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415 QL 475 EL430 QS 495 FR

535 QSK

515 DL

495 QSK

c‘go Caravan to go! | från sidan 6

Fräsch, fräck och extremt lätthanterlig – för största campingglädje.  
Kan även dras med litet dragfordon och B-körkort!

c’go

Tillåten totalvikt* 1.200 till 1.700 kg

Totallängd (inkl. dragstång) 629 till 761 cm

Totalbredd 220 till 230 cm

Fordonshöjd 260 cm

Antal bäddar upp till 5

* Maximalvärde avhänger av planlösning och viktökning (tillval)

Stig in och se dig om:  
Våra husvagnar c‘go och c‘trend är kompakta, eleganta och lätta. Många av dessa modeller räddar din semesterkassa  
både när det gäller inköp och bränsleförbrukning och passar perfekt för aktiva spontanresor och minisemestrar.

ªª  planlösningar med 
våningsbädder

ªª  upp till 4 bäddar
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455 QL 515 ER475 FR 515 FR

565 FMK505 FSK

c‘trend Res trendigt! | från sidan 18

Härlig camping till bästa möjliga pris. Här förenas bra utrustning med en 
uppfriskande formgivning.

c’trend

Tillåten totalvikt* 1.300 till 2.000 kg

Totallängd (inkl. dragstång) 672 till 813 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 260 cm

Antal bäddar upp til 5

* Maximalvärde avhänger av planlösning och viktökning (tillval)

Många fler attraktiva modeller
hittar du i vår huvudkatalog.

Bilderna på de fölgande sidor innehåller  
delvist tillvalsutrustning för vilka  
extrakostnader tillkommer.

ªª  planlösningar med 
våningsbädder

ªª  upp till 4 bäddar

EU Caravans 2017
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c’go

Caravan to go!
Come on let’s go! Denna lilla, lätta och  
kompakta husvagn är flexibel och perfekt  
för dig oavsett vilka planer du har. c’go är en-
kel att rangera tack vare sina slanka former. 
Ett okomplicerat resesällskap med andra ord.

Attraktivt pris i kombination med ett fräscht 
utseende har redan skapat en trogen fan-
klubb. Fyra klädslar i glada färger, en ljus 
trädekor och generösa stuvutrymmen talar 
för sig själv.

c’go med mervärde  
ªª  Ovanligt många för klassen: 4 fräcka klädslar att välja mellan
ªª Attraktivt pris  
ªª Får dras med B-körkort (beroende på dragfordonet)
ªª Trendig, ljus och skandinavisk stil med vintage-element
ªª  Som standard med stort kylskåp (142 l/15 l frysfack) (på grund av plan-
lösningen inte möjlig i 415 QL och 475 EL)
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  Lätta och kompakta husvagnar

  Mycket stor lastförmåga

  Många last- och stuvningsmöjligheter  

  Grafitgrå trapetsformade fönster 
präglar Dethleffs utseende  

  Energisnål LED-lampa till förtältet

  Frontparti, bakparti och tak av glasfi-
berförstärkt plast (GFK)  

  Stabil gaslåda med räfflad alumini-
umplåt

* Tempo 100 fordrar godkännande

*
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c’go

415 QL

Äkta semesterkärlek 
Sju olika modeller vill ut på upptäcktsresa med dig. 
Praktiska stuvutrymmen, smarta avläggningsytor 
och material som är lätta att hålla rena är standard i 
alla modeller. 

För ett heltäckande skydd i alla väder är tak, front- 
och bakparti tillverkade av glasfiberförstärkt plast 
(GFK). Den goda stämningen är också standard – 
även i regnväder!  
 

Vårt tips:  
För de små kompakta husvagnarna räcker det nor-
malt med B-körkort. Du behöver alltså ingen klum-
pig terrängbil som dragfordon. Sälj tältet! Nu är det 
husvagnslivet som gäller!

ªª Litet bistro-kök i stor stil med 3-lågig spis och rymliga utdragslådor.

ªª Praktisk: Sittgruppen kan enkelt byggas om till en sovplats.
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ªª  415QL | Fresh:  Denna c’go är perfekt till resor för två. Efter en underbar frukost från bistro-köket,  
är det dags att gå på äventyr. 
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c’go

535 QSK

Allt ombord!
Ska du till havet på semester eller bara ta en sväng 
över helgen? c‘go har allt du behöver för resan. Och 
till ett riktigt överkomligt pris. 

Förstklassig märkesutrustning, kökscenter med tre 
kokytor, bekväma bäddar och ett eget, separat bad-
rum gör husvagnen till den perfekta hemmabasen 
på semesterorten.  

