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Dethleffs merverdi – forklaring på symbolene
Bobilene til Dethleffs er fulle av intelligente idéer og har massevis av komfortutstyr som 
standard. Her gir vi deg en kort presentasjon av det viktigste med de relevante symbolene 
som du vil finne igjen på bilsidene. Du finner mer informasjon på side 130/131.

1  For et sunt inneklima: Optimal utlufting 
bak overskapene hindrer at det dannes 
kondensvann

 2  Praktisk: Kjøkken med store skuffer og 
variabelt dekselsystem over blussene 
gir større arbeidsflate og mer oppbeva-
ringsplass

3  Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbeltgulv 
med frostbeskyttet vanninstallasjon og 
ekstra oppbevaringsrom

4  Vinterutstyrt: Oppvarmet funksjonsgulv 
med frostbeskyttet vanninstallasjon

5  SovGodt: Faste senger med 7-soners 
EvoPoreHRC premiummadrasser på 
ergonomisk lamellbunn. 

 6  Mer sikkerhet: Elektronisk stabili-
tetsprogram inkludert viktige kjøre-
assistentsystemer (ASR, Hill Holder, 
HBA, Roll-over mitigation) 

7 

 

Sikker på veien: Lavt bredsporet AL-
KO-understell gir sikre og dynamiske 
kjøreegenskaper

8  Godt beskyttet: Motstandsdyktig GFK-
tak beskytter mot hagl

 9  Lettbygget konstruksjon: Biler på 3,5 t 
registrert for 4 personer og med nok 
lastekapasitet (avhengig av utstyrsnivå)

 10 

 

Ergonomisk: Komfortable pilotseter 
med justerbar innstilling av høyde og 
ryggvinkel, polstrede armlener og god  
støtte på setesidene

11  Større ytelse: Batteri på 95 Ah med 
AGM-teknologi for større yteevne, len-
gre levetid og kortere ladetid

12 

 

Fleksibel: En komfortabel senke- 
seng sørger for ekstra soveplasser (del-
vis ekstrautstyr)

13  Egnet for vinterbruk! Tykk isolasjon og 
intelligent grunnkonstruksjon gjør disse 
bilene egnet for vinterbruk henhold til 
EN 1646-1

14  

 

Vinterspesialisten! Fremragende vintere-
genskaper på grunn av konstruksjonen 
med den avanserte dobbeltbunnen.

 15  Innbydende: 70 cm XXL-inngangsdør 

16  

 

Overlegen oppbevaringsplass: Spesielt 
høye hekkgarasjer fordi Dethleffs har 
senket hekken 

17  Kjøl og frys: Ekstra store kjøleskap på 
minst 142 l og fryserom 

18  Lang levetid: Råtesikker konstruksjonen 
i bodelen uten bruk av trematerialer – 
med GFK-plater i gulvet

19  Lang levetid: Råtesikker gulvkonstruk-
sjon uten bruk av trematerialer – med 
GFK-plater i gulvet
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Hjertelig velkommen ...

For over 80 år siden oppfant firmaets grunnlegger, 
Arist Dethleffs, den første campingvognen i Tyskland 
fordi han ville ha med familien sin på de lange forret-
ningsreisene. Familien og det vi forbinder med den, 
har derfor en ganske spesiell betydning for oss. 

Derfor er ærlighet og pålitelighet viktig for oss – både 
ved rådgivning, kjøp og når du senere skal ha service.  
 
 
 
 
 
 

Hver eneste bobil fra Dethleffs inneholder over 80 års 
erfaring pluss kompetansen til våre medarbeidere her 
i Isny i Allgäu – for vi har vært tro mot dette stedet 
helt frem til i dag. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Dethleffs-familien!
Hjertelig velkommen

Alexander Leopold
Adm. direktør

Kjære leser!
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... i Dethleffs-familien!
Over 80 års erfaring
Historien om campinglivet begynte med en idé som 
ble fulgt av mange andre. Og denne idérikdommen 
har vi brakt med oss helt frem til i dag. Kanskje det 
er en grunn til at bobilene til Dethleffs alltid har vært 
spesielt praktiske og funksjonelle.

Kvalitet fra Allgäu
Siden 1931 har vi produsert fritidsbiler her i Isny i 
Allgäu. Den fremragende kvaliteten vitner om at 
medarbeiderne identifiserer seg med selskapet!

Sosial kompetanse
Vår filosofi om å være en venn for familien innebærer 
også at vi har et sosialt engasjement, for eksempel 
når det gjelder den allmennyttige Dethleffs Family- 
stiftelsen.

Familietanken
Uansett om det gjelder par, barnerike familier eller 
gode venner – alle som ønsker å være med og har 
glede av å tilbringe fritiden på hjul og sammen med 
andre, tilhører Dethleffs FAMILY.

54  | 



Påbyggsvarianter
  Delintegrert

Har du lyst på en hverdagsbil med alle 
bekvemmeligheter? Da er de delintegrerte 
modellene det rette valget. Med lav høyde 
og dynamiske kjøreegenskaper er de ideelle 
for alle som vil dra på oppdagelsesferd også 
utenfor motorveien. Kjøring på trange veier 
og gjennom små landsbyer er derfor ikke 
noe problem. Delintegrerte med senkeseng 
finnes i seriene Trend og Magic Edition T-4.

  Integrert

Det godt isolerte førerhuset er integrert i bo-
delen, noe som frigjør en del plass. En ned-
fellbar senkeseng over førerhuset gir ekstra 
soveplass. I-modeller gir en ekstraordinær 
kjøreopplevelse: Den store panoramafron-
truten, den effektive lyddempingen og den 
gode romfølelsen gjør enhver kjøretur til en 
fornøyelse.

  Alkove

Disse modellene er spesielt populære blant 
familier og andre som setter pris på god 
boltreplass og komfort. Barn er ofte mest
begeistret for den koselige soveplassen over 
førerhuset. Med de sjenerøse målene er 
alkovesengen også ideell for lange voksne.
Når alkoven ikke brukes som seng, kan den 
benyttes som et ekstra oppbevaringsrom.
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T 15 T 6717 T 6757 T 7057 DBM T 7057 EBT 11T 4T 2T 1

Globebus Active*
Så kort, så godt utstyrt | fra side 16

Trend**
Den perfekte starten | fra side 32

Delintegrert

Mye bobil til gunstig pris. Med et kjøleskap på 142 l, ekstra bred 
inngangsdør og spesielt høye hekkgarasjer for krevende transport- 
oppgaver er Trend den perfekte starten på veien inn i Dethleffs 
bobilverden. Med senkesengen (inngår i Trend for Norway) har du  
4 fullverdige soveplasser til disposisjon!

Med en bredde på bare 215 cm og totallengder fra 599 cm er Globe-
bus spesielt kompakt, lett å manøvrere og en hverdagsbil utenom 
det vanlige. En nyhet er den innholdsrike Active-pakken med et sen-
sasjonelt og komplett utstyrsnivå (inngår i Globebus Active Edition). 

Globebus Delintegrert

Bredde 215 cm

Høyde 262 cm

Totallengde fra 599 til 678 cm

Trend Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 287 cm

Totallengde fra 696 til 741 cm

* Markedsføres i Norge som Globebus Active Edition ** Markedsføres i Norge som Trend for Norway 76  | 



T 1 EBT 1 DBMT 7051 EBT 7051T 6671T 6651T 6611T 6601T 5901

Ideell for alle som elsker det uvanlige. Her finner du suverene 
romløsninger, et overlegent utstyrsnivå og strålende design i unik 
harmoni. I utstyrsserien Black er det standard med polstring i ekte 
skinn!

Mer utstyr – mer komfort – mer sikkerhet! Advantage byr på im-
ponerende merverdi for krevende bobilister. Utstyr i toppklassen, 
elegant design og den helt råtesikre Lifetime-Plus-bodelen uten 
bruk av trematerialer vil overbevise også deg. 

Advantage***
Mer, mer, mer … | fra side 48

Magic Edition****
Eventyrlig annerledes | fra side 64

Magic Edition Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 272 cm

Totallengde fra 731 til 768 cm

Delintegrert

Advantage Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 276 cm

Totallengde fra 640 til 740 cm

*** Markedsføres i Norge som Master Class Truma eller Alde **** Markedsføres i Norge som Scandinavian Magic 8  | 



T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2T 7151-4 EBT 7151-4 DBM

Ikke bare egnet for vinterbruk, men vintersikker! Med det nye funk-
sjonelle dobbeltgulvet IsoProtect-Plus er Esprit-modellene særdeles 
godt egnet selv for svært lave temperaturer. Andre kjennetegn: 
Interiørdesign utenom det vanlige og et fantastisk utstyr.

For å gi kundene enda mer fleksibilitet er modellene i Magic Edition 
T-4 utstyrt med senkesenger som standard. Utstyrsseriene Black 
og White står også her for design av beste merke og utstyrspakker 
med forskjellig omfang (inngår i Scandinavian Magic)  

Magic Edition T-4*****
Eventyrlig annerledes | fra side 64

Esprit******
Reis komfortabelt til alle årstider | fra side 82

Magic Edition Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 285 cm

Totallengde fra 731 til 768 cm

Esprit Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 298 cm

Totallengde fra 728 til 763 cm

***** Markedsføres i Norge som Scandinavian Magic ****** Markedsføres i Norge som Master Class Truma eller Alde 98  | 



I 7051 EBI 7051I 6671I 6651I 6611I 6601I 5901I 15I 11I 4I 2I 1

Globebus Active*
Så kort, så god | fra side 16

Advantage**
Mer, mer, mer … | fra side 48

Integrert

Mer utstyr – mer komfort – mer sikkerhet! Advantage byr på im-
ponerende merverdi for krevende bobilister. Utstyr i toppklassen, 
elegant design og den helt råtesikre Lifetime-Plus-bodelen uten 
bruk av trematerialer vil overbevise også deg.

Med en bredde på bare 215 cm og totallengder fra 600 cm er Globe-
bus spesielt kompakt, lett å manøvrere og en hverdagsbil utenom 
det vanlige. En nyhet er den innholdsrike Active-pakken med et sen-
sasjonelt og komplett utstyrsnivå (inngår i Globebus Active Edition)

Globebus Integrert

Bredde 215 cm

Høyde 262 cm

Totallengde fra 600 til 675 cm

Advantage Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 276 cm

Totallengde fra 637 til 737 cm

* Markedsføres i Norge som Globebus Active Edition ** Markedsføres i Norge som Master Class Truma eller Alde 10  | 



I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2I 6810-2I 1 EBI 1 DBM

Magic Edition***
Eventyrlig annerledes | fra side 64

Esprit****
Reis komfortabelt til alle årstider | fra side 82

Magic Edition Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 272 cm

Totallengde fra 731 til 768 cm

Ideell for alle som elsker det uvanlige. Her finner du suverene 
romløsninger, et overlegent utstyrsnivå og strålende design i unik 
harmoni. I utstyrsserien Black er det standard med polstring i ekte 
skinn!

Ikke bare egnet for vinterbruk, men vintersikker! Med det nye funk-
sjonelle dobbeltgulvet IsoProtect-Plus er Esprit-modellene særdeles 
godt egnet selv for svært lave temperaturer. Andre kjennetegn: 
Interiørdesign utenom det vanlige og et fantastisk utstyr.

Esprit Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 298 cm

Totallengde fra 728 til 763 cm

*** Markedsføres i Norge som Scandinavian Magic **** Markedsføres i Norge som Master Class Truma eller Alde 1110  | 



A 6820-2 A 7870-2

A 5887 A 6977

Esprit Comfort*
Et mirakel av plass til alle årstider | fra side 98

Alkove

Enormt med oppbevaringsplass, sjenerøse plassforhold, absolutt 
vintersikker takket være det høye dobbeltgulvet. Esprit Comfort er 
det praktiske medlemmet av Dethleffs-familien. ALPA-grunnplanen 
A 6820-2 med sine enkeltsenger i alkoven inntar en særstilling.

Esprit Comfort Alkove

Bredde 233 cm

Høyde 323 cm

Totallengde fra 733 til 858 cm

Trend
Fra våren 2016 finnes Trend også 
som Alkove. Les mer på  
www.dethleffs.no/.dk

* Markedsføres i Norge som Master Class Truma eller Alde 12  | 12  | 
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Mobil luksus …
… på sitt beste
Reise på høyeste nivå – til det har vi utviklet kjøre-
tøyene i Dethleffs luksusklasse. Opplev den trivelig-
ste formen for mobil fritid. Globetrotter-modellene 
XL I og XXL A, som har førsteklasses utstyr, edle 
materialer og fremfor alt god plass, kombinerer det 
beste av over 80 år med Dethleffs-erfaring i hver 
eneste bobil.

