
Caravans 2015
Kompakt-klassen

DK/N



 
Kompakt-klassen

c’go • c’trend • Tourist HD
Enkel og ukompliceret!

Mærk rejseglæden fra starten – med vores kompakte  
campingvogne!

De er lette at køre med, kan nemt rangeres og så er  
de også velegnede til små biler, så her sparer du på 

brændstofforbruget!

Som regel er der kun behov for et almindeligt 
kørekort (klasse B) for at måtte køre med 

en lille kompakt campingvogn.
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MODELOVERSIGT
Kompakt-klassen
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415 QL kompakt, men  
godt udstyret 

475 EL behagelige, høje 
enkeltsenge med meget 
opbevaringsplads under

475 FR den hyggelige 
rundsiddegruppe kan hurtigt 

laves om til en ekstra seng

495 QSK med køjesenge  
til de små campister

400 DB kompakt og  
manøvredygtig med en  
længde på kun 613 cm.  

505 FSK med køjesenge  
til de små campister 

460 DB kompakt udvendigt 
og vidunderlig rummelig 

indvendigt

515 ER meget opbevaringsplads 
under de høje enkeltsenge

455 QL kompakt og  
godt udstyret

460 V  behagelige enkelt-
senge og meget opbeva-

ringsplads 

565 FMK denne store  
familiemodel har  
masser af plads 

475 FR meget plads til  
to med fransk seng og 

rundsiddegruppe 

c’trend
Camping med godt udstyr og 
stilsikker fremtoning behøver 

ikke være dyrt. 

Tourist HD
Den lille globetrotter med opsigtsvækkende  

design og praktisk hævetag.

c’go
Frisk, fræk og super simpel –

ægte campingglæde selv  
med en lille bil!
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c’go
Caravan to go!

Come on let’s go! Uanset hvor turen går hen, 
er denne lille, lette og kompakte campingvogn 

yderst fleksibel. På grund af sin slanke form  
er c’go meget enkel at rangere og er derfor  

den perfekte kørevogn. 

 c’go
Yderligere fordele
+ Tekniske komponenter i høj kvalitet
+  Fem friske farver med matchende  

pudesæt som ekstraudstyr 
+ Rengøringsvenlige overflader 
+  Sikkerhedsudstyr med mulighed for  

tempo 100-godkendelse
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475 FR / Viola  En aktiv ferie kræver også  
afslapning. Hvad siger du til en stor fransk seng 
med behagelige skummadrasser og god lamel-
bund? Og så ligger baderummet lige ved siden af.

c’go
Caravan to go!

Fire forskellige modeller står klar til nye eventyr. 
Praktiske opbevaringsrum, smarte afsætningshylder 

og rengøringsvenlige overflader er alt sammen  
standard i alle modeller. 

Taget i GFK-materiale sørger for beskyttelse i al slags 
vejr. Den lyse, sommerlige stemning i vognen er 

også standard – selv i regnvejr!

 
Vores tip til dig:

Som regel er der kun be-
hov for et almindeligt kørekort 

(klasse B) for at måtte køre med en 
lille kompakt campingvogn. Du har  

heller ikke brug for en stor personbil 
for at kunne trække vognen. Glem 
teltferien og nyd friheden ved en 

campingvogn!
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475 FR / Viola  Denne c’go er perfekt til ture  
for to personer. Tag på eventyr om dagen og  
slap af i den store rundsiddegruppe om aftenen.  
Skulle sulten melde sig, så kan du nemt trylle  
et lækkert måltid frem i bistrokøkkenet.
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495 QSK  Der er plads til gummibåd eller cykel, 
for der er meget plads i opbevaringsrummet,  
når køjesengen klappes op. Og det kan helt  
enkelt og bekvemt lastes udefra via den  
udvendige luge.

495 QSK  Det fuldt udstyrede køkken 
har meget opbevaringsplads og et 
softclose-system, så skufferne lukker 
blødt og lydløst.

c’go
All on bord!

En kort weekendtur eller en tur til vandet?  
I c’go har du alt, hvad du har brug for på rejsen.  

Og det til en rigtig fordelagtig pris!
 

Udstyr af høj kvalitet, et køkkencenter med  
3 kogeblus, behagelige senge og separat  

baderum gør c’go til en perfekt base i ferien. 

Så er det sjovt at campere!
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495 QSK / Forli  Her er der rigelig  
plads til både store og små campister.  
Den hyggelige siddegruppe, dobbeltsengen  
til de ”store” og børnene har deres helt egen  
afdeling med køjesenge.
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BOMILJØER
Frække farver til friske 

campister!
Med moderne farver og runde former skaber  

interiøret i c’go glæde. Du kan vælge din favorit 
blandt de fem bomiljøer. Og når du nu er i gang, 

hvorfor så ikke bestille de smarte, matchende  
puder også? Efter ferien kan de vaskes i  

vaskemaskinen, for betrækkene har praktiske 
lynlåse, så de kan tages af. 
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Viola: Pretty in pink og moderne violet  

Lotus: Grønne omgivelser, lige meget hvor
du kører hen

Tonga: Varme orangerøde toner som en solopgang 
 i c‘go

Marlos: Smart mønstermiks i flotte grå toner

Forli: Farvestrålende turkise toner, så man får lyst  
til en tur til vandet
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c’trend
Trendy på rejsen!

