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495 QSK 515 DL 535 QSK

c‘go
Menoksi! | Sivu 6

Raikas, selkeä ja superhelppo – hauskaan ja menevään vaunumatkailuun 
– myös pienemmille vetoautoille!

c’go

Kokonaismassa* 1.200 - 1.700 kg

Kokonaispituus (sis. aisan) 629 - 761 cm

Kokonaisleveys 220 - 230 cm

Korkeus 260 cm

Vuodepaikkoja 2 - 5

415 QL 430 QS 475 EL 495 FR

495 QSK 515 DL 535 QSK

* Max. kokonaismassa riippuen pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta  
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EU Caravans 2016

c‘trend
Trendikkäästi matkalla! | Sivu 18

Käytännöllisesti varusteltu erinomaisen hinta/laatu-suhteen omaava 
raikas mallisto.

c’trend

Kokonaismassa* 1.300 - 2.000 kg

Kokonaispituus (sis. aisan) 672 - 813 cm

Kokonaisleveys 230 - 250 cm

Korkeus 260 cm

Vuodepaikkoja 2 - 5

455 QL 475 FR 505 FSK

515 ER 515 FR 565 FMK

* Max. kokonaismassa riippuen pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta  

Paljon muita vaihtoehtoja löydät
Matkailuvaunut-pääkuvastostamme.

Tämän esitteen kuvissa on osittain  
lisävarusteita, jotka eivät sisälly toimitukseen.
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c’go

Caravan to go!
Come on let’s go! Pieni, kevyt ja kompakti - 
juuri sitä, mitä menevältä matkailuvaunulta 
halutaan. Kokonsa puolesta helppo vedettävä 
ja huoleton matkakumppani.

Houkuttelevan hintansa ja nuorekkaan 
ulkonäkönsä ansiosta c’go’lla on jo oma 
fanikuntansa. Tarjolla viisi pirteää sisus-
tusvaihtoehtoa, vaaleat kalusteet ja paljon 
säilytystilaa.

c’go kohokohtia 
ªª  Poikkeavaa tässä hintaluokassa: valittavinasi 5 raikasta sisustusvaihtoehtoa
ªª Houkutteleva hinta 
ªª Kevyitä vaunuja pienemmille vetoautoille
ªª Trendikäs, vaalean skandinaavinen sisustus, jossa ripaus vintagea
ªª  Vakiona korkea jääkaappi (142 litraa/15 litran pakastelokero, ei 415 QL  
ja 475 EL)
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  Kevyitä ja kompakteja vaunumalleja

  Painonkorotuksen ansiosta saatavana 
suuri kantavuus

  Monia kuljetus- ja säilytysmahdolli-
suuksia matkatavaroille 

  Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat  

  Sähköä säästävä LED-ulkovalo

  Etu- ja takapää sekä katto lasikuitua  

  Tukeva kaasupullokotelo, jossa  
alumiininen turkkilevy pohjana



8  | 

c’go

Aitoa lomatunnelmaa 
Seitsemästä pohjaratkaisusta löytyy sopiva mo-
nenlaiseen matkailuun. Käytännöllisyyttä lisäävät 
runsaat säilytystilat, hyllyt ja helposti puhdistettavat 
pinnat. 

Kestävät lasikuituiset etu- ja takapää sekä katto suo-
jaavat säällä kuin säällä. Raikas sisustus ja tunnel-
mallinen valaistus piristävät – myös kaatosateella. 

 

Vinkki: 
Keveän Kompakt-luokan vaunun vetoautoksi sopii 
normaali henkilöauto. Unohda teltat ja lähde mat-
kaan mukavasti matkailuvaunulla!

ªª  Ulkoilun jälkeen korkealaatuinen kylmävaahtopatjalla ja puusälepohjalla 
varustettu parivuode kutsuu rentoutumaan. Pesuhuone löytyy heti vuoteen 
vierestä.