I den separate Dethleffs-luksusklasse-katalogen 
gir vi deg en grundig presentasjon av alle model-
lene! Her følger en kort beskrivelse: 

Globetrotter XL I (Integrert) 
Dynamisk komfort

En vintertilpasset luksusbobil med stor plass og 
likevel bara litt over 3 meter høy - Globetrotter XL 
står for en helt spesiell luksus. For på tross av den 
luksuriøse innredningen trenger man ikke gi avkall 
på dynamikk og kompakthet! Slik utgjør Globetrotter 
XL nærmest et eget segment blant de mest fornem-
me blant bobilene: den smarte luksusklassen.

Globetrotter XXL A (Alkove)
Reis med stil

Globetrotter XXL setter standarder! Når det gjelder
atmosfære, god plass og nyttelast er den kompro-
missløs. En stillegående og råsterk Common Rail die-
selmotor avrunder luksuspakken perfekt og gjør den 
også til en ideell trekkvogn for tunge tilhengere.

Be om Dethleffs luksusklasse-katalog – spørg  
din Dethleffs forhandler eller les kataloget på
www.dethleffs.no.

1312  | 12  | 
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Globebus Active

Det er ikke alltid størrelsen det kommer an 
på. Med den kompakte Globebus Active er 
det ikke noe problem å kjøre på smale og 
svingete veier eller gjennom trange pas-
sasjer i små landsbyer. Den kombinerer de 
overskuelige målene til en kassevogn med 
komforten i en multifunksjonell bobil. 

Nyhet: Active-pakken er standard og 
inneholder alt som gjør ferien til en kom-
fortabel og sikker opplevelse: kraftig 2,3 
liters MultiJet-motor med 96 kW (130 hk), 
klimaanlegg i førerhuset, cruisekontroll, kol-
lisjonsputer, store panoramavinduer i taket 
og mye mer.

Plusspunkter for Globebus  
ªª Komplett utstyr som standard med den innholdsrike Active-pakken
ªª Kompakte mål: Bredde 215 cm, høyde 262 cm
ªª To modeller under 6 meter i totallengde
ªª  Dynamisk design: mye plass innvendig og kompakte utvendige mål
ªª  En flerdelt og dermed reparasjonsvennlig hekk med strømsparende LED-baklys 
med spesielt lang levetid

ªª Buede dører med fluenettingsjalusi
ªª Komfortabelt: Elektrisk stigtrinn

Kort og godt

*Integrert

16  | 
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Globebus Active

Globebus Active – Delintegrert
Globebus Active delintegrert er kompakt og 
sporty som en varebil. Slik kjører den også: 
Det lave Fiat-understellet og den lave to-
talhøyden gjør at den ligger godt på veien, 
mens den kraftige motoren på 130 hk sørger 
for den nødvendige kjøregleden. Dermed 
glemmer du ganske fort at du er på tur med 
en fullvoksen bobil.  

Globebus Active – like god som ferie- og 
hverdagsbil! Førstevalget for aktive bobilis-
ter. 

Fremtidsrettet tankegang: Det aerodyna-
misk utformede førerhusoverbygget redu-
serer drivstofforbruket og er som standard 
utstyrt med et stort panoramavindu. Dette 
kan åpnes og slippe ekstra lys og luft inn i 
bilen. 

ªª  Persienner i førerhuset: Beskytter mot varme, 
kulde og nysgjerrige øyne

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i førerhuset

Globebus Active Delintegrert

Bredde 215 cm

Høyde 262 cm

Totallengde fra 599 til 678 cm

18  | 18  | 



DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

ªª  Stort vindu som kan settes opp i overbygget på 
førerhuset

ªª Elegant sikkerhetsfunksjon: LED-kjørelysªª  Bakspeilene har oppvarming og elektrisk justeringªª  En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i 
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª  Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5338

ªª  Imperialblå/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 6205

ªª Hvit Standard ªª  Imperialblå/hvitt (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5426

1918  | 18  | 



Globebus Active

Globebus Active – Integrert
Kongeklassen i kompaktformat! Utseendet 
gjør at Globebus integrert blir et skikkelig 
blikkfang med sin smidige, kompakte og 
suverene design. Turen er i seg selv en fan-
tastisk opplevelse takket være den kjempe-
store panoramaruten foran og den enorme 
plassen i førerhuset.

Den praktiske klappsengen er standard og 
har en bredde på opptil 150  cm. Den kan 

svinges ekstra langt ned og kan fås med 
elektrisk betjening som ekstrautstyr. Om 
dagen er den skjult under taket i førerhuset. 
Den store fordelen med denne konstruksjo-
nen: Sittebenken og bordet kan benyttes 
selv med nedsvinget klappseng. 

Tildelt Caravaning Design Award.

ªª  Senkesengen, som er standard, har en liggeflate 
med en bredde på opptil 150 cm

ªª  Fordel med integrert: Siden førerhuset er nøyaktig like bredt som bodelen, øker den utnyttbare flaten i 
salongen betraktelig

ªª  Panoramarute med fantastisk utsyn 

Globebus Active Integrert

Bredde 215 cm

Høyde 262 cm

Totallengde fra 600 til 675 cm

20  | 



ªª  Servicevennlig: Stor åpning til motorrommet som gjør 
det enkelt å nå frem til alle servicerelevante deler 

ªª Elegant innfelte LED-kjørelys ªª  Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter

ªª  Persienner i førerhuset beskytter mot kulde, 
varme og nysgjerrige øyne 

ªª  Hvit Standard ªª  Titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 1665

2120  | 



Globebus Active

Mer bomangfold 
Innredningen med overskap som skråner innover i 
underkant, gir en fin romfølelse. Smart detalj: Samt-
lige kabler er trukket i en installasjonskanal. Her er 
det enkelt å ettermontere spotlights, stikkontakter 
eller høyttalere etter egne ønsker. 

Den varme Calva Apfel-tredekoren til Globebus kan 
kombineres med bomiljøene Namib og Solana, som 
er tilpasset denne dekoren på en smakfull måte.

ªª  Calva Apfel 

ªª  Calva Apfel | Namib: Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i førerhuset

ªª Namib

ªª Solana

22  | 



ªª Calva Apfel  | Solana: Enkeltsengkomfort i Kompakt-klassen. Men I 4-modellen overbeviser også når det gjelder romfølelse
2322  | 



Globebus Active

Bedre søvn

I Globebus Active kan soverommet deles opp på 
flere måter. Uansett hva du bestemmer deg for,  
er alle sengevariantene utstyrt med Dethleffs Sov-
Godt-system, som garanterer utmerket sovekomfort. 

De sveitsiske EvoPoreHRC-madrassene av svært høy 
kvalitet samt en ergonomisk lamellbunn er en del 
av dette. Detaljert informasjon om dette finnes på 
side 116.

ªª T/I 11: Tverrgående dobbeltsenger sikrer optimal utnyttelse av rommet og har stor oppbevaringsplass under

ªª  Senkesengen i de integrerte modellene har en liggeflate med en bredde på 
opptil 150 cm

ªª  Perfekt sovekomfort takket være SovGodt-systemet inkludert de fremragende 
7-soners EvoPoreHRC-madrassene

Helt utsovet!

24  | 



ªª T/I 4: Ideelt også for storvokste personer: 205 og 210 cm lange senger
2524  | 



Globebus Active

Morsommere å lage mat

Til tross for de kompakte målene har kjøkkenet 
i Globebus Active alt du trenger for å trylle frem 
lokale lekkerbiskener på bordet når du er på ferie: 
Gasskomfyr med 3 bluss, kum med varmtvannsfor-

syning, kjøleskap med fryserom og masse oppbeva-
ringsplass, for eksempel i de store skuffene som er 
lette å trekke helt ut.

ªª Komfyrer med 3 bluss og kummen forsvinner under elegante deksel av sotet glass når de ikke er i bruk

ªª  Kjøleskapet på 90 l har et 8 l stort fryserom – nok til plenty av iskrem eller 
isbiter til cocktailen

ªª Lettløpende skuffer med stort volum

Kjøkken på hjul

26  | 



Mer komfort på badet

I Globebus Active-modellene (ikke T/I 2) brukes det 
praktiske Vario-toalettrommet med svingbar vegg. 
På denne måten blir rommet utnyttet på to måter: 

som romslig sanitærrom eller som dusjkabinett 
kledd med plastmaterialer.  

ªª Den indirekte belysningen skaper en stemningsfull atmosfære.ªª  Bakveggen slås ganske enkelt til siden, og sanitærrommet gjøres om til et 
dusjkabinett kledd med plastmaterialer

To i ett

2726  | 



Globebus Active

Merverdi
Med den innholdsrike Active-utstyrspakken er Glo-
bebus Active glimrende forberedt til turen.
 
 

Karosseriet med standardutstyr som klimaanlegg i 
førerhuset, elektriske speil og en 2,3 l MJet-motor 
med en ytelse på 96 kW (130 hk) utgjør en prisfordel.

ªª Den indirekte belysningen sørger for et stemningsfullt miljø

ªª  Fleksibelt plasserbare spotlights 
for optimal rombelysning

ªª  Kraftig Truma Combi 6 varmer med 
integrert 10 l bereder

ªª  Praktisk ekstraseng i sittegruppen (ekstrautstyr, avhengig 
av planløsning)

ªª  Lodt romklima på grunn av overskap med utlufting bak, ”Air 
Plus”

ªª  Klargjøring for radio inkludert høytta-
lere, kabeltilkoplinger og antenne

ªª LED-lys inni klesskapet
ªª  De store taklukene i klart glass slipper lys og luft inn i bilen

28  | 28  | 



ªª  Sikker på tur med standard ESP og viktige kjøre-
assistentsystemer Se side 120

ªª  Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig  
glassfibertak

ªª Sørger for godt klima: Klimaanlegg i førerhuset

ªª  Holder myggen på avstand: lettløpende og stabil 
myggnettrullegardin

ªª Fremmer en avslappet kjørestil: Cruisekontroll

ªª  Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter

ªª  Optimal oppbevaringsplass: Stor hekkgarasje med 
ekstra servicelukke på venstre side
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Trend

Den nye Trend er ideell for alle som gjerne 
vil være litt sporty på turen – og det gjelder 
prisen også. 
Den imponerer med en vakker utførelse 
og perfekt kvalitet fra Allgäu samt masse 
utstyr, som er alt annet enn en selvfølge. Til 
dette hører for eksempel også den råtesikre 
Lifetime-Smart-gulvkonstruksjonen. 

Alle Trend-modellene har senkesengen 
(inngår i Trend for Norway) for maksimal 
fleksibilitet. Det gir ekstra soveplass i en 
håndvending. 

Fra våren 2016 kan Trend også fås som
rimelig alkovemodell. Du finner informasjon 
på www.dethleffs.no/.dk

Plusspunkter for Trend 
ªª Fremragende forhold mellom pris og kvalitet
ªª Senkeseng kan fås til alle modeller (inngår i Trend for Norway)
ªª  Bodelen i høy kvalitet har lang levetid og er utstyrt med GFK-tak og Lifetime- 
Smart-gulvkonstruksjon

ªª Moderne interiør i 2 designserier
ªª 142 l høyt kjøleskap med stort fryserom
ªª 70 cm bred inngangsdør og elektrisk stigtrinn
ªª Store hekkgarasjer med en høyde på opptil 115 cm
ªª  Stor lastekapasitet til tross for at bilen er registrert for 4 personer ved en tillatt 
totalvekt på 3,5t (avhengig av utstyrsnivå)

Den perfekte starten
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Trend

Trend – Delintegrert
Det lave og bredsporede Fiat-understellet 
gir Trend T glimrende kjøreegenskaper. Det-
te sporty inntrykket understrekes også av 
det dynamisk tegnede førerhusoverbygget 
med stort vindu til å åpne (inngår i Trend for 
Norway) og den moderne designen. Imid-
lertid imponerer Trend mest når det gjel-
der funksjonalitet. Som standard er Trend 

utstyrt med Dethleffs hekksenking, og 
dette gir spesielt store hekkgarasjer med en 
høyde på opptil 115 cm. Disse har tilgangslu-
ker på venstre og høyre førerside. 
Den uvanlig brede inngangsdøren på 70 cm 
til bodelen betyr en enorm økning i kom-
forten.  