Her siger navnet alt. Med fem smarte  
bomiljøer, møbler i flot træ- og læderlook,  
fem populære grundrids og sikkerhed som  

standard.

 c’trend
Yderligere fordele
+  Stort køleskab med frostboks (142/15 l  

afhængigt af model)  
+  Varmluftvarme med optimal varmluftfordeling 
+  Flot konfektionerede bomiljøer med ekstra  

store puder 
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515 ER / Mateo On the road om dagen,  
i den syvende campinghimmel om 
aftenen i de behagelige senge med 
skummadrasser og trælamelbunde.

Nyd en lækker italiensk ”gelato” eller  
en dejlig kold øl. Køleskabet, som  
er standard i alle c’trend modellerne 
(undtagen 505 FSK), kan rumme  
hele 142 liter og har desuden en  
frostboks på 15 liter. Her er der  
altså plads, plads og atter plads!

c’trend
Ren afslapning!
Store siddehynder og trendy  

materialemiks giver en ægte lounge- 
stemning. Style og godt udstyr går hånd  

i hånd. En cool detalje er det høje  
køleskab, der ikke optager meget plads. 

 Varmluftanlægget er standard og  
spreder en hyggelig varme i hele 

vognen. 
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515 ER / Mateo  Velvære i ferieloungen!
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c’trend
Valgmuligheder? 

Selvfølgelig!
Her finder du også vores populære  

grundrids - alt fra den rummelige familievogn  
med sove- og børneværelse til den  

hyggelige enkeltsengsvogn. 

Den perfekte rejseledsager til alle ferier.  
Sikkerhed er altid med som standard  
på grund af bl.a. ALKO understellet 

 og antislingerkoblingen/ 
stabilisatoren (AKS).

 

Vores tip til dig:
Vil du føle dig helt fri og  

uafhængig? Så er ”Autark pakken” 
(batteri og ladeapparat) det helt  

rigtige for dig. Og hvis du camperer  
om vinteren, skal du tage et kig på  
”vinter-pakkerne”. (Begge pakker  

er ekstraudstyr - se indhold  
i tekniske data).

505 FSK / Ferro  Endelig ferie! Få udsovet, læs 
en god bog eller luk blot skydedørene stille  
og roligt og læg dig så om på siden igen ...

505 FSK  Træk forhænget for og drøm om  
nye campingeventyr i den hyggelige køjeseng
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505 FSK / Ferro  Ferie er tid til familien! 
Her er der meget plads til at lege, pjatte 
eller høre historier. 
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BOMILJØER
c’trend

I c‘trend bor du smukt! Og vognen lever op til  
sit navn med fem smarte, nye bomiljøer, der skaber 

liv i vognen. Her er alt perfekt afstemt: Flot syede  
hynder, et interessant materialemiks og møbler i et 
stilfuldt tofarvet design. Udstrakte siddelandskaber 

med store komfortable puder indbyder til  
afslapning. 

 
Stig ombord og slap af!
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Ferro: Afdæmpet elegance i flotte grå toner

Mateo: Strålende udsigt med frisk grøn  
og flot grå. 

Diego: Varme moccafarver toppet med  
frisk abrikos 

Vico: Helt trendbevidst i frisk blå og flot grå  

Pablo: Naturfarver giver harmoni
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 Tourist HD
Yderligere fordele
+ Aerodynamisk køretøjsdesign
+ Buet tagform
+ Tre udvendige designvarianter
+  Fremragende køreegenskaber på grund  

af kompakte mål og lavt tyngdepunkt
+ Kun 210 cm køretøjsbredde
+ Lav indstigning
+ Stort, buet frontvindue
+  Rummeligt hævetag i vægtbesparende  

aluminiumskonstruktion 

Tourist HD
Luftig og letløbende

Et aerodynamisk, rummeligt vidunder med  
hævetag, raffinerede detaljer og moderne  

pastelfarver. Tourist vækker opsigt og spreder  
rigtig feriestemning. 
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460 V / Toffee  Campingkokke med  
ambitioner har tre kogeblus at boltre sig  
på (ekstraudstyr; 2 kogeblus er standard)

Panoramatagluge  
(ekstraudstyr) 

 
TOURIST HD
Rejsens lethed

Det er nemt at være globetrotter med den  
lette Tourist! Det buede tag ser ikke kun smart ud,  

men sørger også for perfekt aerodynamik og dermed  
lavere brændstofforbrug. 

På grund af det standardmæssige hævetag kan denne 
lille kompakte vogn ”vokse” sig større på rejsemålet, 
så der er rigeligt med plads. Med sin iøjnefaldende 

form, raffinerede detaljer og friske farver skiller 
den sig virkelig ud fra mængden. 

 
Lys og luftig! 

