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495 QSK 515 DL 535 QSK

c‘go
Caravan to go! | fra side 6

Frisk, fræk og super simpel – ægte campingglæde selv med en lille bil!

c’go

Tilladt totalvægt* 1.200 til 1.700 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 629 til 761 cm

Totalbredde 220 til 230 cm

Totalhøjde 260 cm

Sovepladser op til 5

415 QL 430 QS 475 EL 495 FR

495 QSK 515 DL 535 QSK

* Maksimal værdi afhænger af grundrids og vægtforhøjelse (ekstraudstyr)
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EU Caravans 2016

c‘trend
Trendy på rejsen! | fra side 18

Camping med godt udstyr samt stilsikker og frisk fremtoning behøver 
ikke at være dyrt.

c’trend

Tilladt totalvægt* 1.300 til 2.000 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 672 til 813 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Totalhøjde 260 cm

Sovepladser op til 5

455 QL 475 FR 505 FSK

515 ER 515 FR 565 FMK

* Maksimal værdi afhænger af grundrids og vægtforhøjelse (ekstraudstyr)

Du finder mange andre attraktive
modeller i vores hovedkatalog.

Billederne på de næste sider indeholder  
delvist ekstraudstyr mod merpris.
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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 camping-
vogn yderst fleksibel. På grund af sin slanke 
form er c’go meget enkel at rangere og er 
derfor den perfekte kørevogn.

Med en attraktiv pris og et smart look har 
den allerede en fast fanskare. Fem friske far-
ver, et lyst trædekor og meget opbevarings-
plads taler for sig selv.

c’go fordele 
ªª  Stort udvalg i denne klasse: vælg mellem 5 sprudlende bomiljøer
ªª Attraktiv pris  
ªª Kræver kun et klasse B kørekort (afhænger dog af bilen)
ªª Trendy, lyst, skandinavisk look med vintage elementer
ªª  Standard med stort køleskab (142 l / 15 l frostboks) (afhængig af  
modellen, ikke muligt ved 415 QL, 475 EL)
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  Lette og kompakte campingvogne

  Mulighed for særlig høj nyttelast

  Mangfoldige muligheder for læsning 
og opbevaring  

  Trapezvinduer i grafitgrå farve præ-
ger Dethleffs´ udvendige fremtoning 

  Strømbesparende LED forteltlampe

  Front, bagparti og tag i GFK  

  Stabil gasflaskekasse med riflet 
alubund

* Tempo 100 kræver godkendelse

*
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c’go

Ægte feriekærlighed
Syv forskellige modeller står klar til nye eventyr.
Praktiske opbevaringsrum, smarte afsætningshylder
og rengøringsvenlige overflader er alt sammen
standard i alle modeller. 

Godt at have i alt slags vejr: robust tag, front og 
bagparti i GFK. Den gode (lys-) stemning er standard 
- også i regnvejr!

 

Vores tip til dig:
Som regel er der kun behov 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!

ªª  En aktiv ferie kræver også afslapning. Hvad siger du til en stor fransk seng 
med behagelig koldskumsmadras og god lamelbund? Og så ligger baderum-
met lige ved siden siden af (495 FR).

ªª  Et sommerhit: det smalle 142 l køleskab. Kolde drikke? Der er plads til  
isterningerne i frostboksen (ikke 415QL og 475 EL).

495 FR
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ªª  495 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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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 koge-
blus, behagelige senge og separat baderum gør c’go 
til en perfekt base i ferien.  

Denne indretning er perfekt til børnefamilier. Køje-
senge i bag, langt væk fra indgangsdøren og med 
egen foldedør. Således ideelt til at nyde en lun aften 
udenfor og så liste i seng uden at vække de små. 

ªª  Køkkenskufferne lukker stille og roligt takket være et Soft-Close-System 

ªª  Eldorado for børn med køjesenge, praktisk foldedør og separate forhæng  
(535 QSK) 535 QSK
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ªª  535 QSK | Lotus:  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. Og utrolig meget opbevaringsplads i alle hjørner!
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c’go

ªª Hammerslået, hvid

Stor mangfoldighed i udvalget
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeller

* De viste pudesæt er mulige som ekstraudstyr.

ªª Casina White

ªª Lotus*

ªª Tonga*

ªª Marlos*

ªª Forli*

ªª Viola*
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415 QL 475 EL430 QS 495 FR

535 QSK

515 DL

495 QSK

ªª  op til 4  
sovepladser
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c’go

Fordele

ªª  God (lys-) stemning: Stor Heki med 
LED-belysning (ekstraudstyr) 

ªª  Praktisk opbevaringsplads under 
skabene

ªª  Læg overtøjet! Garderobeskab og ind-
gangsdør med mange hylder (afhæn-
gigt af model)

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

ªª  Gasblus med elektrisk tænding

ªª  Trendy: Gulvet i vintage-look  

ªª  Stort, aflangt køleskab (142l/ 15l) 
standard (afhængigt af model) 