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª Etter ønske kan man få en L-sittegruppe med frittstående, høydejusterbart bord (ekstrautstyr)ªª  Persienner i førerhuset: Beskytter mot varme, 
kulde og nysgjerrige øyne (inngår i Trend for 
Norway)

Trend Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 287 cm

Totallengde fra 696 til 741 cm
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ªª  Stort vindu i førerhusoverbygget som kan åpnes 
åpnes (inngår i Trend for Norway)

ªª  Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys 
(inngår i Trend for Norway)

ªª Hvit Standard ªª  Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5338

ªª  Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design 
som bilen og i flukt med bilens profil på siden 

ªª Markante baklysfester

3534  | 34  | 



Trend

Det moderne interiøret i Trend preges av de krem-
fargede overskaplukene med høyglansutseende. 
Møblene er utført i den elegante møbeldekoren Vir-

ginia-Eiche med følbar overflatestruktur. Eller man kan 
uten pristillegg få møblene i tredekoren Topaz Apfel.  
Til hver tredekor finnes det to tekstilinnredninger. 

ªª Virginia-Eiche

ªª  T 7057 Virginia-Eiche  | Unique:  Dekoren Virginia-Eiche er moderne og rettlinjet og utfylles på ideell måte av de kjølige lyse 
og mørke overflatene til bomiljøet Unique. (Bildet visert en L-sittegruppe, som er ekstrautstyr) 

ªª Sporty ªª Unique

ªª Uniqueªª Sahara

Mer bomangfold 

ªª Topaz Apfel (alternativ tredekor uten pristillegg)
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ªª  T 6757 Topaz Apfel | Sahara:  Tredekoren Topaz Apfel gir interiøret et varmt, hjemlig inntrykk. Bomiljøet Sahara passer elegant inn og er svært lite følsomt  
for smuss med sin mikrofiberoverflate. 
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Trend T 6717

Flere boidéer – på under 7 m
Suksessmodellen T 6717 EB er bare 696 cm lang, 
men har likevel mange funksjoner som er viktige for 
bobilister: Komfortable enkeltsenger, et stort kles-
skap, et høyt kjøleskap på 142 l og en gigantisk stor 

hekkgarasje, der det også er plass til elsykler eller 
en scooter! Og det er også mulig å få plass til enda 
en senkeseng med to ekstra soveplasser (inngår i 
Trend for Norway)

ªª  T 6717 Virginia-Eiche | Sporty: Alltid innen rekkevidde: Store, 
belyste klesskap til jakker, bluser og alt som man helst tar 
med seg på kleshengere.

ªª  T 6717 Virginia-Eiche | Sporty: Fullt utstyrt L-kjøkken med 
mye oppbevaringsplass og stor arbeidsflate! Den høye kjøle-
skapet på 142 l har en elegant, svart reflekterende overflate.

ªª  T 6717 Virginia-Eiche | Sporty: Til tross for den høye hekkgarasjen der det til 
og med kan transporteres elsykler, har enkeltsengene god takhøyde
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ªª  T 6717 Virginia-Eiche | Sporty:  Som standard har Trend en barsittegruppe med et bord som kan slås ut fra siden og lett forlenges med et innleggselement.  
Praktisk: 230 V stikkontakt i fotområdet eller rett under overskapet.
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Trend

COMFORT & STABILITY

Bedre søvn
Vi vet at førsteklasses sovekomfort har høyeste 
prioritet for kundene våre. Også i Trend-modellene 
bruker vi derfor utelukkende en perfekt tilpasset 
kombinasjon av EvoPoreHRC-madrasser – et høykva-
litetsprodukt som er utviklet i Sveits– og ergonomis-
ke lamellbunner som underfjæring. 

Den personlige smaken avgjør om man skal ha 
enkelt- eller dobbeltsenger. I Trend finner du begge 
varianter i to modeller hver. Enkeltsengerne i Trend 
er plassert så høyt, at der er masse av takhøyde og 
samtidig masse plass til en høy garasje under. Ideel 
til den store feriebagasjen.  

Ekstra soveplasser får man med senkesengene, som 
inngår i alle Trend for Norway-modeller. De kan jus-
teres elektrisk og er også utstyrt med de høyverdige 
7-soners EvoPoreHRC-madrassene. 

ªª  Elektrisk senkeseng (inngår i Trend for Norway)! Allt etter hvilken modell man har, 
betyr dette at en eller to ekstra soveplasser trylles frem med et knappetrykk!

ªª  T 6717:  Under de komfortable enkeltsengene er det en spesielt høy hekkga-
rasje, som er ideelt egnet for transport av elsykler eller en scooter
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ªª T 7057 DBM: Kingsize-sengene har enkel tilgang fra tre sider. Dermed er det ikke noe problem å stå opp uten å vekke partneren.
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Trend

Morsommere å lage mat
Akkurat når du er på ferie, er det spesielt morsomt å 
lage mat. Trend har et komplett utstyrt L-kjøkken, og 
det med komponenter som du ellers ofte bare finner 

i mye dyrere modeller, for eksempel det store høye 
kjøleskapet på 142 l eller komfortable skuffer med 
dempere for myk lukking.

ªª  Det L-formede kjøkkenet har stor arbeidsflate og mye 
oppbevaringsplass

ªª  Skuffene går på rulleskinner og lukkes mykt og stille takket 
være dempefunksjonen

ªª  På gasskomfyren med 3 bluss kan du enkelt omsette ambi-
siøse kokeidéer i praksis.

ªª  Det smale og dermed plassbesparende 142 l høye kjøleskapet har et praktisk 
fryserom og en skuff for høye drikkeflasker. 
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Mer komfort på badet
Det gir en god følelse å vite at ens eget bad bare 
er noen få skritt unna. Enten det gjelder en rask 
avrivning underveis eller den daglige kroppspleien i 

ferien, imponerer Trend her med en rekke praktiske 
idéer! 

ªª  På noen modeller kan dusjkabinett og sanitærrom kombineres til ett stort bad i hele bilens bredde.

ªª  På tørkestangen i dusjkabinettet 
er det enkelt å tørke våte klær 

ªª  Vannarmaturer i utmerket kvalitet 
med keramiske tetninger

ªª Ofte i bruk: Speil med håndkleholder i døren (avhengig av modell)
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Trend

Merverdi
Den nye Trend kan by på mye merverdi i form av 
kvalitet, utstyr, lang levetid og mange praktiske 
idéer. 

Idrettsfolk og alle som reiser med mye bagasje, lar 
seg begeistre av de store hekkgarasjene. Takket 
være standard hekksenking er de spesielt høye, og 
de kan lastes fra begge sider.  

ªª  Viktige opplysninger om bilen blir 
presentert her

ªª  Mange 230-volts stikkontakter i 
bodelen og i hekkgarasjen

ªª Nyttig: Belysning og 230-volts stikkontakt i hekkgarasjenªª  Godt romklima på grunn av overskap med utlufting bak, 
”Air Plus”

ªª  Den indirekte belysningen (inngår i Trend for Norway) skaper et trivelig og 
stemningsfullt miljø om kvelden. 

ªª  Praktisk: Oppbevaringsrom i inn-
gangspartiet (avhengig av modell)

ªª  Barnesikker: Isofix-feste for barne-
seter fås som ekstrautstyr!

ªª  De store taklukene (Mini-Heki) i klart glass slipper lys og 
luft inn i bilen 
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ªª  Sikker på tur med standard ESP og viktige  
kjøreassistentsystemer Se side 120

ªª  Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig  
glassfibertak

ªª  Understell med bakaksel som har stor hjulavstand 
for sikre kjøreegenskaper 

ªª  Den råtesikre gulvkonstruksjonen er beskyttet 
mot skader med en GFK-plate  

ªª  70 cm bred inngangsdør med elektrisk stigtrinn! 
Vindu og sentrallås inngår i Trend for Norway

ªª  Garasjen ved enkeltsengsmodellene er ekstra høy 
og kan lastes inn fra begge sider.

ªª Markante baklysfester
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Advantage

Den nye Advantage: Programmet vårt ligger 
i navnet! Mer komfort, mer sikkerhet, lengre 
levetid, flere ideer! 142 l kjøleskap som stan-
dardutstyr, ekstra bred dør til oppholdsrom-
met og en sittegruppe med god plass gjør at 
Advantage skaper begeistring med mange 
gode idéer til en utrolig gunstig pris.

For at du lenge skal ha glede av alt dette, er 
også Advantage basert på den nye Dethleffs 
Lifetime-Plus teknologi. Det innebærer 
en råtebestandig bodelkonstruksjon uten 

innfelt treverk. Tak og gulv er beskyttet med 
GFK-plater. Et lag av høykomprimert, vann- 
avvisende XPS-skum gir god isolasjon mot 
varme og kulde.

I Advantage er det brukt bare vektbespa-
rende konstruksjoner. Godkjenning for 4 
personer, en totalvekt på 3,5 t og stor laste-
kapasitet er fullt ut forenlige i en Advantage 
(avhengigt av utstyrsnivå).

Plusspunkter for Advantage
ªª X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe med harmoniske, runde former
ªª Økonomisk innvendig LED belysning
ªª  Ny kjøkkendesign med variable deksler på gassblussene og skuffer.  
Praktisk: Platene, som arbeidsflaten kan utvides med, kan slås opp i alle modeller

ªª  Smalt, høyt kjøleskap med 142 l volum (av dette 15 l fryserom) og praktisk uttrekk 
for flasker

ªª  Praktisk: Ekstra bred dør til oppholdsrommet (70 cm) gir komfortabel inn- og  
utstigning innbefattet dør med fluegitter som standardutstyr

ªª Kassen til gassflasken kan trekkes ut. Enkelt å bytte flaske
ªª Lav totalhøyde på bare 276 cm

Mer, mer, mer…

*Integrert
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Advantage

Advantage – Delintegrert
Dynamikk-eksperter
Advantage T har fått en ny T-kappe med 
tydelig aerodynamisk utforming, en flott vi-
dereutvikling av den nye Ducatos markante
design, og samtidig en praktisk fordel med 
tanke på mindre vindstøy og redusert driv-
stofforbruk.  

 
Finessene er gjennomført ned til minste de-
talj. Ta for eksempel de integrerte vannka-
naler som leder regnvannet over frontruten 
og akterdelen. Det beskytter deg mot ufrivil-
lige regnskyll når du skal inn i bilen.

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª  Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i 
førerhuset (inngår i Master Class)

ªª  Noce Solista  | Baku: De store takvinduene omrammet av en elegant baldakin gjør at sittegruppen fremstår 
som lys og luftig (inngår i Master Class. Bildet viser L-sittegruppe - standard i I- og ekstrautstyr i T-modeller)

Advantage Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 276 cm

Totallengde fra 640 til 740 cm
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ªª  Vannkanaler leder regnvannet mot henholdsvis 
frontruten og akterdelen

ªª  Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design 
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

ªª  Beskytter mot varme, kulde og nysgjerrige øyne: 
Persienner til front- og sideruter (inngår i Master 
Class)

ªª  Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys 
(inngår i Master Class)

ªª  Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5338

ªª  Sølv/titansølv-metallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 8092

ªª Hvit Standard 
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Advantage

Advantage – Integrert
Velkommen i kongeklassen!
En reise i Advantage I er en enestående 
opplevelse takket være panoramafrontruten 
som gir deg følelsen av å sitte ute, og et 
lydisolert instrumentpanel.  
 

En ekstra fordel er løftesengen i XXL-format 
med 195 x 150 cm liggeflate, ribbebunn av 
tre og kaldskummadrasser av høy kvalitet. 
Om dagen forsvinner sengen nesten usynlig 
i taket på førerhuset.

ªª  Standard om bord: den komfortable senkesengen 
med EvoPoreHRC-madrass og lamellbunn

ªª  Lorraine Walnut (ekstrautstyr)  | Namib: Bokomfort med flotte tekstiler og et stemningsskapende lyskonsept 
(Bildet viser indirekte belysning inngår i Master Class. Bildet viser L-sittegruppe - standard på I- og ekstraut-
styr på T-modeller)

ªª   Varmluftkanalen fra varmesystemet i bodelen 
er lagt gjennom dashbordet og sørger for rask 
avriming av rutene 

Advantage Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 276 cm

Totallengde fra 637 til 737 cm
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ªª  Typisk for en turbuss – speil som er montert  
hengende, forstyrrer ikke synsfeltet

ªª  Persiennene i førerhuset er standard. De er både 
lystette og isolerende.

