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Dethleffs fordele – symbolforklaring
I Dethleffs campingvogne er der mange smarte idéer og standardudstyr for din sikkerhed 
og komfort. Piktogrammerne viser dig, i hvilke campingvogne du finder de enkelte dele. 
Læs også mere om fordelene på www.dethleffs.dk/.no eller spørg din forhandler. 

    

Dethleffs’ system til optimal  
ventilation bag ved overskabene

    

Tag, front og bagende er i mod-
standsdygtigt GFK - beskytter 
mod alle vejrforhold..

    

Kom indenfor: 70 cm XXL-ind-
gangsdør og coupé-indstigning 

  

Cool tower! Ekstra stort køle-
skab med min. 142 l køl og 15 l 
frostboks.

    

Cool tower! Ekstra stort køle-
skab med min. 175 l køl og 15 l 
frostboks.

    

Sikker undervejs takket være 
bremseværdier, som ligger over 
gennemsnittet samt automatisk 
justering. 

    

Modvirker effektivt slingren og 
krængning. 

    

AL-KO Trailer Control (ATC) 
forhindrer at campingvognen 
kommer i slyng. 

    

Mærkeunderstel fra sikkerheds-
specialisten AL-KO.

    

SovGodt: Faste senge med beha-
gelige madrasser i høj kvalitet på 
ergonomiske trælamelbunde.

    

3. køjeseng muligt i Happy Family 
grundrids som ekstraudstyr. 

    

Praktisk køkken med store skuf-
fer og variabel afdækning over 
kogeblussene for mere afsæt-
ningsplads. 

    

Ekstra køkken-komfort : 4 effekt-
fulde kogeblus, rummelige opbe-
varingsrum og mange hylder

    

Winterproof! Vinteregnede cam-
pingvogne med Vinterkomfort 
pakker som ekstraudstyr.

    

Happy Family: Mange grundrids 
med køjesenge - ideelle for 
familier.  

    

Myggenetdør: Beskytter mod 
små plageånder. 

    

Flot i ferietrafikken - også på 
motorvejen med tempo 100.
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Kære læser!
For mere end 80 år siden lavede Arist Dethleffs den 
første campingvogn i Isny, Allgäu i Tyskland, da han 
ikke ville undvære familien på hans forretningsrej-
ser. Familien, og det vi forbinder dermed, har derfor 
for os en særlig status.   

F.eks. pålidelighed og tillid inden for rådgivning, salg 
og naturligvis ved den efterfølgende service. Når du 
rejser med din Dethleffs vil du også kunne glæde dig 
over denne tillid.

I hvert køretøj er der mere end 80 års erfaring og 
meget know-how fra vores kunder - for pr. tradition 
har vi altid haft et tæt samarbejde med vores kunder 
i udviklingsarbejdet. 

Du skal være hjertelig velkommen i Dethleffs- 
familien!

Med venlig hilsen

Alexander Leopold & Günther Wank
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Vores målsætning: Din tilfredshed
Kvalitet betyder for os, også at kunne give den 
perfekte service efter købet! 
I hele Europa står der et særligt finmasket net af 
330 kvalificerede forhandlere og servicepartnere til 
rådighed, som hurtigt kan hjælpe dig videre, hvis 
uheldet er ude.
Du finder forhandlere med venligt og kvalificeret 
fagpersonale. I værkstederne er dit køretøj i trygge 
hænder. Vi sørger for, at medarbejderne har den 
mest aktuelle viden.
Få hjælp hurtigt og enkelt. Dethleffs har altid ca. 
18.000 reservedele på lager.

Garanti
Din nye Dethleffs campingvogn har en omfattende 
fabriksgaranti, som giver dig ekstra sikkerhed.

6 års tæthedsforsikring
Dethleffs 6 års tæthedsforsikring på køretøjet giver 
tryghed og forhøjer værdien. (Forsikringen forudsæt-
ter årlige inspektioner hos din Dethleffs forhandler 
mod betaling)
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Kom sikkert frem!
Dethleffs sikkerhedspakke
Dethleffs campingvogne er blandt de mest sikre i 
verden. For vi tager hånd om din sikkerhed med  
AL-KO komponenter af høj kvalitet - som monteres 
som standardudstyr.

ªª AL-KO mærkechassis 
ªª AL-KO Oktagon støddæmpere
ªª AL-KO AKS stabilisator
ªª AL-KO ATC (Trailer Control)
ªª AL-KO AAA Premium Brake

Dæk fra kendte europæiske mærker, en optimeret 
vangelængde og som standard 3. bremselygte 

sørger desuden for optimal kørekomfort  
på rejsen.

ESP for campingvogne  
Standardudstyret i alle modellerne fra Camper er 
enestående med AL-KO ATC Trailer-Control-System. 
ATC-systemet arbejder på næsten samme måde 
som ESP-systemet, som er kendt fra biler. Systemet 
kontrollere permanent kørselsforholdene. I situatio-
ner, hvor campingvognen kommer i ubalance måles 
dette af sensorerne og vognen nedbremses ganske 
roligt uden at chaufføren skal foretage sig noget. 
Inden for få sekunder er vogntoget igen sikker på 
vejen. Som noget nyt i sikkerhedspakken er AL-KO 
AAA Premium Brake. Påløbsbremsen med automa-
tisk justeringsfunktion optimerer løbende bremse-
længden og bremseydelsen.

Tempo 100 km/h
Godt at vide: alle sikkerhedskomponenter i Dethleffs 
campingvogne som støddæmpere, AKS og dæk er 
godkendt til Tempo 100. 

*  Standardudstyr i Camper, Nomad,  
Beduin og Exclusiv

Kom sikkert
  frem*

O AL-KO ATC
O AL-KO AAA Brake + komplet 

sikkerhedspakkeO Stabilt GFK-tag
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EU Caravans 2016
Compact Class

c’go & c’trend – værsgo at komme ombord
Kompakt og trendy på ferie - så skal du vælge vores 
c‘go og c‘trend modeller. Mange af disse modeller 
kan trækkes af mindre biler. 

Elsker du spontane og korte rejser? Ferie med farver 
og liv? Så er du på rette sted. Kompakte, smarte, 

lette og enkle at håndtere. Desuden skåner de ferie-
budgettet - både i anskaffelse og hvad benzinforbru-
get angår!

Modellerne finder du i vores separate katalog for 
kompakt-modellerne
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 510 ER

520 RET 530 FSK 560 FMK 560 RET 560 RFT

670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK

Camper
Allroundvogn for alle | fra side 14

Bestseller i programmet med forfriskende interiør og sikkerhedsudstyr 
som standard. Takket være det store program er det muligt for alle at 
finde en model som passer.

Camper

Tilladt totalvægt* 1.300 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 635 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 670 FAR

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
8  | 



98  | 

470 ER

650 RET

470 FR

560 FR 650 RFT 670 FAR

500 FR

560 RET

730 FKR670 FSR670 FKR

510 ER

560 RFT

740 RFK

520 RET

600 DR

760 DR

540 DMH

600 ER

760 ER

540 RFT 560 FMK

Nomad
Erfaring betaler sig | fra side 26

Modelserien Nomad er et gedigen alternativ til Camper og præsenteres 
med et stort udvalg af modeller. Elegant og samtidig hyggeligt med et 
fremragende lyskoncept og rumfølelse.

