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Een interview met ons teamlid Aline
Bock op pag. 20

Puur plezier.
Aline
BOCK

SUNLIGHT

Aline is niet alleen één van de beste
Duitse snowboardsters en Freeride
World Tour kampioene, maar bovendien een gepassioneerd surfster,
fietster en koffiedrinkster. Ze had dan
ook alles mee toen ze een jaar lang
met haar CLIFF door Europa trok
— van Scandinavië tot aan Marokko.

»Het is fantastisch
om te zien hoe de
wereld om me heen
wakker wordt.«

Lena
S TO F F E L

Van een jonge Alpineskiester- naar een topstyliste en een prof
Freerider en surfster.
Samen met Aline reist
ze naar de spannendste uithoeken van de
wereld en maakt ze
pakkende reportages.
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Een makelaar zou mijn CLIFF
waarschijnlijk zo aanprijzen: »Goede
verkeersverbinding, rustig en centraal gelegen,
een zonovergoten living en keuken, sfeer
met een vrije keuze aan uitzicht: uitzicht op zee
of op de bergen. Bovendien, laag in
gebruikskosten en een gratis abonnement
op de sportschool, direct voor de deur.«

Aline
trok met CLIFF een jaar lang rond door heel Europa —
en zelfs verder

»Wij zijn altijd op zoek naar
de mooiste plekjes, naar de meest
perfecte golf, naar de steilste helling
en naar de beste kroeg.«
Aline & Lena
Genietende freeriders
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Verbluffen in plaats
van bluffen.
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Ruime kledingkast

Vaste wastafel en
geintegreerde douche

Meubeldecor
Rosario Cherry

Matrassen met
verhoogd ligcomfort

Ergonomisch
gevormde kussens
voor meer zitcomfort

BEKLEDINGEN
Zijn mooie looks komen niet
zomaar ergens vandaan: De
hoogwaardige en robuuste tafel
en werkbladen zijn strak en
sportief uitgevoerd. En natuurlijk
is er keuze in de bekledingen.

Cassettetoilet

DE CLIFF — BEKLEDINGEN

Doordachte indelingen en
details: het dwarslopende
houtdecor zorgt voor een open,
ruim en absoluut gezellig en
sfeervol interieur.

KOKEN

DE CLIFF — BEKLEDINGEN

WONEN

2 Pits kooktoestel, compressorkoelkast, doordacht ingericht —
bij een geopende schuifdeur
zowat een echte buiten keuken.
Laat je verrassen.
Draaibare stoelen

SLAPEN
Of over dwars of in de lengte,
achterin de CLIFF slaapt en chillt
een ieder aangenaam.

Vloerdesign Toronto
Aflegmogelijkheid
C
600

Bovenkasten
2 pits kooktoestel
Lattenbodem

4

Compressorkoelkast 90 l

Hoeveel ruimte CLIFF biedt,
valt aan de buitenkant helemaal
niet op. Op het gebied van
(opberg) ruimte is hij goed
gestructureerd en gesorteerd.

WASSEN
De ideale combinatie: de douche-sanitair-toiletruimte kan ook
als extra opbergruimte dienen.
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Goede
smaak.

C
600

»In de CLIFF is het heerlijk
om gerechten te bereiden.
Waar ik ook ben, ik
zorg voor verse specialiteiten en probeer altijd
nieuwe recepten.«

Lena

Wereldontdekker, prof-atlete &
koffieverslaafd

DE CLIFF — WONEN & KOKEN

DE CLIFF — WONEN & KOKEN

CLIFFs keuken is op zich al een perfect
recept: Hoogwaardige inbouwapparatuur
en de ruimte zo ideaal ingericht dat er
voldoende werkplek is en plaats voor alle
benodigdheden. — bij Aline zelfs voor een
halve Barista uitrusting. Onze koffieverslaafde prof-freerider wordt gesponsord door
een kleine koffiebranderij, die haar voortdurend van kilo's koffiebonen voorziet …

Indirecte verlichting
De juiste ambiance: de warme, zachte
stralen zorgen voor een aangenaam
en behhaaglijk licht.

2 pits kooktoestel met
gedeelde glazen afdekking
C
640

Perfect (voor) bereid of een sterke
espresso, sportieve pasta of een
gerecht voor de fijnproever.
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Zonder compromis
»Ik slaap echt goed in de CLIFF.
Ook al stormt het buiten.
Maar het mooiste is toch, zomers
bij geopende deuren, met zicht op
het meer, in slaap vallen.«

Lena

Ski freerider &
surfster, slaapt altijd goed

DE CLIFF — SLAPEN

DE CLIFF — SLAPEN

C
640

Maximale
gezelligheid.

