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Velkommen 
inn i campingfamilien!

Kjære leser!

Hjertelig velkommen til familiens venn! 

For 83 år siden oppfant Arist Dethleffs den første campingvognen 
i Tyskland – for til tross for alt arbeidet ville han gjerne ha med 
familien. Denne familieholdningen preger oss den dag i dag.  
Derfor foregår alt pent og ordentlig i Dethleffs-familien. Ærlighet og 
pålitelighet er viktig for oss både ved rådgivning, kjøp og naturligvis 
når du senere skal ha service.

Det lønner seg å ha erfaring, sier man. Det vil du raskt oppdage 
når du drar på tur med en bobil fra Dethleffs, for når det gjelder 
pålitelighet og sikkerhet, setter kjøretøyene våre standarder. Og for 
at du skal kunne glede deg over kjøretøyet ditt i lang tid, får du nå 
Dethleffs Lifetime-Plus råtefrie karosserikonstruksjon. 

God tur og lykke til med din Dethleffs og Dethleffs-familien!

Hjertelig hilsen
Dominik Suter og Günther Wank
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Dethleffs merverdi
Overbevisende fordeler

Mer enn 80 års erfaring med bygging av fritidskjøretøy 
er en stor fordel – også for deg! For den nye bobilen fra 
Dethleffs har ikke bare et spesielt elegant utseende, men 
også en rekke fordeler som er spesifikke for Dethleffs og  
gir deg praktisk merverdi: mer komfort, større sikkerhet  
og lengre levetid.

Dethleffs Lifetime-Plus karosserikonstruksjon
 
Til alle Dethleffs bobiler tilbys en 6 års tethetsforsikring. 
(Forutsetter årlige inspeksjoner hos din forhandler mot  
betaling)
 
Dethleffs Lifetime-Plus karosserikonstruksjon er helt ny  
på alle modellene i Advantage- og Esprit-klassen. Denne 
nyskapende konstruksjonen kombinerer en absolutt  
råtebestandig og dermed varig veggkonstruksjon med  
moderne kunnskap om et sunt inneklima:
 
+  Vegger, tak og gulv er frie for kuldebroer og oppført helt 

uten innlegg av trematerialer. I stedet sørger stabile  
avstivere i polyuretan for høy vridningsstivhet.

+  Sterke GFK-plater (glassfiberforsterkede plastplater) på 
tak og gulv beskytter mot utvendige skader fra hagl, 
steinsprut, saltvann o.l.

+  Et spesielt tykt lag av høykomprimert, hydrofobisk og 
vannavvisende XPS-skum sørger for fremragende  
isolasjonsverdier.

+  En 3 mm tykk finerplate (6 mm i gulvet) mot salongen 
fungerer slik at den er fuktutjevnende og lyddempende.

Trinnlydreduksjonen  
av PVD og ekte tre

XPS-skum

GFK-plate

XPS-skum

Utvendig skall  
av aluminium

Ekte tre,  
som kan puste

Polyuretan støtter  
med plugger
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AirPlus
AirPlus-systemet til Dethleffs sørger for lufting bak overskapene  
og hindrer dermed at det oppstår kondens som kan føre til  
muggdannelse
 
Gourmetkjøkken
Nok arbeidsflate også på små kjøkken, noe som blir mulig takket 
være den delte tildekkingen: Du opptar bare så mange kokeplasser  
som du trenger, resten kan brukes som arbeidsflate. Bobilen har 
også romslige skuffer som er lette å fylle, og høydejusterbare hyller  
i overskapene på kjøkkenet (Se side 114)
 
SovGodt sengesystem
Det er viktig for en vellykket ferie at du sover godt om natten.  
Derfor bruker vi bare spesielt tykke kaldskummadrasser i førsteklasses 
kvalitet på ergonomisk lamellbunn. Alt dette gir fremragende støtte 
til kroppen. (Se side 112)
 
Vinteregenskaper
Med de unike vinterkomfortpakkene til Dethleffs kan også bobiler 
uten dobbeltgulv gjøres utmerket egnet for vinterbruk! (Se side 110)
 
Standard ESP (elektronisk stabilitetsprogram) 
En personbil uten ESP er helt utenkelig i våre dager. Ved Dethleffs er 
det noen ganger livreddende system standard i de fleste modellene – 
sammen med nye, fremtidsrettede kjøreassistentsystemer! (Se side 
118)

Dethleffs merverdi
Overbevisende fordeler

 ` SovGodt sengesystem

 ` Gourmetkjøkken

 ` Vinteregenskaper

 ` Standard ESP (elektronisk stabilitetsprogram)

 ` AirPlus



Påbyggsvarianter
Delintegrert, integrert eller alkove

Bobilene våre leveres i tre påbyggsvarianter – og her finner du de 
viktigste funksjonene og fordelene:

  Integrert

Det godt isolerte førerhuset er integrert i bodelen, noe som frigjør 
en del plass. En nedfellbar klappseng over førerhuset gir ekstra 
soveplass. I-modeller gir en ekstraordinær kjøreopplevelse:  
Den store panoramafrontruten, 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.

  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. Delintegrert 
med nedfellbar klappseng finner du hos modellene Globe4 og 
Magic Edition T-4.
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Slik finner du din bobil
Klasseinndeling

Hvis du ennå ikke har noen konkret oppfatning av drømmebobilen din, kan du orientere deg ut fra de 
ulike klassene. Disse representerer visse grunnkrav til en bobil: f.eks. stor og velutstyrt, spesielt egnet 
til vinterbruk, eller kompakt og funksjonell. 

Hvis du allerede har temmelig klart for deg hva du vil ha, er oversiktene fra side 8 stedet for deg. Der 
har du komplett oversikt over alle modeller, ordnet etter type og serie. Ved hjelp av plantegningene 
er det raskt og enkelt å finne ønskemodellen.

Kompakt-klassen fra side 14
Ut på ferie – kompakt, lett og lettkjørt.

Den som er ute etter et kjøretøy for byferier 
eller kjøring på smale og trange veier,  
finner det som ønskes her. Uten tvil!

For med en mulig vekt stort sett under  
3,5 t og oversiktlige utvendige mål  
egner Kompakt-klassen seg også som en 
multifunksjonell bil nummer to. Og på den 
måten bringer den ferien inn i hverdagen.

Advantage-klassen fra side 38
Hele (fordels)programmet til bobiler.

Uavhengig av type eller romløsning – her 
finner du sikkert det du er ute etter. Bli kjent 
med våre altmuligmodeller med førsteklasses 
utstyr til gunstig pris!

Fra og med dette modellåret er det standard 
med Dethleffs Lifetime-Plus-teknologi –  
GFK-beskyttet og uten trematerialer i 
karosseriet. Holder seg høyt i verdi – lenge!

Esprit-klassen fra side 76
Bilene i Esprit-klassen kombinerer moderne 
design og fremragende funksjonalitet. 

Vinterfrelste bobilbrukere vil sette stor pris 
på ESPRIT COMFORT med det oppvarmede 
dobbeltgulvet. 
Men også ESPRIT-modellene (uten 
dobbeltgulv) kan oppgraderes med innovative 
vinterkomfortpakker (ekstrautstyr) så de også 
blir vinterspesialister.