Nomad

Tilladt totalvægt* 1.350 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 713 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 670 FAR

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
98  | 
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510 ER 550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR

600 ER 650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER

Beduin
Den verdenskendte klassiker | fra side 38

Beduin er kendetegnet ved eksklusiv teknik, elegant design, komfort og 
ekstra meget udstyr.

Beduin

Tilladt totalvægt* 1.600 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 766 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 4 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 RET

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
10  | 



1110  | 

550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER

650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER
Exclusiv

Tilladt totalvægt* 1.800 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 788 til 942 cm

Totalbredde 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 4 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 RET

Exclusiv
5-stjernet campingferie | fra side 50

Modelserien Exclusiv overbeviser med sin moderne stil og eksklusive 
udstråling. Ædle materialer og ambientepakken (standard) med stem-
ningsfyld indirekte belysning og smarte detaljer formidler elegance og 
udstyr de luxe.

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
1110  | 
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Allrounderen for aktive campister
Allrounderen med friskt interiør og med sik-
kerhedsudstyr som standard.

Noget for alle
Her finder du et stort modeludvalg. Aktive 
campister samt børnefamilier vælger også 
gerne en vogn fra denne modelserie med det 
omfattende udstyr.

Dethleffs sikkehedspakke 
Dethleffs´ sikkerhedspakke sørger for ube-
sværet rejse fornøjelser: AL-KO Trailer Control 
(ATC), som kan sammenlignes med bilernes 
ESP, kontrollere konstant campingvognens 
kørselsforhold og nedbremser vognen stille 
og roligt før kritiske situationer opstår (se 
side 6). Nyt er den selvjusterende bremse for 
AL-KO. Bremsen tilbyder større sikkerhed og 
komfort takket være den automatiske brem-
sejustering.

Også om bord: det robuste GFK-tag, praktisk 
myggenetsdør og en strømbesparende LED 
forteltslygte.

Camper Ekstra fordele 
ªª  Lyst tofarvet møbeldekor og 2 moderne bomiljøer  
ªª  Stort udvalg af modelvarianter for familen (inkl. køjesenge) og aktive 
campister (meget opbevaringsplads)

ªª  Lyset ved indgangsområdet kan tændes/slukkes fra soveområdet og fra 
indgangen

ªª Belyste hjørnemoduler
ªª Dethleffs Sikkerhedspakke (se side 6) 

 
På side 22 – 23 præsenterer vi en totaloversigt med billeder og yderligere 
CAMPER fordele.
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  Grafitgrå trapezvinduer præger  
looket på Dethleffs campingvogne

  Tredelt baglygtekonsol gør det mu-
ligt at udskifte blot den beskadigede 
del hvis uheldet er ude

  Sikkerhedsudstyr inkl. selvjusteren-
de bremser 

  Let tilgængelig gasflaskekasse også 
selv om der er monteret cykelholder 

  Mulighed for opvejning til totalvægt 
2 t (en aksel) hhv. 2,5 - 2,8 t  
(dobbeltaksel) (ekstraudstyr)
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Camper

450 FL

Allrounderen til en aktiv ferie
Camper er en ægte bestseller og kommer derfor 
også regelmæssigt på sejrsskamlen til valg af årets 
campingvogn! Dens hemmelighed er, at den er 
usædvanlig praktisk og har mange forskellige
planløsninger, der dækker forskellige behov. Der er 
meget plads til at hygge sig på og også godt med 
plads, hvis der skulle komme overnattende gæster, 
for siddegruppen kan helt enkelt omdannes til en 
dejlig dobbeltseng. Lige meget hvilken Camper, der 
er den rigtige for dig, så får du altid Dethleffs kendte 

kvalitet. Det er bl.a. massive hængsler, der gør at 
lågerne kan åbnes på vid gab, rullegardiner med 
tilbagerulningsdæmpning og lang levetid og en riflet 
metalplade i gaskassen, som ikke kan slides op. Alt 
er udtænkt og konstrueret med det ene formål at 
give dig mange års glæde af din campingvogn.

Naturligvis inklusiv Dethleffs Sikkerhedspakke (se 
side 6). 

ªª Sid behageligt i de afrundede hjørnehynder

ªª Her er der plads til selv store gryder og pander
16  | 
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ªª 450 FL | Narvik:  Mange direkte og indirekte lyskilder giver en hyggelig atmosfære. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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670 FSR670 FAR 670 FKR

Camper

Ven af familien
Hvis du rejser med børn, ved du også, hvad der skal 
til og netop det finder du i en Camper. Store opbe-
varingsrum, et solidt, rengøringsvenligt interiør og 
naturligvis et gourmet køkkencenter med variabel 
afdækning over kogeblussene samt store rummelige
skuffer. Lige hvad der skal til, for efter en indholds-
rig dag, at kunne lave noget lækkert til de sultne 
maver! 

Camper kan fås i virkelig familievenlige grundrids 
med børneværelser og store, stabile køjesenge (kan 
bære op til 80 kg). Og de fleste modeller kan udsty-
res med en tredje køjeseng (ekstraudstyr).

Apropos tredje køjeseng, så prøv at se Camper’s 
XL-varianter, hvis du har brug for ekstra meget plads. 
Med en bredde på 250 cm og en længde på over 8 
m (f.eks. Camper 740 FKR) er her endnu mere
komfort og bevægelsesfrihed! Og det gælder også 
sengene. Hver eneste Camper er som standard ud-
styret med et SovGodtsengesystem!
Læs mere om dette på side 62 – 63.

ªª Privatliv for små campister: Køjesenge med foldedøre til afskærmning

ªª  Rummelig med åbent vaskeområde ved den franske seng. (Billedet viser 
standard toiletrum i DK. I NO er alt. toiletrum med dusj (kode 604)standard)

Dette attraktive grundrids findes i tre varianter 
med køjesenge (se billede), skænk eller ekstra 
siddegruppe i midten af vognen – også i model-
rækken Nomad.  
OBS: De viste grundrids er med standard toiletrum 
i DK. I NO er alternativt toiletrum med dusj (kode 
604) standard!
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ªª 670 FKR | Limonta: Ideel familiecampingvogn med stort køkken og køjesenge midt i vognen. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Camper

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Tofarvet møbeldekor Noce Solista

ªª Narvik ªª Limonta

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Glatte plader, Wilver-Metallig (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr)
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR

510 ER 520 RET 560 RET 670 FAR 560 RFT

560 FMK 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK530 FSK

ªª  op til 4  
sovepladser

ªª  5 til 7  
sovepladser
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Camper

Ekstra fordele 

ªª Fleksible click-spotlights

ªª  12 v og LED-indikation v. defekt sikring

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik og varmluftanlæg

ªª  Belyste hjørnemoduler giver en god 
stemning

ªª  Opluk. trapezvinduer med mygge-
net- og mørklægningsrullegardiner

ªª  Praktisk magasinklap ved indgangen

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª  Ekstra stikkontakter i siddegruppen

ªª  Hel bodelsdør med myggenetdør som 
standard

ªª  Soft close system, så skufferne lukkes 
blødt og lydsvagt

ªª   Kvalitetshængsler med stor åbnings-
vinkel

ªª  Stor tagluge i klart glas med mygge-
netsgitter og mørklægning

ªª  Gourmet køkkencenter med variabel 
afdækning (se s. 64 – 65)

ªª  Perfekt sovekomfort med Sov 
Godt-systemet (se s. 62)

ªª  AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene (se s. 71)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Din sikkerhed!