ªª  Kesähitti: korkea 142 litran jääkaappi. Pakastelokerossa valmistuvat kätevästi 
viilentävät jääpalat kesäjuomia varten. 

495 FR
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ªª  495 FR | Viola:  Tämä c’go on täydellinen kahden hengen vaunu. Aamulla patikoimaan tai kaupunkikävelylle,illanviettoa ison pöytäryhmän äärellä ystävien kera. 
Jotain illallista? Bistrokeittiössä loihdit nopeasti ja edullisesti purtavaa oman jääkaapin tuoreista aineksista.
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c’go

Kaikki tarvittava mukana!
Viikonloppuretki tai loma järven rannalla? c‘go-vau-
nussa on valmiina kaikki mitä lomalla tarvitaan. Ja 
vielä edulliseen hintaan! 

Korkealaatuiset merkkilaitteet, 3-liekkinen liesi 
keittiössä, mukavat vuoteet ja erillinen pesuhuone. 
Kotoinen tunnelma missä ikinä pysähdytkin. 

Tämä kerrosvuoteilla varustettu vaunumalli on omi-
aan lapsiperheille. Lasten tilat on sijoitettu vaunun 
takaosaan kauas sisäänkäynnistä ja ne voidaan 
erottaa muusta tilasta haitariverholla. Vanhemmat 
voivat nauttia kauniista kesäillasta myöhempään-
kin ja pujahtaa sitten lapsia herättämättä omaan 
vuoteeseensa. 

ªª Keittiön vetolaatikot sulkeutuvat hiljaa ja pehmeästi Soft-Close-mekanismin ansiosta.

ªª  Lastensängyissä verhot sekä käytännöllinen haitariovi.
535 QSK
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ªª  535 QSK | Lotus:  Tilaa niin isoille kuin pienemmillekin matkaajille: mukava istuinryhmä, parivuode aikuisille ja oma erillinen soppi 
kerrosvuoteilla lapsille. Sekä ihanan paljon säilytystilaa! 
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c’go

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Vapaus valita
Ulkodesign | Sisustusvaihtoehdot | Mallit

ªª Casina White

ªª Lotus*

ªª Tonga*

ªª Marlos*

ªª Forli*

ªª Viola**Kuvissa näkyvät tyynyt ovat lisävaruste.



1312  | 

415 QL 475 EL430 QS 495 FR

535 QSK

515 DL

495 QSK

ªª  max 4  
vuodepaikkaa
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c’go

Kohokohtia

ªª  Valoa sisätiloihin suuresta lisävarustee-
na saatavasta Heki-kattoikkunasta 

ªª Käytännölliset hyllyt yläkaappien alla 

ªª  Vaatekoukut ja hyllyjä sisääntultaessa 
(pohjaratkaisusta riippuen)

ªª Suunnattavat spottivalot

ªª Kaasuliesi sähköisellä sytytyksellä

ªª Trendikäs: vintage-tyylinen lattia 

ªª  Korkea jääkaappi (142 l/15 l) vakiona 
(pohjaratkaisusta riippuen) 

ªª Helposti puhdistettavat pinnat

ªª Uusin Truma-lämmitys

ªª  Hiljaisesti sulkeutuva Soft-Close- 
mekanismi 

ªª  Perheille suunniteltuja kerrosvuo-
demalleja

ªª  Hyttysverkko-ovi (lisävaruste)

ªª 5 raikasta sisustusvaihtoehtoa

ªª  12 V -järjestelmä ja LED-häiriömerk-
kivalo

ªª  Vuoteissa korkealaatuiset kylmävaah-
topatjat ja puusälepohjat 
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ªª Käytännölliset, isot säilytystilat

