Coco
Livets letthet
Så lett som ingenting: Den nye Dethleffs Coco kjører ubesveret avsted på tur med sine bare 708 kg. I vår utviklingsavdeling har vi sammensatt de mest effektive løsninger.
Ut av dette kom en revolutioner, ny konstruksjonsmåte.
Grunnlaget er det opptimale sammenspil mellom de enkelte komponenter – fra chassiset over gulvet til veggoppbyggingen. Coco gjør det lett att reise!

Kjennetegn
Tillatt totalvekt*

900 – 1.100 kg

Total lengde (inkl. drag)

589 cm

Total bredde

220 cm

Kjøretøyshøyde

261 cm

Enkeltakslet

–

Soveplasser

2

* Maksimal verdi avhengig av planløsning og evt. økt totalvekt (ekstrautstyr)

Coco plusspunkter
ªªLettvekter:
ªª Smal

Tillatt totalvekt på bare 900 kg vekker glede

og smidig: Bare 2,20 m bred på reisen

ªª Kompakt

reisevogn, som er sensasjonel kort med
4,60 m konstruksjonslengde

ªªMultifunksjonell:

Ukomplissert ombygging av lounge

og sitteplasser
ªªVellkommen

inn: Ekstra bred inngangsdør 70 cm bred

Standardutstyr
Chassis

Bad

• Galvanisert chassis og

• Plassbesparende vippe-håndvask for enkel

påløpsbremsesystem med
ryggeautomatikk
• Lettvektsstøtteben, galvanisert
• Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo
100 km/t
• AKS stabilisator
• Octagon støtdempere
• Vektopptimert system-lettvekts-chassis

oppbevaring i baderomsskapet

Bokomfort
• Skyvbar design-hengebord
• Stor oppbevaringsboks under loungen,
uttrekkbar til sengeombygging
• Koselig lounge med stoffkledde
hjørneelemeter og liten
oppbevaringslomme

Utførelse
• Opplukkelige og isolerte

• Romsligt klesskap med klestang og hylle

dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med

Innvendigt utstyr

mørklegging- og myggnettingsrullegardin

• Tredekor Light Grey med stoffkombinasjon

• Fullisolerte hjulkasser

Waterfall

• Front, bak og sidevegger i glatte plater i
hvitt med spesial-dekaler
• Ekstra bred inngangsdør, ikke delt
• To takluker i klart glas med belysning
• Integrert skinne til COCO Lounge solseil,
rundt på hele vognen (skal bestilles som
en separat reservedel)
• Gulvtykkelse: 41mm, side/tak: 25mm

Tekniske installasjoner
• Elektrisk vannforsyning
• 12V strømforsyning i hele vognen
• Kompakt elektroblokk med 230 V
automatsikring og 12 V sikring i kleskapet
inkl. effektiv omformer 340 W
• Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net
• Forteltlampe
• Gasregulator til gasslange
• Gaskasse til 2 x 5 kg
• Friskvannstank plassert i kjøkkenblokken
• Behagelig Vario-varme med vifte-funktion
• Dreibare svanehals-lamper i baderom,
kjøkken og lounge

Kjøkken
• Praktisk komfyr med 2 kokebluss med
glasavdekking
• Plassbesparende kompressorkjøleskap
med 90 l volumen og 6 l frysrom
• Praktisk krydderihylle i kjøkkenområdet
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Coco
Tekniske data

Pakke

COCO

lounge

Lounge Up! pakke
Pakkeinnhold

Bredde

cm

220

Lengde konstruksjon / total

cm

425 / 589

Totalhøyde / forteltmål

cm

261 / 0

Liggeplass Front

cm

-

Deksel til draget

Side

cm

-

Myggnettingdør

Alternativ

cm

-

Hekk

cm

155x200

Stort åpningsbar vindu i front med mørkleggning og myggnett
plissé

Soveplasser maks.

2¹

Vekt i kjøreklar stand

kg

733

Nyttelast

kg

167

Teknisk tillatt totalvekt

kg

900

Maks. forhøyelse av totalvekt (ekstrautstyr)

kg

1100

Chassis / enkeltakslet (1) tandemakslet (2)

1
Vario Heat

Oppvarmning
Kjøleskap / derav fryserom

l

90 / 6

Tankvolumen vann / spillvann

l

20 / 0

ca. 96 kg

Totalvekt 1.100 kg
Alufelger

To store åpningsbare takluker med mørkleggning og
myggnett plissé
Attraktive vindu og taklukeramme i krom
Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT
Stor 44 l friskvannstank
Mobil 23 l avløpsvanntank
Indirekte stemningsbelysning med lysdemperfunksjon
Ekstra fleksibel svanehals-lampe i salongen
Elektrisk varmtvannsforsyning 5 l
Åpningsbar vindu i toalettrom

Uttrekkbar armatur i badrom
¹ Det maksimale antal soveplasser er inkl. ombygging av sittegruppe til seng og annet ekstrautstyr
Stort kjøleskap 142 l og 15 l frostboks

Pakkepris

38.900,–

Coco
Plusspunkter innvendigt

Plassbesparende vippe-håndvask for enkel
oppbevaring i baderomsskapet

Koselig lounge med stoffkledde hjørneelementer og liten oppbevaringslomme og
dreibar svanehals-lampe

Stort åpningsbar vindu i front med
mørkleggning og myggnett plissé (med
Lounge Up! pakke som ekstrautstyr)

Åpningsbar vindu i toalettrom med
uttrekkbart armatur

Stort kjøleskap 142 l og 15 l frostboks

Attraktive vindu og taklukeramme i krom (med
Lounge Up! pakke som ekstrautstyr)

Romsligt klesskap med klestang og hylle

Skyvbar design-hengebord

Coco
Plusspunkter utvendigt

Integrert skinne til COCO Lounge solseilet, der går rund på hele vognen. Solseil kan bestilles som
separt reservedel hos din forhandler.

Ekstra bred inngangsdør, ikke delt

Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo
100 km/t

Front, bak og sidevegger i glatte plater i
hvitt med spesial-dekaler

Vektopptimert system-lettvekts-chassis

Octagon støtdempere

Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer
(grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin

Finn flere informasjoner på vår hjemmeside www.dethleffs.no
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