
www.dethleffs.de/coco

Verbazingwekkend 
licht. De nieuwe  
COCO.

COCO - Registreer uzelf op www.dethleffs.de/coco  
En kijk mee naar de “Ontwikkeling van de COCO “live”   
Of volg ons op Instagram: coco_caravan 

  #Lichtgewicht
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Máár 

638 kg!

van het hoogste niveau: de nieuwe Dethleffs COCO voegt met zijn slechts 
638 kilogram een nieuwe dimensie toe aan het lichtgewicht-design. 

Genieten van lichtgewicht? Absoluut, in de nieuwe 
Dethleffs COCO geniet u maximaal van een onbezorgd 
vakantiegevoel. En dat is precies wat de lichtgewicht 
specialisten voor ogen hebben; een revolutionair  
ontwerp met effectieve oplossingen, gebaseerd  
op een optimale interactie van afzonderlijke com-
ponenten. Van chassis tot opbouw, alles is speciaal 
ontwikkeld en noemen wij COCO. 

COCO – Verbazingwekkend licht

Lichtgewicht 

Bionisch design: 
Lichtgewicht met een 
uitermate stabiele  
bouwwijze, geïnspireerd 
door de natuur. 

Innovatieve meubel-
bouw: Zo mooi kan 
lichtgewicht zijn. 

Zo licht, dat bijna    
    iedereen hem 
trekken kan! 

  #Lichtgewicht
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Inspirerend ruimtegevoel met sfeer: open en flexibel. 

Licht en Vriendelijk. Loungy en vooral   

      Multifunctioneel. 

Eten, ontspannen of slapen? Alles is mogelijk. De flexibele lounge zit wordt met 
één handbeweging omgetoverd tot bioscoopzaal, sofa of één grote ligweide. 

Bye bye natte douche 
hokjes. Hallo lekker fris 
sanitair. De COCO heeft 
een volwaardig cassette 
toilet met opklapbare 
wastafel.  

Keuken met flexibele 
‘snack’-hoek: check! 

lekker vertrouwd en 
eigen maken sierlijk, mooi,  

modern, aantrekkelijk

cocooning + comely = 

Handige functies,  
    Individuele vrijheid. 
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Luchtig design, ruime living, verborgen  
opbergruimte. Goed doordachte details in COCO kleurconcept:  
turquoise, groen en geel.

Binnen een sfeervol inte
rieur, buiten  

25 m² vakantiegevoel met als extra  

de COCO zonneluifel. Dit schept ruimte  

in alle weersomstandigheden.

Makkelijk op te bergen in 
de 

mooie stijlvolle bagagetas. 
Als dat geen luxe is! 

Wat is er mooier dan kijken naar vallende sterren?  
Vanuit de ruime Skyroof is het alleen maar genieten! 

Duidelijke lijnen, frisse kleuren, flexibele indeling. 
De COCO is geen ‘standaard’ caravan.

Ronduit geniaal, omdat 
     spelen met design zoveel 
  mogelijkheden biedt.

Slimme details, ergonomische oplossingen en  
vooral style, vanuit iedere hoek.