Den här planlösningen med våningsbäddar i bakpar-
tiet på tryggt avstånd från ingången och med egen 
vikdörr är perfekt för barnfamiljer. Ljumma kvällar 
kan du koppla av utomhus och krypa i säng utan att 
störa barnen. 

ªª Kökslådorna stängs mjukt och tyst med Soft-Close-systemet 

ªª  Barnkammare med våningsbäddar, praktisk vikdörr och separata draperier 
(535 QSK)
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ªª  535 QSK | Lotus:  Här finns plats för både stora och små campare med mysig sittgrupp, dubbelbädd för de stora och en egen, avgränsningsbar 
avdelning med våningsbäddar för de små. Och förbluffande mycket stuvutrymme i alla hörn!
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c’go

ªª Hammarplåt, vit

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

*Kuddset och sängkläder i interiörens färg kan beställas som tillval.

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

ªª  upp till 4  
bäddar

ªª  planlösningar med 
våningsbädder
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c’go

Mervärde

ªª  Bra (belysnings-) stämning: Stor Heki 
med LED-belysning (tillval) 

ªª  Praktiska förvaringsplatser under 
skåpen

ªª  Garderob och instegsdörr med många 
förvaringsfack (beroende på modellen)

ªª  Spot on: Variabla ljuskällor i form av 
inställbara lampor med klickfäste

ªª  3-lågig gasspis med elektronisk 
tändning 

ªª  Golv i vintage-look och elektrisk golv-
värme (tillval)

ªª  Enkelt tvättbara ytor – en avtorkning 
så är allt borta

ªª  Den senaste Truma-värmaren med 
tändautomatik

ªª  Lådorna med Soft-Close-systemet 
stängs tyst och mjukt 

ªª  Insektsskyddet håller myggplågan 
borta (tillval)

ªª 4 fräcka klädslar att välja mellan

ªª  12 volts strömförsörjning under resan 
och LED-indikering av utlöst säkring

ªª  Högsta sovkomfort tack vare kall- 
skummadrass och ribbotten 

ªª  Stort kylskåp (142 l / 15 l) (beroende 
på planlösning)

ªª  Familjvänliga planlösningar med 
våningsbädder
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ªª Stora, praktiska stuvutrymmen

ªª Lätta och kompakta modeller  

ªª Stor lastförmåga 

ªª  Ljusgenomsläppliga, grafitgrå trapets-
formade fönster

ªª  Stabil och praktisk: Gaslådan med räff-
lat plåtgolv har gott om stuvutrymme 

ªª AL-KO AKS säkerhetskoppling 

ªª  Ljusstark och energisnål LED-för-
tältslampa 

ªª  Tak, front- och bakparti av motstånds-
kraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)

ªª  Stort bakre garage vid planlösningar 
med våningsbädd

ªª  Praktiskt och säkert Husdjurspaket 
(tillval)

ªª  Förstklassiga märkesdäck tillverkade i 
Västeuropa

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO  

ªª  AL-KO Trailer Control (ATC) för maxi-
mal aktiv körsäkerhet (tillval)

ªª  Med AL-KO Big Foots står du stadigt 
oavsett underlag (tillval)
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c’trend

Res trendigt!
Namnet säger allt! Tre somriga klädslar och 
en fläkt av vintage skapar den perfekta 
semesterkänslan. Om du gärna bekänner färg 
även utvändigt är Styling tillvalspaketet något 
för dig. 

Har du många sportgrejer? Med en lastförmå-
ga på upp till två ton (tillval) får du med dem 

också. I serien c’trend hittar du även lätta 
och kompakta modeller som kan dras med 
B-körkort.

Och: Här hittar du dessutom omfångsrik ut-
rustning till ett lågt pris. 

c‘trend med mervärde 
ªª Stort kylskåp med frysfack 142/15 l (beroende på modellen) 
ªª Värme med varmluftsanläggning som effektivt sprider varmluften 
ªª Sommarlook i trendfärger med vintage-element
ªª  SovGott-system! Med flexibelt lagrade ribbottnar och 7-zons EvoPore 
HRC-madrasser i alla fasta bäddar, även våningsbäddar
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  Lätta och kompakta instegsmodeller 
som får dras med B-körkort

  Bekänn färg: Med tre fräcka  
Styling-tillvalspaket

  Mycket stor lastförmåga som tillval 
(upp till 2 ton)  

  Grafitgrå trapetsformade fönster 
präglar Dethleffs utseende  

  Stabila stöd

  Stabil gaslåda med räfflad alumini-
umplåt  

* Tempo 100 fordrar godkännande

*
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c’trend

515 FR

Uppfriskande idéer
Förutom det stora, smala kylskåpet skapar även 
c’trends somriga färger en uppfriskande atmosfär. 
De många eluttagen gör det enklare att ladda mobi-
ler och andra enheter. Även du själv behöver ladda 
dina batterier emellanåt. Det gör du bäst i denna 
underbart stora dubbelbädd som är 1,60 meter bred 
i axelområdet. Om det behövs fler bäddar kan du 
bygga om den mysiga sittgruppen till ytterligare en 
stor och bred liggyta.