Lang levetid som standard – takket være 
råtesikker Lifetime-Plus karosserikonstruksjon.
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T 1 T 6617 T 5901

T 6671

T 2 T 6777 T 6601

T 7051 DBM

T 4 T 6857 T 6611

T 7051 EBT 8 T 11 T 15

Delintegrert (T) 
Modelloversikt

TREND 
Kompakt-klassen fra side 14

GLOBEBUS 
Kompakt-klassen fra side 14

ADVANTAGE 
Advantage-klassen fra side 38

Familievennlig
Mindst fire faste 
senger uten 
ombygning.



T 7010-2T 7090 T 7090-2

T 7150-2T 7150

T 7010

T 7150 EB T 7150-2 EB

T 1 EBT 1 DBM

T 7151-4 DBM T 7151-4 EB

T 6801-4 T 6911-4 DBT 6911-4

T 7151-4 T 7151-4 EB
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ESPRIT 
Esprit-klassen fra side 76

ESPRIT COMFORT
Esprit-klassen fra side 76

MAGIC EDITION 
Advantage-klassen fra side 38
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(kun T 7151-4)

GLOBE4 (klappseng) 

Advantage-klassen fra side 38



I 1 I 2 I 4

I 8 I 11 I 15

I 1 EB I 1 DBMI 5901

I 6671

I 6601

I 7051 DBM

I 6611

I 7051 EB

MAGIC EDITION 
Advantage-klassen fra side 38

GLOBEBUS 
Kompakt-klassen fra side 14

Integrert (I)
Modelloversikt

ADVANTAGE 
Advantage-klassen fra side 38



I 7010-2

I 7150-2

I 7010

I 7150 EB

I 7090-2

I 7150-2 EB

I 7090

I 7150
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ESPRIT 
Esprit-klassen fra side 76

ESPRIT COMFORT
Esprit-klassen fra side 76
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Familievennlig 
Alle I-modeller er som standard  
utstyrt med en klappseng og har  
derfor fire soveplasser, uten at man  
får bygge om.   



A 5887 A 6977 A 6820-2 A 7870-2

ESPRIT COMFORT
Esprit-klassen fra side 76

TREND 
Kompakt-klassen fra side 14

Alkove (A) 
Modelloversikt

Familievennlig
Mindst fire faste 
senger uten 
ombygning.
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Dethleffs Premium-klasse
Moderne luksus på sitt beste

Reise på høyeste nivå – til det har vi utviklet kjøretøyene i 
Premium-klassen. Opplev den triveligste formen for mobil 
fritid. Premium-bilene, 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.

Her er en kort beskrivelse av alle modeller – du kan få vite 
mer hos din Dethleffs-forhandler eller ved å se i Premium-
klasse-katalogen (spørg etter den hos din Dethleffs-
forhandler).

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 fornemme 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 kompromissløs. 
En stillegående og råsterk Common Rail dieselmotor 
avrunder luksuspakken perfekt og gjør den også til en ideell 
trekkvogn for tunge tilhengere.

Mer informasjon finnes i Premium-klasse-kataloget - 
spørg din Dethleffs forhandler eller les kataloget på 
www.dethleffs.no.



Kompakt-klassen
GLOBEBUS • TREND

TREND 
Delintegrert
Side 28

TREND 
Alkove 
Side 28

GLOBEBUS 
Integrert
Side 16

GLOBEBUS 
Delintegrert
Side 16

 
Godt beskyttet mot hagl med 
det robuste glassfibertaket

Plusspunktene i kompaktklassen

Du reiser sikkert med den brede 
hjulstillingen fra Fiat, ESP og 
viktige kjøreassistentsystemer

Komfortable pilotseter med 
høyde-/helningsjustering, inte-
grert hodestøtte og polstrede 
armlener

Lette og praktiske biler med til-
latt totalvekt på under 3,5 tonn!

Mer bobil trenger jeg ikke!
Kjøretøyene i Kompakt-klassen vår er ideelle for 
oppdagelsesturer både utenfor de vanlige reiserutene 
og i byer, for her er det etterspørsel etter kompakte og 
praktiske kjøretøy som er lette å parkere. De er lettvekterne 
i programmet vårt, og med en totalvekt på under 3,5 t 
(avhengigt av utstyrsnivå) er det fort gjort å ta seg frem. 

GLOBEBUS T & I 
Disse modellene tetter hullet mellom kassevogner og delin-
tegrerte. Når bilen bare er 215 cm bred og har en lengde  
under 6 m og oppover, kan du kjøre ukomplisert og dynamisk.

TREND T & A 
De delintegrerte modellene og alkovemodellene i TREND-
serien er det rimeligste alternativet når du skal kjøpe en  
bobil fra Dethleffs.
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 ` Delintegrert ` Integrert ` Delintegrert

Kort og godt
Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Med 
GLOBEBUS er det ikke noe problem å kjøre på smale 
og svingete veier eller gjennom trange passasjer. Den 
kombinerer de overskuelige målene til en kassevogn med 
komforten til en multifunksjonell bobil. Senger, isolering, 
kjøkken og bad er de samme modulene som brukes til 
Dethleffs’ store bobiler.

Du kommer også fort til å bli venn med de uslåelig gunstige 
prisene!

GLOBEBUS
Delintegrert og integrert

GLOBEBUS plusspunkter 
 + Kompakte mål: Bredde 215 cm, høyde 262 cm

+ To modeller under 6 meter i totallengde
 + Dynamisk design: mye plass innvendig og kompakte 
utvendige mål

 + En flerdelt og dermed reparasjonsvennlig hekk med 
strømsparende LED-baklys med spesielt lang levetid

 + Buede dører med fluenettingsjalusi
 + Komfortabelt: Elektrisk stigtrinn
 + Alle sitteplasser i kjøreretningen med 3-punkts 
sikkerhetsbelte og gode, høydejusterbare 
hodestøtter
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 ` Integrert  Tildelt CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
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T 8

Ta deg den frihet
Man må ikke nødvendigvis legge bånd på seg selv om plassen er 
begrenset: GLOBEBUS T er kompakt og sporty som en van og har 
samtidig mye plass selv om den ikke er så lang. Innredningen med 
overskap som skråner innover i underkant, gir romfølelsen et ekstra 
pluss. Smart detalj: Samtlige kabler er trukket i en installasjonskanal. 
Her kan det ettermonteres spotlights, stikkontakter eller høyttalere 
enkelt og etter eget ønske.

Andre praktiske detaljer: lys inni klesskapet og gulvbokser – fine 
å bruke som ekstra oppbevaringsplass for sko, verktøy og alt 
som er greit å ha innen rekkevidde. Takvinduet i overbygget over 
førerhuset kan settes opp og slippe inn masse lys og frisk luft. 
Gulvbokser og takvindu er ekstrautstyr.

GLOBEBUS
Delintegrert

 ` De praktiske kjøkkenskuffene med soft close er lette å fylle

 ` XXL dobbeltseng med en bredde på opptil 160 cm 

GLOBEBUS T plusspunkter 
 + Takvindu i overbygget over førerhuset (ekstrautstyr) 
 + Kompakte utvendige mål, men likevel stor plass innvendig
 + Elegante og strømsparende LED-baklys med spesielt lang  
levetid
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 ` T 8 / Calva Apfel / CONCERTO  Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i førerhuset (ekstrautstyr)



I 4

Utseendet gjør at GLOBEBUS blir et skikkelig blikkfang med sin 
smidige, kompakte og suverene design. Den praktiske klappsengen 
er standard og har en bredde på opptil 150  cm. Den kan svinges 
ekstra langt ned og om ønskelig fås med elektrisk betjening.