ªª  Hvit Standard ªª  Titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 1665

ªª  Standard: Førerhusdørr med elektr. vindusløftere 
og enkel innstigning

ªª  Servicevennlig: Stor åpning til motorrommet som gjør 
det enkelt å nå frem til alle servicerelevante deler 
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Advantage

Mer bomangfold 
Møblene i Advantage er ikke bare elegante, men 
også svært praktiske. Overskapene skråner ned-
over og sørger for merkbart mer takhøyde, og i de 
integrerte installasjonskanalene går det kabler som 
ligger godt beskyttet mot smuss.  

Man kan velge mellom to tofargede møbeldekorer 
og i alt fire attraktive bomiljøer (delvis ekstrautstyr). 

ªª  Noce Solista | Chevron:  X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe med harmoniske, runde former. Praktisk: 230-volts 
stikkontakter og USB-kontakter er plassert rett under overskapet (Bildet viser L-sittegruppe, som er 
standard i Norge på I- og ekstrautstyr på T-modeller)

ªª Noce Solista

ªª Baku ªª Chevron

ªª  Namib ªª  Muscat 

ªª Lorraine Walnut (høyglansoverflate | ekstrautstyr)
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ªª  Lorraine Walnut (ekstrautstyr) | Muscat: Den eksklusive tredekoren Lorraine Walnut med overskap i høyglans fremkaller en stilig og hjemlig atmosfære (Bildet viser L-sittegruppe, som er standard i Norge på I)
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Advantage

Bedre søvn …
… betyr for oss: Topp moderne sovesystemer kombi-
nert med trivelige, men likevel funksjonelle innde-
linger av soverommene. Advantage har alle tenkeli-
ge sengevarianter. Hvilke du bestemmer deg for, er 
et spørsmål om personlig smak og behag.  

Felles for alle er at de er utstyrt med den mest  
moderne soveteknikken som finnes, for eksempel 
de fantastiske EvoPoreHRC-madrassene fra Sveits.  
Du finner informasjon om dette på side 116.

ªª T 7051 DBM: Det store lasterommet under sengen er spesielt lett tilgjengelig

ªª  Finn tilgjengelige garderober under enkeltsenger (ved ekstrautstyr høy seng)

ªª  Ideelt tilpassede sovesystemer med topp moderne EvoPoreHRC-madrasser 
garanterer en velgjørende søvn
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ªª T 7051 DBM: Dobbeltseng med gardemål - tilgjengelig fra tre sider
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Advantage

Morsommere å lage mat
Advantage har mer å tilby, også med tanke på mat-
laging. Et nyutviklet Gourmet-kjøkkensenter utnytter 
plassforholdene på best mulig måte. For eksempel 
er dekslet på gassblussene todelt. Trenger du ett, to 
eller tre gassbluss?  

Dekk til dem du ikke trenger så får du en større flate 
til å arbeide på eller sette ting fra deg. Arbeidsflaten 
kan du enkelt utvide ettersom dekslene kan vippes 
opp eller ned etter behov.

ªª  De praktiske skuffene med dempere for myk lukking har 
mye oppbevaringsplass. Høye flasker får plass i den praktis-
ke uttrekkshyllen (avhengig av modell).

ªª  142 l høyt kjøleskap med 15 l fryserom. I den nederste 
skuffen kan også høye flasker oppbevares i stående stilling.

ªª  En meget elegant detalj er bakveggen som er flyttet frem og kledd med 
kjøkkenlaminat

ªª  Vil du ha større arbeidsflate? Den praktiske ekstraplaten kan slås ut med et 
håndgrep.
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Mer komfort på badet
Elegante bad med hjemmekoselig tredekor, høyg-
lansoverflater, svingbare vegger som forvandler et 
sanitærrom til et dusjkabinett kledd med plastmate-

rialer – Advantage skaper sine egne badelandskaper 
og har mange overraskelser på lager. 

ªª  Toalett og dusj kan slås sammen til et stort bad som kan skilles fra soverommet med en sjalusi. Dusjen kan også brukes til å 
henge opp våte klær (7051 EB og DBM)

ªª  Dørhåndtak som hjemme (7051 EB 
og DBM)

ªª  Dusjkabinettet blir til tørkerom 
(avhengig av modell) 

ªª Moderne eleganse på badet: Høyglansoverflater og store speil
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Advantage

Merverdi
Ikke uten grunn er Advantage blant de mest solgte 
modellene til Dethleffs. Den kombinerer designtek-
niske krav, stil og et høyt utstyrsnivå på en helt unik 
måte. 
 

 Men også når det gjelder rene fakta, imponerer den 
med konkrete fordeler, for eksempel med den råte-
sikre Lifetime-Plus-konstruksjonen i bodelen, selve 
garantisten for et langt liv for bobilen.

ªª  Sikkerhet: Alle sitteplasser med 3-punkts sikkerhetsbelte og høydejusterbar 
hodestøtte

ªª Stemningsfull indirekte belysning inngår i Master Class.

ªª  Perfekt strømforsyning - med minst fem 230 V hhv. USB 
uttag

ªª Fleksibelt plasserbare spotlights for optimal rombelysning

ªª Sikkerhet: Trinn med nattbelysning
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ªª  Sikker på reisen med standard ESP og viktige 
kjøreassistentsystemer. Se side 120

ªª  Markant og sikker: Integrerte baklys med LED- 
lysbånd

ªª  Fluenettingsjalusi og elektrisk stigtrinn er  
standardutstyr.

ªª  Understell med bakaksel som har stor hjulavstand 
for sikre kjøreegenskaper 

ªª  Praktisk: Uttrekkbar kasse for gassflasker slik at 
gassflasker enkelt kan byttes

ªª  Store garasjer bak. Enkeltsengsmodeller tilbys i 
tre versjoner!

ªª  Ekstra bred dør til bodelen (70 cm), med vindu og 
sentrallås (inngår i Master Class)

Ekstrautstyr
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Magic Edition

**T 7151-4*T 7151-4

Alle som setter pris på usedvanlig design 
og eksklusivt utstyr, blir imponert av de 
eksklusive Magic Edition-modellene, som 
har et ekstravagant uttrykk. Mer lasteka-
pasitet, ettersom moderne, lette materialer 
i konstruksjonen har bidratt til å slanke de 
aktuelle modellene i betydelig grad i forhold 
til sine forgjengere.  
 
 

It‘s Magic! 
Du kan velge mellom modellene ”BLACK” og 
”WHITE” med forskjellige stilretninger og ut-
styrspakker. Magic Edition er også synonymt 
med luksusutstyr til en gunstig pris! 

Med Magic Edition utstyrspakke (standard) 
får du alt du trenger til en komfortabel og 
stilig ferie: fra en sterk motor, via alumini-
umsfelger, takreling og rammevinduer til 
interiør i ekte skinn er alt mulig.

Plusspunkter for Magic Edition 
ªª Ekstravagant design og omfangsrikt utstyr som standard 
ªª Omfangsrik utstyrspakke som standard i Scandinavian Magic
ªª Dethleffs lettvektskonsept for mer nyttelast 
ªª  Fremragende kjøreegenskaper takket være lavt understell med bred hjulstilling  
fra AL-KO (bare T 7151-4-modellene) eller Fiat

ªª Lav høyde (fra 272 cm)
ªª Ståhøyde minst 198 cm 
ªª Svingbart bad for optimal romutnyttelse
ªª Stor kjøle-/frysekombinasjon med 190 l innbefattet 35 l fryserom 
ªª Buede dør med fluenettingsjalusi og elektrisk stigtrinn

Fortryllende annerledes!

***Integrert og T 7151-4
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Magic Edition – Delintegrert
Eventyrlig dynamisk
Med de sporty linjene og den lave totalhøy-
den på bare 272  cm fremstår de delintegrer-
te bilen i Magic Edition-serien som spesielt 
dynamiske. Praktisk ekstraeffekt: Også ved  

kjøring over pass eller gjennom små lands-
byer, der balkonger eller fjellnabber snevrer 
inn veien, kan du føle deg trygg og avslap-
pet om bord i en Magic Edition delintegrert.

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª  Optimal luftutskifting med standardvinduet i 
førerhusoverbygget

ªª WHITE:Standardvinduet i førerhusoverbygget bader sittegruppen i klart lys.

Magic Edition Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 272 cm

Totallengde 738 cm
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ªª  Understell med bakaksel som har stor hjulavstand 
for sikre kjøreegenskaper

ªª  En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i 
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª BLACK delintegrert

ªª  Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter

ªª   Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys

ªª WHITE delintegrert
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Magic Edition – Delintegrert
 med senkeseng

Dere er som regel to når dere reiser, men 
liker å være fleksible med en ekstra seng 
som er rask og enkel tilgjengelig. I så fall 
må den delintegrerte T-4 med senkeseng 
være den rette for dere! 

Disse modellene fås med kingsize-seng eller 
enkeltsenger. Senkesengen som er integrert 

på en smart måte og standardutstyr, gir 
ytterligere to soveplasser. 

Om dagen forsvinner den fullstendig i taket 
over sittegruppen. Om kvelden trylles en 
innbydende dobbeltseng frem fra himmelen 
med noen få håndgrep.

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª  I den store senkesengen sover man eventyrlig godt ªª Black: Om kvelden sørger belysningelementer på undersiden av senkesengen for den rette stemningen.

Magic Edition Delintegrert med senkeseng

Bredde 233 cm

Høyde 285 cm

Totallengde 768 cm

Plass til fire
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ªª  Det lave og bredsporede ALKO understellet gir 
sikre og dynamiske kjøreegenskaper.

ªª WHITE delintegrert-4 ªª BLACK delintegrert-4

ªª  En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i 
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª  Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter

ªª   Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys
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Lokker fram et smil
Her er selve turen en ferieopplevelse. Kom-
fortable pilotseter med integrerte belter, en 
masse oppbevaringsmuligheter, høyverdig
dashbord, grenseløs bevegelsesfrihet og den 
flotte utsikten gjennom panoramaruten gjør 
at man kan nyte hver kilometer. 

Førerhuset er utformet elegant og praktisk 
og meget godt isolert mot motorstøy. I 
førerhustaket er senkesengen (standard) 

diskré integrert. Den er laget av aluminium 
og derfor spesielt lett og enkeltå håndtere, 
samtidig som lastekapasiteten kan brukes til 
andre ting. 

Om kvelden slås den ned et håndgrep, og 
den kommer så langt ned at man ikke behø-
ver å drive gymnastiske øvelser for å krype 
til køys. 

ªª  Komfortabelt: God takhøyde, 195 x 150 cm  
soveflate, SovGodt-sengesystem

ªª Fordel med integrert: Sittegruppen kan brukes også når senkesengen er slått ned.ªª  Varmluftkanalen fra varmesystemet i bodelen 
er lagt gjennom dashbordet og sørger for rask 
avriming av rutene 

Magic Edition Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 272 cm

Totallengde 735 cm

Magic Edition – Integrert
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ªª  Åpningen i motorrommet er spesielt stor, og derfor 
er det lett å utføre servicearbeid på motoren

ªª Elegant innfelte LED-kjørelys ªª  Standard: Førerhusdørr med elektr. vindusløftere 
og enkel innstigning

ªª  Persiennene i førerhuset er standard. De er både 
lystette og isolerende.

ªª WHITE integrert ªª  BLACK integrert 
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Black & White! To utstyrsserier – to interiørstiler! 
Magic Edition-modellene overrasker med sjenerøse 
innerom og livlige møbler med homogene avrun-
dinger. Men mens White bruker hvite innlegg og 

tekstilserien Fortessa for å skape et hjemmekoselig/
elegant miljø, er de glansede, svarte innleggene og 
polstringene i ekte Zamora-skinn et kjennetegn på 
designserien Black med sin stilige luksus.

ªª  WHITE: Luksuriøst og komfortabelt med elegante tekstiler og stemningsfull belysning

ªª Tredekor WHITE: Noce Padano

ªª Tredekor BLACK: Noce Padano

ªª Ekte skinn BLACK: Zamora

ªª Tekstilserien WHITE: Fortessa

Mer bomangfold 
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ªª BLACK: Her vil man gjerne være – moderne og innbydende hyggelig på én og samme tid
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Bedre søvn
Dette stoffet blir det (reise)drømmer av
SovGodt-sengesystemet i Magic Edition-modellene 
med de innovative 7-soners EvoPoreHRC-madrassene 
gjør enhver ferie til en drøm. Les mer om dette på 
side 116.

