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Kortversjon 

 

Lett nybegynner-campingvogn i oppgradert utgave 

Dethleffs c’joy med nytt utseende og mer komfort  

Dethleffs gir campingvognserien c’joy for nybegynnere en oppgradering. 
Innovativ tredekor og setetrekk av bærekraftige råvarer setter et tydelig preg på 
det nye interiøret. I tillegg er standardutstyret oppgradert med et effektivt 
kompressorkjøleskap i Dethleffs c’joy fra modellår 2023.  

 

Den smidige og kompakte Dethleffs c’joy retter seg mot unge familier og 
prisbevisste campingentusiaster. Den er en perfekt start for alle som tar steget inn 
i Dethleffs verden. I modellår 2023 gir Dethleffs interiøret i c’joy et yngre preg og 
lanserer nye dekorelementer og setetrekk. Møbeloverflatene har fått en vennlig, 
lys tredekor. Trestrukturen går på tvers av lengderetningen, noe som får bodelen 
til å virke større. I den nye stoffkombinasjonen Kappan er setetrekkene holdt i lyse 
grå- og beigetoner, mens stoffkombinasjonen Timor har turkise trekk på 
seteryggene som danner en kontrast til de antrasittfargede seteputene. Den 
miljøvennlige polyester-tråden i møbelstoffene er produsert av 100 % resirkulerte 
PET-flasker. Denne typen tråd brukes også i tur- og sportsklær og gjør stoffene 
myke og behagelige. 

Alle c’joy-modellene kommer til å få et effektivt kompressorkjøleskap. Kjøleskapet 
kan både drives via 12-volts strømforsyningen under kjøring og med strøm fra 
strømnettet, og det kjøler raskt og pålitelig.  

I tillegg tilbys utstyrspakkene Touring og Dynamik til c’joy fra modellår 2023. 
Touring-pakken inneholder varmtvannsforsyning med Truma Therme, et stort 
varmluftanlegg og en 50 × 70 centimeter stor takluke med heve- og vippefunksjon. 
Utstyrspakken Dynamik har større vanntank og reservehjulsholder. Dessuten 
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sørger støtdemperne og sikkerhetskoblingen for at campingvognene er godkjent 
for kjøring i 100 km/t. 

Alle c’joy-modeller har en praktisk, todelt inngangsdør som gjør det mulig med 
ekstra lufting samtidig som små barn eller hunder ikke kommer inn i eller ut av 
campingvognen uten tilsyn. Taket, fronten og hekken på c’joy er produsert i 
haglfast glassfiber. I alle de fem c’joy-modellene kan badet utstyres med dusj 
(ekstrautstyr).  

Dethleffs c’joy kan fås fra 221.000,- kr.  
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Lang versjon 

 

Lett nybegynner-campingvogn i oppgradert utgave 

Dethleffs c’joy med nytt utseende og mer komfort  

Dethleffs gir campingvognserien c’joy for nybegynnere en oppgradering. 
Innovativ tredekor og setetrekk av bærekraftige råvarer setter et tydelig preg på 
det nye, trendy interiøret. I tillegg er standardutstyret oppgradert med et 
effektivt kompressorkjøleskap i Dethleffs c’joy fra modellår 2023.  

 

Velkomsten til Dethleffs campingverden har et navn, nemlig c’joy. Den smidige og 
kompakte campingvognen kan fås i fem ulike planløsninger og passer perfekt både 
til unge familier og prisbevisste par. Takket være lav egenvekt kan c‘joy trekkes av 
trekkjøretøy i kompaktklassen, og motoren trenger ikke å være blant de sterkeste. 
For flere kombinasjoner av trekkjøretøy og vogn holder det med førerkort klasse 
B. C’joy er dessuten bare 2,12 meter bred og får plass i smale passasjer. Det gjør 
at nybegynnere kan slappe av på turen, også på steder der det er trangt å komme 
frem.  

Nytt, ungt interiør  

I modellår 2023 gir Dethleffs interiøret i c’joy et yngre preg og lanserer nye 
dekorelementer og setetrekk. Møbeloverflatene har fått en vennlig, lys tredekor, 
og trestrukturen går på tvers av lengderetningen. Det får bodelen til å virke større, 
og skaper en behagelig stemning. Overskapene har lyse fronter og dekorstriper 
som passer til setetrekkene. Den nye versjonen av c’joy kan leveres med to ulike 
stoffkombinasjoner: I Kappan-kombinasjonen har trekkene grå- og beigetoner 
som harmonerer med den nye tredekoren på møblene. I Timor-kombinasjonen er 
seteputene holdt i antrasitt, mens seteryggene har fått kontrastfargen turkis. 
Stofftrekket på veggene passer til den valgte stoffkombinasjonen og understreker 
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den behagelige stemningen. Også når det gjelder materialet i møbelstoffene, går 
Dethleffs nye, innovative veier i c’joy. Den miljøvennlige polyester-tråden er 
produsert av 100 % resirkulerte PET-flasker. Denne typen tråd brukes også i tur- 
og sportsklær. Den gjør møbelstoffene myke og behagelige, og er med på å gjøre 
c’joy ekstra komfortabel. 