Visste du at GLOBEBUS kan vinter tilpasses? 
Med vinterkomfortpakken Truma som 

ekstrautstyr varmes avløpstank, -rør og 
vannlåser elektrisk og er på den måten beskyttet 
mot frost. Din Dethleffs-partner gir deg gjerne 
råd om vintercamping.

GLOBEBUS
Integrert

 ` For høye personer: 205 og 210 cm lange senger

 ` Klappsengen har en liggeflate med bredde på opptil 150 cm

 ` Besøk i vente? Bordet kan enkelt forlenges

GLOBEBUS I plusspunkter 
 + Panoramafrontrute med fantastisk utsyn
 + Klappseng på 185 x 150/135 cm
 + Tildelt Caravaning Design Award 2012/13
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 ` I 4 / Calva Apfel / SOLANA  Enkeltsengkomfort i Kompakt-klassen. Men I 4-modellen overbeviser også når det gjelder romfølelse
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 ` I gripeavstand: Klesskap under sengen

Kompakt, men likevel et kjempestort bad!

Det er ellers bare de store bobilene som har et så romslig bad 
som GLOBEBUS. Bad og separat dusjkabinett ligger på venstre og 
høyre side av gjennomgangen. Hvis døren til bodelen lukkes, får 
man et avskjermet toalett og påkledningsrom med utrolig stor 
bevegelsesfrihet – en nyhet i Kompakt-klassen. 

Klær er i gripeavstand i det store klesskapet under dobbeltsengen.

Badet har et stort speil og mye oppbevaringsplass i form av et 
hengeskap og et ekstra skap under servanten. Vasken har et svært 
elegant utseende med høyglansede overflater.

GLOBEBUS T/I 8
Forfriskende stor
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 ` Stort bad: Privatsfære og bevegelsesfrihet er garantert



Dethleffs merverdi
Fordelene med GLOBEBUS-modellene

 ` Fleksibelt plasserbare spotlights for optimal 
rombelysning 

 ` Hodegavl ved enkelsenger, som kan settes opp

 ` Store tekluker med klart glass

 ` LED-lys inni klesskapet ` Perfekt sovekomfort på grunn av SovGodt-systemet 
med madrasser i høy kvalitet samt lamellbunner

 ` Skuffer med soft close som er lette å åpne

 ` Komfortable pilotseter med høyde-/
helningsjustering og polstrede armlener

 ` Kraftig Truma Combi 6 varmer med integrert  
10 l bereder

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

 ` Godt romklima på grunn av overskap med 
utlufting bak, ”Air Plus” 



262 cm

215 cm

24
–

25

Samlet lengde fra 599 til 678 cm

 ` Dynamisk avtegnet front med kjørelys

 ` Stor drivstofftank og dermed få fyllestopp  ` Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig 
glassfibertak 

 ` Sikker på veien med ESP (elektronisk 
stabilitetskontroll) som standard se side 118 

 ` Elegant innfelte LED-kjørelys (ved Integrert)  ` Lavt Fiat-understell for sikre kjøreegenskaper  ` Reparatørvennlig: den flerdelte hekken med 
strømsparende LED-lykter
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 ` Stort vindu som kan settes opp i overbygget på 
førerhuset (ekstrautstyr)



GLOBEBUS
Standard bomiljøer

GLOBEBUS
Designvarianter I-modeller

Laguna blue
Kodenr. 498

Hvit
Standard

Cacao grey
Kodenr. 1669

Titansølvmetallic
Kodenr. 1665

Design og utstyr – valget er ditt
Standardutstyret i GLOBEBUS er tredekoren 
Calva Apfel og bomiljøene CONCERTO og 
SOLANA, som passer til den.

 ` Calva Apfel

 ` CONCERTO  ` SOLANA
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GLOBEBUS
Designvarianter T-modeller

Bildene av bilene på denne siden skal bare gi et uforpliktende inntrykk av de tilgjengelige fargekombinasjonene og 
tilsvarer ikke helt bilenes virkelige design. Det kan forekomme avvik i farger og dekordetaljer.
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Hvit
Standard

Hvit/laguna blue
Kodenr. 5337

Imperialblå/titansølvmetallic
Kodenr. 6205

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Hvit/cacao grey
Kodenr. 5334

Delfingråmetallic/titansølvmetallic
Kodenr. 6206

Imperialblå/hvit
Kodenr. 5426



Ideell for alle som gjerne vil være litt sporty på turen – og 
det gjelder prisen også. Den nye TREND-serien er preget av 
elegant, moderne og velkjent Dethleffs-kvalitet fra Allgäu. 

Her er alt du venter å finne i en moderne bobil: merkevarer 
av beste kvalitet, en intelligent rominndeling og – takket 
være den særdeles lave høyden – et utpreget sporty 
utseende. Med Captain Chair pilotseter, som er standard,  
er du også godt rustet til langturer. 

Skal du ha med deg sportsutstyret også? Da er sikkert 
den store hekkgarasjen interessant for deg.

Også i TREND-serien: De lekre overtrekkene til bomiljø 
”Mali” i fem moderne varianter.

TREND
Delintegrert og alkove

 ` Alkove  ` Delintegrert ` Delintegrert ` Delintegrert

TREND plusspunkter 
 + Gunstig pris og utstyr i merkevarekvalitet 
 + MALI puteovertrek som kan byttes ut (ekstrautstyr) 
 + Raffinert svingbart bad 
 + Hekkgarasje (standard i Norge) for plasskrevende  
fritidsutstyr

 + Mulighet for totalvekt 3,5 t avhengigt av utstyrsnivå
 + Pilotseter med høyde-/heldningsjustering og  
polsterte armlener
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 ` Delintegrert Med en samlet høyde på bare 267 cm får TREND T delintegrert et sporty og dynamisk utseende
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T 6857

TREND
Delintegrert

Smart og likevel rimelig! 
Til tross for den sporty prisen trenger du ikke å fire på kvaliteten: 
Her finner du alt du behøver til ferien: Thetford kjøleskap, Truma 
gassvarmer Combi 6, Thetford kassett-toalett og en intelligent 
romoppveling. 

TREND T-modellene har ingen trinn som går på tvers av 
kjøreretningen, til tross for det lave påbygget – et skikkelig pluss  
for sikkerheten!

 ` Kingsizeseng – lett tilgjengelig fra tre sider

 ` Komfyr med 3 bluss som standard med elektrisk tenning

TREND T plusspunkter
 + Snublefri salong
 + Samlet høyde bare 267 cm
 + Lavt Fiat-understell for perfekte veiegenskaper
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 ` T 6857 / Donau akasie / MALI 5 Den lyse tredekoren gjør at bobilen ser stor og vennlig ut innvendig



A 5887

 ` Alkoveseng med over 70 cm takhøyde

Alt du trenger! 
TREND A er utmerket for familier og andre som reiser 4-6 personer 
sammen. Takket være en ståhøyde på nesten 2 m og en optimal 
romøkonomi har alle hele tiden den plassen de trenger. I denne 
sammenhengen bidrar også den store alkovesengen. 