ªª  Standard med serviceklap som let giver  
adgang til opbevaringsplads

ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª  Flerdelt bagende for nemmere  
reparation

6 års tæthedsforsikring (forudsætter årlige inspektioner mod betaling) 

ªª  Robust GFK-tag som beskyttelse 
mod hagl som standard

ªª Skørtskinne integreret i hjulspoiler

ªª  Stabile, flotte rangeringsgreb

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund. 
Pladsbesparende låge, der åbnes opad

ªª  Store vand- og spildevandstanke, 
praktisk placeret i gaskassen

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª  Stabilisator (antislingerkobling)

ªª  ATC for maksimalt, aktivt  
kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª  Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO

ªª  Dæk af kendte mærker
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24  | 24  | 



2524  | 2524  | 



26  | 

Erfaring betaler sig
Modelserien Nomad er et gedigen alterna-
tiv til Camper og præsenteres med et stort 
udvalg af modeller. Diskret elegance, en 
omfattende sikkerhedspakke og meget opbe-
varingsplads gør den til det perfekte familie-  
og fritidscentrum.

Noget for alle
Her finder du et stort modeludvalg. Aktive 
campister samt børnefamilier vælger også en 
vogn fra denne modelserie med det omfat-
tende udstyr.

Dethleffs sikkerhedspakke 
Dethleffs´ sikkerhedspakke sørger for ube-
sværet rejse fornøjelser: AL-KO Trailer Control 
(ATC), som kan sammenlignes med bilernes 
ESP, forhindrer at vognen ”vugger” eller kom-
mer i slyng (se side 68). Nyt er den selvju-
sterende bremse for AL-KO. Bremsen tilbyder 
større sikkerhed og komfort takket være den 
automatiske bremsejustering.

Også om bord: det robuste GFK-tag, praktisk 
myggenetsdør og en strømbesparende LED 
forteltslygte.

Nomad Ekstra fordele 
ªª Dethleffs Sikkerhedspakke (se s. 68)
ªª  Intelligent møbelkoncept med specielt udviklede overskabe der giver 
mere hovedplads samt en større rumfølelse.

ªª  Grundbelysningen i indgangsområdet kan tændes/slukkes i soveværelset 
og ved indgangen

ªª  Stort udvalg af modelvarianter for familen (inkl. køjesenge) og aktive 
campister (meget opbevaringsplads)

ªª  Diskrete og elegante bomiljøer og en overbevisende lyskoncept 

Se en oversigt over yderligere fordele ved Nomad på side 34 – 35.
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  Grafitgrå trapezvinduer præger  
looket på Dethleffs campingvogne

  Tredelt baglygtekonsol gør det mu-
ligt at udskifte blot den beskadigede 
del hvis uheldet er ude

  Sikkerhedsudstyr inkl. selvjusteren-
de bremser 

  Let tilgængelig gasflaskekasse også 
selv om der er monteret cykelholder 

  Mulighed for opvejning til totalvægt 
2 t (en aksel) hhv. 2,5 - 2,8 t  
(dobbeltaksel) (ekstraudstyr)
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740 RFK

Nomad

Erfaring betaler sig
Allerede i 1954 præsenterede Dethleffs den første 
Nomad. En campingvogn, der med kvalitet og et 
smukt interiør, hurtigt opbyggede en trofast fanska-
re. Selvom den nuværende NOMAD optisk ikke har 
meget tilfælles med sin forgænger, så er de solide
grundværdier stadig dens kendetegn. De aktuelle 
modeller har det velkendte design og to flotte bo- 
miljøer. 

Og du kan også regne med vores egne innovationer 
i den nye Nomad-generation: Hertil hører f.eks. det 
smarte Air Plus system for et sundt indeklima.

Og naturligvis har Nomad også Dethleffs Sikkerheds-
pakke som standard. Læs mere om dette på side 68. 

Koldskumsmadrasserne af høj kvalitet giver en før-
steklasses sovekomfort i de faste senge. De danner 
sammen med den ergonomiske underfjedring et fint 
afstemt sovesystem, der gør, at du også kan sove 
godt på ferien.

ªª Siddegruppen i børneværelset kan bygges om til en tumleplads*

ªª Solen skinner! Stå op til endnu en dejlig dag.

* Den bagerste del af vognen kan bygges om til en 
tumleplads i hele vognen bredde! Om dagen kan 
den nederste køje klappes op, hvorved man får 
stillet mere plads til rådighed til f.eks børnenes leg.

28  | 



2928  | 
ªª 740 RFK | Namib: Ideel til børnefamilier. Den mobile feriebolig med plads til til alt. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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560 FR

Nomad

Så dejlig kan ferien også være
De, der elsker det gedigne, rammer rigtigt med 
Nomad. For her bor man ikke kun komfortabelt men 
også med stil. Derfor er interiøret holdt i den lyse, 
nøddefarvede trædekor Noce Padano og med to
flotte bomiljøer – så smuk kan ferie også være!

Nomad kan sågar udstyres med det flotte ægte 
læder bomiljø Cortina (ekstraudstyr). 

Kort sagt: Her bor du hyggeligt og samtidig elegant. 
Få på de følgende sider et indtryk af det fremragen-
de lyskoncept, som ikke er en selvfølgelighed i den-
ne klasse. Din forhandler viser dig naturligvis også 
gerne mere detaljeret, hvad Nomad kan tilbyde.