Äntligen semester – dags att packa sommarklänning 
och shorts. Men i c’trend 515 FR finns det plats för 
mer än kortbyxor. Här slukar två stora garderober 
och ett väggskåp alla dina sommarkläder. Om svala-
re temperaturer väntas sprider varmluftsanläggning-
en en behaglig värme i husvagnen.

ªª  Heta sommardagar levererar detta coola högskåp på 142 liter efterlängtade 
förfriskningar! Även 1,5 liters vattenflaskor kan kylas stående i flaskstället 
(utom 505 FSK)

ªª  Mysigt värre! Här väntar en upp till 1,60 m bred dubbelbädd på sjusovare och 
sagoberättare (515 FR)

Alla stora och små campare kan se 
fram emot semesternätter med bästa 

tänkbara sömn. För här är alla fasta bäddar, 
även våningsbäddarna, utrustade med  
Dethleffs SovGott-system. Bekväma EvoPore 
HRC-madrasser ger kroppen mycket bra stöd 
tack vare sju hårdhetszoner. Även de flexibelt 
lagrade ribbottnarna bidrar till en djup och god 
nattsömn. Så – god natt!
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ªª 515 FR | Musica: Glada färger sprider sommarstämning – i alla väder. Den stora sittgruppen förvandlas om natten till en bekväm bädd för två vuxna.
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c’trend

505 FSK

Trendigt: Familjesemester 
Vi ser redan fram emot de härliga lov- och semes-
terdagarna. Till exempel i denna storstilade familje-
husvagn med sovrum och barnkammare avgränsa-
de. Och här får alla en egen garderob. Den mysiga 
sittgruppen i mitten är en naturlig träffpunkt för hela 
familjen.  

I standardutrustningen ingår även chassi, stötdämpa-
re och säkerhetskoppling från säkerhetsspecialisten 
AL-KO. Därmed reser du och din familj på säkrast 
tänkbara sätt. Trevlig resa! 

ªª  Äntligen semester! Har alla redan vaknat? Stäng vikdörren, så kan du ligga 
och dra dig en stund till (505 FSK)

ªª  I den mysiga våningsbädden kan barnen dra för draperiet och ostört drömma 
om nya, spännande campingäventyr (505 FSK)
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ªª 505 FSK | Sinfonia: Tid för semester och familjen. Här finns plats för att rita, prata och lyssna på historier.
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c’trend

475 FR

En färgglad sommar!
För alla c‘trend-planlösningar går det som tillval att 
välja bland tre olika Styling paket. Välj mellan den 
lysande ”Blue Sky”, den medelhavsinspirerade  
”Golden Sunrise” eller den fräscha ”Green Apple”. 

Styling paketens trendiga färger får dig garanterat 
på semesterhumör och skingrar omedelbart den grå 
vardagens alla bekymmer.

Till utrustningen i Styling paketet hör den iögonfal-
lande, färgglada ytterpanelen med Styling-dekaler, 
snygga aluminiumfälgar och givetvis en matchande 
interiör.

ªª  Alltid välstylad tack vare stor garderob och öppet tvättutrymme med stor 
spegel (475 FR)

ªª  C‘Style har smarta förvaringsfickor i draperierna och på bädden. Och eluttag 
överallt inom räckhåll (475 FR)
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ªª  475 FR | Green Apple: Husvagn med fräsch stil i trendiga gråtoner och färgaccenter i uppfriskande äppelgrönt. Riktigt aptitretande!
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c’trend

ªª Hammarplåt, vit ªª Tvåfärgad Welsh White/Virginia ek

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª Musica*

ªª Sinfonia*

ªª Opera*

*Kuddset i interiörens färg kan beställas som tillval.
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455 QL

505 FSK

515 FR

475 FR

515 ER

565 FMK

ªª Hammarplåt, Golden Sunrise (tillval)

ªª Hammarplåt, Green Apple (tillval)

ªª Hammarplåt, Blue Sky (tillval)