Combi 4 verwarming
Optimale temperaturen:
De efficiënte kachel verwarmt de
CLIFF zoals jij het graag wenst.

Hoogwaardige uitrusting, slimme
details en een gezellige sfeer — CLIFF
is praktisch, ongecompliceerd
en comfortabel.

LED leesspotjes
Op de juiste plek: De energiezuinige LED-leespotjes laten zich
optimaal in positie draaien.

C
600
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Schone zaak.
Juist gecombineerd: De toilet/douche
oplossing is echt goed doordacht en kan
veelzijdig worden gebruikt. De toilet laat
zich alle kanten op draaien, de douchekraan
is uittrekbaar en voor meerdere doeleinden
te gebruiken. En op de praktische dwarsstang drogen uw spullen eenvoudig.

Buitendouche

DE CLIFF — WASSEN

DE CLIFF — OPBERGRUIMTE

Met de lange doucheslang kan je eenvoudig zand en vuil buiten afspoelen (optie)

C
600

Daar gaat een lampje branden
»De lente in IJsland was sensationeel, maar ook
donker en koud. Als je dan 's avonds in jouw warme
CLIFF ligt en je een fijn boek leest, kan het toch
nauwelijks mooier zijn.«

Aline

Multi-sportief en
liefhebster van een goed boek

»Ook in de zomer kun
je niet altijd je spullen
buiten laten drogen. Ik kan
niet zeggen, hoe vaak
mijn vrienden jaloers waren,
omdat ik mijn natte
spullen kon laten uitlekken
en kon laten opdrogen.«

Lena

Insectenhor voor alle ramen

alles behalve
mooi-weer sportster

Een speciaal voor de ramen aangepaste hor
houdt de CLIFF insectenvrij.
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»Ik ben ontzettend veel
onderweg, maar waar ik ook
ben, ik kom iedere dag weer
thuis in mijn camper.«
Oli Dorn
Prof-mountainbiker

CLIFF 540

CLIFF 600

Toegest. aant. personen
Aantal slaapplaatsen
Bedmaat achter

Lengte 599 cm, Breedte 205 cm, Hoogte 265 cm

Lengte 541 cm, Breedte 205 cm, Hoogte 265 cm

C
600

Toegst. aant. personen
+
195 × 133 / 130 cm

Aantal slaapplaatsen
Bedmaat achter

+
197 × 157 / 150 cm

DE CLIFF — MODELLEN

Zeg jij het maar: CLIFF is er
in vier indelingen. Hier een
overzicht van de verschillende
varianten.

Lengte 636 cm, Breedte 205 cm, Hoogte 265 cm

Lengte 599 cm, Breedte 205 cm, Hoogte 265 cm

De bestuurder en passagiersstoel
completeren in een handomdraai het
eetgedeelte.

CLIFF
modellen.

14

DE CLIFF — MODELLEN

Stoelen 180° draaibaar

CLIFF 601

CLIFF 640

Toegest. aant. personen

Toegest. aant. personen

Aantal slaapplaatsen

+

Bedmaat achter onder

185 × 157 / 150 cm

Bedmaat achter boven

187 × 130 cm

Aantal slaapplaatsen
Bedmaat achter

+
195 / 185 × 196 cm
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Chique verschijning.

Meer opties
LED-dagrijverlichting,
mistlampen, voorbumper
in kleur

Hoe heb jij hem het liefst? Van de kleur tot aan de uitrusting,
CLIFF past zich aan jou aan. Aantrekkelijk is hij, van binnen
en van buiten — en ook de prijs.

Drie kleurvarianten

DE CLIFF — UITRUSTING (OPTIE)

Airco

Parkeersensoren
achter

16"-Aluminium wielen

Bandendruksensor

Comfort-Matic automaat

Drie kleuren
Of helemaal in het wit
of in één van de grijskleuren
— de CLIFF straalt ook
van buiten.