ªª Kevyitä ja kompakteja malleja 

ªª Saatavana suuri kantavuus 

ªª Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat

ªª  Käytännöllinen: säilytystilaa tukeva-
pohjaisessa kaasupullokotelossa

ªª  Turvallisuudestasi huolehtii AKS- 
turvakytkin

ªª  Kirkas, sähköä säästävä LED-ulkovalo 

ªª  Etu- ja takapää sekä katto kestävää 
lasikuitua

ªª  Tilavat takatavaratilat kerrosvuo-
demalleissa

ªª  Laadukkaat eurooppalaiset merkki-
renkaat

ªª   ALKO-Octagon-iskunvaimennin  
tasoittaa matkasi

ªª  Korkealaatuinen AL-KO-alusta  
saksalaiselta markkinajohtajalta  
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c’trend

Trendikkäästi matkalla!
Jo nimikin edellyttää ajanmukaisuutta: kolme 
trendikästä verhoilua ja sisustuksessa tuu-
lahdus vintagea. Nyt uuden c’style-paketin 
mukana myös kolme pirteää ulkoväriä. 

Suurempienkin urheiluvälineiden mukaan 
ottaminen ei ole ongelma: max. 2 t painonko-
rotuksen avulla vaunuihin on saatavana suuri 
kantavuus matkatavaroita varten. Toisaalta 

c’trend-mallistosta löydät myös kevyempiä 
kompakt-vaunuja, joiden vetämiseen riittää 
pienempikin vetoauto. 

Eikä siinä vielä kaikki: houkuttelevassa hin-
nassa on mukana kaikki tarpeellinen kesälo-
maa varten, kuten esimerkiksi viileinä syysil-
toina mukavuuttasi lisäävä lattialämmitys. 

c‘trend kohokohtia 
ªª Iso jääkaappi/pakastin-yhdistelmä (142/15 l pohjaratkaisusta riippuen) 
ªª  Tasaisesti lämpöä tuottava ilmakeskuslämmitys ja sähköinen  
lattialämmitys

ªª Kesäinen sisustus trendiväreissä
ªª  Nuku hyvin! Joustava sälepohja ja 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC -patjat 
kaikissa kiinteissä vuoteissa, myös kerrosvuoteissa
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  Kevyitä ja kompakteja malleja, 
jotka soveltuvat myös pienempien 
vetoautojen vedettäväksi

  Väriä elämään: Style-pakettien  
3 trendikästä ulkovärivaihtoehtoa

  Saatavana suuri kantavuus  
(max. 2 tonnia)  

  Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat

  Tukijalat

  Tukeva kaasupullokotelo, jossa  
alumiininen turkkilevy pohjan
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c’trend

Kuin tehty kesää varten
Sisustuksen raikkaan kesäiset värit luovat lomatun-
nelmaa ja käytännölliseen korkeaan jääkaappiin 
mahtuvat runsaammatkin eväät. Käytännöllisesti 
sijoitetuissa pistorasioissa latautuvat kännykät tms. 
Myös sinä voit ladata akkujasi täällä – esimerkiksi 
ihanan isossa jopa 1,6m leveässä parivuoteessa. 
Lisää vuodetilaa saat pedattua istuinryhmästä. 

Vihdoin lomalla – ja päälle vedetään shortsit tai 
kesämekko. c’trend 515 FR -mallista löytyy säilytysti-
laa vaikka koko kesän vaatetarpeisiin: käytettävinäsi 
kaksi tilavaa hyllykaappia sekä henkarikaappi. Kyl-
mällä säällä vakiovarusteisiin kuuluva lattialämmitys 
tekee päivästäsi nautinnollisen – niin kuin lomaan 
kuuluu! 

ªª  Lämpöisinä kesäpäivinä korkeasta 142 litran jääkaapista löytyy tarpeeksi tilaa 
kaikille ruokatarpeille. Jopa 1,5 litran juomapullot mahtuvat pystyyn kätevään 
ulosvedettävään laatikkoon (ei 505 FSK).