ªª Bistroatmosfære: Køkken med bardisk

ªª  Højglansoverflader i baderummet. (Vist: Standardtoiletrum i DK. I NO er alt.  
toiletrum med dusj (kode 604) standard)

30  | 



3130  | 
ªª 560 FR | MAGNOLIA: En stor rundsiddegruppe i bag til hyggelige aftner. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Nomad

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr)

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Magnolia

ªª Cortina Læder (ekstrautstyr)
32  | 
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470 ER 520 RET500 FR470 FR 540 DMH510 ER

670 FKR560 FMK

600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 760 DR 760 ER

560 RET560 FR

670 FSR

560 RFT

540 RFT

740 RFK730 FKR

ªª   5 til 7  
sovepladser

ªª  op til 4  
sovepladser
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Nomad

Ekstra fordele

ªª Fleksible click-spotlights

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik og varmluftanlæg

ªª  Belyste hjørnemoduler giver en god 
stemning

ªª  Oplukkelige vinduer med mygge-
net- og mørklægningsrullegardiner

ªª  Praktisk magasinklap ved indgangen

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª  Ekstra stikkontakter i siddegruppen

ªª  Indgangsdøren er standard med  
myggenet og vindue

ªª  Soft close system, så skufferne lukkes 
blødt og lydsvagt

ªª   Kvalitetshængsler med stor  
åbningsvinkel

ªª  Gourmet køkkencenter med variabel 
afdækning (se s. 64 – 65)

ªª  Perfekt sovekomfort med Sov 
Godt-systemet (se s. 62)

ªª  AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene (se s. 71)

ªª  12 v og LED-indikation v. defekt sikring

ªª  Stor tagluge i klart glas med mygge-
netsgitter og mørklægning
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Din sikkerhed!
6 års tæthedsforsikring (forudsætter årlige inspektioner mod betaling) 

ªª  Standard med serviceklap som let giver  
adgang til opbevaringsplads

ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª  Flerdelt bagende for nemmere  
reparation

ªª  Robust GFK-tag som beskyttelse 
mod hagl som standard

ªª Skørtskinne integreret i hjulspoiler

ªª  Stabile, flotte rangeringsgreb

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund. 
Pladsbesparende låge, der åbnes opad

ªª  Store vand- og spildevandstanke

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª  Stabilisator (antislingerkobling)

ªª  ATC for maksimalt, aktivt  
kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª  Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO

ªª  Dæk af kendte mærker
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Rejs med stil
Excellent teknik, udstyr og design for den 
kræsne. Kom om bord i vores topklasse vogn 
med ekstra bred dør og nedsænket coupé 
indstigningstrin. 

Mange funktionelle detaljer sørger for en 
komfortabel ferie. Sikkerheden er også her 
på højeste niveau og indeholder de nyeste 
køretøjsteknikker fra AL-KO. De indvendige 
materialer og det nye udvendige look sørger 
for et strejf af glamour. 

Sådan kommer man afslappet og med stil 
på ferie!

Beduin Ekstra fordele
ªª  Funktions Plus: speciel bokomfort ved hjælp af funktionelle detaljer  
(bl.a. højdejusterbart bordstel, udtræksbar skoskab ved indgangsdøren, 
ekstra bred indgangsdør, coupé indstigningstrin)

ªª  Gourmet Plus: køkken med 4 gas-blus, udtrækkeligt apoteker-skab,  
raffineret udvidelse af køkkenbordet

ªª  Sikkerhed Plus: ATC, GFK, AKS og NYT: AL-KO AAA selvjusterende bremse
ªª Design Plus: et strejf af glamour inde og ude
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  Grafitgrå trapezvinduer og plissé 
rullegardiner, af høj kvalitet, for 
afskærmning og mørklægning

  Eyecatcher: ny moderne lygtekonsol 
med moderne integrallygter  

  Komfortabelt: 700 mm bred dør og 
coupé indstigning

  Sikkerhedspakke med selvjusteren-
de bremse AL-KO AAA

  Praktisk, formstøbt afdækning af 
vangerne 
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550 ER

Beduin

Elegant globetrotter
Smarte løsninger
Beduin vil udforske verden sammen med dig. Men 
inden da så tag lige og udforsk vognens mange 
praktiske og smarte detaljer. F.eks. det raffineret 
højdejusterbar bord med meget benplads. Mange 
hylder og opbevaringspladser, som f.eks. skoskabet, 
som er integreret under siddegruppen, betyder der 
er plads til alt det der skal med på den næste store 
rejse. 

Elegant og helt afslappet 
Regnvejr? Betyder intet. Når regndråber rammer 
taget, så er det endelig tid til at læse endnu en ro-
man. Takket være læselamper og, som ekstraudstyr, 
højdejusterbare nakkestøtter, bliver dagen i sengen 
særlig hyggeligt. Den indirekte belysning af væg-
gene og hylder giver en fortryllet stemning og kan 
bestilles som ekstraudstyr.ªª  Stofbetrukne nakkestøtter og en praktisk, åben reol ved enkeltsengene (som 

ekstraudstyr også med indirekte belysning)  

ªª  Behagelig hyggelæsning: med højdejusterbare nakkestøtter (ekstraudstyr)  
og fleksible læselamper

ªª Skoene opbevares praktisk - kan også nås udefra

Drøm sødt!
En god nats søvn opnås med Dethleffs Sov Godt 
System. Der er lagt vægt på god støtte til ryggen 
- med en behagelig 7-zoners EvoPoreHRC madras i 
luksus kvalitet med forskellige hårdhedsgrader.

* 
* Grundridset viser standard toiletrum i DK. I NO er 
alt. toiletrum med dusj (kode 604) standard)
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ªª 550 ER | Vogue: Helt „en Vogue“ – behagelig rundsiddegruppe og højdejusterbar bord. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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560 FR

Beduin

Glamourøs fornemmelse
Gourmet køkkencenter 
Der er mulighed for at lave de lækreste feriemåltider 
i Gourmet køkkencentret. For her kan der laves mad 
på 4 kogeblus, samtidig med at et stort køleskab, 
udtrækkeligt apoteker-skab og meget arbejdsplads 
er til rådighed, - så man kan uden problemer også 
invitere naboen. 
 

Afsted til Glamping
Glamping er den nye trend og betyder „glamourøs 
camping“ – fleksibel undervejs med masse af luksus. 
Tiltaler det dig? Så vil du med sikkerhed nyde den 
stilfyldte indvendige indretning og de smarte bo- 
miljøer „Glamour“ og „Vogue“.

God fornøjelse med Glamping …

ªª  4-kogeblus, udtrækkelig apotekerskab og store arbejdsflader og skuffer til 
glæde for alle kokke

ªª  Ædel, stabil og praktisk: det store apotekerskab har også plads til store 
flasker * 

* Grundridset viser standard toiletrum i DK. I NO er 
alt. toiletrum med dusj (kode 604) standard)
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ªª 560 FR | Glamour: Det er Glamping: et strejf af glamour i siddegruppen og feriedagen kan begynde. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Beduin

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Bicolor Virginia Eiche/ Højglans Creme ªª Virginia Eiche, m.indv.belysning (ekstraudstyr)

ªª Glamour ªª Vogue

ªª Læder Castello (ekstraudstyr) ªª Læderr Fascino ( ekstraudstyr )ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) 
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510 ER 560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª    5 til 7  
sovepladser

ªª  op til 4  
sovepladser
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COMFORT & STABILITY

Beduin

Ekstra fordele

ªª  Plissé rullegardiner, af høj kvalitet, for 
mørklægning og afskærmning

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik og varmluftanlæg

ªª Indirekte belysning (ekstraudstyr)

ªª  Praktisk integreret brusehoved  
(standard i visse modeller)

ªª  Indgang: isoleret coupé  indstigningstrin 
og ekstra bred dør (70 cm)