I tillegg imponerer TREND A med et godt utstyrt kjøkken, 
komfortable sanitærom sanitärrom og den klassiske dinette-
sittegruppe. Fordeler: den kan brukes uten å dreie fører- og 
passasjerseterne. Her er det da muligt å få inntil seks registrerte 
sitteplasser. Og hvis der finns behov for en ytterligere soveplass,  
kan den fort bygges om til en seng. 

TREND
Alkove

 ` Trivelig og bekvem: den klassiske sittegruppen med motstående benker 

TREND I plusspunkter 
 + Familievennlig romløsning for inntil 6 personer (avhengigt  
av utstyrsnivå)

 + Ståhøyde på minst 198 cm 
 + Stor alkoveseng 
 + Standard hekksenking gir store oppbevaringsrom i bak
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 ` A 5887 / Donau akasie / MALI 3 Ideelle for familier: Plass, oppbevaringsrom og inntil 6 sitteplasser avhengigt av utstyrsnivå



 ` Fleksibelt plasserbare spotlights for optimal 
rombelysning 

 ` Stabil metallukkemekanisme i høy kvalitet på 
dørene til takskapene

 ` Sov godt! Med kaldskummadrasser i høy 
kvalitet samt lamellbunner i tre

 ` Høyt oppbevaringsrom i hekkgarasjen ved at 
køyesengene kan slås opp (A 5887) 

 ` Komfortable pilotseter med høyde-/
helningsjustering og polstrede armlener

 ` Praktisk hjelp til ombordstigningen

 ` God oppbevaringsplass i skuffer som går på 
kulelager og er lette å åpne 

 ` Bekvemme nakkeputer for avslappende 
lesestilling 

 ` Variobad med svingbar vegg: separat 
dusjkabinett eller svingbart toalettrom (A 5887)

Dethleffs merverdi
Fordelene med TREND-modellene



A: 315 cm

233 cm

 T: 267 cm
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 ` Understell med bakaksel som har stor 
hjulavstand for sikre kjøreegenskaper

 ` Strømsparende LED-lys i forteltet  ` Aerodynamisk, flatt førerhusoverbygg med 
vindu som ekstrautstyr

 ` Oppbevaringsrom for høye ting takket være 
hekksenking som standard (A-modeller)

 ` Stor drivstofftank og dermed få fyllestopp

Samlet lengde: T 693 – 698 cm; A 643 – 708 cm

 ` Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig 
glassfibertak 

 ` Sikker på reisen med standard ESP og viktige 
kjøreassistentsystemer. Se side 118

 ` Tonede vinduer som hindre innsyn: elegant 
beskyttelse mot solen og nysgjerrige blikk 



Design og utstyr – valget er ditt
TREND holder det navnet lover: Den lyse, vennlige tredekoren 
Donau akasie og det smarte bomiljøet ”MALI” understreker det 
sporty og moderne preget.

Med de flotte overtrekkene får du en personlig stil: 
Velg din favoritt blant fem forskjellige designalternativer 
(ekstrautstyr). De raffinerte borrelåsene gjør det enkelt og greit  
å skifte polstring. Lyst til å skifte tapet? 
Dekorsettene kan etterbestilles enkeltvis etter ønske. 

TREND
Standard bomiljøer

 ` Donau akasie

 ` MALI 3

 ` MALI 

 ` MALI 4

 ` MALI 1

 ` MALI 5

 ` MALI 2
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TREND
Designvarianter T- og A-modeller

Hvit
Standard

Hvit
Standard

Hvit
Standard

Hvit
Standard

Delfingrå/Hvit
Code-Nr. 5197

Delfingrå/Hvit
Code-Nr. 5197

Delfingrå/Hvit
Code-Nr. 5197

Delfingrå/Hvit
Code-Nr. 5197



MAGIC EDITION 
Integrert
Side 62

ADVANTAGE 
Integrert
Side 40

ADVANTAGE 
Delintegrert
Side 40

GLOBE4 
Delintegrert med klappseng
Side 52

MAGIC EDITION 
Delintegrert med  
og uten klappseng
Side 62

Mange fordeler
Uansett hvilke forventninger du har til en bobil, i 
 Advantage-klassen finner du sikkert det du leter etter. 
Delintegrert (T), delintegrert med klappseng (T-4)  
eller integrert (I) – her er alle typene representert  
med mange interessante romløsninger. 

Alle modeller har et omfattende utstyr og fornuftige  
priser til felles. Alle modeller har for eksempel en 
omfattende sikkerhetspakke om bord og er utstyrt  
med den nye Dethleffs Lifetime-Plus, som er en 
råtebestandig vegg- og gulvkonstruksjon uten 
trematerialer.

Advantage-klassen
ADVANTAGE  GLOBE4  MAGIC EDITION

Plusspunktene til Advantage

Dethleffs Lifetime-Plus:  
Råtebestandig bodelkonstruksjon uten 
innfelt treverk med førsteklasses XPS-
isolasjon.

Sikker på tur med ESP  
som standard, bredsporet 
understell og viktige  
førerassistentsystemer

Lettbygget konstruksjon: 
Min. 4 personer og  
tilstrekkelig nyttelast ved 3,5 t 
totalvikt (avhengig av modell 
og utstyrsnivå)

SovGodt fastmonterte senger med 
komfortabel kaldskummadrass på 
ribbebunn.

Møbler med ventilasjon bak  
overskap gir et sunt inneklima.

Gourmet-kjøkkensenter: Variable  
deksler på gassblussene og  
store skuffer gir mer komfort  
og større arbeidsflate.

*ESP ved GLOBE4 T 7151-4 og MAGIC EDITION T 7151-4 modellene kun muligt ved ekstrautstyr Maxi-chassis
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I navnet ligger vårt program! Fra og med modellåret 2015  
er ADVANTAGE funnet opp på nytt: Mer komfort, mer  
sikkerhet, lengre levetid, flere ideer! 142 liters kjøleskap  
som standardutstyr, ekstra bred dør til oppholdsrommet,  
en sittegruppe med god plass: ADVANTAGE skaper  
begeistring med mange gode ideer 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, vannavvisende XPS-skum gir god isolasjon 
mot varme og kulde.

I ADVANTAGE er det brukt bare vektbesparende konstruksjoner. 
Godkjenning for 4 personer, en totalvekt på 3,5 t og stor 
 lastekapasitet er fullt ut forenlige i en ADVANTAGE  
(avhengigt av utstyrsnivå).

ADVANTAGE
Delintegrerte og Integrerte

 ` Delintegrert  ` Delintegrert  ` Integrert  ` Integrert

Plusspunkter for ADVANTAGE
+  X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe med 

harmoniske, runde former
+  Økonomisk innvendig LED belysning 
+  Ny kjøkkendesign med variable deksler på gassblussene  

og skuffer. Praktisk: Platene, som arbeidsflaten kan 
utvides med, kan slås opp i alle modeller

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

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

+  Kassen til gassflasken kan trekkes ut. Enkelt å bytte 
flaske
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 ` Sporty og Delintegrert  Også som base ved sportsaktiviteter gjør ADVANTAGE en god figur.



