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Vrijheid betekent, erop
uit gaan. CLIFF is onze
betrouwbare en trouwe
begeleider, die bij elke
spontane actie van de
partij is en altijd op alles
perfect voorbereid is.

Ruim 15 jaar geleden begon
onze Sunlight reis. En onze
drijfveer voor ontwikkeling
en nieuwe ontdekkingen is
nog net zo enthousiast als
op de eerste dag.

CLIFF

Camper Vans
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Het mag aan niets ontbreken: in de CLIFF kan alles op
z’n eigen plek worden opgeborgen — van surfplank
tot snijplank, van surfpak tot en met de handdoek. En
over de keuken, badruimte en slaapplek hoef je je al
helemaal geen zorgen te maken — zodat je tijd vrij hebt
voor de echt belangrijke dingen …

Ontdekken

sunlight

Fle xibe l e n v rij —
de mooiste ple k k en v in d
je nu e e nma a l
nie t in e e n reisg ids.

Van buiten en
binnen top.

36o°impressies

BEKLEDINGEN

online op
sunlight.de/nl

Royale kledingkast
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Vaste wastafel en
geïntegreerde douche
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Meubeldecor Sensual Oak
en Cosy White
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B e a c h Opt i o n

Functionele tafel
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WONEN
De doordachte planning en details
creëren een royale, extreem gezellige sfeer.

DE CLIFF — WOONWERELD

DE CLIFF — WOONWERELD

Cassettetoilet

Tof
i

Matrassen met
nog meer ligcomfort

SLAPEN

Tot 180° draaibare stoelen

Of het nu overdwars is of in de
lengte, achterin slaap en chill
je heerlijk op comfortabele
matrassen.

SANITAIR

Vloer
Classic Ambience
C
600
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Opbergruimte

Bovenkastjes
2-pits kookstel

Compressorkoelkast 90 l

In het interieur bestaat de
mogelijkheid tussen twee bekledingen te kiezen: Sandbar en
Tofino Beach — vanzelfsprekend
overtuigen beide varianten
met hoogwaardige materialen
en een excellente afwerking.

Een perfect doordachte badkamer die naast de douche,
toilet en wastafel ook nog veel
opbergmogelijkheden biedt.

KOKEN
2-pits kookstel, compressorkoelkast, uitgekiende indeling — en
met de zijdeur geopend bijna een
outdoor-keuken. CLIFF maakt het
fornuis bereikbaar voor iedereen.
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Thuis
onderweg.
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Het interieur: CLIFF is gezellig
en biedt ruimte. En een goede
smaak heeft hij ook.

INDIRECTE VERLICHTING
De juiste omgeving: de warme,
zachte stralen zorgen in de CLIFF
voor aangenaam en mooi licht.
C
640

2-PITS KOOKTOESTEL
MET GLAZEN AFDEKPLAAT

DE CLIFF — WONEN EN KOKEN

DE CLIFF — WONEN EN KOKEN
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Daarmee kun je alles bereiden —van
een sterke espresso, snelle pasta tot
een heel menu voor fijnproevers.

Praktisch en vooral
ongecompliceerd,
dat heet vrijheid.

C
640

Bekleding Tofino Beach
C
540
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Stijlvol

Be trou wba a r
karakte r, s p ortief
optre de n — e n een
he e l fra ai u iter l ij k .

sunlight

COMBI-4
GASVERWARMING
Optimaal op temperatuur:
de efficiënte verwarming
brengt de CLIFF op de
gewenste temperatuur.

LED-LEESSPOT
Optimale precisie: de energieefficiënte LED-leesspots kunnen
optimaal in positie gebracht en
verplaatst worden.

De dubbelwandige ramen hebben een
verduisterende jaloezie en een hor.

DE CLIFF — SLAPEN

DE CLIFF — SLAPEN

LUCHT NAAR BINNEN, AL
HET ANDERE NAAR BUITEN
C
640

Mooi
wonen,
beter
slapen.

C
540

CLIFF legt de basis voor
optimale ontspanning
en rust. Met hoogwaardige
matrassen en een aangename sfeer.
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Wanneer er zoveel meer
in schuilt dan je op het
eerste gezicht denkt: CLIFF
heeft slimme bergruimte
voor alle benodigdheden.
Kleine details, die onderscheid maken. Dat is bijvoorbeeld te zien in de badkamer, waar douche, wastafel
en cassettetoilet multifunctioneel zijn ontworpen.

C
640

Veeleisend: ook in de badkamer
worden uitsluitend hoogwaardige
materialen gebruikt.
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C
540

DE CLIFF — WASSEN

DE CLIFF — BERGRUIMTE

C l e ve r e

nc

Anders denken, creatief
ontwerpen en optimale
oplossingen vinden — voor
CLIFF en voor het avontuur
dat leven heet.

15

Reisvrienden

C L I F F is speels én
b et ro u wba ar, een
ec ht e vrien d o m
on ts pannen sam en
te zijn.

sunlight

CLIFF 600

Max. aantal personen
Slaapplaatsen

Max. aantal personen
+
195 × 133 / 130 cm

Slaapplaatsen
Bedmaat achter

+
197 × 157 / 150 cm

CLIFF
modellen.
CLIFF is leverbaar in 4 verschillende
indelingen. Ieder model met een
specifieke indeling en verschillende
afmetingen.