ªª  Stabil, højdejusterbart bord, let at 
betjene og med meget benplads

ªª  Bodelsdør med indvendig beklædning, 
vindue og myggenet

ªª  Soft close system, så skufferne lukkes 
lydsvagt og blødt

ªª    Praktisk skohylde, som også kan 
betjenes udefra

ªª  Luxus: Heki II med belyst glasbaldakin

ªª  GourmetPlus køkkencenter (se side 
66 – 67)

ªª  AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene (se s. 71)

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª 12 v og LED-indikation v. defekt sikring ªª  Perfekt sovekomfort takket være 
SovGodt-systemet (se side 62)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Serviceklap til alle modeller

ªª  Stabil og belastbar afdækning af  
trækvangerne i smart udførsel

ªª  Smarte grafitgrå trapezvinduer 

ªª  Forfriskende ekstraudstyr: TRUMA 
klimaanlæg

ªª  Skørteskinne integreret i hjulspoiler

ªª  Ny baglygtekonsol m. integreret 
lygter

ªª  Store vand- og spildevandstankeªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

Din sikkerhed!
6 års tæthedsforsikring (forudsætter årlige inspektioner mod betaling) 

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund. 
Pladsbesparende låge, der åbnes opad

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª  Stabilisator (antislingerkobling)

ªª  ATC for maksimalt, aktivt  
kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª  Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO

ªª  Dæk af kendte mærker
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Eksklusiv ferie til dig
Modelserien Exclusiv - for den stilbevidste-  
er lig med moderne og eksklusiv atmosfære. 
Ædle materialer, raffineret belyste over-
skabslåger, standard med ambienteudstyr 
med stemningsfyldt indirekte belysning og 
smarte detaljer - kort og godt: elegant og ud-

styr de luxe. Nøjagtig som ved Beduin scorer 
Exclusiv mange point på områderne madlav-
ning, bo-komfort, sikkerhed og teknik. 

Den luksus som 5 stjernet camping i Exclusiv 
tilbyder, viser vi dig på de følgende sider.

Exclusiv Ekstra fordele
ªª Inklusiv alle fordele og udstyrs kendetegn fra Beduin-modelserien
ªª Ambiente-belysning, også med dæmpbar lyskilde som ekstraudstyr.
ªª En god nats søvn: EvoPoreHRC madrasser med WATERGEL 
ªª  Sikkerhed som standard: Udover AL-KO AKS og ATC også AL-KO AAA med 
selvjusterende bremse (AL-KO Automatic Adjustment) 

ªª Standard med bomiljø i læder
ªª Standard med belyste overskabslåger 

På side 58 – 59 præsenterer vi en totaloversigt med billeder og yderligere 
Exclusiv fordele.
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   Grafitgrå trapezvinduer og plissé 
rullegardiner til afskærmning af høj 
kvalitet  

  Eyecatcher: ny moderne lygtekonsol 
med integrallygter 

  Sikkerhedspakke med selvjusteren-
de bremse ALKO AAA

   Komfortabelt: ekstra bred (70 cm) 
dør og coupé indstigningstrin

  Eksklusiv Look: Krom-pyntelister og 
rangergreb i krom-look

  Praktisk, formstøbt trækvangeaf-
dækning 
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760 DR

Exclusiv

Nyt friskt pust til luksus-camping 
Nyd rummet, stilen og den luksus som tilbydes i 
denne model. Det raffinerede badeværelse med 
den store bevægelsesfrihed giver mulighed for at 
begynde dagen på fortræffelig vis. Det fremragen-
de GourmetPlus køkkencenter indbyder til at gå på 
nye opdagelser i kogekunsten. Elegant og med en 
effektfuld ambiente-belysning - hyggeligere bliver  
det ikke. Det er på høje tid sammen at komme  
ud og oplev verden.

Michelin-køkken 
Gourmet på ferie kræver plads til udskæring, filete-
ring og sautering mv.. I Gourmet Plus køkkencentret 
er der plads nok - også takket være den opklappe-
lige, stabile arbejdsplade. Opbevaring af køle- og 
frostvarer i det store køle-frostskab. Aperitiffen 
venter dejlig nedkølet i køleskabets flaskeholder når 
det bliver cocktails-tid. Apropos flasker: olie, eddike 
og co. er på bedste vis opbevaret i det udtrækkelige 
apotekerskab. Store skuffer tilbyder rigeligt med 
plads til service, pander og gryder af enhver art.

ªª  To døre laver baderummet om til din personlige wellness-område – med rigelig bevægelses-
frihed og integreret klædeskab (viser standard toiletrum i DK; alt. toiletrum er standard i NO)

ªª   Hurtig til indkøbscentret! Os så i GourmetPlus køkkencentret og lav mad som 
de professionelle.

I øvrigt: Den indirekte lyskilde sørger ikke blot 
for en pragtfuld stemning - desuden yder den en 
praktisk belysning af de store skuffer.

* 
* Grundridset viser standard toiletrum i DK. I NO er 
alt. toiletrum med dusj (kode 604) standard)
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ªª 760 DR | Castello: Lækre læderhynder og indirekte lyskilde sørger for en særlig hyggelig ambiente ekstraudstyr). Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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550 ER

Exclusiv

Kompakthed i luksus-forklædning
Du kan lide det up-to-date og luksuriøst i din rullen-
de feriebolig? Så lad dig begejstre af Exclusiv. F.eks. 
modellen 550 ER. Indretningen tilbyder luksus for to 
med stor bevægelsesfrihed og alligevel kompakt. 
De raffinerede og integrerede lyskilder i møblerne 
sørger for en behagelig indirekte lys-stemning. 

Bløde, lækre bomiljøer i læder venter på dig i sidde-
gruppen. Lyssætningen er du selv herrer over med 
dæmpe muligheden på den indirekte belysning. 
(ekstraudstyr).

Sådan fortolker vi 5-stjernet luksus på fire hjul.

ªª Tid til afslapning. Komfortabel nakkestøtte betrukket med læder

ªª  Det behagelige ekstra-polster i skulder-området er standard i alle enkeltsenge

Som at sove på skyer 
EvoPore HRC madrasser med lækker WATERGEL 
er udviklet efter de aller højeste krav. Madrassen 
støtter kroppen optimalt, sørger for en vidunderlig 
køle-effekt og er varmeregulerende gennem hele 
natten. Godnat, og drøm sødt!
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ªª 550 ER | Fascino: Afslut en hyggelig feriedag på bedste vis på bløde læderhynder. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Exclusiv

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª  Tofarvet Dakota Eiche/ Welsh White med  
integreret LED-lysbånd

ªª  Tofarvet Dakota Eiche/Welsh White med inte-
greret plexiglas-LED-lysbånd (ekstraudstyr)

ªª Læder Fascinoªª Læder Castello

ªª Hammerslået hvid (Standard)

ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr) 

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr)  
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560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª    5 til 7  
sovepladser

ªª  op til 4  
sovepladser
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

Ekstra fordele

ªª  Multimedia-pakke inkl. bluetooth- 
funktion (ekstraudstyr)