T 7051 DBM ` Dobbeltseng med gardemål - tilgjengelig fra tre sider

 ` Det store lasterommet under sengen er spesielt lett tilgjengelig

Dynamikk-eksperter
ADVANTAGE T har fått en ny T-kappe med tydelig aerodynamisk  
utforming, en flott videreutvikling av den nye Ducatos markante  
design, og samtidig en praktisk fordel med tanke på mindre vindstøy 
og redusert drivstofforbruk. Finessene er gjennomført ned til minste 
detalj. Ta for eksempel de integrerte vannkanaler som leder  
regnvannet over frontruten og akterdelen. Det beskytter deg mot 
ufrivillige regnskyll når du skal inn i bilen.

Inne møter du et moderne interiør med myke former, spennende  
tofarget-møbeldekor og et vell av praktiske ideer. Den første legger 
du merke til allerede når du åpner døren: 70 cm bredde gir enkel  
tilgang, noe man vanligvis forbinder med luksusbobiler.

Minst like praktisk er det smale, høye kjøleskapet som er standard i 
alle ADVANTAGE modeller. Kjøleskapet er bare 42 cm bredt (du får 
mer plass til andre ting) og rommer likevel hele 142 l.

ADVANTAGE
Delintegrert

ADVANTAGE T Plusspunkter
+  Aerodynamisk T-kappe minsker vindstøy og reduserer  

drivstofforbruket. Et takvindu som kan vippes opp er  
ekstrautstyr.

+  Et intelligent vannregime som leder regnvannet bort fra taket
+ Refleksfrie lyskilder med bajonettlås, som enkelt kan flyttes 
+  Komfortable Fiat Captain Chair pilotseter med høyde-/ 

helningsjustering og polstrede armlener
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T 7051 EB ` X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe med harmoniske, runde 
former (Bilde viser L-sittegruppe, ekstrautstyr). Praktisk 230 V og USB-
stikkontakter under takskab

 ` Standard om bord: Komfortabel løfteseng med kaldskummadrass og ribbebunn

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.

Den nyskapende møbelkonstruksjonen med myke former i  
tofarget design er lett, gir mye oppbevaringsplass og begrenser  
ikke takhøyden. Kablene er lagt i og beskyttes av praktiske  
kabelkanaler. Det er enkelt å ettermontere stikkontakter.

ADVANTAGE I plusspunkter
+  Panoramarute rundt hele forsiden gir et fantastisk overblikk
+  Fremragende støydempet instrumentpanel
+  Ekstra omluftkanaler i instrumentpanelet for oppvarming  

gir rask avriming
+  Stor åpning gir enkel tilgang til motorrommet
+  Stor løfteseng med god takhøyde, kaldskummadrasser  

og liggeflate på 195 x 150 cm
+  LED-belysning inne som er økonomisk og har lang levetid 
+  Refleksfrie lyskilder med bajonettlås, som enkelt kan flyttes
+  Komfortable Aguti pilotseter med integrerte belter
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 ` T 7051 EB / Noce Solista / CHEVRON   Det tiltalende oppholdsrommet med møbler i moderne design fremstår som badet i varmt lys om kvelden.  
Indirekte belysning er tilleggsutstyr. LED lysteknoloi som bruker lite strøm, er standardutstyr. (Bilde viser L-sittegruppe, ekstrautstyr).



ADVANTAGE
Dethleffs merverdi

Gøy å lage mat
ADVANTAGE har mer å tilby, også med tanke på matlaging.  
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.

Tallerkener, mat og alt man gjerne har med på tur, får plass i skuffer 
som kan trekkes langt ut og er utstyrt med dempere for myk lukking. 
Slik har du enkel tilgang til maten. T 7051 modeller er utstyrt med et 
apotekeruttrekk. 

Det mest iøynefallende er sikkert kjøleskapet! I alle ADVANTAGE  
modeller er det montert et smalt høyt kjøleskap på 142 l. Det tar 
mindre plass enn et bredt kjøleskap og er likevel fantastisk romslig. 
Nederst er en kul uttrekkshylle med plass til 1,5 l flasker - stående!  
Et integrert fryserom kan være kjekt å ha når man vil nyte den  
italienske isen hjemme.

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

 ` 142 l høyt kjøleskap med 15 l fryserom  ` Skuffer med dempere for myk lukking

 ` Det er fort gjort å utvide arbeidsflaten



46
–

47

AD
VA

NT
AG

E 
 

Ad
va

nt
ag

e-
kl

as
se

n

 ` Stemningsfull indirekte belysning  
er tilleggsutstyr.

 ` 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)

 ` Enkeltsenger med oppstillbar hodedel

 ` Toalettdør med et kraftig dørhåndtak  
(7051 EB og DBM)

 ` Sikkerhet: Trinn med nattbelysning

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

 ` Refleksfrie lyskilder med bajonettlås, som enkelt 
kan flyttes gir perfekte lysforhold i hele rommet

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

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



 ` Fluenettingsjalusi og elektrisk stigtrinn er 
standardutstyr.

 ` Vannkanaler leder regnvannet mot 
henholdvis frontruten og akterdelen

 ` Stort vindu i overbygget over førerhuset, som 
kan settes opp (tilleggsutstyr)

 ` Persiennene i førerhuset er lystette og 
isolerende, standardutstyr (I-modeller)

 ` Luftekanalen i varmeanlegget i dashbordet sørger for rask avriming av rutene

 ` Komfortable pilotseter med høyde-/
helningsjustering og polstrede armlener

 ` Ekstra bred dør til bodelen (70 cm), med stor 
vindu som ekstrautstyr

Dethleffs merverdi
Fordelene med ADVANTAGE modellene



233 cm

276 cm
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 ` Bredsporet, lavt Fiat understell gir trygge 
kjøreegenskaper 

 ` Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig 
glassfibertak 

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

 ` Store garasjer bak. Enkeltsengsmodeller 
tilbys i tre versjoner!

 ` Sikker på reisen med standard ESP og viktige 
kjøreassistentsystemer. Se side 118

 ` Stor drivstofftank med 90 l

Samlet lengde: 637 til 740 cm

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



Design og utstyr – valget er ditt
Standard for ADVANTAGE T & I er møbler  
i elegant tredekor Noce Solista med  
tofargede overskapsdører og bomiljøerne  
BAKU og CHEVRON som matcher perfekt.

ADVANTAGE
Standard bomiljøer

 ` Noce Solista

 ` CHEVRON ` BAKU
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Bildene av bilene på denne siden skal gi et uforpliktende inntrykk av de tilgjengelige 
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Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Hvit
Standard

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Hvit
Standard

Titansølvmetallic
Kodenr. 1665 

Titansølvmetallic
Kodenr. 1665 

Hvit
Standard

Hvit
Standard



Gled deg til ferien! 
Gled deg til å oppleve de spenstige og sikre 
kjøreegenskapene til AL-KO bredsporet, lavt understell. 
Dette er en vellykket kombinasjon som omtales rosende  
i det tyske magasin Autobild Reisemobile i nr. 1/2014. 
GLOBE4 kommer på 1. plass i samlet resultat: ”God 
vektforedling, ubetydelig sidehelling, svært god kjøredynamikk 
sammenlignet med de andre bilene, er kombinert med en 
tiltalende design og praktisk utstyr.”