Usikker på valget av senger? Sov på det! De mest 
populære soveromsvariantene er tilgjengelige som 
selvstendige modeller i Magic Edition. Vi ønsker
alle en god og velgjørende søvn.

ªª  De store enkeltsengene i Magic Edition er en garanti for uforstyrret søvn. De kan raskt og enkelt gjøres om til en dobbeltseng i 
hele bilens bredde ved hjelp av de valgfrie polstringssettene.

ªª  Delintegrert med senkeseng: T-4 modellene har som standard en senkeseng med 
en bredde på inntil 140 cm over sittegruppen. Den er konstruert slik at det er mulig 
å komme inn i førerhuset gjennom bodelsdøren selv om sengen er slått ned.

ªª  Senkeseng i integrert: Den 150 cm brede senkesengen er plassert i førerhuset. 
Fordel: Sittegruppen kan brukes også når sengen er slått ned.

ªª  SovGodt-sengesystem: Perfekt sovekomfort takket være innovative Evo-
PoreHRC-madrasser og ergonomiske lamellbunner i alle sengene!
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ªª  Den fyrstliga kingsize-sengen kombinerer enkeltsengens fordeler med en dobbeltsengs. Da man kan komme opp i den fra tre sider,  
kan man å i seng uten å vekke partneren sin.
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Morsommere å lage mat
Vil du trylle frem noe deilig å spise? Da er det bare å 
bruke det smarte gourmetkjøkkenet med romslige 
skuffer og fleksibelt deksel over blussene for å få en 
stor arbeidsflate. 
Avstengingsventilene for gass som er plassert foran, 
er gode å ha som sikkerhetsfunksjon, for da glem-

mer man ikke å stenge gassforbrukerne etter at man 
er ferdig.
Alltid om bord: den høyt plasserte kjøle/frysekombi-
nasjonen med separat fryseboks og et samlet volum 
på 190 l. Der er det plass til mye – også til den helt 
store ferien.

ªª  … de andre er lukket og kan brukes som avlastningsplass 
og arbeidsflate

ªª  1, 2 eller 3: Du bestemmer hvor mange gassbluss du skal 
bruke til matlagingen …

ªª  Stor 190 l kjøl-frys-kombinasjon (av dette 35 l fryserom) 
med stekeovn (inngår i Scandinavian Magic ved T 7151-4 i 
Alde-versjon. Kan tilkøpes i Truma-versjon)

ªª  Effektiv mot matlukt: Kjøkkenvifte på kjøkkenet (T 7151-4: Avtrekkshette) 
(Standard i BLACK)

ªª Elegant og praktisk: den buede kjøkkenfronten
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Mer komfort på badet
Baderommene har mye tredekor og elegante høy- 
glansservanter og er ikke bare hjemmekoselige ut-
formet, men også svært praktiske: Store speilflater, 
mye oppbevaringsplass, håndklekroker og mye mer 

hører naturligvis til. Noen av modellene er utstyrt 
med de praktiske svingbare toalettrommene eller 
store bad som strekker seg over hele bilens bredde.

ªª Høyglansoverflatene er ikke bare svært elegante, men også enkle å rengjøreªª  Med et håndgrep svinges bakveggen rundt, og det store svingebadet forvandles 
til et dusjkabinett kledd med plastmaterialer! (T/I 1 EB og DBM)
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Merverdi
Det har ingenting å si om du velger utstyrsserien 
Black eller White – i Magic Edition-modellene finnes 
det en rekke utstyrskomponenter av høy kvalitet. 
Det begynner allerede med den kraftige 2,3  liters 

MJet-motor med 96 kW (130 hk), men stopper på 
langt nær med den store 190 l kjøle-/frysekombina-
sjonen. Magic Edition trollbinder.

ªª 230 volts stikkontakter og justerbare festekroker i hekkgarasjen ªª  Mer praktisk og godt skjult: skittentøykurven i skapet ved 
siden av sengen (kun DBM)

ªª  Godt romklima takket være overskap med ”AirPlus”-system 
og utlufting bak

ªª Overskap med integrert installasjonskanal samt direkte og indirekte belysning

ªª Luksus-kontrollpanel ªª  Belyste trinn sørger for sikkerhet og en vakker atmosfære 
med lys

ªª Den indirekte belysningen skaper en stemningsfull atmosfære
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ªª  Sikker på reisen med standard ESP og kjøre-
assistentsystemer – se s.120

ªª  Sikkert og godt isolert: de mørke rammevinduene 
(gjelder bare BLACK)

ªª  Kraftig og gjerrig: 2,3 l MultiJet-motor med 96  kW 
(130 hk) er standard

ªª  Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig  
glassfibertak 

ªª  Reparasjonsvennlig hekk med LEd-baklykter  
(bild viser BLACK med takreling og stige)

ªª  Lavt Fiat-understell sørger for utmerkede  
kjøreegenskaper

ªª  Holder vekk plageånder: praktisk fluenettingsjalusi
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Esprit

På en unik måte forener den nye Esprit ut-
trykksfull, moderne design med fremragen-
de overklassekomfort. Ett av elementene 
her er at bilen kan brukes hele året. Med det 
nye funksjonelle IsoProtect-Plus dobbelt-
gulvet er alle modellene ikke bare egnet 
for vinterbruk, men absolutt vintersikre. 
Dethleffs Lifetime-Plus-konstruksjon i bode-
len garanterer dessuten at bilen holder seg 
i verdi takket være den råtesikre bodelen 
uten trematerialer. 

Når det gjelder reisekomfort og aktive 
kjøresikkerhet, kan Esprit skilte med lavt 
og bredsporet AL-KO-understell samt et helt 
arsenal av kjøreassistentsystemer. Den kraf-
tige 2,3 l MJet-motoren med 96 kW (130 hk)* 
sørger for rask og avslappet fremdrift.

Velkommen til den nye luksusklassen!

*I Master Class inngår maxi/148 hk

Plusspunkter for Esprit 
ªª Kjempesterk 2,3 l MJet-motor med 96 kW (130 hk)*
ªª  Optimal vintersikkerhet med det funksjonelle IsoProtect-Plus dobbeltgulvet og en 
frostsikker installasjon

ªª  Ideelle kjøreegenskaper: Lav og bredsporet AL-KO-understell med 145 mm senking 
(vektøkning til 4,5 t er standard i Norge)

ªª  Nedsenket ramme som standard for spesielt høye hekkgarasjer (250 kg last) eller 
oppbevaringsplass i hekken

ªª  Enkeltsenger kan bestilles i utførelsene lav og høy. Også ved høy utførelse er det 
tilstrekkelig takhøyde og oppbevaringsplass i overskapene (6810-2 og 7150-2 EB).

ªª  En flerdelt og dermed reparasjonsvennlig hekk med LED-baklys med lang levetid
ªª  Attraktivt gourmetkjøkken med store skuffer, sentrallås, høyeffektive bluss og mye 
arbeidsflate

Reis komfortabelt til alle årstider!

*Integrert
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Esprit – Delintegrert
Bokomfort med tilsnitt av velvære
Den er en av de mest elegante delintegrerte 
bobilmodellene på markedet og har første-
klasses bokomfort. Pene belysningselemen-
ter i baldakin, kjøkken og overskap sørger 
for en spesielt stemningsfull atmosfære. 
 
 

L-sittegruppen med frittstående, horison-
talt og vertikalt justerbart bord er stor og 
komfortabel. De store panoramatakvindue-
ne i førerhusoverbygget og over sittegrup-
pen danner et imponerende lysbånd, som 
forvandler det indre av bilen til et rom som 
gjennomstrømmes av lys.

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª  Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i 
førerhuset 

ªª  T 7150-2 Virginia-Eiche  | Glamour: Den homogene overskapsarkitekturen som strekker seg helt inn 
førerhusoverbygget, integrerer førerhuset i salongen og skaper inntrykk av et stort rom

Esprit Delintegrert

Bredde 233 cm

Høyde 298 cm

Totallengde fra 728 til 763 cm
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ªª  Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design 
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

ªª  Persienner i førerhuset: Beskytter mot varme, 
kulde og nysgjerrige øyne

ªª  Hvit/travertin (ekstrautstyr) 
Kodenr. 7882

ªª  Sølv/titansølv-metallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 8092

ªª  Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5338

ªª Hvit Standard 

ªª  En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i 
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª  Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys 
(inngår i Master Class)
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Esprit – Integrert
Et fremtidsrettet designkonsept, ladet med 
profesjonell funksjonalitet! For deg betyr det 
ganske enkelt å nyte turen uten kompromis-
ser. For eksempel allerede ved fremreisen 
med den perfekte utsikten gjennom pano-
ramaruten. For øvrig holder den seg fin også 
i regn og kulde, for en ekstra varmluftsled-
ning fra varmesystemet i bodelen hindrer 
duggdannelse eller ising.

Kompromissløs komfort i senkesengen, som 
er standardutstyr. Den er lett å justere og 
fås om ønskelig med elektrisk betjening. En 
intelligent svingkonstruksjon i aluminium 
muliggjør en sengebredde på 150  cm – med 
mer enn nok takhøyde.

ªª  Sovekomfort av edleste sort: Liggeflate på  
196 x 150 cm med 7-soners EvoPoreHRC-madrass

ªª   7150-2 EB  | Skylight: Integrasjonen av førerhuset med de store vindusflatene i salongen skaper en 
luksuriøs hjemmefølelse som er typisk for integrerte modeller (bildet viser alt. tredekor og ekte Skylight 
skinnpolstring som er ekstrautstyr)

ªª  Komfortable pilotseter med justering av høyde og 
ryggvinkel samt integrert belte

ekstrautstyr

Esprit Integrert

Bredde 233 cm

Høyde 298 cm

Totallengde fra 725 til 760 cm
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ªª  Åpningen i motorrommet er spesielt stor, og der-
for er det lett å utføre servicearbeid på motoren

ªª  Luksusklassekrav: Lyskaster i krominnfatning, 
LED-kjørelys og beskyttelsesgitter på grillen

ªª  Turbussbakspeilene har hengende montering og 
gir uforstyrret oversikt. De er elektrisk oppvarmet 
og justerbare.

ªª  En ekstra varmluftledning fra varmesystemet 
i bodelen holder front- og siderutene frie for 
kondensvann og ising

ªª  Travertin (ekstrautstyr) 
Kodenr. 7883 

ªª  Titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 1665

ªª Hvit Standard
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En spesiell opplevelse av å være hjemme kommer 
til uttrykk i Esprit ved bruk av en ny, tredimensjonal 
tredekor. Virginia-Eiche har en strukturert overflate, 
slik dette er kjent fra finer av ekte tre, men uten na-
turtreets ulemper med tanke på fargeforandringer.  
 

To dekorer for overskapluker er tilgjengelige og kan 
kombineres med to smakfulle tekstilinnredninger og 
en skinninnredning (delvis ekstrautstyr). Polstringen 
i Skylight ekte skinn (ekstrautstyr) puster spesielt 
godt og gir en overlegen sittekomfort.

ªª  Virginia Eiche | Glamour:  Standardinteriøret i Virginia-Eiche gjør at den særskilte virkningen av den følbare overflatestrukturen 
kommer spesielt godt frem. Bordkanten i ekte tre er tilpasset denne når det gjelder fargen.

ªª Virginia-Eiche

ªª Vogue ªª Glamour

ªª  Ekte Burano-skinn  
(ekstrautstyr)

ªª Master Gloss Cream (ekstrautstyr)

Mer bomangfold 
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ªª  I 7150-2 DBM | Master Gloss Cream (ekstrautstyr)  | Vogue:  De helhetlige lyskomposisjonene med mange slags effekter understrekerdet interessante samspillet 
av overflater og materialer som står i kontrast til hverandre.
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Bedre søvn
SovGodt-sengesystemet (se side 116) sørger for vel-
gjørende søvn i henholdsvis enkelt- og kingsize-sen-
ger. Fordeler med disse sengevariantene: Du kan 
stå opp og legge deg enkelt og komfortabelt uten å 
forstyrre partneren. 
 

Når det gjelder enkeltsenger, kan man som ekstraut-
styr få ”høyt plasserte” senger som gjør at hekkga-
rasjen får plass til en elsykkel eller scooter. Spesielt 
for denne varianten har vi utviklet et konsept for 
lavere overskap. På denne måten var det til tross 
for de høye sengene mulig å få overskap hele veien 
rundt med tilsvarende oppbevaringsplass.

