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Follow the sun! Op naar de zon!

Sunlight Caravans
First Class travel at entry level prices! 

With Sunlight you will find the motorhome of your dreams 
at an affordable price with high standards of finish and 
quality. With Sunlight you have a large network of friendly 
and competent dealers who are supported by a huge 
stock of spare parts - all designed to help you relax whilst 
on your holidays.

Sunlight Caravans 
Voor avonturiers tegen een instap prijs

Bij Sunlight vindt u uw wensvoertuig voor het prijsbewuste 
mobiele reizen in een volledig professionele kwaliteit.  
Dat Sunlight daarbij een groot netwerk aan vriendelijke  
en competente dealers heeft en deze met een reusachtig 
onderdelenmagazijn ondersteund, laat u met zekerheid 
nog meer en ontspannen van uw vakantie genieten.
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Quality made in Germany  |  Kwaliteit made in Germany

Quality made in Germany with a very new component:
The favourable price. 

Sunlight vehicles are produced in the latest production company within the industry 
in Neustadt/Sachsen. A production hall with machines of the newest generation and  
a plot of 24,000 sqm provide much space for focused and free from defects work. Just-
in-time production without inventory costs, supplying partners on the factory premises 
as well as an extremely slender administration set benchmarks with regards to cost 
effectiveness and quality of the brand Sunlight.

Kwaliteit made in Germany heeft nieuwe componenten:
De aantrekkelijke prijs

Sunlight voertuigen worden in een van de meest moderne productiefaciliteiten, 
in Neustadt/ Sachsen, geproduceerd. Een productiehal met de nieuwste generatie machi-
nes en 24.000 m2 oppervlakte laat ruimte voor geconcentreerd en foutloos werken. 
Just-in-time productie zonder magazijnkosten, leverancier partners op het fabriekster-
rein evenals een extreem kleine backoffice dragen er tevens aan bij dat Sunlight op 
het gebied van efficiency en kwaliteit nieuwe standaards zet.
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Ons succesverhaal is heel eenvoudig: Mensen als jij en ik

Dat Sunlight in de fabriek Capron beschikt over de, met 450 m Europees langste,  
montageband in de branche, mag een indrukwekkend feit zijn. Maar zonder de passie,  
de ervaring en de duidelijke teamgeest van onze hoog gekwalificeerde vakmensen zou 
Sunlight nooit datgene zijn, wat het vandaag de dag is.

Our formula for success is very easy: Human beings like you and I.

It is an impressive fact that Sunlight has got the longest production line with 450 m 
within the industry in Europe. It is the passion, experience and distinctive team-spirit 
of the highly-qualified and skilled workforce that makes Sunlight what it is today.



The Sunlight njoy caravans 
Compact yet so large

The compact, smart njoy models meet the requirements 
for modern travelling with their functional equipment.  

Our small sportsmen with an authorised maximum weight 
of 900 kg or 1.350 kg and a total width of 210 cm are the 
ideal holiday caravan. Because of their low weight they 
are the first choice for those with a small car or a Class B 
driving licence.

De Sunlight Njoy caravans
Zo groot kan compact zijn

De compacte, handzame njoy modellen komen met hun 
functionele uitrusting tegemoet aan alle eisen van de  
moderne reisbeleving. 

Onze kleine sportievelingen zijn met een maximaal toelaat-
baar gewicht van tussen de 900 en 1350 kg, en een breedte 
van slechts 210 cm, de ideale toercaravans. Door hun gerin-
ge gewicht zijn zij voor bestuurders met kleinere trekvoer-
tuigen en bezitters van het rijbewijs B de eerste keuze.

Wonderful perspectives
The compact C 42 D njoy is 

the ideal travel companion for 
those who love to adventure

Betoverende vooruitzichten
De compacte C 42 D Njoy  

is de ideale begeleider voor 
avontuurlijke reizigers.

C 42 D njoy in hamerslag wit

C 42  D njoy with riffled sides in white

C 42 D njoy

Caravans njoy  |  Caravans njoy

C 42 D njoy, Sunny Beach ▼

 ★
★

★
  as  s tandard  

★
★

★
 

GRP 
roof    

 ★
★

★
  s tandaard  

★
★

★
 

GFK 
dak

C 42 D njoy

C 42 D njoy, Sunny Beach ▼

C 42 D njoy
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Recharge and refresh ready for a new day
After an exciting day you can relax on the comfortable bed area.

Energie tanken voor een nieuwe dag
Na een dag vol indrukken kunt u comfortabel tot rust komen op de grote ligweide.

A kitchen that lives up to your taste
Spacious kitchen with sink and 3-burner gas cooker. 