Smarte boidéer
Du finner uvanlig design inni bilen også: Møbler med myke 
buer og elegante linjer samt smarte badløsninger står klar  
til deg.

GLOBE4 skjemmer bort passasjerene sine og har en 
klappseng som standard over sittegruppen: Ved behov  
får du straks en ekstra sengeplass til 2 – uten ombygging  
og bokstavelig talt i en håndvending.

GLOBE4
Delintegrert med løfteseng

Plusspunkter for GLOBE4
 + Lavt ALKO-understell for bedre kjøreegenskaper
 + Stort panoramavindu over førerhuset, som kan  
settes opp

 + Løfteseng med en liggeflate på 195 x 140/100 cm
 + 205 cm innvendig høyde (190 cm under 
klappsengen)

 + Innvendig LED-belysning som bruker lite strøm
 + Buede dør med fluenettingsjalusi
 + Elektrisk stigtrinn

*ESP ved GLOBE4 T 7151-4 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis
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 ` Enten det gjelder ferie eller en aktiv helg, er GLOBE4 det ideelle utgangspunktet for fritidsaktivitetene dine 



T 6911-4 DB

Alt annet enn vanlig!
La deg overraske av de raffinerte detaljene og de elegante linjene  
til GLOBE4-modellene! Det fiffige gourmetkjøkkenet er noe helt  
utenom det vanlige med stort og lett tilgjengelig oppbevaringsrom 
samt justerbare hyller – og det samme gjelder det smarte skapet 
med store hyller i inngangspartiet. 

Når det gjelder søvnkomfort, så finner du enhver tenkelig 
sengeløsning i GLOBE4 – fra enkeltseng til kingsizeseng. 
Den praktiske klappsengen med to ekstra soverplasser er  
også en del av standardutstyret.

GLOBE4
Delintegrert med løfteseng

 ` Store skuffer gir mye oppbevaringsplass på kjøkkenet 

 ` Skoskap og praktiske hyller i inngangspartiet
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 ` T 6911-4 DB / Donau akasie / BAKU Stort – sittegruppe under klappsengen (bilde med panoramavindu på siden og frittstående bord, begge ekstrautstyr)



T 6801-4

Søvnkomfort i en håndvending
GLOBE4 er spesielt attraktiv på grunn av klappsengen, som er 
standard. Den store liggeflaten, som er utstyrt med en komfortabel 
kaldskummadrass, kan senkes ned på én-to-tre. På grunn av den 
smarte nye konstruksjonen er det mulig med inn- og utstigning via 
salongdøren også når klappsengen er slått ned. 
Om dagen forsvinner den helt opp under taket for å spare plass, og 
selv høye mennesker kan stå fullt oppreist under (ståhøyde: 190 cm). 

Den franske sengen i T 6801-4, som står inntil veggen på én side, er 
særlig praktisk. Den har enkel tilgang fra tre sider. Så nå er det ikke 
lenger noe problem å stå opp om natten uten å vekke partneren.  
Og likevel er det nok plass ved siden av til et langsgående toalettrom 
med god plass og bevegelsesfrihet. 

Lyst på en dusj? Med et håndgrep svinger bakveggen til side, og du 
får et romslig, sprutsikkert dusjkabinett.

I tillegg finnes det i T 6801-4 en praktisk skittentøykurv i skapet ved 
siden av sengen.

GLOBE4
Delintegrert med løfteseng

 ` Praktisk sengeløsning med tilgang fra tre sider 

 ` Den bekvemme klappsengen er standard her 
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 ` T 6801-4 / Donau akasie / ESPERANZA Vinduet i T-kappen sørger for lys og luft til bodelen (Bild viser panoramavindu og frittstående bord, ekstrautstyr)



205 cm

 ` Strømsparende LED

 ` Komfortable pilotseter med høyde-/
helningsjustering og polstrede armlener

 ` Alde vannbåren varme og gulvvarme fås som 
tilleggsutstyr

 ` Smart skoskap med mange hyller i 
inngangspartiet

 ` Praktisk skittentøykurv ved siden av sengen 
(T 6801-4)

 ` Tec Tower 190 l inkl. 35 l fryserom og stekeovn 
(ekstrautstyr)

 ` Godt med strøm: 230 V ekstra stikkontakter i 
sittegruppen og i gerasjen

 ` Stabil metallukkemekanisme i høy kvalitet på 
dørene til takskapene

 ` Innvendig ståhøyde på 205 cm – også for lange 
mennesker 

Dethleffs merverdi
Fordelene med GLOBE4-modellene



233 cm

285 cm
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 ` Lavt bredsporet ALKO-understell gir sikre og 
dynamiske kjøreegenskaper 

 ` Mye lys og luft: Vindu i T-kappen er standard 

 ` Strømsparende LED-lys i forteltet

 ` Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig 
glassfibertak 

 ` Reparasjonsvennlig: flerdelt hekk med 
strømsparende LED-baklys

 ` Stor drivstofftank og dermed færre fyllestopp ` SSikker på reisen med standard ESP og  
kjøreassistentsystemer (avhengig av modellene  
– se s. 118)

Samlet lengde: 723 til 768 cm

 ` Buede dør med fluenettingsjalusi og  
elektrisk stigtrinn



Design og utstyr – valget er ditt
Standardutstyret i GLOBE4 er møbler i det lyse 
treslaget Donau akasie og bomiljøene  BAKU  
og ESPERANZA, som er tilpasset dette.

GLOBE4
Standard bomiljøer

 ` Donau akasie

 ` BAKU  ` ESPERANZA
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GLOBE4
Designvarianter T-modeller

Hvit
Standard

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Imperialblå/hvit
Kodenr. 5426

Imperialblå/titansølvmet.
Kodenr. 6205

Delfingråmet./titansølvmet.
Kodenr. 6206
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Kjøretøybildene på denne siden er ment kun å gi en veiledende inntrykk av de tilgjengelige 
fargekombinasjoner og svarer ikke fullt ut den virkelige bilens design. Variasjoner i farge og 
dekaler er mulig.



Fortryllende annerledes!
De eksklusive MAGIC EDITION-modellene imponerer 
med det oppsiktsvekkende nye ansigt alle som setter 
pris på usedvanlig design og eksklusivt utstyr, med sitt 
fascinerende ekstravagante uttrykk. Og dessuten kan de 
nå ta mer nyttelast. Mer lastekapasitet, ettersom moderne, 
lette materialer i konstruksjonen har bidratt til å slanke de 
aktuelle modellene med inntil 140 kg*.

It‘s Magic!  
Du kan velge mellom modellene ”BLACK” og ”WHITE” med 
forskjellige stilretninger og utstyrspakker. 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 aluminiumsfelger, takreling og rammevinduer  
til interiør i ekte skinn er alt mulig.