CLIFF 601

CLIFF 640

Max. aantal personen

Max. aantal personen

Slaapplaatsen
Bedmaat achter, beneden
Bedmaat achter, boven
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+
185 × 157 / 150 cm

C
540

Lengte 636 cm, breedte 205 cm, hoogte 265 cm

Lengte 599 cm, breedte 205 cm, hoogte 265 cm

Bekleding Sandbar

DE CLIFF — MODELLEN

DE CLIFF — MODELLEN

Bedmaat achter 

Lengte 599 cm, breedte 205 cm, hoogte 265 cm

Lengte 541 cm, breedte 205 cm, hoogte 265 cm
CLIFF 540

Slaapplaatsen
Bedmaat achter

+
196 ×195 / 185 cm

187 × 130 cm
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Vormgevende vrijheid.
Van de kleur tot aan de uitrusting kun jij jouw CLIFF helemaal aan jullie
eigen smaak aanpassen. Zijn geest voor avontuur en drang naar vrijheid
is in alle varianten even sterk.
Airconditioning

DE CLIFF — SPECIALE UITRUSTING

Drie buitenkleuren

Parkeersensoren
achter

16" aluminium velgen

Sensor voor de
bandenspanning

9 traps automaat

Wit
(standaard)
Aluminio Grau
metallic
Of je nu kiest voor wit of één van de twee grijstinten — bij CLIFF geef jij de toon aan.
Verdere opties: LED-dagrijverlichting, mistlampen en bumpers in kleur meegespoten.
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Fer grijs
metallic

sunlight

G E GA R A N D E E R D Z E K E R

Het
leven wil

geleefd
worden.

E E N AVO N T U U R

HET SUNLIGHT TEAM

Grote kleine
verschillen.

Nieuwe ideeën, eigen ervaringen en
een sterk fundament: Het team legt uit
wat Sunlight anders maakt.

Ze worden vaak pas op het tweede oog zichtbaar
en zorgen dan voor een »Hé gaaf« effect: de uitgekiende details en slimme features zijn te vinden in
alle hoeken en gaten.

Veel collega’s, één team,
100 % inzet
O N T D E K

ISOFIX

Dubbel USB-contact

voor de bevestiging
van kinderstoeltjes

Koelkast 90 l

(optioneel)

Stephan

Stefan

»Wij eisen enorm
veel van de functionaliteit en kwaliteit.
Zij zorgen voor het
betrouwbare fundament om elk avontuur 100 % zorgeloos
te kunnen beleven.«

»Onze motivatie
en ons enthousiasme zijn echt. Op
elk niveau van de
organisatie. Vanaf
de eerste handeling
in Neustadt tot het
overhandigen van de
sleutels bij de dealer.
Iedereen zet zich
maximaal in. Daarom
voelen wij ons één
met Sunlight.«

»In onze kampeerauto’s en Camper
Vans steekt veel van
ons constructeurs.
En diep van binnen
zijn wij allemaal overtuigde camperaars.
De behoeften van
onze klanten kunnen
we dan ook verder
ontwikkelen.«

Algemeen Directeur Sunlight

Kast voor gasflessen
voor twee gasflessen van 11 kg
(behalve CLIFF 601 met
twee gasflessen van 5 kg)
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Hoofd Constructie

Brand Manager Sunlight

Boordcontrolepaneel
display met niveaumeter
en weergave accucapaciteit

S U N L I G H T. D E

Elektrisch
bedienbare opstap

Daniel

O N L I N E SUNLIGHT
M E E R O P

DE CLIFF — HIGHLIGHTS

Sfeerverlichting en optionele
tafelbladverlenging

2-pits gaskookstel met
gedeelde glazen afdekking

GA AT E E N E I G E N KO E RS
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NEDERLAND

Keep
Rolling
Eén en al avontuur, met de bikes op
de Etna, boarden in de fjorden en
met de familie naar Toscane. We hebben zoveel verschillende hoogtes
beklommen, powder hellingen afgedaald en weerberichten bestudeerd.
En we genieten niet alleen van onze
CLIFF, we ontwikkelen nog steeds
door: we blijven zoeken naar nog
meer mogelijkheden, designs en constructies. Het blijft een enorm avontuur waarbij wij ook hier maar zelden
conventionele paden betreden. Wij
kiezen de weg van Sunligh — anders
en bijzonder- en daarmee hebben wij
voor onze klanten altijd een speciale
route uitgestippeld.

Technische- en prijswijzigingen evenals drukfouten en vergissingen voorbehouden. De
afbeeldingen in deze brochure tonen deels alternatieve designs of opties, waarvoor
een meerprijs geldt. Informatie m.b.t. de techniek, uitrusting en de prijzen vind je in de
aparte prijslijst. Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk.
Een onderneming van de ERWIN HYMER GROUP.

Grafik en Layout:
HammerAlbrecht
(Tom Albrecht, Jolanda Buck)
Fotos: Martin Erd
Druk: Eberl Print

www.sunlight.de/nl
www.sunlight.de/be