Een keuken naar uw smaak
Ruime keuken met spoelbak en 3-pits kookstel.

Caravans njoy – Interior  |  Caravans njoy – Interieur

C 42 D njoyC 42 D njoy, Sunny Beach
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A refreshing experience
Fully equipped bathroom.

Waterpret!
Volledig uitgeruste sanitair ruimte.

Sunny prospects! Zonnige vooruitzichten!

Children's sleeping area
Comfortable bunk beds with fall protection and ladder.

Dromenland
Comfortabele stapelbedden met valbeveiliging en ladder.

Cosy for any social gathering
… convert the lounge to a double bed quickly and easily.

Gezellige ronde
… snel laat de zitgroep zich ombouwen tot tweepersoonsbed.

C 42 D njoy C 37 K njoy C 44 D njoy, Sunny Beach



Caravans njoy – Equipment variants  |  Caravans njoy – uitrustingsvarianten

Cosiness – to your taste

The new wood décor “Montreux pear” and the subtle tones of the textile combinations  
Sunny Beach, create a sense of well-being which is complimented by the granite table top. 
The practical overhead lockers with robust hinges offer abundant storage space.  
Functional and practical – discover the new njoy models.

Gezelligheid naar uw smaak

Het lichte houtdecor “Montreux Birnbaum” en de met decente kleuren uitgevoerde stof-
combinatie Sunny Beach zorgen voor een behaaglijke en comfortabele sfeer, welke nog 
versterkt wordt door de werkbladen welke in een hoogwaardige graniet optiek zijn uitge-
voerd. De praktische dakkasten met robuuste scharnieren bieden ruimte in overvloed. 
Functioneel en praktisch – beleef de nieuwe njoy modellen.

Sunny Beach
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Big ideas – small space
The new and agile Sunlight models are built with the proven sandwich construction and 
with robust riffled sidewalls in white. The robust GRP roof is hail and weather-proof.

Grote ideeën op de kleinste ruimte
In de bewezen sandwich constructie en met robuuste buitenzijde in witte hamerslag  
beplating presenteren zich de nieuwe en handzame modellen van Sunlight.

Four compact layouts 
Compact exterior, spacious interior! Choose your favourite from four layouts.  
All njoy models offer smart living designs.

Vier compacte ruimtewonders 
Buiten compact, binnen ruim! U kunt uw favoriet kiezen uit drie indelingsvarianten.  
Alle njoy modellen overtuigen met slimme indelingsconcepten.

De zon tegemoet!Let ’s go to the sun!

Betekenis
K = Kinderkamer
D = Tweepersoonsbed
V = Eenpersoonsbedden

Descriptions
K = Bunk bed
D = Double bed
V = Single beds

Model overview  |  Modeloverzicht
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Practical. Spacious. High in value.
Full speed ahead  

It’s no matter whether singles, couples or families want to 
hit the road, Sunlight offers a suitable layout for any holiday. 
Sunlight caravans offer exceptional levels of quality and 
attention to detail. The furniture is produced by experts 
and equipped with high-quality hinges. 

Among other things the high-quality chassis by BPW will 
make you feel safe on the road. Choose your favourite 
from two textile combinations Novara or Almeria. 

Handzaam. Ruim. Waardevast.
Vrije vaart voor uw wensen 

Voor iedere vakantie, of hier nu singles, paren of families 
de wereld willen veroveren, beschikt Sunlight over de 
passende indeling. Sunlight Caravans overtuigen door 
kwaliteit en slimme details. Alle meubels zijn vakkundig 
geproduceerd en uitgerust met scharnieren van hoogwaar-
dige kwaliteit. 

Voor een geruststellende veiligheid zorgt onder meer 
het kwaliteitschassis van BPW. Maak uw keuze uit de 
twee stofcombinaties Novara en Almeria.

Your home is every- 
where you go 

The cosy interior put you into 
holiday mood, immediately. 

Thuis is vanaf nu overal 
Het gemoedelijke  

interieur zorgt meteen  
voor vakantiestemming.

Caravans  |  Caravans
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C 5o K

C 55 V

C 50 K 

C 50 K, Novara ▼
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With the whole family on board
Sunlight caravans offer comfort of 

every kind for the entire family.

Familie aan boord
Sunlight caravans bieden  

ieder denkbaar comfort  
voor de gehele familie.

Care to freshen up? 
The bathroom offers plenty of space and room to manoeuvre.

Verfrissing nodig? 
De toiletruimte biedt veel bewegingsruimte.

Children taken care of
Bunk beds with ladder and fall protection.

Kinder rijk
Stapelbedden met ladder en valbeveiliging.

