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CAMPER EN NOMAD AVANTGARDE
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Technische 
gegevens

Camper en Nomad AVANTGARDE – 460 EL & 510 LE

NL

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Afbeeldingen in deze brochure tonen deels optionele uitrusting tegen 

een meerprijs of decoratieartikelen, die niet totde leveringsomvang 

behoren. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.

510 LE460 EL

460 EL & 510 LE – Special 2021

AVANTGARDE

PAKKET:

UW VOORDEEL

OPLOPEND TOT WEL

€ 4.370,–
*modelafhankelijk

Camper 460 EL
Avantgarde

Nomad 460 EL
Avantgarde

Nomad 510 LE
Avantgarde

Breedte 230 cm 230 cm 230 cm

Lengte opbouw / totaal 550 / 691 cm 550 / 691 cm 630 / 762 cm

Hoogte / omloopmaat 265 / 945 cm 265 / 945 cm 265 / 1028 cm

Bedmaat voorzijde 200 𐄂𐄂 85 / 190 𐄂𐄂 85 cm 200 𐄂𐄂 85 / 190 𐄂𐄂 85 cm 210 𐄂𐄂 135 cm

Bedmaat achterzijde 210 𐄂𐄂115 cm 210 𐄂𐄂115 cm 2 𐄂𐄂 195 𐄂𐄂85 cm

Aantal slaapplaatsen  3  3 4

Leeggewicht 1.265 kg 1.298 kg 1.413 kg

Laadvermogen 435 kg 402 kg 387 kg

Technisch toegestaan 
totaalgewicht 1.700 kg 1.700 kg 1.800 kg

Koelkast / waarvan vriesvak 142 / 15 l 142 / 15 l 142 / 15 l

Inhoud verswatertank /  
vuilwatertank 38 / 22 l 38 / 22 l 38 / 22 l



Nomad 
460 ELDe Special Edition Avantgarde:

nu verkrijgbaar in 3 modellen
De populaire Avantgarde modellen bieden u 

nu nog meer keuze, naast de favoriete 460 EL 

indeling, introduceren we de Nomad 510 LE. 

Juist voor als u net wat meer ruimte en com-

fort wenst. 

Luxe en comfort 

Comfortabele indelingen, met praktische een-

persoonsbedden (van 85 cm breed) die des-

gewenst in een handomdraai om te bouwen 

zijn tot een groot tweepersoonsbed. Voorzien 

van veilige en praktische basisuitrusting zoals 

het AL-KO chassis met stabilisator, de stabiele 

uitdraaisteunen, het hagelbestendiger GFK  

dak, de krachtige verwarming, de boiler en  

de royale 142 liter koelkast met apart vriesvak. 

Aangevuld met het luxe Avantgarde pakket 

met o.a. vloerwarming en chique gladde 

buitenbeplating in zilver, zal het u aan niets 

ontbreken. 

Meer informatie op

www.dethleffs.nl/caravans/avantgarde

Camper en Nomad AVANTGARDE – 460 EL & 510 LE

Comfortabele lounge zitgroep voor twee, of voor een gezellige 

avond kaarten als er bezoek komt. (Camper 460 EL)

Twee éénpersoonsbedden met bedombouw. Uw voordeel € 4.370,– € 3.972,– € 3.862,–

Avantgarde 2021 Camper 460 EL
Avantgarde

Nomad 460 EL
Avantgarde

Nomad 510 LE
Avantgarde

+Basisprijs € 21.990 ,– € 23.990,– € 26.590,–

+Gladde buitenbeplating in zilver € 1.839,– € 1.839,– € 2.069,–

+Disselafdekking € 189,– € 189,– € 189,–

+Aluminium velgen 17'' € 799,– € 799,– € 799,–

+Toegangsdeur met raam € 259,–  s s

+Luxe rangeergrepen € 139,–  s s

+Gewichtsverhoging naar 1.700 kg € 479,– € 479,– –

+Gewichtsverhoging naar 1.800 kg – – € 479,–

+Reservewiel € 239,– € 239,– € 239,–

+Voorraam € 419,– € 419,– –

+Achterraam – – € 479,–

+Elektrische vloerverwarming € 689,– € 689,– € 689,–

+Bedombouw € 319,– € 319 ,– € 319,–

+Bekleding Galaxy Ruby Ruby

Subtotaal € 27.360,– € 28.962,– € 31.852,–

Actieprijs € 22.990 ,– € 24.990,– € 27.990,–