ªª  Nyeste Truma-varme med tændauto-
matik og varmluftanlæg

ªª  Indirekte belysning og som  
ekstraudstyr dæmpefunktion

ªª  Generøst baderum med stor bevægel-
sesfritid (afhængig af modellen)

ªª  Indgang: isoleret coupé indstignings-
trin og ekstra bred dør (70 cm)

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª  Stabil, højdejusterbar bord med  
en-hånds betjening  

ªª  Stort køle- fryseskab (142L/15L 
hhv.175/ 31 L)

ªª  Belyste skuffer med Soft-Close- 
System

ªª   Hyggeligt interiør med pudesæt og 
dejlige bløde tæpper

ªª  Plissé rullegardiner, af høj kvalitet, 
for mørklægning og afskærmning 

ªª  Proff-køkken med 4 gasblus

ªª  Perfekt sovekomfort med enestående 
behagelige WATERGEL-madrasser

ªª  AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene (se s. 71)

ªª 12 v og LED-indikation v. defekt sikring
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Serviceklap til alle modeller ªª  Ny baglygtekonsol m. integreret 
lygter

ªª Stabile rangeringsgreb i krom-look

ªª   Stabil og belastbar afdækning af  
trækvangerne i smart udførsel

ªª  Forfriskende ekstraudstyr: TRUMA 
klimaanlæg

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund. 
Pladsbesparende låge, der åbnes opad

ªª  Skørteskinne integreret i hjulspoiler ªª  Store vand- og spildevandstankeªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

Din sikkerhed!

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª  Stabilisator (antislingerkobling)

ªª  ATC for maksimalt, aktivt  
kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª  Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO

ªª  Dæk af kendte mærker

6 års tæthedsforsikring (forudsætter årlige inspektioner mod betaling) 
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Dethleffs Sov-Godt-System
En god nattesøvn er vigtigt for en dejlig ferie. Derfor 
har alle faste senge inkl. køjesenge i Dethleffs 
campingvogne Sov-Godt-Systemet. Det indeholder 
ergonomiske 7-zoner EvoPoreHRC madrasser og 

fleksible lagrede trælameller. Resultatet: En perfekt 
støtte til kroppen ved hjælp af madrassens 7 for-
skellige inddelte hårdhedszoner og dermed en dejlig 
afslappet søvn.

ªª En god nats søvn takket være Dethleffs Sov-Godt-System

ªª  EvoPore HRC madrassen også i alle køjesenge. 3. køje er som ekstraudstyr 
muligt (afhængig af modellen).

ªª Takket være lamelbunden nemt at ombygge til dobbeltseng (ekstraudstyr)
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Sundt soveklima

7-zoner EvoPore HRC madrassen med WATERGEL er 
udviklet efter de allerhøjeste krav. Madrassen er 
opbygget i zoner hvilket støtter kroppen optimalt. 
WATERGEL sørger for en vidunderlig køleeffekt og er 

samtidig varmeregulerende gennem hele natten.
Luksus-madrassen er standard i Exclusiv og ekstra-
udstyr hos alle andre modeller i denne brochure.

ªª Varmeregulerende 7 zoner EvoPore HRC madras m. WATERGEL

Klimaanlægget i din madras

ªª Behageligt selv ved søvn på maven: enkeltsengene er forbundet med ekstra polster i området ved skulderne.

ªª  Fleksibelt, individuel justerbar 
lamelbund

ªª Testet kvalitet 
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Gourmet madlavning
I vores Gourmet-Køkken-Center findes der mange  
gode ideer fra vores kunder. For et funktionelt 
køkken hjælper dig ved madlavningen: med varia-
bel afdækning for ekstra afsætningsplads og store 

rummelige skuffer med soft-lukning. Gourmet-Køk-
ken-Centret er standard i alle Camper- og Nomad 
modellerne.

ªª Meget opbevaringsplads og let tilgængelig lukkeventil for gastilførslen

ªª Ekstra plads over kogepladen med variable afdækninger
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ªª Pladsbesparende, stabil og opklappelig udvidelse af arbejdsfladen.ªª Rummelig: udtrækkeligt apotekerskab, skuffer og køle- fryseskab

Et Michelin køkken
Et sandt Michelin køkken venter dig i Beduin og Ex-
clusiv. 4 store kogeblus sørger for dampende gryder. 
I apotekerskabet er flasker og krydderier godt opbe-
varet. Den integreret, opklappelige plade sørger for 

endnu mere plads for kokken (undtaget er 560 FR 
med bar). Køle-/fryseskabet 142 l/15 l i enkeltakslet-, 
175 l/31 l i dobbeltakslet- vogne, tilbyder rigeligt 
plads til alt det grønne mm.
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ªª 4 store kogeblus og en stor vask som gør opvasken let og bekvemt
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Dethleffs sikkerhedspakke
Sikkerhed er tradition hos os og derfor har Dethleffs 
i mange år haft omfattende sikkerhedsudstyr som 
standard. Da vores kunders sikkerhed ligger os me-
get på hjertet, har der hos Dethleffs i årevis været 
standard med et omfattende sikkerhedsudstyr.  

Mærkedæk af vesteuropæiske produktion, AL-KO 
chassis af høj kvalitet, AL-KO stabilisator ATC, AAA 
bremse og meget mere, som er standard på alle 
campingvogne, som præsenteres i denne brochure.

Din sikkerhed!

ªª   AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª   Stabilisator (antislingerkobling)

ªª   ATC for maksimalt, aktivt  
kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª   Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO

ªª   Dæk af kendte mærker *  Standardudstyr i Camper, Nomad, Beduin og Exclusiv

Kom sikkertfrem*

O AL-KO ATC 
+ komplet 
sikkerhedspakkeO Stabilt GFK-tagO AL-KO AAA Brake
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Campingvogn - frihedsfølelse  
og sikkerhed
Dethleffs kamerasystemer - kom sikkert frem  
og tilbage (ekstraudstyr) 
Et dårlig udsyn bagud på grund af vibrerende spejle 
er en sikkerhedsrisiko. Med vores innovative kame-
rasystemer kan du hele tiden se, hvad der foregår 
bag og sågar rundt om din campingvogn – i brilliant 
kvalitet.

Overhalinger i lange motorvejssving? Rangering 
uden hjælp fra andre? Et bakkekamera giver en vær-
difuld hjælp og beskytter mod dyre uheld.
Og 360 graders top-view systemet er helt nyt. Med 
data fra flere kameraer, der er installeret rundt om 
på campingvognen , opnår man et fugleperspektiv 
som vises på skærmen. Sådan kan du hele tiden 
se, hvad der sker rundt om din campingvogn – både 
under kørsel og når du holder stille. Din Dethleffs 
forhandler giver gerne uddybende information om 
de forskellige kamerasystemer.

Nyd friheden med Mover-Autark-Pakken  
(ekstraudstyr) 
Din personlige uafhængighedserklæring med den 
enestående Truma Dynamic Move Technology®:  
Med Mover Autarkpakken kan du rangere din cam-
pingvogn helt uden hjælp fra andre med ultimativ 
præcision og 100% ligeud også over ujævnheder og
forhindringer. Til pakken hører en komplet 12 V for-
syning med bl.a. batteri, ladeapparat og kontrolpa-
nel. Sådan kan du også uden 230 V-tilslutning nyde 
den ægte frihed ved camping.