ªª  Rengøringsvenlige overflader - snavs 
fjernes i et snuptag

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik

ªª  Lukker stile og roligt: skuffer med 
Soft-Close System 

ªª  Familievenlige køje-modeller

ªª  Myggenettet beskytter mod små 
plageånder (ekstraudstyr)

ªª Vælg medllem 5 smarte bomiljøer 

ªª  12 volt strømforsyning også under 
rejsen og LED-pære lyser ved defekt 
sikring

ªª  Perfekt sovekomfort takket være 
koldskumsmadrasser og trælamelbunde 
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ªª Praktiske, store opbevaringsrum

ªª Lette og kompakte modeller 

ªª Mulighed for høj nyttelast 

ªª  Grafitgrå trapezvinduer, der lader lyset 
komme igennem

ªª  Stabil og praktisk: meget opbevarings-
plads i gaskassen med metalbund

ªª  Sikkerhed under kørsel med påløbs-
bremse og AKS stabilisator

ªª Strømbesparende LED-forteltlampe 

ªª  Tag, front og bagparti i modstands-
dygtigt GFK

ªª  Stor opbevaringsvolumen i forbindelse 
med køjesengs-modellerne

ªª  Kvalitetsdæk af europæiske mærker

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmpere 
sikrer optimale køreegenskaber

ªª  Mærkechassis fra den førende tyske 
producent  AL-KO  
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c’trend

Trendy på rejsen!
Her siger navnet alt. Tre sommerlige bo- 
miljøer og et strejf af vintage sørger for den 
perfekte ferie-feeling. Hvis du er til farver 
udvendigt, så er der mulighed for at bestille 
Styling pakker som ekstraudstyr. 

Har du meget sportsudstyr? Nyttelasten for-
øges væsentlig ved at øge totalvægten til 2 t 

(ekstraudstyr). Men c’trend tilbydes også lette 
og kompakte modeller, hvor der kun er behov 
for et alm. kørekort. (klasse B)

Og: Der tilbydes et omfattende ekstraud-
styrsprogram til små priser.

c‘trend fordele 
ªª Stort køleskab med frostboks (142/15 l afhængigt af model) 
ªª Varmluftvarme med optimal varmluftfordeling 
ªª Sommerligt look i trendy farver med vintage elementer
ªª  SovGodt! Med fleksibelt lagret lamelbund og 7-zoner EvoPoreHRC madras 
i alle faste senge, også i køjesengene
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  Lette & kompakte modeller, trækbar 
med kørekort klasse B

  Farver på tilværelsen: 3 friske farver, 
som kan bestilles som ekstraudstyr 
via Styling pakkerne

  Ekstra høj nyttelast ved totalvægts-
forhøjning op til 2 t (ekstraudstyr) 

  Trapezvinduer i grafitgrå farve præ-
ger Dethleffs´ udvendige fremtoning

  Kraftige støtteben

  Stabil gasflaskekasse med riflet 
alubund 

* Tempo 100 kræver godkendelse

*
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c’trend

Nye og forfriskende ideer
Ud over det nye store og aflange køleskab er der 
også et friskt pust med de nye sommerlige farver i 
c’trend. Meget praktisk: med de mange stikkontak-
ter er det ingen sag at finde plads til opladning af 
smartphones & co. Der er også mulighed for person-
lig opladning - den store 1,60 m bredde dobbeltseng 
(målt i skulderområdet) indbyder hertil. Hvis der er 
behov for flere sovepladser, så kan den hyggelige 
siddegruppe bygges om til sovepladser.

Endelig ferie - nu skal sommertøjet og shorts ud af  
skuffer og skabe.
I c’trend 515 FR er der dog ikke kun plads til korte 
bukser - 2 store skabe til tøj og et hængeskab venter 
på dit sommertøj. Melder vejrudsigten om kolde 
temperaturer, så står vognens varmluftanlæg klar til 
at sprede hygge indendørs.

ªª  På varme sommerdage er det perfekt med et 142 l køleskab til forfriskende 
drikke! Selv1,5 l flasker kan stå op i køleskabets flaskehylde (undtaget ved 
505 FSK)

ªª  Se, det er hyggeligt! Her venter en indtil 1.60 m bred dobbeltseng på sovetry-
nerne og historiefortælleren (515 FR)

515 FR

Alle campister, store som små, kan 
glæde sig til en god nats søvn. Alle 

faste senge samt køjesengene er udstyret med 
Dethleffs  SovGodtSystem. Behagelige EvoPore-
HRC madrasser støtter kroppen ekstra godt ved 
hjælp af 7 hårdhedszoner. Og de fleksible lagre-
de lamelbunde gør deres til, at du får en dejlig 
dyb søvn. Så, godnat og sov godt!
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ªª 515 FR | Musica: Kulørte farver spreder sommerstemningen - i alt slags vejr. Den store siddegruppe forvandler sig om natten til en stor seng for 2 voksne.
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c’trend

505 FSK

Meget trendy: Familieferie 
Vi glæder os allerede til den lange ferie. F.eks. i 
denne rummelige familie-campingvogn med separat 
sove- og børneafdeling. Her har alle også deres eget 
klædeskab. Den hyggelige siddegruppe i midten af 
vognen er hele familiens mødested.  