Wit (standaard)

Aluminium metallic

Fer grijs metallic

»Ik was een jaar met CLIFF onderweg en had steeds
alles bij me, dat ik nodig had. En daarbij, hij is zo compact, met CLIFF kom je overal.«

Aline

kent ondertussen de mooiste plekjes van Europa
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»CLIFF is voor mij
vrijheid en thuisbasis
in één. Hij maakt het mogelijk
zo te leven, zoals ik
gehoopt en gedroomd heb.«
N
I
L
E
A

Snowboard Freeride-wereld-kampioene
& vrijheidsgenietster

CHASE
THE SUN

Vooral landschap contrasten?
ALINE Ja, onder andere. Van de staalblauwe
fjorden in Noorwegen via het Franse vasteland, naar de wilde, winderige Hebriden tot
aan de stoffige woestijn van Marokko. Dat
zijn zo uitersten die ik in korte tijd beleefd
heb. Maar vooral beleef je het intensief in
de Camper Van. Ook deze mix was sensationeel: Met CLIFF stond ik midden in de
natuur, beleefde ik alles van heel dichtbij — en had ik toch mijn veilige basis, waar
ik rustig kon slapen, als het buiten stormde
en ik de wolven kon horen huilen toen ik in
Zweden was.

BOCK

Aline
»Niet langer twijfelen,
maar instappen
en rijden.«
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Voor jouw vertrek, maakte jij je wat zorgen,
dat je tijdens de lange reis — zonder Lena, met
wie je zo vaak onderweg was — misschien eenzame momenten zou krijgen. Was dat ook zo?
ALINE Nee, totaal niet. Ook nu moet ik zeggen: het was de perfecte mix. Voor een deel
zijn vrienden meegereist of heb ik vrienden
en sportcollega's bezocht. Ook heb ik echt
genoten van mijn tijd alleen en voortdurend leer je nieuwe mensen kennen. Met

CLIFF ging dat automatisch, daar hoefte
ik niet vaak de eerste stap te zetten. Het is
echt een blikvanger, hij maakt de mensen
nieuwsgierig. Het is sowieso een open huis.

DE CLIFF — INTERVIEW

DE CLIFF — INTERVIEW

Aline, jij bent een jaar met CLIFF op pad
geweest — kun je die ervaring in een paar
woorden uitdrukken?
ALINE Nou…, lastig. Het jaar zal vol met
avonturen, enorm verrijkend, schitterend en
vol contrasten. Het was misschien juist wel
de mix, deze contrasten en de afwisseling,
die het zo bijzonder hebben gemaakt.

»Het jaar zat vol
met avonturen,
enorm verrijkend,
schitterend en vol
contrasten.«

Dus het was een komen en gaan bij jou?
LENA Nouja, we waren natuulijk geen
centraal station, maar als je de deur openzet, zijn de mensen deel van de living.
Dan sta ik in de opening en kook ik bijna
buiten — zo wordt de omgeving een deel
van jouw leven. Gelijktijdig is het natuurlijk
zo, dat je in jouw wereld bent als je
eenmaal de deur weer dicht doet. Dan
kun je jezelf ook heerlijk even terugtrekken.
Hoewel CLIFF ook eens tijdens mijn
afwezigheid onverwacht bezoek kreeg …
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»CLIFF — Met hem
beleef je nog eens wat.«
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Wat is er gebeurd?
ALINE In IJsland stond een vader in de kou
op het strand, zijn zoon was bij ons aan het
surfen. Het water was ongeveer 3° C en
ik had CLIFF al vooraf verwarmd, zodat ik
na het surfen me direct opwarmen kon.
Toen ik terugkwam zat de vader op de passagiersstoel, lachtte naar me en gaf aan dat
hij het zo koud had gehad en vroeg me of
hij een kop koffie mocht. In het begin was
ik wat afwachtend, maar hij en zijn gezin
waren geweldig. Hij heeft mij uitgenodigd
om voor me te koken en ik moet bekennen,
hij was een meester-kok.

Wat neem je mee uit zo'n jaar?
ALINE Dat je dingen simpelweg gewoon
moet doen. Als je de mogelijkheid hebt:
doe het! Maakt niet uit wat. Ik laat mij niet
meer leiden door waarschuwingen en
angsten vooraf, die meestal vooroordelen zijn. Het is ongekend verrijkend, om
zelf te ervaren, wat de wereld biedt. Ik kan
dat alleen doorgeven — mijn vader pakt het
tenminste op. Hij had altijd de droom, om
de Kilimanjaro te beklimmen. Nu heeft hij
geboekt en is hij volop in training. Ik kan het
iedereen aanbevelen: niet langer twijfelen,
maar instappen en rijden.

Camera

DE CLIFF — INTERVIEW

Basismotor

2,3 L MJet

Emissienorm

EURO 6

Vermogen kW (PK)

96 (130)

Bandenmaat
Anhangew. 12 % geremd/ ongeremd
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FIAT DUCATO

215 / 70 R 15 C
2.500 / 750 kg

Mooie plek ontdekt en direct gezellig gemaakt:
tafel uitklappen, surfplank uitpakken, peddelen en
van het vrije leven genieten.

