
4-travel
Delintegrert med langsgående senkeseng
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Også dette er 4-travel: elegant kjøkken med 3-bluss-kokeapparat og store skuffer. 
Spesielt høydepunkt: høyglans-romdeleren ved sittegruppen, med bistroaktig benk,  
hylleskap og attraktiv lysinstallasjon.

Badet bak i kjøretøyet tilbyr mye bevegelsesfrihet. I tillegg til et kunststoffkledd 
dusjkabinett tilbyr det et fullverdig klesskap og blir dermed samtidig et påkled-
ningsrom.

Den nye Dethleffs 4-travel
Innovasjon møter design

Av og til er det små oppfinnelser som gir store 
bevegelser. Vi har ikke funnet opp konseptet med 
senkeseng i den delintegrerte på nytt – vi har bare 
tenkt nytt.

I Dethleffs 4-travel bruker vi en senkeseng som er 
montert på langs istedenfor på tvers, med svært 
praktiske følger: Den kan kjøres så langt ned at  
du kan legge deg like enkelt som i en fastmontert  
dobbeltseng. Også liggeflaten på 200 x 140 cm  
overgår målene til klassiske senkesenger!

En senkeseng som faktisk kan erstatte en fastmontert 
seng – det gir helt nye innredningsmuligheter, som 
for eksempel den nye modellen T 6966-4 viser: Ved 
å gi avkall på en annen fastmontert seng kunne 

det her skapes et interiør som virker storslagent og 
åpent, og som har et fantastisk komfortabelt bad 
over hele bobilens bredde.

Moderne designstil, mange innovative ideer og  
perfekt anvendelighet avrunder det avanserte  
utseendet til 4-travel.

I alt står det tre grunnrissvarianter av 4-travel til  
disposisjon: med enkeltsenger, kingsize-seng eller 
uten ekstra fastmontert seng i modell T 6966-4,  
som vi presenterer her. Enkeltseng- og kingsize- 
variantene fås fra og med høsten/vinteren 2015.

Flere opplysninger på: 
www.dethleffs.no/www.dethleffs.dk



På bare 699 cm total lengde har T 6966-4 plass til et stort bad bak, et romslig L-kjøkken med høyt, 145 l kjøleskap  
og en innbydende sittegruppe. Og likevel gir den en herlig åpen romfølelse.



I den laveste stillingen kjøres senkesengen helt ned på seteputene. Å gå til sengs 
er derfor like behagelig som sovekomforten, og den sørger den ergonomiske 
EvoPoreHRC-madrassen med 7 soner for.

Den generøse L-sittegruppen virker innbydende og moderne. Hele 5 personer kan ta plass ved det multivariable bordet.
Også under senkesengen har 4-travel tilstrekkelig takhøyde når man står.

Verdenspremiere! 
Vi presenterer: Den langsgående senkesengen

Takket være den langsgående monteringen av 
senkesengen, kan den senkes elektrisk helt ned 
på seteflatene til sittegruppen – uten at puter må 
flyttes på. Så enkelt har det aldri vært å legge seg 
i en senkeseng. Med målene 200 x 140 cm er den 
dessuten generøst dimensjonert og kan derfor  
med god grunn fungere som hovedsengeplass. 
 

Også når senkesengen er senket ned, er det fri 
gjennomgang gjennom inngangsdøren. Senkesen-
gen kan dessuten arreteres i midtstilling. Når sitte-
gruppen brukes til ekstra sengeplass (ekstrautstyr), 
har 4-travel dermed fire sengeplasser tilgjengelig.

Et stort, vippbart takvindu sørger for lys og luft over 
senkesengen.Også i midtstilling gir senkesengen nok takhøyde over hodet. Sittegruppen som 

er bygd om til seng (ekstrautstyr), blir en ekstra soveplass.



Høy hekkgarasje med mulighet for gjennomgående 
lasting takket være senket chassis

Serviceluke til fylling og rensing av ferskvannstanken, 
230 V-tilkobling, beredertømming

Ekstra bred dør til bodelen (70 cm) – med vindu og 
sentrallås som ekstrautstyr

Markant og sikker: Integrerte baklykter med LED-lysbåndKomfortable pilotseter med høyde-/ryggvinkeljustering 
og polstrede armlener

Den stilige svanehals-leselampen retter lyset akkurat 
dit hvor du trenger det

Det høye, utvendige bagasjerommet med dryppbakke er 
praktisk til transport av lange gjenstander som ski o.l.

Den nye 4-travel er fortreffelig utrustet og 
er full av praktiske ideer og interessante 
funksjoner.

For å opprettholde verdien best mulig er den 
bygd opp på den råtesikre Dethleffs Lifetime- 
Plus-konstruksjonen uten trematerialer i 

taket, vegger og gulv. Tak og undergulv er  
i tillegg beskyttet mot skader med glass- 
fiberarmerte plater (GFK).

Ytterligere opplysninger og bilder finner du 
på www.dethleffs.no/www.dethleffs.dk

4-travel
Overbevisende detaljer



Gjør deg kjent også med de andre bobilene fra Dethleffs!
Vi takker for din interesse for våre 4-travel-modeller. Du finner mange 
andre modeller i vår hovedkatalog. Vi sender deg gjerne denne katalogen 
sammen med mer informasjon om Dethleffs. Kontakt din forhandler.

Med forbehold om tekniske endringer og feil.
Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne brosjyren til dels viser  
spesialutstyr som medfører ekstra kostnader, eller dekorartikler som  
ikke inngår i leveransen. Standardutstyret finner du i de separate  
4-travel tekniske data. Fargeavvik kan oppstå under trykking.
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Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej 2 | DK-7100 Vejle
cn@dethleffs.dk | www.dethleffs.dk | www.dethleffs.no