ªª Mover Autark Pakke med Truma Mover XT (ekstraudstyr)

ªª Dethleffs kamerasystemer - kom sikkert frem og tilbage (ekstraudstyr)
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Fryd for øjet og vellyd for øret
Som ekstraudstyr tilbydes Sound- og Multimedia- 
Pakker. Her tilbydes lige fra forberedelse til radio 
med højtalere til fladskærm og SAT-anlæg. Kort sagt 
alle muligheder for multimedie oplevelser. Til Be-

duin og Exclusiv er der også mulighed for bluetooth 
- så via din egen personlige playliste kan du nyde 
den ferie-musik du holder mest af. Priserne finder 
du i den separate prisliste.    

ªª  Skyroof (ekstraudstyr til udvalgte grundrids) Her sidder du også indendørs 
direkte under stjernehimlen. Skyroof har to til tre Heki tagluger, som kan 
åbnes højt op. I baldakinen er der monteret LED-lys, der fremtryller en helt 
speciel lysstemning. 

ªª  Soundpakke 1 (ekstraudstyr):  
komplet forberedelse med kvali-
tetshøjtalere, integreret i møbelin-
teriøret, subwoofer og forstærker

ªª  Soundpakke 2 (ekstraudstyr):  
inkl. radio og DVD-player   

ªª  Multimedie-Pakke (ekstraudstyr): En nydelse for øjne og ører: SAT-anlæg og receiver, fladskærm, DVD - Player og et  
ydelsesstærkt soundsystem.
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ªª  Førsteklasses isoleringsværdier 
Jo bedre isolering af køretøjet, jo mindre energi skal der forbruges enten til 
opvarmning eller nedkøling. Dethleffs anvender 34 mm vægtykkelse og 42 mm 
gulvtykkelse – værdier over gennemsnittet, som er garant for en førsteklasses 
isolering. 

Behageligt indeklima
Dethleffs sørger, ved hjælp af en intelligent kon-
struktion, for et behageligt indeklima i vognen, - 
også ved ekstreme temperatur forskelle. Dethleffs 
AirPlus System lader opvarmet luft uhindret cirku-
lerer i vognen. Desuden sørger særdeles kraftige 

sandwichelementer for førsteklasses isolerings-
værdi. ALDE varmtvands-opvarmning er garant for 
en særlig behagelig varmefordeling i hele vognen. 
Den arbejder uden blæser og er ideelt for allergiker. 
ALDE tilbydes som ekstraudstyr. 

ªª  AirPlus overskabsventilation 
Med Dethleffs AirPlus System opnås en ventilationskredsløb, der forhindrer 
dannelse af kondensvand.

ªª  Ideelt for bare fødder: med gulvvarme fra TRUMA (inkl. i pris) eller ALDE (ekstraudstyr) opnås om vinteren et optimalt indeklima og 
dejlige varme fødder
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Vinterspecialist fra Allgäu
Dethleffs fabrikkens beliggenhed siden 1931 - Allgäu 
i Sydtyskland er med sine lange vintre og meget sne 
en bekendt og yndet rejsemål om vinteren. Det er 
derfor ikke uden grund at Dethleffs har fået ry for  
at være vinterekspert. Det fremgår af bl.a. af AirPlus 

(ventilation bag overskabene) og en ekstra tyk 
isolering i vognopbygningen, men også, at der ved 
de fleste modeller er mulighed for at bestille en 
komfortabel ALDE varmvandsopvarmning.

Vintercamping: Dethleffs Vinter-komfortpakke
En enestående specialitet fra Dethleffs er Vinter-komfort-pakkerne (eks-
traudstyr), som gør det muligt, selv ved meget lave minus temperaturer, 
at nyde vintercamping. Mange detaljer sørger for de rette forhold, bl.a. 
XPS-skum som isoleringsmateriale, isolerede hjulkasser, 12 V-opvarmede 
spildevandsrør og vandlås hvorved tilfrysning af vandanlægget er så godt 
som udelukket. Gulvopvarmingen er yderst behagelig, uanset om du vælger 
elektrisk - eller vandbåren gulvopvarmning. Oplev vintercamping på en helt 
ny måde - med vinterduelig køretøjsteknik fra vinterspecialisten Dethleffs. 
Alle Vinter-komfortpakker og deres indhold finder du i de Tekniske Specifika-
tioner 2016.
Din Dethleffs forhandler giver dig gerne råd om temaet Vintercamping.

ªª  Testet af eksperter: Beduin med ALDE vinter-komfort-pakke består med bravur 
kuldekammertest i Sverige ved minus 30 grader 
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Sådan bygger vi din vinter-vogn!
ªª  AirPlus - ventilation bag overskabene 
forhindrer dannelse af kondensvand

ªª  XPS-skum-isolering og 34 mm vægtyggelse 
samt 42 mm gulvtyggelse sørger for den 
bedste beskyttelse mod vinterkulden

ªª  Vandrørerne bliver monteret direkte på 
varmerørerne og er dermed beskyttet 
mod frost. (Billede af ALDE Varme)

ªª  Uanset om det gælder vandbåren varme 
eller elektrisk varme: Gulvopvarmningen 
sørger for behagelig fordeling af varmen  
i vognen samt for varme fødder. (Billede 
af ALDE Varme)
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Altid bedre!
Kvalitet er en gennemgående proces, der allerede 
begynder med udviklingen af køretøjerne. Allerede 
på dette tidlige stadie lægges grundstenen for Deth-
leffs høje kvalitetskrav ved udvælgelsen af de bedst 
egnede materialer, leverandører og den perfekt
afstemte produktionsproces. For vores kvalitetskrav 
lyder: Altid bedre.

Dette krav betyder frem for alt én ting for os: En 
utrættelig søgen efter forbedringer – efter den opti-
male løsning. Det er grund nok for os til at investere 
i kontinuerlig forskning og udvikling, i nye produkti-
onsanlæg og selvfølgelig i vores medarbejdere.

Derfor er vi en af de største uddannelsesvirksom-
heder i vores region og vores stillinger besættes 
hovedsageligt af medarbejdere, som vi selv har 
uddannet og som vi kontinuerligt videreuddanner.

Derved kommer vi hver eneste dag vores høje krav 
en smule nærmere.

Peter Leichtenmüller 
Fabriksleder
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ªª  Med stadige kvalitetskontroller på alle produktionstrin og specielle tests, 
hvor køretøjer igen og igen bliver underlagt strenge kontroller, kan vi garan-
tere vores fremragende kvalitetsstandarder.

ªª  Praktik bliver også sat i højsæde i udviklingen: Inden for rammerne af vores 
systematisk anlagte udviklingsprojekter i samarbejde med kunder supplerer 
vi vores ingeniørers viden med brugernes praktiske erfaring.