*Sammenlignet med tidligere modeller fra modellår 2013

MAGIC EDITION
Delintegrert og integrert

 ` Delintegrert  ` Integrert  ` Delintegrert  ` Integrert

Plusspunktene til MAGIC EDITION
 + Ekstravagant design og omfangsrikt utstyr  
som standard

 + Dethleffs lettvektskonsept for mer nyttelast 
 + Glimrende kjøreegenskaper takket være originalt  
lavt Fiat-understell hhv. lavt AL-KO understell til 
7151-4 modellerne

 + Lav høyde (fra 272 cm)
 + Ståhøyde minst 198 cm
 + Svingbart bad for optimal romutnyttelse
 + Stor kjøle-/frysekombinasjon med 190 l innbefattet 
35 l fryserom

 + Buede dør med fluenettingsjalusi og elektrisk  
stigtrinn

*ESP ved MAGIC EDITION T 7151-4 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis

**
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 ` Delintegrert  Sterk og elegant! Med sin ekstravagante design er MAGIC EDITION BLACK en ytterst stilfull følgesvenn
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T 1 EB

Eventyrlig dynamisk
Med liten totalhøyde og sporty nytt frontparti fremstår de nye 
T-modellerne i MAGIC EDITION-serien som spesielt dynamiske. 

De er ekstravagant og sjenerøst utformet innvendig og overrasker 
med smekre linjer, interiør i varmt nøttetre og raffinerte detaljer. 

Den store sittegruppen med langsgående sittebenk er komfortabel 
selv for 5 personer og kan enkelt gjøres om til en ekstra seng.

Vil du trylle fram noe deilig å spise? Da er det bare å bruke det 
smarte gourmetkjøkkenet med romslige skuffer, uttrekkshyller og 
fleksibelt deksel over blussene for å få en stor arbeidsflate. Alltid 
om bord: den høyt plasserte kjøle/frysekombinasjonen med separat 
fryseboks og et samlet volum på 190 l. Der er det plass til mye – 
også til den helt store ferien.

Følgende er også standard: Dethleffs velkjente SovGodt-system og 
Gourmet-kjøkkenet vårt. Du finner mer informasjon om dette på 
side 112/113 og 114/115.

MAGIC EDITION
Delintegrert

 ` Elegant og praktisk: den buede kjøkkenfronten 
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 ` T 1 EB / WHITE Bordet kan forlenges med et håndgrep



T 7151-4 ` Både elegant og komfortabel – Zamora-seteputer i ekte skinn i 
MAGIC EDITION BLACK

 ` Komfortabel soveplass for to - tryllet frem fra himmelen med et håndgrep

Plass til fire
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 nye 
Delintegrerte T-4 med klappseng være den rette for dere!

De nye modellene fås med kingsizeseng eller enkeltseng.  
Klappsengen som er integrert på en smart måte og standardutstyr, 
gir ytterligere to soveplasser. Alle fastmonterte senger er utstyrt 
med vårt SovGodt-system: Sov godt og avslappet på komfortable 
kaldskummadrasser på robuste ribbebunner. Om dagen forsvinner 
klappsengen fullstendig i taket over sittegruppen. Om kvelden  
trylles en innbydende dobbeltseng frem fra himmelen med noen  
få håndgrep.

Hva er planen, en kveld med morsomme spill eller en flott middag  
til fire? Den store sittegruppen med sittebenk på siden har plass  
til mange og kan gjøres enda bredere med ekstra puter som er  
ekstrautstyr.

Bred og lavt AL-KO understell sikre glimrende kjøreegenskaber.

MAGIC EDITION T-4
Delintegrert med klappseng



66
–

67

 ` T 7151-4 MAGIC EDITION WHITE  Luksuriøst og komfortabelt med elegante tekstiler og stemningsfull belysning
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I 1 DBM ` Hjertelig velkommen! Sittegruppe for 5 personer

 ` I den store klappsengen sover man eventyrlig godt 

Lokker fram et smil
Her er selve turen en ferieopplevelse. Komfortable 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 klappsengen (standard) diskré 
integrert. Den er laget av aluminium og derfor spesielt lett og enkelt 
å håndtere, samtidig som lastekapasiteten kan brukes til andre ting. 

På dagtid er den skjult, og om kvelden slippes den ned med 
et håndgrep. Og den er så lav at man kommer opp i den uten 
gymnastikkøvelser. Der kan man drømme på en 200 x 150 cm stor 
kaldskummadrass av høy kvalitet og ergonomiske lamellbunner.

Fantastisk!

MAGIC EDITION
Integrert
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 ` I 1 DBM/ BLACK Her vil man gjerne være – moderne og innbydende hyggelig på én og samme tid



Dette blir det (reise)drømmer av
Har du noensinne prøvd å ligge i en Dethleffs? Det bør du! 

Sengesystemet SovGodt i MAGIC EDITION-modellene gjør hver 
campingferie til en drøm. Det byr på ideelt tilpassede madrasser og 
lamellbunner som sikrer en fremragende søvnkomfort. Les mer om 
dette på side 112 – 113.

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.

MAGIC EDITION
Godnatthistorier

 ` Enkeltsenger med komfortable nakkeputer slik at du kan lese på reisen
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Enkeltsenger (EB)
De romslige enkeltsenger i MAGIC EDITION garanterer uforstyret 
søvn. Med puterne til sengeombygging (ekstrautstyr) konverteres 
sengene raskt og enkelt til en dobbeltseng over hele bredden av 
bilen. 

Kingsize dobbeltseng (DBM)
Den kongelig dimensjonerte Kingsize-sengen er en kombinasjon 
av fordelene ved enkelt- og dobbeltsengen. Siden den er lett 
tilgjengelig fra 3 sider, kan du når som helst legge deg og stå opp 
uten å forstyrre den sovende partneren. 

Klappseng I-modeller (uten bilde)
Klappsengen i I-modellene (bredde 150 cm) er plassert i førerhuset. 
Fordelen er at sittegruppen kan brukes også når klappsengen 
er slått ned. Med den nye aluminiumskonstruksjonen er sengen 
spesielt lett og i tillegg hele 10 cm bredere enn i gamle modeller.

Klappseng i T-4-modeller (uten bilde)
T-4 modellene har som standardutstyr en klappseng (bredde 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. 

MAGIC EDITION
Som man reder …

 ` Kingsizeseng: Komfortabel inn- og utstigning fra tre sider



Dethleffs merverdi
Fordelene med MAGIC EDITION-modellene

 ` Overskap med integrert installasjonskanal samt 
direkte og indirekte belysning

 ` Vario-bad med god plass til å stå, skyvedør og 
svingvegg (modellavhengig) 

 ` Effektiv mot matlukt: Kjøkkenvifte på 
kjøkkenet (T 7151-4: Avtrekkshette) 

 ` Klappseng i lett aluminiumskonstruksjon med 
150 cm bred liggeflate (I) 

 ` Belyste trinn sørger for sikkerhet og en vakker 
atmosfære med lys 

 ` Stor 190 l kjøl-frys-kombinasjon (av dette 35 l 
fryserom)

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

 ` 230 volts stikkontakter og justerbare 
festekroker i hekkgarasjen

 ` Mer praktisk og godt skjult: skittentøykurven i 
skapet ved siden av sengen (kun DBM)



T/I 272 cm
T-4 285 cm

233 cm
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Samlet lengde fra 731 til 768 cm

 ` I-modeller: kjørelys innfelt i lyskasterne

 ` Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig 
glassfibertak

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

 ` Flerdelt, reparasjonsvennlig hekk med 
strømsparende LED-rørlys 

 ` Lavt Fiat-understell sørger for utmerkede 
kjøreegenskaper

 ` Holder vekk plageånder:  
praktisk fluenettingsjalusi

 ` SSikker på reisen med standard ESP og  
kjøreassistentsystemer (avhengig av modellene  
– se s. 118)



WHITE delintegrert

WHITE delintegrert-4

WHITE integrert

Utstyrshighlights – standard i WHITE: 
 + Automatisk klimaanlegg, cruisekontroll, 
kollisjonspute i passasjersete og i førersete

 + 130 hk Multijet motor
 + Aluminiumfelger
 + Stor hekkgarasje
 + Takvindu (T)
 + Luksus kontolpanel

… og mye mer 

 ` Noce Padano  ` FORTESSA

MAGIC EDITION
WHITE



74
–

75

BLACK delintegrert

BLACK delintegrert-4

BLACK integrert
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Utstyrshighlights – standard i BLACK 
 + Høye baklysfester inkl. takreling
 + Zamora bomiljø i ekte skinn
 + Rammevinduer
 + Persienner i førerhus
 + Avtrekkshette

… og mye mer 

Utstyret fra WHITE ingår også!