ªª Green Apple

ªª Golden Sunrise

ªª Blue Ocean

Styling-paket (mot pristillägg)

ªª  upp till 4  
bäddar

ªª  planlösningar i 
våningsbädder
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c’trend

Mervärde

ªª  Bra (belysnings-) stämning: Stor Heki 
med LED-belysning (tillval) 

ªª  Smarta förvaringsplatser överallt – till 
och med under överskåpen

ªª  Fint utformad ingång med klädhängare

ªª  Spot on: Variabla ljuskällor i form av 
inställbara lampor med klickfäste

ªª  3-lågig gasspis med elektronisk 
tändning 

ªª  Trendigt och robust: Golv i skepps-
däckdesign 

ªª  De praktiska eluttagen i sittgruppen 
finns alltid inom räckhåll 

ªª  Enkelt tvättbara ytor – en avtorkning 
så är allt borta

ªª  Den senaste Truma-värmaren med 
tändautomatik

ªª  Insektsskyddet håller myggplågan 
borta (tillval)

ªª  Fällbar underslaf inkl. stor bagage-
rumslucka

ªª  Högsta sovkomfort tack vare Sov-
Gott-systemet 

ªª  12 volts strömförsörjning även under 
resan och LED-indikering av utlöst säkring

ªª  Varmvattenförsörjning med Truma 
Therme i Touring paketet (tillval)

ªª  Stort kylskåp (142 l / 15 l) (beroende 
på planlösning)

28



ªª  Camping även när det är iskallt ute med 
Vinterkomfort paket Truma (tillval)

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropa 

ªª  Ljusgenomsläppliga, grafitgrå 
trapetsformade fönster

ªª  Praktiskt och säkert Husdjurspaket 
(tillval)

ªª  ATC för maximal aktiv körsäkerhet på 
högsta nivå (tillval)

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO  

ªª Stora, praktiska stuvutrymmen ªª  AL-KO AKS säkerhetskoppling ªª  Tak, front- och bakparti av motstånds-
kraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)

ªª Lätta och kompakta modeller ªª   Stabil och praktisk: Gaslådan med räff-
lat plåtgolv har gott om stuvutrymme 

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  Livräddande brandvarnare som före-
byggande brandskydd (tillval)

ªª  Gastryckreglage med Crash Sensor och 
gasreglageuppvärmning EisEx (tillval)

ªª  c’style paket (tillval): 3 utv. designs,  
3 bodelsmiljö och alufälgar
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Väl skyddad
För att du kan åka på semester utan oro, finns där 
överallt i Europa ”goda släktingar” av Dethleffs fa-
milj, som kan hjälpa dig vidare vid en nödsituation.

Omkring 350 återförsäljare kan snabbt och effektivt 
hjälpa dig, som du har några frågor, missöden eller 
problem . Du behöver en reservdel? Vi har perma-
nent 18.000 reservdelar i lager, som snabbt skickas 
ut till våra återförsäljare. 
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Väl skyddad Bevara naturen
Det bör vara klart att vi särskilt tycker om orörd  
natur - när allt kommer omkring är det att vara ute 
och i ren natur det viktigaste på campingsemestern!

Sedan 2005 certifierar en oberoende miljöinstitut 
årligen våra ansträngningar för effektiv miljöledning. 
Detta omfattar inte bara minskningen av avfall i alla 
områden och uppvärmning med vår egen träavfall. 
Detta sparar också värdefull energi och minskar vår 
förbrukning av uppvärmningsolja med cirka 500 
tusen liter per år.

Vällkomna alla nybörjare!
De flesta husvagnar i denna klass kan körs med 
körkort kategori B och dras med mindre person-
bilar. Kompakt och lättmanövrerad som de är,  
är de bra för små vardagliga utflyktar. 
På Dethleffs hemsida hittar du den perfekta  
semester-följeslagare - och sedan vidare till 
nästa Dethleffs återförsäljare!
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Erwin Hymer Group Nord ApS
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.se 
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Tack för att du är intresserad av våra husvagnar. Du hittar många  
fler modeller i vår huvudkatalog. Vi skickar gärna mer information om  
Dethleffs. Fråda din Dethlefs återförsäljare eller läs mer på www.dethleffs.se.

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Observera att bilderna 
i denna broschyr delvis förställer alternativa utföranden eller specialutrustning för 
vilka extrakostnader tillkommer. Uppgifter om standard- och specialutrustning och 
priser finns i de separata tekniska data och på prislistan. Färgavvikelser kan uppstå 
av trycktekniska skäl. 