ªª   7150-2 EB:  Den som ønsker seg en høy hekkgarasje til frakt av scooter eller elsykler, kan velge ekstrautstyr med høy seng 
(bilde). Takket være de spesialutviklede lave overskapene for formålet er det fremdeles en komfortabel takhøyde 
på 90 cm.

ªª  Under den høyre enkeltsengen 
er det et nyttig multifunksjonelt 
rom for mange slags oppbeva-
ringsoppgaver. Det er tilgjengelig 
innen- og utenfra og opplyst med 
LED-lamper.

ªª  Glimrende sovekomfort garanteres 
av SovGodt-sengesystemet til 
Dethleffs med innovative 7-so-
ners EvoPoreHRC-madrasser og 
lamellbunner. Du finner detaljert 
informasjon om dette på side 116.
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ªª  7150-2 DBM:  Mer komfortabelt blir det ikke. Kingsize-sengen er tilgjengelig fra tre sider og plassert så lavt at det er ganske enkelt å komme opp i og ut av den. 
Til venstre og høyre er det høye klesskap
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Morsommere å lage mat
Gourmetkjøkkenet i Esprit er et skikkelig blikkfang. 
Her kombineres en attraktiv swingdesign med 
gjennomtenkt funksjonalitet. Til dette hører også for 
eksempel plass til en kaffemaskin i det bakre områ-
det – selvfølgelig med 230-volts stikkontakt. 

Kjøkkenfrontene er utført i tredekoren Virginia-Eiche 
(standard) eller i den alternative tredekoren Master 
Gloss Cream (ekstrautstyr). (OBS: Tredekorene kan 
ikke kombineres!)

ªª  De store skuffene har massevis av oppbevaringsplass og 
låser seg automatisk når bilen begynner å kjøre. Bildet viser 
kjøkken med tredekor Master Gloss Cream (ekstrautstyr).

ªª  Også egnet for den lange ferien: Stor 190 l kjøle-/kombina-
sjon med stekeovn (inngår i Master Class)

ªª  Kokeflaten for gasskomfyren med 3 bluss er så stort at det faktisk er mulig 
å lage mat med 3 kasseroller på en gang

ªª  Baksiden av dekselet til kummen  
er et skjærebrett med saftrenne.

ªª  Apotekeruttrekket huser et kilde- 
sorteringssystem og har plass til 
oppbevaring av høye flasker.
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Mer komfort på badet
Du får dusjkomfort som hjemme med den store 
regndusjen i kombinasjon med den høyeffektive 
trykkvannspumpen. 

Mye tredekor, høyglansoverflater og baderomstilbe-
hør i krom avrunder det ambisiøse inntrykket som 
formidles av baderomsmiljøene i Esprit.

ªª  Et anstrøk av luksus også på badet! I DBT-modelen kan baderommet stenges helt av mot sove- og bodel. Et stort speil gir ennu 
bedre romfølelse.

ªª  Et anstrøk av luksus også på badet! Baderomstilbehør hører til standardutstyret.
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Merverdi
Absolutt vintersikkerhet er en av de viktigste mer-
verdiene til Esprit-modellene. I tillegg til den råte-
sikre Lifetime-Plus-konstruksjonen i bodelen med 
avansert isolering er det nye funksjonelle Isopro-

tect-Plus dobbeltgulvet viktig i denne sammenhen-
gen. Hele vanninstallasjonen, som er lagt inn der 
med slanger, avløpsrør og tanker, blir oppvarmet og 
er dermed godt beskyttet mot å fryse. 

ªª  Bryterelementer plassert i gunstig 
gripeposisjon i inngangspartiet

ªª  Bryterelementer plassert i gunstig gripeposisjon i inngangs-
partiet

ªª  Perfekt forsynt med minst fem 230-volts stikk-/USB-kontakter

ªª  Elegante overskape helt inn i førerhuset med indirekte belysning (bild viser 
alt. tredekor master Gloss Cream, ekstrautstyr)

ªª Tas alltid i bruk: Gulvbokser ªª  Luksus-kontrollpanel med visning av strøm og vann samt 
ute- og innetemperatur

ªª  Digitalt Truma kontrollpanel med 
mange funktioner

ekstrautstyr
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ªª  Sikker på reisen med standard ESP og viktige 
kjøreassistentsystemer - se s. 120

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus. Det er ikke brukt trematerialer  
i undergulvet som er kledd med GFK på begge sider.

ªª  Praktisk: Uttrekkbar kasse for gassflasker slik at 
gassflasker enkelt kan byttes

ªª  Det lave og bredsporede AL-KO-understellet gir sikre 
og dynamiske kjøreegenskaper. Det kan lastes opp 
til den maksimalvekt på 4,5 t (standard i Norge).

ªª  Vinterutstyrt: I det funksjonelle Isoprotect-Plus 
dobbelgulvet er hele vanninstallasjonen plassert 
på frostsikker måte.

ªª  Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig  
glassfibertak 

ªª  Velisolert og sikker: med automotive rammevinduer

ªª  Da passer det med: Høye hekkgarasjer med 250 kg last, som kan lastes inn fra begge sider. Et LED-lysbånd 
sørger for nødvendig belysning.
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Esprit Comfort

*A 7870-2

Esprit Comfort A kan beskrives med tre ord: 
Plass, plass og atter plass! Dobbelgulvet kan 
varmes opp og beskytter ikke bare mot
kulde. Med en høyde på 40 cm er det et 
mirakel av plass og gir gode muligheter til 
oppbevaring av ferieutstyr – akkurat det du 
har så god bruk for på vinterferien! Her er til 
og med plass til kasser med drikkevarer.

Vanntankene og hjulbrønnene skjules i 
dobbeltgulvet. Dette resulterer i ypperlige 
plassforhold inne i bilen og gir komfortable
baderom og stor bevegelsesfrihet. 
 

Førerhuset fungerer som klimasluse og 
beskytter mot lavetemperaturer. Det samme 
gjelder for øvrig for hete sommernetter.

Til optimalt vinterbruk også ved svært lave 
temperaturer anbefaler vi å installere ALDE 
vannbåren varme (inngår i Master Class 
Alde).

Plusspunkter for Esprit Comfort alkove  
ªª 40 cm høyt dobbeltgulv for absolutt vintersikkerhet og mye oppbevaringsplass
ªª Lavt og bredsporet AL-KO-understell
ªª Standard med 2,3 l MJet-motor på 130 hk (i Master Class inngår maxi/148 hk)
ªª  Flerdelte, reparasjonsvennlige baklys med LED-lamper med lang levetid
ªª Gourmetkjøkken
ªª Digital TRUMA betjeningsdel med mange tilleggsfunksjoner
ªª  Modell A 6820-2 tilsvarer den populære ALPA-grunnplanen – bobilen for par som 
reiser alene

Et mirakel av plass til alle årstider
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Esprit Comfort

Esprit Comfort – Alkove
Alkovemodeller er praktikerne blant bobi-
lene. Alkoven over førerhuset er et praktisk 
oppbevaringsrom om dagen og en koselig 
soveplass om natten, særlig populær blant 
barna. Men også voksne vil sove godt her. 
Alt etter modell i form av en stor dobbelt-
seng eller på enkeltsenger i modell A 6820-
2, den populære ALPA-grunnplanen (bobil 
for par som reiser alene). 

Alkovekonstruksjonen gjør at førerhuset ikke 
blir integrert i salongen. Det har den fordelen 
at førerhuset fungerer som en slags klimaslu-
se slik at kulde og varme holdes ute. 

Når det gjelder vintercamping, er det en 
enorm komfortgevinst, og Esprit Comfort 
alkove med den vintersikre dobbeltgulv-
konstruksjonen er nærmest predestinert for 
dette!

ªª  Klappbar alkoveseng ger god plass i førerhuset  
(A 7870-2)

ªª  Komfortable pilotseter med justerbar høyde og 
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª  A 7870-2 | Namib: Plass til mange mennesker! Gjennomgangen til førerhuset kan etter ønske lukkes med 
flere polsterelementer

Esprit Comfort Alkove

Bredde 233 cm

Høyde 323 cm

Totallengde fra 733 til 858 cm
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ªª  Frostbeskyttet: 40 cm høyt, oppvarmet dobbeltgulv 
med stor oppbevaringsplass

ªª  Alkoven har vinduer som kan åpnes. Dette sørger 
for lys og luftsirkulasjon  (delvis ekstrautstyr)

ªª  Gulvboksen er 40 cm dyp og gir mye  
oppbevaringsplass

ªª  Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5708

ªª   Imperialblå/titansølvmetallic (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5706

ªª  Imperialblå/hvitt (ekstrautstyr) 
Kodenr. 5426

ªª Hvit Standard 

ªª  Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter
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Esprit Comfort

De to Esprit Comfort alkovemodellene byr på helt 
forskjellige bomiljøer: Mens A 7870-2 i tillegg til alk-
ovesengen har en fast dobbeltseng i hekken, bruker 
A   6820-2 denne plassen til en stor rund sittegruppe 
og har til gjengjeld – noe som er heller uvanlig for 
en alkovebobil – enkeltsenger over førerhuset.

Den varme tredekoren Noce Padano kan kombineres 
med to smakfullt tilpassede tekstilinnredninger og 
en høykvalitativ polstring i ekte skinn (ekstrautstyr).

ªª  A 7870-2 | Namib:  Plass til mange mennesker! Gjennomgangen til førerhuset kan etter ønske lukkes med flere polsterelementer

ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Solana

ªª  Ekte Burano-skinn  
(ekstrautstyr) 

Mer bomangfold 
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ªª  A 6820-2 | Namib:  Enkeltsenger i alkoven? Uvanlig, men genialt – det er den populære ALPA – bobilen for par som reiser alene. Ved å gi avkall på ytterligere en 
fast seng oppstår det et unikt stort rom med en diger rund sittegruppe og mye bevegelsesfrihet foran kjøkkenet
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Esprit Comfort

Bedre søvn
I A 7870-2 finnes det to klassiske dobbeltsenger i 
alkoven og i hekken. A 6820-2 har derimot to enkelt-
senger i alkoven, og disse er lette å nå via store og 
slakt stigende trinn.  

Begge sovekonseptene bruker SovGodt-sengesyste-
met til Dethleffs, dvs. 7-soners EvoPoreHRC-premi-
ummadrasser og ergonomiske lamellbunner.  
Du finner mer informasjon om dette på side 116.

ªª  A 6820-2:  Alkove med to komfortable enkeltsenger Gjennomgangen til førerhuset kan lukkes og låses helt 

ªª A 6820-2: De store trinnene er komfortable og sikre

ªª  Perfekt sovekomfort takket være SovGodt-sengesystemet med 7-soners 
EvoPoreHRC-premiummadrasser og ergonomisk lamellbunn  
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ªª A 7870-2: Komfortabel dobbeltseng med en liggeflate på 210 x 150 cm og gigantisk stor hekkgarasje under
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Esprit Comfort

Morsommere å lage mat
Gourmetkjøkkenet er et skoleeksempel på praktisk 
funksjonalitet: Det 2-delte dekselet til gasskomfyren 
skaper arbeids- og avlastningsflate, fordi det bare tas 
ut så mye kokeplass som det er behov for.  
 

Til morgenkaffen er det altså nok med bare en koke-
plass – resten brukes ikke og fungerer isteden som 
avlastningsflate.
De praktiske hyllene i overskapene på kjøkkenet kan 
justeres i høyden. 

ªª  190 l kjøle-/frysekombinasjon med stekeovn (inngår i 
Master Class)

ªª  De store skuffene og det uttrekkbare skapet sørger for stor oppbevarings-
plass …

ªª … og er dessuten svært enkle og skånsomme for ryggen å laste inn i. ªª Tre bluss, som også er egnet til store kjeler og panner

ªª  1, 2 eller 3: Du bestemmer hvor mange gassbluss du skal 
bruke til matlagingen … 
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Mer komfort på badet
Begge Esprit Comfort alkovemodellene har store 
bad. Det vil si: Sanitærrom og separat dusjkabinett 
befinner seg på venstre og høyre side av gangen og 
kan forbindes til et stort bad ved å justere dørene. 
Det gir enestående bevegelsesfrihet. 

Det separate dusjkabinettet er prinsipielt sett helt 
kledd med plastmaterialer. En kraftig trykkvanns-
pumpe sørger for tilstrekkelig vanntrykk.