DE CLIFF — INTERVIEW

Chassis

Zonnebril

Dagboek

Heeft CLIFF ook wel
eens voor problemen
gezorgd?
ALINE Nee, hij heeft
me nooit in de
steek gelaten. Het
werkte altijd prima,
dus ja, hij was zo
braaf — ik heb me
soms echt slecht
gevoeld, als ik hem
weer eens over een
willekeurige piste stuurde, maar….
hij heeft geen klacht ingediend…
Nog andere tips voor zo'n reis?
ALINE Ik kan iedereen de App Park4Night
aanraden. Het is een community app,
waar iedereen de verschillende camperplekken kan downloaden. Waar kan
men parkeren, waar kan met het water
bijvullen en veilig staan en van een fantastisch uitzicht genieten. Deze app is echt
goud waard.

Koffie

Surfpak

Had je tijdens jouw reis veel van dit
soort situaties?
ALINE Ja, voortdurend en echt waar, in
elk land, van Noord naar Zuid. Vooraf
hebben veel mensen me voor Marokko
gewaarschuwd »Jij alleen, als
vrouw … « maar ik heb een enorme
gastvrijheid ervaren. Die mensen
waren zo verheugd, dat ze me
konden helpen.

BASISVOERTUIG

Spelletjes

Ware grootte laat
zich zien in de
kleinste dingen.

DE CLIFF — HIGHLIGHTS

Je ziet ze vaak pas in tweede instantie,
maar zorgen dan ook voor een »Ah-cool-effect«:
De slimme details en features zitten in alle
hoeken verstopt.

DORN

Oli ist één van de beste Enduro-mountainbikers
van Duitsland en het grootste deel van het jaar onderweg. Hoewel hij van zijn drukke bestaan houdt, is
de geboren Allgäuer toch een huiselijk type. Goed,
dat dit prima te combineren is en hij gelijktijdig
mobiel onderweg en thuis kan zijn.

Gaskranen

USB-stopcontact
(optioneel)

Balu
90 ltr. Koelkast
verder dan 180° te openen

Elektrische instaptrede

Winning Team

Gasflessenkast
voor twee 11-kg gasflessen (behalve CLIFF 601
met twee 5-kg gasflessen)

Bedieningspaneel
met vermelding van waterniveau en accu
capaciteiten

Balu is een Australian Shepherd en 2 jaar jong.
Hij mag dan wel jonger zijn dan zijn baasje
en een vacht hebben, maar verder lijken ze
veel op elkaar: ze zijn beide nieuwsgierig naar
de wereld, zijn allemansvrienden en zijn beide
erg sportief — maar beide zijn ook echte
familiemensen, die hun mobiele thuisbasis
nodig hebben.

(behalve CLIFF 540 met 65 l)

(optioneel)
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Oli

Ambiente verlichting met de
optionele tafelverlenging

2-pits kooktoestel
met gedeelde glazenafdekking

Het Sunlight Factory Team bestaat uit professionele paragliders
mountainbikers, snowboarders en surfers, die met onze kampeerauto's de wereld ontdekken. Zij leveren waardevolle input aan
onze afdeling productontwikkeling en zijn het hart van onze
marketingcampagnes. Voor dit bijzondere concept hebben we
zelfs de begeerde European Innovation Award voor de Caravaning
Industry gewonnen. Een uitstekend team zullen we maar zeggen!

SUNLIGHT

CLIFF is er in verschillende
uitvoeringen, maar zijn kern
blijft gelijk. Hij is een stoer type,
die je ontspannen van de stad
naar het strand, naar elke mooie
plek brengt. Hij is betrouwbaar,
robuust en heerlijk ongecompliceerd en wendbaar. Hij ziet er
goed uit en is ook nog eens slim
doordacht — ergens zijn we blij,
dat CLIFF geen mens is, anders
had hij zeer waarschijnlijk een
behoorlijk groot ego.
Als Camper Van brengt hij je
echter sensationeel veel plezier
en maximale vrijheid.

NL / B

Technische- en prijswijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze Sunlight brochure
kunnen deels alternatieve designs of optionele uitrusting tonen, waarvoor een meerprijs geldt.
Voor meer technische gegevens, uitrusting en prijzen verwijzen wij naar de aparte prijslijst.
Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.
Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.
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