
Coco

Coco pluspunkter

ªª Lättvikt: Tillåten totalvikt på endast 900 kg

ªª Smal och smidig: Endast 2,20 m bredd

ªª Kompakta mått: Sensationell kort med endast 4,25 m 
konstruktionslängd

ªª Multifunktionell: Enkel ombäddning av lounge och 
sittplatser

ªª 142 l stort kylskåp med 15 l frysfack till semester 
snacken

ªª Välkommen: Extra bred ingångsdörr med 70 cm bredd

Hänförande lätt

Lätthet på högsta nivå: Dethleffs Coco väger inte mer
än 759 kg. Här finns bara plats för lättsam semesterglädje.
På vårt kompetenscenter för husvagnar har vi tagit fram
de mest effektiva lösningarna. Resultatet har blivit ett
revolutionerande nytt konstruktionskoncept. Detta baseras
på ett optimalt samspel mellan de enskilda komponenter-
na, hela vägen från chassit till väggarna. Coco: Gör det lätt
att resa!

Kännetecken

Tillåten totalvikt* 900 kg

Totallängd inkl. dragstång 586 cm

Totalbredd 220 cm

Fordonshöjd 257 cm

Sovplatser 2

* Max.-vikt är beroende på planlösning och ev. viktökning (tillval)

ªª  Light Grey

Trädekor

ªª  Waterfall

Klädsel



Chassi/grundfordon
• Galvaniserat chassi med

påskjutsbromssystem med
backningsautomatik

• Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller
kraven för 100 km/h

• Lätt, galvaniserat stödben
• Octagon axelstötdämpare 
• Viktoptimerad system-lättviktschassi

Bodel
• Öppningsbara och isolerade

dubbelglasfönster (grafitgrå) med
mörklägging- och myggnätsrullgardin

• Frontparti, tak, bakparti, sidoväggar och
golv i slät vit plåt med speciella dekaler

• Extra bred ingångsdörr, odelad
• Två belysta klarglastakluckor med

mörkläggnings- och myggnätsrullgardin
• Integrerad skena till COCO Lounge solsegel

(beställs separat som original Dethleffs
tillbehör)

• Fullisolerade hjulhus
• Golvtjocklek: 41 mm, sida/tak: 25 mm 

Teknik 
• Elektrisk vattenförsörjning 
• 12 V strömförsörjning i hela fordonet
• Kompakt elblock med 230 V

automatsäkring och 12 V-säkring i
garderob inklusive kraftfull omformare på
340 W

• Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-
system 

• Förtältlampa 
• Gastrycksregulator
• Gasolkoffert för 2 x 5 kg
• Ferskvattentank förvarad i köket
• Komfortabel Vario-värme med fläkt-

funktion
• Vridbara svanhalslampor i badrum, i kök

och i loungen

Kök 
• Stort kylskåp med 142 liter volym och 15l

frysfack
• Praktisk 2-lågig spis med manuell

tändning
• Praktisk kryddhylla i köket

Bad
• Platsbesparande vikbart tvättställ för enkel

förvaring i skåpet i duschen

Boendekomfort
• Skyvbart design-hängebord
• Stort förvaringsutrymme under loungen,

utdragbar till ombäddning
• Mysig lounge med tygklädda hörnelement

och liten förvaringsficka
• Rymligt garderob med klädstång och hylla
• Dynor av hög kvalitet i loungen

Invändig utrustning 
• Trädekor Light Grey med tygkombination

Waterfall

Standardutrustning
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COCO lounge

Bredd cm 220

Längd konstruktion / total cm 456 / 586

Totalhöjd / A-mått cm 257 / 0

Bäddmått cmFram -

cmSida -

cmAlternativ -

cmBak 155x200

Sovplatser max. 2 ¹

Vikt i körklart skickt kg 759

Lastförmåga kg 141

Tekniskt tillåten totalvikt kg 900

Max. möjlig ökt totalvikt (tillval) kg 1100

Chassi / enkelaxlad (1) tandemaxlad (2) 1

Värmesystem Vario Heat

Kylskåpsvolym / varav frysfack l 142 / 15

Tankvolym vatten / spillvatten l 20 / 0

Coco
Tekniska Data

Det maximala antalet sovplatser beräknas ut ifrån ombäddning av sittgrupp och annan tillvalsutrustning ¹



Paket

Coco Glamping
paket (kod 10915)

ca 83,5 kg

Paketinnehåll

Stort, öppningsbart frontfönster
med mörkläggningsplissé 1

Två stora, öppningsbara takluckor
med mörkläggings- och
myggnättsplissé

1

Flott fönster- och takluckaram 1

Indirekt, dimmbar
stämningsbelysning 1

Extra, flexibel svanhalslampa i
loungen 1

Utdragbart armatur i bad 1

Öppningsbart fönster i bad 1

Stor 44 l färskvattentank 1

Mobil 23 l avloppsvattentank 1

Varmvattenförsörjning med 5 l
volym 1

Paketpris 35.100,–

Coco Chassis paket
(kod 10914)

ca 9 kg

Paketinnehåll

Viktändring till 1.100 kg (inkl.
AKS) 1

Däck av hög kvalitet med
aluminiumfälgar 1

Dragstångskåpa 1

Myggnättsdörr 1

Utvändigt multifunktionsuttag till
12V, 220V, TV och SAT med
centralt placerade kablar

1

Paketpris 8.000,–

inkluderad 0 inte inkluderad1 standardutrustning2
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Coco
Pluspunkter invändigt

Öppningsbart toalettfönster med utdragbart
armatur (tillval / inkl. i Glamping paket)

Mysig lounge med tygklädda hörnelement
och liten förvaringsficka och vridbara
svanhalslampor

Platsbesparande vipp-tvättställ för enkel
förvaring i badrumsskåp

Skyvbart design-hängebord

Stort öppningsbart fönster i front med
mörkläggning och myggnät plissé (tillval / 
inkl. i Glamping paket)

142 l stort kylskåp med 15 l frysfack Rymligt klädskåp med klädstång och hylla

Attraktiva fönster och takfönster
(tillval / inkl. i Glamping paket)

Coco
Pluspunkter utvändigt

Hitta mer information på vår hemsida www.dethleffs.se

Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller
kraven för 100 km/h

Integrerad skena till COCO Lounge solsegel, runt på hela fordonet . Solsegel och skena måsta 
beställas som separat original Dethleffs tillbehör via din återörsäljare. 

Viktoptimerad system-lättviktschassiFront, bak och sidoväggar i slät plåt vit med 
speciella dekaler

Octagon axelstötdämpare Öppningabara och isolerade dubbelglasfönster
(grafitgrå) med mörklägging- och
myggnättsrullgardin

Extra bred ingångsdörr, odelad
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