ªª  Nuku kuin kotona: parivuode on jopa 1,60 m leveä

515 FR

Niin isot kuin pienetkin lomalaiset 
voivat iloita makeista unista sillä 

kaikissa c’trend-mallien kiinteissä vuoteissa, 
myös kerrosvuoteissa, on vakiovarusteena 
korkealaatuiset EvoPoreHRC-patjat. 7 erikovui-
sen vyöhykkeen ansiosta patjat tukevat 
vartaloa optimaalisesti. 
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ªª 515 FR | Musica: Raikkaat värit sopivat kesään. Suuresta istuinryhmästä saat yöksi mukavan vuoteen kahdelle aikuiselle. 
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c’trend

505 FSK

Trendikkäästi perhelomalle 
Perheen yhteisiä lomapäiviä varten tästä erinomai-
sesta vaunusta löytyy tilaa kaikille. Kerrossängyissä 
ja parivuoteella varustetussa makuutilassa saavat 
unikeot nauttia loma-aamusta samalla kun aa-
muvirkut pääsevät jo syömään aamiaista pöydän 
ääreen. Ja mikä mainiointa: jokaisen tavaroille löytyy 
tarpeeksi säilytystilaa. 

Turvallisuus vakiona: korkealaatuisessa AL-KO-alus-
tassa on vakiovarusteena iskunvaimentimet ja 
heilahduksen vaimennin. Siksi voit nauttia lomastasi 
turvallisin mielin. Hyvää matkaa!

ªª  Sulkemalla haitarioven voit kääntää kylkeä ja nauttia vielä muutaman hetken 
makoisista lomaunista …

ªª  Kerrosvuoteet on varustettu omilla verhoilla, jotta pienet lomalaiset voisivat 
nukkua rauhassa 
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ªª 505 FSK | Sinfonia: Lomasta nautitaan koko perheen kanssa! Täältä löytyy tilaa kaikille ja kaikelle.
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c’style

475 FR

Kesän kaikki värit!
Uusien c’style-pakettien trendikkäät värit karkottavat 
arjen kauas.

Kaikki c’trend-mallit on saatavana kolmena eri väri-
versiona: Blue Sky, Green Apple ja Golden Sunrise. 
Varustepakettiin kuuluu ulkovärin lisäksi Style-teip-
paus, alumiinivanteet sekä valittuun ulkoväriin 
sopiva verhoilu. 

ªª  Pidä tyylisi myös lomalla! Avoin pesutila peileineen sekä suuri vaatekaappi 

ªª  Nerokasta tyylikkyyttä: käytännölliset säilytystaskut verhoissa sekä vuoteen 
päädyssä ja pistorasiat käden ulottuvilla
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ªª  475 FR | Green Apple: Raikas lomatunnelma syntyy trendikkäistä harmaan sävyistä ja raikkaasta omenanvihreästä. 
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c’trend

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti ªª Kaksivärinen Welsh valkoinen / Virginia-tammi

Vapaus valita
Ulkodesign | Sisustusvaihtoehdot | Mallit

*Kuvissa näkyvät tyynyt ovat lisävaruste.

ªª Musica*

ªª Sinfonia*

ªª Opera*
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455 QL

505 FSK

515 FR

475 FR

515 ER

565 FMK

ªª Kuulavasaroitu pelti, Golden Sunrise

ªª Kuulavasaroitu pelti, Green Apple

ªª Kuulavasaroitu pelti, Blue Sky

ªª Green Apple

ªª Golden Sunrise

ªª Blue Ocean

Style-paketti (lisävaruste)

ªª  max 4  
vuodepaikkaa
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c’trend

Kohokohtia

ªª  Valoa sisätiloihin suuresta lisävarustee-
na saatavasta Heki-kattoikkunasta

ªª  Paljon käytännöllisiä hyllyjä – myös 
yläkaappien alla

ªª  Vaatekoukut ja hyllyjä sisääntultaessa 
(pohjaratkaisusta riippuen)