Gennemtænkt fra A til Z
Når du køber en Dethleffs, får du et køretøj af 
allerhøjeste kvalitet. Vores fabrik i Isny i Allgäu er 
udviklet til at være en af de mest moderne produk-
tionssteder for fritidskøretøjer i hele Europa – med
højt motiverede medarbejdere.  

Quality made in Germany har i mere end 80 år 
været vores kendetegn. Kombinationen af erfaring, 
moderne know how og kundeorienteret praktisk 
anvendelighed er enestående inden for branchen.

ªª  Kom og kig med. Oplev live hvordan vores campingvogne bliver produceret ved én af vores ugentlige fabriksrundvisninger!  
Få mere information om dette hos din forhandler.
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Vores målsætning:  
Din tilfredshedheit
Kvalitet betyder for os, også at kunne give den 
perfekte service efter købet!
I hele Europa står der et særligt finmasket net af ca. 
330 kvalificerede forhandlere og servicepartnere til 
rådighed, som hurtigt kan hjælpe dig videre, hvis 
uheldet er ude. 

Du finder moderne forhandlere med venligt og kva-
lificeret fagpersonale. I værkstederne er dit køretøj i 
trygge hænder. Vi sørger for, at medarbejderne har 
den mest aktuelle viden. 

Vi støtter også vores partnere bedst muligt i deres 
bestræbelser på, at kunne hjælpe dig hurtigt og 
enkelt. Derfor er der altid altid ca. 16.000 reservedele 
på lager.

Garanti  
Din nye Dethleffs campingvogn har en omfattende 
fabriksgaranti,som giver dig ekstra sikkerhed.

6 års tæthedsforsikring 
Du kan slappe helt af! Dethleffs 6 års tæthedsfor-
sikring på køretøjet giver en rolig fornemmelse og 
forhøjer værdien. (Forsikringen forudsætter årlige 
inspektioner hos din Dethleffs forhandler mod beta-
ling).
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Du får en omfattende fabriksgaranti sammen med 
din nye Dethleffs campingvogn. Ud over fabriksga-
rantien tilbyder Dethleffs en 6-års tæthedsforsikring 

som standard (forudsætter årlige inspektioner hos 
din forhandler mod betaling).

ªª  Vores kunders tilfredhed er vores målsætning.

ªª  6 års tæthedsforsikring er standard: Fordrer årlige tæthedsinspektioner ved 
din forhandler mod betaling. ªª  Din Dethleffs forhandler står parat til at hjælpe med årlige inspektioner og reparationer. 

Garanti - din sikkerhed
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Dethleffs Family Stiftung
Handling i stedet for tomme løfter
”En ægte ven af familien” - det vises bedre ved 
handling end ved ord. Derfor grundlagde Dethleffs 
allerede i 2004 den almennyttige FAMILY stiftelse. 
Den støtter forskellige projekter for trængende fa-
milier samt sociale institutioner ikke bare i Tyskland, 
men også i Rumænien.

Endelig ferie!
Fri fra hverdagen. Det gør projektet ”Endelig ferie” 
muligt, ved at stille gratis fastliggervogne på vores 
samarbejdspartneres campingpladser til rådighed 
for børn og instutioner, hvor man ellers ikke havde 
mulighed for en campingtur. 

Ungdomsfarmen Bacova 
Et andet stort projekt er støtten til Pater Berno stif-
telsen i Rumænien. På ungdomsfarmen i Temesvar 
uddanner man gadebørn og giver dem derved en 
vej til en bedre fremtid. 
Vi har i mange år støttet Pater Berno i sit værdifulde 
arbejde. Hvert år sender Dethelffs medarbejdere 
julegaver  og i jubilæumsåret har vi doneret en 
transporter til ungdomsfarmen.

Det rullende køkken
Et lokalt projekt, som vi bakker op om, er det rull-
ende køkken fra ”Krumbach Familie-stiftelsen”, som 
kører ud til børnehaver og skoler. Her lærer børnene 
at lave sunde måltider med lokale, friske råvarer. 
Det rullende køkken er blevet til i Dethleffs lærlinge-
værksted - ligesom de populære campingvogn-spa-
rebøsser til stiftelsen. 

Du kan også hjælpe med! Bidrag går ubeskåret til 
FAMILY stiftelsen og dens projekter. 

Skriv en mail til os, hvis du har en idé til, hvor  
FAMILY stiftelsen også kan hjælpe: 
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth
Direkttionsassistent
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1933 1936 1952 1965 1982

Om Dethleffs 80-årige historie
1931 Piske- og skistavsfabrikanten Arist Dethleffs 
opfinder campingvognen og lægger dermed grund-
stenen til en succeshistorie. Et år efter kører han ud 
på sin jomfrurejse, som vækker stor opmærksomhed 
og ikke kun i Isny. 
1936 Driftsafdelingen ”Dethleffs campingsvognsbyg-
geri” beskæfter nu 6 faste medarbejdere. De seneste 
to år fremstiller Gebrüder Dethleffs OHG campingvog-
ne på bestilling.
1952 Hos Dethleffs starter seriefremstillingen af
campingvognene TOURIST og CAMPER.

1965 Den elegante SENIOR er den dyreste camping-
vogn i sortimentet.
1982 Den moderne NOMAD med integreret gaskasse 
bliver præsenteret.
2000 Dethleffs indleder en design-offensiv med AERO
TOURIST, som man aldrig tidligere havde set.
2006 Caravaning Design Award til den multifunktio-
nelle VARI med den første højdejusterbare dobbelt-
seng, et variabelt baderum og en stor serviceluge i 
bag. 

2008 Den smarte FAMILY CARAVAN præsenteres. Udvik-
let sammen med 5 familier og fuld af praktiske ideer.
2010 CARALINER er den mest luksuriøse premium-
campingvogn, Dethleffs nogensinde har bygget.
2012 En helt ny campingvognsgeneration ser dagens 
lys og bliver præmieret: BEDUIN VIP får Caravaning 
Design Award 2012/2013.
2014 Med c’go og c’trend har Dethelffs et friskt,
nyt ansigt i begynderklassen inden for camping.

Milepæle
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Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle 
cn@dethleffs.dk · www.dethleffs.dk · www.dethleffs.no

DK/N

Tak for din interesse for vores campingvogne.

Du finder også mange andre af vores modeller i vores Kompakt- 
klasse katalog. Kontakt din nærmeste Dethleffs forhandler eller  
læs mere på vores hjemmmeside. 

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Vær opmærksom på, at billederne i kataloget delvist viser dekorati-
onselementer, der ikke er en del af leveringsomfanget, samt alter-
native designs eller ekstraudstyr, som skal tilkøbes mod merpris.
Tekniske data findes i en separat brochure og priser fremgår af den 
aktuelle prisliste. Der kan forekomme farveafvigelser af tryktekniske 
årsager.

Besøg os i Isny im Allgäu, byen hvor Arist Dethleffs i 1931
opfandt campingvognen. Kom og Dehleffs fabrikken.
Få yderligere information hos din Dethleffs forhandler.
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