
Coco

Yhteenveto

Kokonaismassa* 900 – 1100 kg

Kokopituus (sis. aisan) 589 cm

Leveys 220 cm

Korkeus 261 cm

Vuodepaikkoja 2

Hinta 23.910,– €

*  kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuk-
sesta

Coco – kohokohtia

ªª Kevytsarjalainen: kokonaismassa vain 900 kg

ªª Kapea ja ketterä: leveys vain 2,20 m 

ªª Kompakti: sensaatiomaisen lyhyt, vain 4,60 m

ªª Moneen muuntuva: oleskelutila muuntuu tarpeen 
mukaan

ªª Kutsuva: extraleveä ulko-ovi 70 cm

Ihastuttavan kevyt.

Ensiluokkaista keveyttä: Uusi Dethleffs Coco, jonka paino 
on vaivaiset 708 kg, tekee lomailusta ihanan kevyttä. Sitä 
kehittäessämme yhdistimme matkailuvaunuosaamisem-
me tehokkaimmat ratkaisut. Lopputuloksena on aivan 
uudenlainen, ennennäkemätön rakenneratkaisu, joka 
perustuu alusta-, pohja- ja seinärakenteiden täydelliseen 
yhteispeliin. Coco – kevyesti matkaan!



Alusta
• Sinkitty alusta, jarrut ja

peruutusautomatiikka
• Sinkityt tukijalat
• Korkealaatuiset merkkirenkaat
• AKS-heilahduksenvaimennin
• Octagon-iskunvaimentimet
• Paino-optimoitu kevytrakennealusta

Kori
• Lattian paksuus 41 mm, seinät/katto 25

mm
• Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja

hyttysverhot
• Eristetyt pyöräkotelot
• Kaksi valaistua kirkaslasista kattoluukkua
• Etu- ja takapää sekä sivuseinät sileää

peltiä, erikoisteippaus
• Erityisen leveä yksiosainen ulko-ovi
• Integroitu etutelttakisko COCO Lounge -

aurinkokatokselle, aurinkokatos kuuluu
Dethleffs-tarvikevalikoimaan ja on
saatavana Dethleffs-kauppiaaltasi

Tekniikka
• Kaasupullokotelo 2x5 kg pulloille
• Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
• 12 V järjestelmä
• Tehokas laturi (340 W) sekä 12 V ja 230 V

automaattisulakkeet vaatekaapissa 
• CEE 230 V ulkoliitäntä
• Ulkovalo
• Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
• Vario-lämmitys, jossa kiertoilma
• Raikasvesisäiliö keittiössä
• Kääntyvät varrelliset lamput

pesuhuoneessa, keittiössä ja
oleskelutilassa

Keittiö
• Käytännöllinen 2-liekkinen liesi ja lasikansi
• Tilaa säästävä 90 l kompressori-jääkaappi,

pakasteokero 6 l
• Käytännöllinen maustehylly keittiössä

Pesuhuone
• Tilaa säästävä pystyyn kääntyvä pesuallas 

Mukavuus
• Seinälistaan kiinnitetyn pöydän paikkaa

voidaan siirtää joustavasti
• Suuri säilytyslaatikko istuinpenkin alla,

vedetään ulos vuoteentekoa varten
• Mukava olestelutila ja verhoillut

kulmaelementit joissa säilytystaskuja
• Tilava vaatekaappi, jossa vaatetanko sekä

hylly

Sisustus
• Light Grey -kalustesävy sekä Waterfall-

verhoilu

Vakiovarusteet
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Varustepaketit

Lounge Up!-paketti n. 96 kg

Sisältö Arvo €

Painonkorotus 1.100 kg 475,–

Alumiinivanteet 500,–

Katettu aisa 185,–

Hyttysverkko-ovi 270,–

Avattava etuikkuna, jossa pimennys- ja hyttyskaihdinverhot 935,–

Kaksi avattavaa kattoikkunaa, joissa pimennys- ja hyttyskaihdinverhot 830,–

Ikkunoiden ja kattoikkunoiden kehykset, joissa krominväriset reunat 415,–

Monitoimippistorasia ulkona, 12 V/220 V/TV 250,–

44 l raikasvesisäiliö 175,–

Irtonainen 23 l harmaavesisäiliö 105,–

Epäsuora himmennettävä tunnelmavalaistus 510,–

Varrelliset lisälamput oleskelutilassa 105,–

5 l lämminvesivaraaja 600,–

Avattava ikkuna pesuhuoneessa 300,–

Ulosvedettävä käsisuihku 95,–

142 l jääkaappi ja 15 l pakastelokero 625,–

Varusteiden arvo 6.375,–

Pakettihinta 4.100,–
Säästö 2.275,–

COCO lounge

Hinta € 23.910,–

Leveys cm 220

Korinpituus / kokopituus cm 425 / 589

Korkeus / A-mitta cm 261 / 0

Vuoteet cmEdessä -

cmSivulla -

cmVaihtoehtoisesti -

cmTakana 155x200

Vuodepaikkoja max. 2

Massa ajokunnossa kg 733

Kantavuus kg 167

Kokonaismassa kg 900

Max. painonkorotus kg 1100

Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2) 1

Lämmitys Vario Heat

Jääkaappi / josta pakastin l 90 / 6

Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi) l 20 / 0

Coco
Tekniset tiedot



Coco
sisätilojen kohokohtia

Avattava pesuhuoneen ikkuna ja ulosvedettä-
vä käsisuihku (Lounge Up! -paketti)

Mukavassa oleskelutilassa kankaalla 
verhoillut kulmaelementit, joissa säilytystas-
kuja ja varrellinen valaisin

Pystyyn kääntyvä pesuallas piiloutuu tilaa 
säästäen pesuhuoneen kaappiin

Seinälistaan kiinnitetty pöytä, jonka paikkaa 
voidaan siirtää tarpeen mukaan

Tyylikkäässä, avattavassa etuikkunassa 
pimennys- ja hyttysverho (kuuluu Lounge Up! 
-pakettiin)

Korkea 142 l jääkaappi ja 15 l pakastelokero 
(Lounge Up! -paketti)

Tilava vaatekaappi

Kaunis ikkunoiden ja katto-ikkunan verhoilu, 
jossa krominvärinen reunalista (Lounge Up! 
-paketti)

Coco
ulkopuolen kohokohtia

Lisätietoja yhdellä klikkauksella osoitteesta: www.dethleffs.fi/coco

Korkealaatuiset merkkirenkaat

Integroitu etutelttakisko COCO Lounge -aurinkokatokselle. Aurinkokatos kuuluu Dethleffs-tarvikevali-
koimaan ja on saatavana Dethleffs-kauppiaaltasi.

Paino-optimoitu kevytrakennealustaEtu- ja takapää sekä sivuseinät valkoista 
sileää peltiä, erikoisteippaus

Octagon-iskunvaimentimet Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys ja 
hyttysverho

Extraleveä yksiosainen ulko-ovi
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