ªª I de sjenerøse baderommene med et ekte, rundt dusjkabinett kledd i plastmaterialer er det gode plassforhold

ªª På tørkestangen i dusjkabinen er det enkelt å tørke våte klær
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Esprit Comfort

Merverdi
Esprit Comfort alkovemodellene er forhåndsbestemt 
til vinterbruk! Hele installasjonen ligger frostbeskyt-
tet i det 40 cm høye dobbeltgulvet. Ekte vinterfans 
bestiller den valgfrie ALDE vannbåren varme (inngår 
i Master Class Alde) for å få enda mer vinterkomfort. 

De store oppbevaringsrommene blir benyttet året 
rundt, f. eks. i dobbeltgulvet, der det til og med er 
plass til en kasse med drikkevarer. 
Den råtesikre Lifetime-Plus-konstruksjonen i bo-
delen uten bruk av trematerialer sørger for at bilen 
holder seg i verdi.

ªª  A 6820-2: Lintøyskapet er plassert 
til venstre …

ªª  Stemningsfull belysning med mange direkte og indirekte 
lyskilder (indirekte belysning inngår i Master Class)

ªª  … og klesskapet til høyre under 
enkeltsengene.

ªª  Godt inneklima: AirPlus-utlufting bak overskap hindrer at 
det dannes kondens i overskapene

ªª  Digitalt Truma kontrollpanel med 
mange funktioner

ªª  Klesskap med innvendig LED- 
belysning

ªª Stor gjennomsiktig takluke som gir god luftsirkulasjon
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ªª  Sikker på reisen med standard ESP og kjøreassist-
entsystemer se s. 120)

ªª  Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig  
glassfibertak 

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus. Det er ikke brukt trematerialer 
i undergulvet som er kledd med GFK på begge sider.

ªª  Romslig: stor hekkgarasje når du skal med deg 
plasskrevende feriebagasje o.l.

ªª  Sikre kjøreegenskaper med bred hjulstilling fra 
AL-KO

ªª  Reparasjonsvennlig: flerdelt hekk med  
strømsparende LED-baklys

ªª  Coupé innstigning: fluenettingsjalusi og elektrisk 
stigtrinn er standardutstyr

ªª  Frostbeskyttet: 40 cm høyt, oppvarmet  
dobbeltgulv med stor oppbevaringsplass
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ªª  Lifetime-Plus-konstruksjon i bodelen. (Gulvet i biler med (funksjonell)  
dobbeltbunn utgjør et unntak. Disse er kledd med GFK-plater på begge sider

ªª  Samlet veggtykkelse på Dethleffs bobiler som presenteres i denne katalogen

Bunn: 41 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm
Advantage/Trend: 49 mm)

Tak: 35 mm

Sidevegg: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Vi har bygget fritidsbiler i 84 år. Utviklingsingeniø-
rene hos Dethleffs har en enestående kompetanse 
når det gjelder konstruksjon og tekniske finesser. 
Dethleffs er så trygg på kvaliteten av bodelen at sel-
skapet var blant de første produsenter som ga 6 års
tethetsforsikring på konstruksjonen.

I dag er Dethleffs Lifetime-Plus-konstruksjon i bode-
len et kvalitetskjennetegn i mange modeller og står 
for lang levetid. Denne nyskapende konstruksjonen 
kombinerer en absolutt råtesikker veggkonstruksjon 
med moderne kunnskap om et sunt inneklima:    

ªª   Vegger, tak og gulv er frie for kuldebroer og 
oppført helt uten trematerialer. I stedet sørger 
stabile avstivere i polyuretan for høy vridnings-
stivhet. 
 

ªª   Sterke GFK-plater (glassfiberforsterkede plast-
plater) i tak og gulv beskytter mot utvendige 
skader fra hagl, steinsprut, saltvann o.l. 

ªª   Et spesielt tykt lag av høykomprimert, vannavvi-
sende XPS-skum sørger for fremragende isolas-
jonsverdier. 

ªª   Finerplater er uovertrufne når det gjelder lyd-
dempende underlag. Dermed reduseres støyni-
vået betydelig selv under kjøring. Samtidig hol-
des muligheten åpent til å installere gulvvarme.

  Trinnlydreduksjonen
  av PVC og ekte tre
 XPS-skum
GFK-plate

   Polyuretan støtter
   med plugger
  Ekte tre, som kan puste

 XPS-skum
Utvendig skall av aluminium 

I Trend-serien brukes den råtesikre Lifetime- 
Smart-konstruksjonen i bodelen. Også her er 
det PU-lister istedenfor trematerialer og tykk 
GFK-plate som beskytter mot skader!
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ªª Vann som samler seg på taket, ledes bort

ªª  Karosserikonstruksjon uten 
kuldebro

ªª  I tillegg stabiliserende dybel-
forbindelse

Ingeniørkunst fra Allgäu
Nøkkelen til Dethleffs kvalitet er summen av mange 
små og store ideer. Vi vil presentere enkelte av dem 
her:

Kuldebroer? Ikke hos oss!
Forbindelsen mellom vegg-, tak- og gulvelementer 
er hos Dethleffs utformet uten gjennomgående me-
tallprofiler. På denne måten forhindrer vi, uten ytter-
ligere isolering, at metall fungerer som kuldebro mot 
det innvendige rom og forårsaker kondensdannelse 
og varmetap.

Vridningsstiv med plugger
For å får en best mulig vridningsstivhet i bodelen, 
bruker vi fingertykke plugger av polyuretan i sam-
menføyningene mellom sidevegger og gulvplater. 
Skjærkraften som oppstår ved ekstreme belastnin-
ger, kan elimineres fullstendig på denne måten.

Vannsystem
Et gjennomtenkt vannregime leder regnvann fra 
taket gjennom definerte kanaler (f.eks. gjennom 
vannkanaler i GFK-taket) over hekk og frontrute.  
Dette sparer Dethleffs-føreren for en ufrivillig dusj 
når han skal entre bilen.

På neste side kan du lese hvordan Dethleffs sørger 
for et bedre inneklima selv om vinteren.
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Vintercamping for alle! 
Allgäu – hvor Dethleffs har haft hovedkontoret sitt 
siden 1931 – er med sine lange vintre og all sin snø 
et populært vinterreisemål. Ikke uten grunn har 
Dethleffs rykte på seg for å være en ekte vinterek-
spert. 

Det er lett å se på standarder som Dethleffs AirPlus 
ventilasjon bak overskap og et spesielt godt isolert 
karosseri, men også på muligheten for å gjøre selv 
biler uten dobbelgulv absolutt vintersikre. 

Vinterkomfort med valgfrie pakker
En unik spesialitet fra Dethleffs er vinterkomfortpak-

kene (ekstrautstyr), som gjør at ekte vinterentusi-
aster kan dra på vintercamping og nyte turen selv 
når temperaturen synker langt under frysepunktet – 
også i biler uten dobbeltgulv! Mange detaljer sørger 
for perfekt vintermoro, for eksempel med en 12-volts 
oppvarmingsteknikk som er utprøvd i romfarten, 
av avløpstank og -ledninger eller en komfortabel 
gulvoppvarming.

Opplev vintercamping på en helt ny måte – i en bil 
med gode vinteregenskaper fra vinterspesialisten 
Dethleffs. Les mer på www.dethleffs.no

114  | 



Sunt inneklima
AirPlus utlufting bak takskap
Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet - i en 
bobil mest på ytterveggen, når det er kaldt ute. Air-
Plus-systemet sørger for utlufting bak overskapene. 
Luften kan sirkulere og forhindrer at det dannes kon-
densvann. Resultat: Sunn inneluft uten mugg eller
jordslag.

Tvungen ventilasjon - måling istedenfor regning
Tvungen ventilasjon er foreskrevet ved lov for å 
hindre at CO2- innholdet i bodelen blir for høyt. 
Dethleffs-ingeniørene måler det optimale antallet og 
fordelingen av ventilasjonsåpninger for hver
modell individuelt. Det er mer krevende enn en 
generell beregning, men garanterer at forholdet 
mellom tvungen tilførsel av friskluft og CO2-konsen-
trasjon er perfekt balansert.

Persienner med isolerende lag
Persiennene som Dethleffs bruker, beskytter mot 
nysgjerrige blikk, og metallbelegget reflekterer  
sollyset. Det gir et mer behagelig inneklima.

Pustende materialer
Tekstilene i bodelen og trepanelet i vegger og tak 
puster og utligner inneluftens varierende fuktighet, 
uten at skadelig kondens oppstår.

Vintercamping for alle! 

ªª AirPlus-systemet forhindrer at det dannes kondensvann

ªª  Persienner: Isolering og beskyttelse 
mot innsyn

ªª Tekstiler som puster

Kan også leveres med vannbåren varme 
Den kraftige Truma Combi 6-oppvarmingen med vifte er standard i bobilene til 
Dethleffs og sørger for rask oppvarming av bilen innvendig. Etter ønske kan det instal-
leres ALDE vannbåren varme i alle modellene (med unntak av Globebus)! Den garan-
terer behagelig velværevarme akkurat som hjemme og fungerer helt uten vifte. Ideelt 
for allergikere!
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COMFORT & STABILITY

Sov som hjemme
For første gang bruker vi EvoPoreHRC-madrasser i 
alle bobilene våre. Dette er et innovativt høytekno-
logisk materiale som er utviklet i Sveits. Det regnes 
som en milepæl i skumstoffteknologien og byr på 
unike fordeler:

•  Optimal støttevirkning: Fremragende anatomisk 
støtte for kroppen

•  Klimaregulering: Gode pustende egenskaper 
betyr et behagelig og hygienisk soveklima

•  Klimasikkert: Førsteklasses materialstabilitet også 
under påvirkning av varme og fuktighet

•   Lang levetid: Optimal liggekomfort selv etter 
mange år

•  Ekstremt lett: Utrolig enkelt å re sengene

I kombinasjon med vår ergonomiske lamellbunn  
garanterer vi fremragende liggekomfort – hele  
natten – hele året!

På www.dethleffs.no finner du utførlig informasjon 
om de unike fordelene ved dette nye sovesystemet.
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ªª En sunn og velgjørende søvn gjør ferien perfekt.
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Ergonomisk sittekomfort
Det er en belastning for ryggen å kjøre konsentrert  
i flere timer. Desto viktigere er et ergonomisk utfor-
met sete som gir best mulig støtte til kroppen.  
Derfor bruker Dethleffs Fiat Captain chair-pilotseter 
med fremragende ergonomiske produktegenskaper 
som standardutstyr på T- og A-modeller:

ªª  Ergonomisk utformede sete- og ryggpolster med 
polstring av ekstra god kvalitet

ªª  Forhøyede sidevanger på sitteputen for ekstra 
sidestøtte

ªª  Komfortable, ekstra brede armlener som kan 
stilles inn i høyden, trinnløs justering av rygglene

ªª  Justering av setehøyde og -vinkel. Lar deg stille 
inn en optimal sittestilling som ikke tretter deg.

ªª  Oppvarmede seter og korsryggstøtte er mulig 
som tillegg.

ªª  I T- og A-modellene bruker vi Fiats originale Captain Chair pilotseter med utmerket sittekomfort. De er vanligvis trukket med samme 
tekstildekor som i salongen.

ªª Integrert 3-punktsbelte

ªª Bredde polstrede armlen
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ªª  I integrerte modeller monterer vi høyverdige Aguti pilotseter med integrert 3-punkts sikkerhetsbelte, som sørger for optimalt belteforløp og maksimal bevegelsesfrihet
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ªª  Sikkerhet som standard: Hos Dethleffs er dette systemet, som noen ganger 
kan redde liv, standard i bobilene!

ªª  3 punkts sikkerhetsbelter:Alle godkjente sitteplasser i kjøreretning er 
utstyrt med 3 punkts sikkerhetsbelter og stabile hodestøtter som er kjent fra 
bilproduksjonen.

Med en bobil fra Dethleffs er du alltid sikker og 
svært godt beskyttet på veien!

Garantist for avslappet tur: ESP (elektronisk stabi-
litetskontroll) er standard. I personbiler er ESP en 
sikkerhetsfunksjon som det er umulig å klare seg 
uten. Fagtidsskrifter som f.eks. tyske ”promobil” 
krever høylytt ESP som standardutstyr i bobiler. Hos 
Dethleffs er dette systemet, som noen ganger kan 
redde liv, standard.

ESP (elektronisk stabilitetskontroll) – holder kon-
troll på retningen til bilen og bevegelsene til hjulene. 
Ved behov, altså særlig i farlige kjøresituasjoner 
reagerer systemet, bremser enkelthjul eller senker 
bilens hastighet ved å redusere effekten. På denne 
måten holdes bilen sikkert i kjørefeltet. 