ªª Suunnattavat spottivalot

ªª Kaasuliesi sähköisellä sytytyksellä

ªª  Trendikäs ja kulutusta kestävä: vintage- 
tyylinen lattia

ªª  Aina käden ulottuvilla: pistorasia 
istuinryhmässä 

ªª  Helposti puhdistettavat pinnat

ªª  Uusin Truma-lämmitys

ªª  Korkea jääkaappi vakiona (142 l/15 l)

ªª  3 vaihtoehtoista Style-sisustusta  
(saatavana c’style-paketin kanssa)

ªª  Hyttysverkko-ovi (lisävaruste)

ªª  Perheille suunniteltuja malleja, joissa 
kerrosvuoteet

ªª Korkealaatuiset vuoteet 

ªª  12 V -järjestelmä ja LED-häiriömerk-
kivalo
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ªª  Länsieurooppalaiset merkkirenkaat 

ªª  Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat

ªª  ATC-ajonvakautusjärjestelmä  
(lisävaruste)

ªª  3 raikasta Style-versiota, joissa alumii-
nivanteet (c‘style-paketit) 

ªª  Lisävarusteena saatavana suihku- 
paketti

ªª  Korkealaatuinen AL-KO-alusta  
saksalaiselta markkinajohtajalta  

ªª Käytännölliset, isot säilytystilat ªª  Turvallisuudestasi huolehtii AKS- 
turvakytkin

ªª  Etu- ja takapää sekä katto kestävää 
lasikuitua

ªª Kevyitä ja kompakteja malleja ªª  Käytännöllinen: säilytystilaa tukeva-
pohjaisessa kaasupullokotelossa

ªª   ALKO-Octagon-iskunvaimennin 
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Turvallisesti matkalle
Dethleffsin kattava verkosto, yli 350 toimipistettä
ympäri Eurooppaa, ovat turvanasi matkalla.  
Apu on aina lähellä.

Sattuisitpa tarvitsemaan nopeasti jotakin varaosaa, 
meillä on varastossa jatkuvasti 18.000 osaa, jotka 
voimme toimittaa tarvittaessa nopeastikin toimipis-
teisiimme.
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Luonto on ystävämme
On selvää, että haluamme osallistua ympäristön  
suojeluun - onhan liikkuminen luonnossa tärkeä  
osa vaunumatkailua!

Vuodesta 2005 riippumaton Ympäristöinstituutti 
sertifioi toimenpiteitämme tuotannossa syntyvien 
ylijäämämateriaalien käsittelyn ja mm. tehtaan  
lämmityksen suhteen. Säästämme energiaa ja  
lämmitysöljyä vuositasolla noin 500 000 litraa.

Helppoja vaunuja myös ensikäyttäjille!
Dethleffsin Kompakt-luokan vaunut ovat helppoja
vedettäviä ja vetoautoksi sopii normaalikokoinen
henkilöauto.
Omaan käyttöösi sopivaa vaihtoehtoa voit selvit-
tää myös kotisivuillamme olevan työkalun avulla:
kerro montako vuodepaikkaa toivot ja mikä tar-
jolla olevista vuodevaihtoehdoista on mieluisin.



32  | 

11  | 

EU Caravans 2016

Tutustu myös muihin Dethleffs-vaunuihin! Kiitos mielenkiinnosta Dethleffs- 
matkailuvaunuja kohtaan. Löydät runsaasti lisävaihtoehtoja Matkailuvaunut 2016 
-pääesitteestämme, jonka voit tilata Internet-sivuiltamme tai noutaa lähimmältä 
Dethleffs-maahantuojalta.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain vaihtoehtoteks-
tiilejä ja lisävarusteita. Painoteknillisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä. 
Vaunujen vakio- ja lisävarusteet on kerrottu erillisessä hinnastossa.

Dethleffs Suomi
Nukkeruusunkuja 3 C 52 · FIN-00990 Helsinki
info@dethleffs.fi · www.dethleffs.fi

FIN

E 1
11

6 
 

08
.1

5 
/ K

oh
lh

am
m

er
 /  

w
w

w.
in

al
le

rm
un

de
.d

e