Caravans – Interior  |  Caravans – Interieur

C 52 K C 52 K

C 52 K 

C 52 K, Almeria ▼
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That’s already looking tasty!
Spacious kitchen: Roomy drawers and 3-burner gas cooker. 

Ziet er nu al goed uit!
Grote keuken; ruime schuifladen en 3-pits kookstel.

Very cool!
Fresh and tasty meal all in the optional fridge/freezer 
combination (141 l fridge/23 l freezer volume).

Echt cool!
Met de optionele, 141 L grote koel-vries combinatie 
en het 23 L vriesvak.

Caravans – Interior  |  Caravans – Interieur

Everything on board – ideas too
Modern design with functional solutions! 

Alles mee – ook ideeen
Modern design met functionele oplossingen!

C 47 D, Novara C 47 D
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Sleep the way you want!
The single beds in C 55 V can be converted to double bed (option).

Slaap toch zoals u wilt!
In de C 55 V kunnen de enkele bedden optioneel tot tweepersoonsbed 
worden omgebouwd.

Naar de zon, naar de vrijheid!To the sun, to the freedom

The hit for kids 
Play and have fun - live the adventure. Here your children have their own zone. Need an additional bed? 
You can convert the seating are in the lounge to a bed quickly and easily.

De hit voor kinderen
Spelen, ravotten, avonturen beleven. Hier hebben de kinderen hun eigen rijk. Extra slaapplaats nodig? 
De zitgroep laat zich heel eenvoudig tot een extra bed ombouwen.

C 55 V C 50 K, Novara



Caravans – Equipment variants  |  Caravans – uitrustingsvarianten

Everything for your individual holiday

The fabric combination of Novara with blue patterned seat covers and brown micro-fibre as 
well as the variant Almeria with warm brown-cream terracotta shades, perfectly compliment 
the friendly wood décor “Motreux pear”. The large metallic handles of the overhead locker 
doors harmoniously supplement the environment.

Alles voor de individuele vakantie

De stofcombinatie Novara met duurzame blauw getinte kussenhoezen, welke afgezet zijn 
met bruin microvezel, evenals de variant Almeria, met de warme bruin-beige terracotta 
kleuren, harmoniseren perfect met het vriendelijke houtdecor “Montreux Birnbaum”.  
Een stijlvolle aanvulling in de ambiance vormen de grote metalen grepen aan de dakkast 
kleppen.

Novara Almeria
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Betekenis
D = Tweepersoonsbed
K = Kinderkamer
V = Eenpersoonsbed

Description
D = Double bed
K = Bunk beds
V = Single beds

Double room with single beds  |  Tweepersoonskamer met  
 eenpersoonsbedden

Family on board  |  Familie aan boord

Model range overview   |  Modeloverzicht

You have the choice
It does not matter which layout you prefer: The convincing 
functionality will inspire you. 

U heeft de keuze
Voor welke indeling u ook kiest: de overtuigende kwaliteit 
en functionaliteit zullen u verbazen.

Sporty and restrained – exterior design with a twist
The Sunlight caravans come with riffled sides in silver (standard)  
or with smooth sides in white (option). The robust GRP roof is 
hail and weather-proof.

Sportief en decent – exterieur design met accenten 
De Sunlight caravans zijn verkrijgbaar met hamerslag  
zilver (standaard) en witte gladde beplating (optioneel).

Sun included! Zon inclusief!

For two  |  Voor paren
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Sunlight GmbH
Arist-Dethleffs-Straße 12  |  D-88316 Isny
www.sunlight-caravaning.de  |  info@sunlight-caravaning.de E 
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Actuele informatie over de modellen en de dealeradressen 
vindt u op www.sunlight-caravaning.nl.

Current information about the model range and the dealer 
list can be found at: www.sunlight-caravaning.com.

U wilt graag nog meer comfort?

Voor uw persoonlijke comfort wensen staan u eerlijk 
gecalculeerde speciale uitrustingen en ook passende 
voortenten te beschikking.. Verdere informatie kunt u in 
onze prijslijst vinden of vraag eenvoudig uw dealer ter 
plaatse.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

Wij verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat 
afbeeldingen in deze brochure deels alternatieve designs 
of special uitrustingen tonen, voor welke meerkosten 
ontstaan. Voor de technische gegevens, uitrusting en prijzen 
verzoeken wij u de separate prijslijst te raadplegen.

Looking for more comfort? 

For your individual comfort wishes there are fairly  
calculated options. For more information please check  
our technical brochure or contact your local dealer. 

Subject to change, errors excepted

Please note that the pictures of this brochure partially show 
alternative design or optional equipment at additional 
costs. Details about specification and equipment you will 
find at the separated technical specification brochure. 
Colours will differ.