Men i tillegg har siste generasjon av ESP flere viktige
kjøreassistentsystemer:

ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – zfor å unngå at 
hjulene spinner ved en bakkestart

ªª  Hill Holder – hindrer at bilen ruller bakover ved 
en bakkestart

ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) –Hjelp ved 
nødbremsing. Systemet gjenkjenner nødbrem-
sing und forsterker trykket på pedalen hvis 
nødvendig.

ªª  Roll-over mitigation – Reduserer pendelbe-
vegelser og forbedrer stabiliteten også i svinger.

Hill Descent Control – Hjelper å holde ønsket 
hastighet (inntil maks. 30 km/t) i bratte nedoverbak-
ker, uten stadig å bremse. Føreren kan konsentrere 
seg hundre prosent på å styre (aktiveres med en tast 
på instrumentpanelet).

Øvrig standardutstyr på Dethleffs bobiler: Bredspo-
ret, lavt understell (Fiat eller AL-KO), som får bobi-
len til å ligge tydelig lavere på veien. For eksempel 
er sporvidden på et Fiat understell som Dethleffs 
bruker, 190 mm bredere enn på en standard Ducato 
(gjelder ikke for de smale Globebus-modellene).

Førerkollisjonspute standard
Passasjerkollisjonspute er inkludert allerede i Chassis 
pakken (inngår i Globebus Active Edition, Trend for 
Norway, Scandinavian Magic og Master Class).

Sikker som banken!
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I en bobil fra Dethleffs kan du legge ut på den lange 
ferieturen med en sikker følelse. Mange utstyrs-
komponenter, men også spesielle tekniske finesser 
gjør en bobil fra Dethleffs sikrere. Dette begynner 
allerede med ESP, som er standard i bobilene til 
Dethleffs. Men at vi tenker lenger enn som så, bevi-

ser for eksempel Dethleffs kjøretrening, som vi har 
drevet på regelmessig basis i slutten av mai i over 
20 år. Her kan selv erfarne førere lære noe nytt, det 
være seg riktig lasting, bremsing eller kurvekjøring. 
Bobil-kjøretreningen støttes av promobil. Har det din 
interesse - spør din Dethleffs forhandler.

ªª  Fritt synsfelt: Synsfeltet i Dethleffs I-modeller er fremragende både til siden og forover direkte foran bilen.  
Dette øker sikkerheten. Omfangsrike forsøk ligger bak når vi finner frem til det beste kompromisset mellom alle vinkler.

ªª  Røykvarsler Liten del med stor effekt. I bobilen, som i boligen, anbefales det 
sterkt å montere en røykvarsler. Hos Dethleffs får du den mot et lite tillegg.

ªª  I slutten av mai i over 20 år har Dethleffs arrangert kjøretrening for  
nybegynnere og proffer.

ªª  Ryggekamerasystem (ekstrautstyr): Unngå dyre skader ved manøvrering av 
bilen, og øk sikkerheten. Dethleffs tilbyr forskjellige ryggekameraer: Alt fra 
manøvreringshjelp til ”digitalt bakspeil”.

Opplev sikkerhet!

Sikkerhet har mange nyanser
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Kvalitetsstyring
Bedre og bedre!
Kvalitet er en gjennomgående prosess, der allerede 
begynner med utviklingen av kjøretøyene. Allerede 
på dette tidlige stadie legges grunnsetnen for Deth-
leffs høye kvalitetskravene ved utvelgelsen av de 
best egnede materialer, leverandører og den perfekt 
afstemte produktionsprosessen.

Kvalitet betyr for oss fremfor alt én ting: At vi alltid 
er på leting etter forbedringer - etter den optimale 
løsningen for produktene og for kundene våre.
Derfor investerer vi hvert år store summer i moder-
nisering av maskinparken, i nye produksjonsanlegg 
og selvfølgelig i våre medarbeidere.

Derfor er vi idag en av de største utdannelsesvirk-
somheder i vores region og vores medarbejdere er 
hovedsakeligt personer, vi selv har utdannet og som 
vi kontinuertligt videreutdanner. 

På denne måten oppfyller vi de høye kvalitetskrave-
ne våre skritt for skritt.

Peter Leichtenmüller 
Produksjonssjef
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Gjennomtænkt fra A til Z
Den som kjøper en Dethleffs, får et kjøretøy med 
høy bruksverdi og kvalitet. Fabrikken vår i Isny i 
Allgäu er en av de mest moderne i Europa,
med høyt motiverte medarbeidere. Quality made 

in Germany har i mer enn 80 år vært kjennetegnet 
vårt. Kombinasjonen av erfaring, moderne know 
how og kundeorientert praktisk anvendelighet er 
enestående innenfor bransjen.

ªª  Opplev selv fabrikken. Besøk os i Isny - se mer på baksiden av dette katalog eller spør din Dethleffs forhandler. 
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 3. PLATZ
DETHLEFFS GLOBEBUS I

K AT E G O R I E :  I N T E G R I E R T E  B I S  7 0  0 0 0  E U R O 

 2. PLATZ
DETHLEFFS

GLOBETROTTER XXL
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O 

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs alPa
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs 

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. Platz
dethleffs 

adVantage a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

 1. PLATZ
DETHLEFFS ADVANTAGE T

K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O 

Kvalitet betyr for oss også att kunne tilby  
perfekt etter-salgservice!
I hele Europa har vi et spesielt tett nettverk av kva-
lifiserte forhandlere. 330 forhandlere og servicepart-
nere hjelper dig raskt i nødstilfelle.

På stedet er det moderne butikker med vennlige, 
kompetente ansatte. I de velutstyrte verksteder er 
kjøretøyet  ditt i gode hender. Vi sørger for at de 
ansatte har oppdatert kunnskap om våre produkter.

Ellers støtter vi våre partnere i sine anstrengelser 
for å hjelpe deg raskt og enkelt. Dethleffs har defor 
permanent ca. 16.000 reservedeler på lager. 93% av 
forhandlernes bestillinger vi kan levere i løpet av tre 
dager.

Denne typen bærekraftig kvalitet liker våre kun-
der godt. Ikke for ingenting har vi fått mange  
topp-plasseringer i lesernes avstemninger i f.eks. 
magasinet ”Reisemobil International”, spesielt når 
det kommer til kjøretøystilfredshet og service.

Vårt mål: din tilfredshet
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Garanti - sin sikkerhet
Din nye Dethleffs bobil har en omfattende fabriks-
garanti, så du kan kjenne sig sikker. 

Som standard tilbyr Dethleffs også en 6-årig 
tetthetsforsikring (Forutsetter årlige inspeksjoner 
hos din Dethleffs forhandler mot gebyr).

ªª  Våre forhandlere står klar til at hjelpe dig med bl.a. årlige inspeksjoner og tetthetskontroller. 

ªª Vårt mål er kundernes tilfredshet

ªª  6 års tetthetsforsikring er standard. (Forutsetter årlige inspeksjoner hos din 
Dethleffs forhandler mot gebyr)
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1933 1936 1952 1983 1984 1987

Milesten
i Dethleffs over 80 års historie
1931 Vispa- og skistavsfabrikanten Arist Dethleffs 
oppfinner campingvognen og legger dermed grunn-
stenen til en sukseshistorie. Ett år senere tar han på 
sin jomfrureise og vekker stor oppmerksomhet - ikke 
bare i Isny. 
1936 Avdelingen ”Dethleffs Wohnautobau” beskjefti-
ger nu 6 faste medarbeidere. Gbr. Dethleffs OHG lager 
nu campingvogner på bestilling.
1952 Dethleffs begynner med seriefremstilling av 
campingvognerne TOURIST og CAMPER.

1983 Alkove-modellen PIRAT kommer fra båndet - 
suksessmdoellen fra den ennu unge bobilprodusent i 
Isny.
1984 En ekte milesten innenfor desig: Globetrotter 
CD-B med mange GFK-applikasjoner og markant 
frontspoiler.
1987 Dethleffs BUS kommer på markedet og rammer 
tidsånden.
2000 Dethleffs innfører PREMIUM-CLASS. Ett automo-
tivt design og flerfarget lakkering kennetekner disse 
fullintegrerte. 

2005  En masse nye ideer kommer med Frauenmod-
bil. Mange herav blir senere til standardutstyr i andre 
modeller.
2007 Dethleffs mottar ”Goldenes Lenkrad” som er en 
av de mest rennomerte priser innen for bilbransjen.
2012 Den nye GLOBEBUS viser fremtiden innen for 
van-klassen og får prisen Caravaning Design Award
2013 evan erobrer en helt ny kjøretøysklasse. Den 
perfekte kombinasjon av alle mobile verdener blir kå-
ret med ”European Innovation Award for Caravaning 
Industry” (EIA) av 14 europeiske fagtidsskrifter.
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COMFORT & STABILITY

Dethleffs merverdi – forklaring på symbolene

ªª  For et sunt inneklima: Optimal utluf-
ting bak overskapene hindrer at det 
dannes kondensvann

ªª  Praktisk: Kjøkken med store skuffer 
og variabelt dekselsystem over blus-
sene gir større arbeidsflate og mer 
oppbevaringsplass

ªª  Lang levetid: Råtesikker konstruksjo-
nen i bodelen uten bruk av tremateri-
aler – med GFK-plater i gulvet

ªª  Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbeltgulv 
med frostbeskyttet vanninstallasjon 
og ekstra oppbevaringsrom

ªª  Lang levetid: Råtesikker gulvkonstruk-
sjon uten bruk av trematerialer – med 
GFK-plater i gulvet

ªª  Vinterutstyrt: Oppvarmet funksjonsgulv 
med frostbeskyttet vanninstallasjon

ªª  Fleksibel: En komfortabel senkeseng 
sørger for ekstra soveplasser (delvis 
ekstrautstyr)

ªª  SovGodt: Faste senger med 7-soners 
EvoPoreHRC premiummadrasser på 
ergonomisk lamellbunn. 

ªª  Egnet for vinterbruk! Tykk isolasjon og 
intelligent grunnkonstruksjon gjør dis-
se bilene egnet for vinterbruk henhold 
til EN 1646-1

ªª  Større ytelse: Batteri på 95 Ah med 
AGM-teknologi for større yteevne, 
lengre levetid og kortere ladetid
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ªª  Mer sikkerhet: Elektronisk stabilitets-
program inkludert viktige kjøre-
assistentsystemer (ASR, Hill Holder, 
HBA, Roll-over mitigation

ªª  Sikker på veien: Lavt bredsporet AL-
KO-understell gir sikre og dynamiske 
kjøreegenskaper

ªª  Lettbygget konstruksjon: Biler på 3,5 t  
registrert for 4 personer og med nok 
lastekapasitet (avhenger av utrust-
ningsnivå)

ªª  Godt beskyttet: Motstandsdyktig  
GFK-tak beskytter mot hagl

ªª  Ergonomisk: Komfortable pilotseter 
med justerbar innstilling av høyde  
og ryggvinkel, polstrede armlener  
og god støtte på setesidene

ªª  Kjøl og frys Ekstra store kjøleskap på 
minst 142 l og fryserom

ªª  Vinterspesialisten! Fremragede vin-
teregenskaper på grunn av konstruk-
sjonen med den avanserte dobbelt-
bunnen

ªª  Overlegen oppbevaringsplass: Spesielt 
høye hekkgarasjer fordi Dethleffs har 
senket hekken

ªª Innbydende: 70 cm XXL-inngangsdør 
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DK/N Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle
cn@dethleffs.dk · www.dethleffs.dk · www.dethleffs.no
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Tak for din interesse i våre bobiler.

Du finner mer information om våre Globetrotter XL I  
og XXL A modeller i det separate Luksus-klasse kataloget.  
Spør din forhandler eller les mer på vår hjemmeside.

Det taes forbehold om feil og tekniske forandringer
Vær oppmerksom på, at det på bilder i katalogen kan være brukt 
alternative design eller ekstrautstyr mot pristillegg. Desuden kan 
det være vist dekorationselementer, som ikke er en del av bobilen. 
Tekniske specifikasjoner og utstyr: benytt vennligst de separate 
tekniske specifikasjoner. Farveavvik kan forekomme av trykktekniske 
årsaker.

Besøk Isny i Allgäu – byen der Arist Dethleffs 1931 uppfann  
campingvognen – og besøk Dethlefs fabrikken (kontakt din
forhandler for mer informasjon)!