Effektivt kompressorkjøleskap i alle modeller 

I modellår 2023 får også kjøkkenet i c’joy en overhaling selv om den er mindre i 
iøynefallende enn fornyelsen av møblene og setetrekkene. Hittil har nybegynner-
campingvognen vært utstyrt med et absorbsjonskjøleskap. Det er nå byttet ut 
med et effektivt kompressorkjøleskap. Kjøleskapet kan både drives via 12-volts 
strømforsyningen under kjøring og med strøm fra strømnettet, og det kjøler raskt 
og pålitelig. Mens modellene 410 LK, 420 QSH, 480 FSH og 480 QLK varter opp 
med et 132 liter stort kjøleskap med frysedel, har enkeltsengmodellen c’joy 460 
LE av konstruksjonsmessige grunner et kjøleskap på 83 liter. 

I modellår 2023 har Dethleffs endret litt på planløsningen i den store 
familiemodellen c’joy 480 QLK med dobbeltseng foran og køyesenger bak. Nå 
ligger badet like ved køyesengene, mens klesskapet er flyttet fremover. Det gir 
plass til et stort kjøleskap på 132 liter også i denne planløsningen.  

Utstyrspakker for mer komfort og sikkerhet 

C’joy fra modellår 2023 kan leveres med utstyrspakkene Touring og Dynamik. 
Touring-pakken er kjent fra andre modellserier og inneholder 
varmtvannsforsyning med Truma Therme, et stort varmluftanlegg, en 50 × 
70 centimeter stor takluke med heve- og vippefunksjon samt en rullegardin med 
myggnetting. Utstyrspakken Dynamik har mobil spillvannstank i gasskassen, 44-
liters ferskvannstank, reservehjulsholder i gasskassen og utvendig serviceluke. I 
tillegg har Dynamik-pakken støtdempere og en sikkerhetskobling. De gjør at det 
er tillatt å kjøre c’joy i hastigheter på opptil 100 km/t i med et egnet trekkjøretøy. 
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Praktisk todelt inngangsdør 

Alle c’joy-modellene leveres med en praktisk, todelt inngangsdør. Den er ekstra 
populær blant familier og hundeeiere. Den øverste delen kan åpnes for lufting, 
mens den nedre delen kan lukkes og forhindre at hunder eller små barn kommer 
inn i eller ut av campingvognen uten tilsyn. Taket, fronten og hekken på c’joy er 
produsert i haglfast glassfiber (GFK). 

Planløsninger for alle målgrupper 

Det er fortsatt mulig å velge mellom fem ulike planløsninger. Den korteste 
modellen, c’joy 410 LK, har en påbyggslengde på 4,99 m. Med køyesenger bak, 
toalettrom, kjøkken og en stor sittegruppe som kan bygges om i fronten, er den 
et komfortabelt alternativ for unge familier som er i skal begynne med camping. 
C’joy 420 QSH varter opp med en fast dobbeltseng som er plassert på tvers i 
fronten, og en dinettgruppe i midten. Kjøkkenet og badet er plassert i hekken. 
Planløsningen i c’joy 460 LE har langsmonterte enkeltsenger og en dinettgruppe i 
fronten, mens kjøkkenet og toalettrommet er plassert overfor hverandre i midten. 
Par som vil ha best mulig plass, kan velge c’joy 480 FSH med kjøkken og bad i 
hekken og et stort soverom med langsmontert dobbeltseng i fronten. Den store 
familie-campingvognen c’joy 480 QLK har en dobbeltseng som er plassert på tvers 
i fronten, en stor sittegruppe som er plassert foran kjøkkenet og badet, samt 
køyesenger i hekken. Her er det plass til opptil seks personer. I alle c’joy-
modellene kan badet utstyres med dusj (ekstrautstyr).  

Dethleffs c’joy kan fås fra 221.000,- kr.  
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Planløsninger 

     

c‘joy 410 LK c‘joy 420 
QSH  

c‘joy 460 LE c‘joy 480 
FSH 

c‘joy 480 
QLK 

 
Isny, juni 2022  
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Om Dethleffs 

«Ikke uten familien!» Det bestemte Arist Dethleffs seg for i 1931. Han var fabrikant av skistaver 

og pisker og konstruerte Tysklands første «Wohnauto» (campingvogn) fordi han ville ha med seg 

familien på de lange forretningsreisene sine. Ordet «fritid» var det ikke mange som kjente til, og 

familieferie var et privilegium forbeholdt de få. Kort sagt var turistindustrien i sin spede barndom. 

Oppfinnelsen av Dethleffs campingvogn var startskuddet for en ny æra. Ikke minst for foretaket 

selv, som på et punkt gikk helt over til å produsere campingvogner og senere også bobiler.  

Grunnleggeren Arist Dethleffs pionerånd preger foretaket den dag i dag. Den viser seg i 

kontinuerlig videreutvikling av de ulike seriene, i utallige nyvinninger og naturligvis også i det som 

hele camping-historien handler om, nemlig familien.Fra første stund har foretaket vært tett 

knyttet til stedet Isny i det tyske Allgäu. Med den familievennlige innstillingen har foretaket 

nøyaktig det samme utgangspunktet som da det begynte å produsere campingvogner.  

I Isny utvikles og produseres det også campervans og bybobiler for merkene Pössl og Crosscamp i 

tillegg til bobiler og campingvogner for Dethleffs. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av THOR Industries, en av verdens ledende 

produsenter av fritidskjøretøyer med over 31 000 ansatte. Erwin Hymer Group omfatter 

produsenter av bobiler og campingvogner, tilbehørsspesialister og leie- og finansieringstjenester. 

I Erwin Hymer Group inngår bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, 

Sunlight og Xplore, bobilutleierne Crossrent, McRent, og rent easy, understellsspesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera samt reiseportalen freeontour. Du finner mer 

informasjon på www.erwinhymergroup.com. 


