een perfect uitzicht, dat bieden alle indelingen van de c’go. Bij  
indelingen met het vaste bed voorin heeft u de keuze: ofwel optioneel een groot 
raam, ofwel liever een gezellige hoek zonder raam

Uw c’go is er in drie verschillende stapelbed-indelingen. En heeft u nog een 
plek extra nodig? De stapelbedden zijn ook met 3 bedden te bestellen
• 495 QSK | Blue Lagoon
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SANITA IR

Een frisse start  
van de dag

Comfortabele badkamer door een open wastafel met grote spiegel • 495 FR | Sunshine

In een handomdraai weer schoon. Wie graag in de c’go wil douchen:  
voor alle indelingen is een douchepakket optioneel mogelijk

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

of in de prijslijst
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Het gezellige bedoppervlak trekt u gewoon naar beneden en bereikt u via een ladder • 525 KR | Blue Lagoon

Alle bedden  
de lucht in

C’GO UP

Met slechts één handgreep verdwijnt het hefbed tegen het plafond.  
Zo wordt het slaapgedeelte in een handomdraai een zitgroep  
• 525 KR | Blue Lagoon

 
208 cm  stahoogte
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 Het hefbed werd nog maar net onder het dak geschoven, of er komt leven in de c’go up.  

Bij slecht weer wordt het spel gewoon voortgezet in het kindergedeelte • 525 KR | Blue Lagoon

Ondanks de compacte afmetingen heeft de c’go up 7 comfortabele slaapplaatsen aan boord:  
gezellige stapelbedden voor de kinderen en een comfortabel hefbed (200 x 140 cm) voor  
volwassenen. Als dat nog niet volstaat, tovert u de zitgroep gewoon om tot twee extra bedden  
• 525 KR | Blue Lagoon

Ruimte  voor max.  7 personen
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Veelvoud in 
keuze

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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Hamerslag wit (standaard)

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

415 QL

3 slaapplaatsen 3 slaapplaatsen

430 QS 475 EL

3 slaapplaatsen

475 FR

4 slaapplaatsen

495 FR

4 slaapplaatsen

525 KR

7 slaapplaatsen

465 KR

6 slaapplaatsen

565 FMK

6 slaapplaatsen

535 QSK

6 slaapplaatsen

495 QSK

6 slaapplaatsen

c’go up, hamerslag wit (standaard)
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Met alle comfort
BETROUWBA ARHEID

Op internet hebben we veel meer info over het Dethleffs Slaap-Zacht systeem. 
Kijk eens op: www.dethleffs.nl/slaapzacht

AirPlus ventileert de bovenkasten en voorkomt zo de vorming van condenswater

Flexibele lattenbodems en ergonomische 7-zone matrassen: alsof u op wolken slaapt

Waar warme lucht snel afkoelt, ontstaat vocht. Bij een caravan gebeurt dat vooral op  
de buitenwand, als het buiten heel koud is. Met het AirPlus-systeem ventileren we de  
bovenkasten en zorgen zo voor een ventilatiecircuit, dat de vorming van condenswater 
van meet af aan voorkomt. Het resultaat: een gezonde binnenlucht zonder schimmel-
vorming of vochtplekken. 

In uw mobiele huis wilt u hetzelfde comfort als thuis. Rustgevende nachten worden  
gegarandeerd door het Dethleffs Slaap-Zacht systeem.
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Bij iedere weers- 
omstandigheid

BETROUWBA ARHEID

Meer informatie over winterkamperen kunt u vinden op 
onze website: www.dethleffs.de/winterproof

Geschikt voor de winter: bij buitentemperaturen van 0 °C kan het 
interieur permanent worden verwarmd op 20 °C. 

Winterbestendig: bij weersomstandigheden van –15 °C is hij binnen 
4 uur opgewarmd naar een temperatuur van +20 °C.