Ligeledes er chassis, støddæmper og stabilisator fra 
sikkerheds-specialisten AL-KO standard om bord. Du 
og din familie kan derfor roligt og afslappet bevæge 
jer ud på rejsen. God tur! 

ªª  Endelig ferie! Er alle allerede vågnet? Så luk ganske enkelt foldedøren, om på 
den anden side og sov videre (505 FSK)

ªª  Forhænget for og drøm sødt videre om nye camping-eventyr i den hyggelige 
og behagelige køjeseng (505 FSK)
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ªª 505 FSK | Sinfonia: Ferietid er familietid! Her er plads til at male, snakke og fortælle historier.
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c’style

475 FR

Kulør på sommeren!
Styling pakkernes trendy farver får dig garanteret i 
feriehumør og fortrænger hverdagen på et splitse-
kund (ekstrautstyr).

Pakkerne tilbydes i tre versioner til alle modellerne 
i c’trend: Blue Sky, Green Apple og Golden Sunrise. 
Pakken indeholder den farverige og iøjnefaldende 
udvendige lakering dekoreret med Style-elementer, 
flotte alufælge og naturligvis et passende indvendigt 
interiør.

ªª  Stort klædeskab og åbent vaskeområde med stort spejl - der mangler absolut 
intet (475 FR)

ªª  Det er Style: smarte opbevaringslommer og stikkontakter inden for ræk- 
kevidde (475 FR).
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ªª  475 FR | Green Apple: Ny frisk stil - med trendy gråtoner og sprød æblegrøn farve. Lige til at spise.
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c’trend

ªª Hammerslået, hvid ªª Tofarvet Welsh White / Virginia Eich

Stor mangfoldighed i udvalget
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeller

* De viste pudesæt er mulige som ekstraudstyr

ªª Musica*

ªª Sinfonia*

ªª Opera*
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455 QL

505 FSK

515 FR

475 FR

515 ER

565 FMK

ªª Hammerslået, Golden Sunrise (ekstraudstyr)

ªª Hammerslået, Green Apple (ekstraudstyr)

ªª Hammerslået, Blue Sky (ekstraudstyr)

ªª Green Apple

ªª Golden Sunrise

ªª Blue Ocean

Styling pakke (mod merpris)

ªª   op til 4  
sovepladser
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c’trend

Fordele

ªª  God (lys-)stemning: Stor Heki med 
LED-belysning (ekstraudstyr) 

ªª  Opbevaringsplads overalt - også under 
overskabene

ªª  Læg overtøjet! Garderobeskab og ind-
gangsdør med mange hylder (afhæn-
gigt af model)

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

ªª  Gasblus med elektrisk tænding

ªª  Trendy og robust: gulvbelægning i 
skibsgulvs-look

ªª  Praktisk og altid inden for rækkevidde: 
Stikkontakt i siddegruppen 

ªª  Rengøringsvenlige overflader - snavs 
fjernes i et snuptag

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik

ªª  Standard med stort køleskab 
(142l/15l) (afhængigt af model)

ªª  3 Style bomiljøer (Styling pakke - 
ekstraudstyr)

ªª  Myggenettet beskytter mod små 
plageånder (ekstraudstyr)

ªª  Familievenlige modeller med  
køjesenge (505 FSK, 565 FMK)

ªª  Perfekt sovekomfort takket være 
SovGodt-Systemet 

ªª  12 V også under rejsen, LED-pære lyser 
ved defekt sikring
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ªª  Mærkedæk (vesteuropæisk  
produktion)

ªª  Grafitgrå trapezvinduer, der lader 
lyset komme igennem

ªª  ATC for maksimal, aktiv kørselssikkerhed 
på højeste niveau (ekstraudstyr)

ªª  3 glade udvendige design og alufælge  
(Styling pakke, ekstraudstyr)

ªª  Farvel til det  fælles badeområde – tak-
ket være Bruser pakken (ekstraudstyr) 

ªª  Mærkechassis fra den førende tyske 
producent  AL-KO  

ªª Praktiske, store opbevaringsrum ªª  Sikkerhed under kørsel med påløbs-
bremse og AKS stabilisator

ªª  Tag, front og bagparti i modstands-
dygtigt GFK

ªª Lette og kompakte modeller ªª  Stabil og praktisk: meget opbevarings-
plads i gaskassen med metalbund

ªª   ALKO Octagon: akselstøddæmpere for 
optimal kørekomfort
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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 per-
manent 18.000 reservedele på lager og kan derfor 
levere til din forhandler inden for kort tid.
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Bevar naturen
Egentligt er det helt logisk, at naturen ligger os 
særligt 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 miljøregn-
skab. 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.

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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EU Caravans 2016

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 bille-
derne 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
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