Panoramataglugen, som 
fås som ekstraudstyr, giver  

meget lys og luft indvendigt.  
Yderligere attraktivt ekstraudstyr  

findes også i ”Tourist pakken”  
(se indhold i de separate  

Tekniske data). 
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460 V / Toffee  Ægte hygge:  
Varme toner i træ og karamel

To
ur

ist
 H

D 
Ko

m
pa

kt
-k

la
ss

en



Sid som direkte under stjernehimlen!  
Terrassestemning under det store frontvindue.

Komplet udstyret bad  
med trædekor.
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BOMILJØ
og udvendige farver

Her venter din nye velvære-oase til ferien! Med  
varme farver i mocca, karamel og sand indvendigt er 

der garanteret afslapning. Og panoramavinduet  
i fronten åbner op for helt nye perspektiver. Desuden 

er den ikke kun stylet i sin form, men kan også fås  
i moderne pastelfarver som „Cacao Grey“ og  
„Laguna Blue“ udvendigt som ekstraudstyr. 

Nå, længes du efter strand og vand? 

Standard trædekor: Calva Apfel

Standard bomiljø: ToffeeVersion White Version Laguna Blue Version Cacao Grey
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Smart opbevaring overalt - selv i  
forhængene

Gasblus med elektrisk tændingDer er altid en stikdåse inden  
for rækkevidde

Læg overtøjet! Garderobeskab og indgangsdør 
med mange hylder (afhængigt af model)

Gulv i trendy vintage-look

Dejlig stemningsbelysning med LED-spots i bal-
dakinen /rundt om frontvinduet (ekstraudstyr)

Rengøringsvenlige overflader - snavs  
fjernes i et snuptag

Perfekt sovekomfort med trælamelbunde  
og skummadrasser i høj kvalitet

Myggenettet beskytter mod små  
plageånder (ekstraudstyr)

Spot on: justerbare klick-in-spotlights 
sørger for variable lyskilder

Nyeste Truma-varme med tændautomatik 
(varmluftanlæg er standard i c’trend)

Praktisk og lige ved hånden:  
Stikdåse i siddegruppen
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Dethleffs 
merværdi

Fordele
Der er mere end 80 års kærlighed til camping 

gemt i din nye Dethleffs. Og vi arbejder  
stadig ivrigt for at få nye gode ideer  
til dit mobile hjem. Lige fra perfekt  
sovekomfort til glæden ved at lave 

mad - vi har tænkt på alt. 
 

God rejse!

Praktiske, store opbevaringsrum Kompakte mål giver en mere  
afslappende rejse

Stabil og praktisk: meget opbevaringsplads  
i gaskassen med metalbund

Godt at have ved storm og hagl:  
robust tag i GFK

Sikkerhed under kørsel med påløbsbremse og 
AKS stabilisator (ekstraudstyr ved Tourist)

Kvalitetsdæk af europæiske mærker Mærkechassis fra AL-KO
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c‘go

 c‘trend

  Tourist HD

Fordele  
i de anførte  
modelserier

Lette og kompakte campingvogne  
til små personbiler



 Godt 
beskyttet hvis 
uheldet er ude   

Så du kan køre ubekymret på rejse, står gode  
”slægtninge” til Dethleffs familien klar i hele Europa, 
der kan hjælpe dig videre, hvis uheldet skulle være 

ude. Cirka 350 forhandlere står hurtigt og enkelt  
til din rådighed ved spørgsmål, uheld eller  

problemer. Skal du hurtigt bruge en  
reservedel? Vi har permanent 18.000  

reservedele på lager og kan derfor  
levere til din forhandler  

inden for kort tid.  

Et godt sted  
at starte! 

De fleste af vognene i denne klasse må køres  
med et klasse B-kørekort og trækkkes af en lille  

personbil, så de er oplagte begyndervogne.  
De er kompakte og lette at håndtere, som gør  

dem optimale til små svipture. 

Se yderligere detaljer omkring modellerne 
på vores hjemmeside og så afsted til den 

nærmeste Dethleffs forhandler!
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Bevar naturen 
Egentligt er det helt logisk, at naturen særligt ligger os på 

sinde - for det er jo netop ude i naturen, at man får de bedste 
campingoplevelser. 

Siden 2005 certificerer et uafhængigt miljøinstitut årligt vores 
bestræbelser for et effektivt miljøregnskab. Det gælder f.eks.  

reducering af affald inden for alle områder og opvamning med 
eget træaffald. Derved sparer vi ikke kun ca. 500.000 liter olie 

om året, men gør også noget gavnligt for miljøet. 
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 Lær også Dethleffs  
øvrige campingvogne  

at kende!
Tak for din interesse for vores campingvogne. 

 Du finder mange flere campingvognsmodeller  
i vores hovedkatalog. Spørg efter kataloget  

hos din Dethleffs forhandler. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Vær opmærksom på, at billederne i kataloget delvist  
viser alternative designs eller ekstraudstyr, som skal  

tilkøbes mod merpris. Standard- og ekstraudstyr  
fremgår af de separate tekniske data. 

Der kan forekomme farveafvigelser  
af tryktekniske årsager.

Caravan Nord ApS 
Knud Højgaards Vej 2 • DK-7100 Vejle
cn@dethleffs.dk • www.dethleffs.dk • www.dethleffs.no

DK/N