De Allgäu, waar wij sinds 1931 zijn gevestigd, staat bekend om zijn strenge winters.  
Wij weten dus heel goed wat u nodig heeft, als het gaat om kamperen in de winter.  
Alle Dethleffs caravans zijn standaard uitgerust voor kamperen in de winter. Met de 
bijzonder geavanceerde wintercomfortpakketten wordt uw caravan wintervast en ideaal 
voor intensief gebruik in sneeuwrijke oorden. Met deze winterbestendige uitrusting blijft 
het ook gezellig en warm bij lagere temperaturen.

Een vakantiehuis vlak naast de skipiste, binnen net zo lekker warm als thuis

Veilig het koude jaargetijde door met een winterbestendige caravan met wintercomfortpakket 
van Dethleffs
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Veiligheid voor alles!
BETROUWBA ARHEID

Uw veiligheid is ons alles waard en daarom maken wij alleen gebruik  
van de meest betrouwbare voertuigonderdelen van leveranciers die wij  
vertrouwen. Onze caravans staan afgesteld op snelheden tot max. 100 p/uur.  
En met het optionele Dethleffs Veiligheidspakket bent u verzekerd van 
een aantal interessante aanvullingen op de standaarduitrusting, zoals ATC, 
crashsensor en rookmelder.

Het Dethleffs Veiligheidspakket is optioneel verkrijgbaar. Het biedt u een ATC, crashsensor  
en rookmelder voor optimale veiligheid

De zelf nastellende Premium remmen zorgen voor een optimaal verkorte remweg

Tot 5 meter kortere remweg
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Een bezoekje méér dan waard!

im Allgäu

Dethleffs van  
dichtbij ervaren

BETROUWBA ARHEID

In het wonderschone Allgäu kunt u kennismaken met de 'wieg' van uw mobiele huis. 
Vakmanschap is hier een traditie, dus het is niet verwonderlijk dat Isny de bakermat  
van de caravan is. Al 90 jaar leggen wij de nadruk op betrouwbaarheid. Hoogwaardige 
onderdelen en constante kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u altijd kunt vertrouwen 
op uw “Made in the Allgäu” voertuig. 

Dethleffs is één van de grootste productielocaties voor recreatieve voertuigen in Europa 

Gemotiveerde medewerkers, hoogwaardige materialen en constante 
kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk plezier beleeft 
aan uw voertuig
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Driemaal bekroonde  
betrouwbaarheid

SERVICE

Deskundig advies, bij de Dethleffs dealer bij u in de buurt Kom gewoon eens langs!

De 'Fairness-prijs', die we voor de derde 
keer op rij hebben ontvangen, en vele 
andere onderscheidingen van klanten 
vervullen ons met trots. En deze bewij-
zen: bij Dethleffs voelen klanten zich 
ook na de aanschaf in goede handen. 

En hiervoor zeggen wij u: dank u wel!
Maar wat bedoelen we met 'fairness'?  
Dat u altijd kunt vertrouwen op ons en  
op onze zakenpartners. Bij zo'n 330  
verkoop- en servicepartners van Dethleffs. 
En als u onderdelen nodig heeft, worden 
deze binnen drie dagen geleverd. Zodat u 
weer snel op pad kan voor uw volgende reis!
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Wij zijn er  
altijd voor u!

SERVICE

Volg onze spannende avonturen op  
Instagram en bekijk daar ook onze laatste 
modellen. Dan krijgt u meteen zin in  
vakantie! Bezoek ons ook op Facebook.  
Hier vindt u het laatste nieuws over  
Dethleffs, spannende wedstrijden en  
berichten van de Dethleffs familie. 

78



Wij danken u voor uw interesse in onze caravans. Informatie over de Dethleffs familie sturen wij  
u graag toe. Informeer bij uw dealer, download vanaf de website of vraag brochures aan via internet.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze folder bevatten 
deels decoratie-elementen die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve designs  
respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meerprijs van toepassing is. Meer technische gege-
vens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van de decoratie onze kampeerauto’s:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

Fotografie: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock
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