 ` Noce Padano  ` ZAMORA

MAGIC EDITION
BLACK



ESPRIT COMFORT
Integrert
Side 78

ESPRIT COMFORT 
Integrert
Side 88

ESPRIT COMFORT 
Alkove
Side 88

ESPRIT 
Delintegrert
Side 78

ESPRIT COMFORT 
Delintegrert
Side 88

Esprit-klassen
ESPRIT • ESPRIT COMFORT

Reis sikkert og komfortabelt til alle årstider
Navnet Esprit står for komfortable og særlig elegante bobiler.  
Selv mennesker med en utpreget rasjonell innstilling blir  
begeistret av ESPRIT, ikke minst av bilens indre verdier. Som 
eksempel kan nevnes Dethleffs Lifetime-Plus teknologi med 
råtebestandig bodel uten innfelt treverk, som er medvirkende 
til at bilen holder seg godt i pris. 
Med AL-KO bredspor-understell som standardutstyr er det 
en glede å kjøre, samtidig som samspillet med ESP og andre 
førerassistentsystemer er en viktig sikkerhetsfaktor. 

Vinterentusiaster velger COMFORT modeller med moderne 
dobbeltgulv, som har meget gode vinteregenskaper.
Og selv ESPRIT-modeller uten dobbeltgulv kan rustes  
opp til å bli vinterspesialister ved hjelp av en av Dethleffs  
enestående vinterkomfortpakker (ekstrautstyr).

Plusspunktene for ESPRIT-klassen

Dethleffs Lifetime-Plus:  
Råtebestandig bodelkonstruksjon uten 
innfelt treverk medførsteklasses XPS- 
isolasjon.

Sikker på tur med ESP som  
standard, bredsporet under-
stell og viktige førerassistent-
systemer

 Lettbygget konstruksjon: God-
kjent for min. 4 personer og 
tilstrekkelig nyttelast ved 3,5 t 
totalvekt (avhengigt av modell 
og utstyrsnivå)

SovGodt fastmonterte senger 
med komfortabel kaldskum- 
madrass på ribbebunn.

Møbler med ventilasjon  
bak overskapet gir et sunt  
inneklima.
 

Gourmet-kjøkkensenter: Variable 
deksler på kokeelementene og 
store skuffer gir mer komfort og 
større arbeidsflate.

*ESP ved T/I 7150 og T/I 7150-2 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis
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ESPRIT Plusspunkter 
 + Jevn overgang fra førerhus til oppholdsrom
 + Nedsenket ramme gir ekstra stor oppbevaringsplass 
bak 

 + Buet dørr med fluenettingsjalusi
 + Elektrisk stigtrinn 
 + En flerdelt og dermed reparasjonsvennlig hekk med 
strømsparende LED-baklys med spesielt lang levetid

Ekstrautstyr:
 + Vinterkomfortpakke med bl.a. vannbåren gulvvarme 
til oppgradering (s. 110)

 ` Delintegrert  ` Delintegrert ` Integrert

ESPRIT
Delintegrert og integrert

Reis med ESPRIT!
ESPRIT-modellene er det perfekte reisefølget og bringer 
deg trygt til målet: Med AL-KO-chassis med bred hjulstilling 
som standard ligger bobilen godt på veien. Med en høyde 
på kun 287 cm og det lave tyngdepunktet oppnår man 
suverene kjøreegenskaper selv på svingete landeveier 
og dårlig underlag. Og med den sterke Euro 5+ motorn 
kommer du ikke bare hurtigt men også miljøvennligt frem.

Sikkerhet er standard i alle Dethleffs bobiler – med ESP 
og flere førerassistentsystemer, for eksempel den nye Hill 
Descent Control, som i nedoverbakker automatisk holder 
en hastighet på maks 30 km/t  – uten at bremsen brukes.  
Du kan konsentrere deg helt og holdent om styringen.

*

*ESP ved T/I 7150 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis
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 ` Integrert Nyt friheten! Med ESPRIT I samler du helt nye inntrykk



T 7150 EB ` Skyvedører gir fleksibel romutnyttelse på bad og soverom 

 ` Alt innen rekkevidde: Klesskap ved siden av badet

ESPRIT T plusspunkter 
 + AL-KO-chassis med bred hjulstilling for suverene 
kjøreegenskaper

 + Gjennomtenkt lyskonsept med LED-lamper i 
baldakinen, forteltlys og belysning i klesskapet 

 + Vindu i førerhuset kan åpnes (standard)

ESPRIT
Delintegrert

Like avslappet som turen er også livet i ESPRIT-modellene.  
Om kvelden blir salongen badet i et varmt og behagelig lys  
fra de direkte og indirekte lyskilderne. 

Alle ESPRIT-modellene har dessuten romslige badeløsninger.  
Du finner særlig god plass og privatsfære i 3D-badet: Når du lukker 
døren til salongen, forvandler soverommet seg til et helt privat 
påkledningsrom. 

Det eneste du trenger å gjøre, er å ta frem det rette aftenantrekket – 
men takket være LED-belysningen i klesskapet finner du sikkert noe 
som passer!
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 ` T 7150 EB / Cypress Villa / SOLANA Varmt lys til hyggelige timer
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I 7010 ` En glede å lage mat i Gourmet-kjøkkenet

Gode utsikter
Det å reise i en ESPRIT I er en visuell opplevelse, ikke minst på 
grunn av den store panoramafrontruten. Den gjør bilen ikke bare 
strømlinjeformet, men åpner også for en fantastisk vidvinkelutsikt. 
Og de to bakspeilene og området rett foran bobilen er alltid i 
førerens synsfelt – et pluss for sikkerheten!

Ønskelig med en ekstra dobbeltseng? Ikke noe problem. ESPRIT I  
har en ekstra stor klappseng som standardutstyr. Og da snakker 
vi om en fullverdig seng med 200 x 150 cm liggeflate, ribbebunn, 
kaldskummadrass, god takhøyde og søte drømmer.

Vi har iallfall lagt alt til rette for det!

ESPRIT
Integrert

ESPRIT I plusspunkter 
 + Panoramarute med fantastisk utsyn
 + Stor åpning til motorrommet gir enkel tilgang til 
motorrommet 

 + Todelt frontfasade med støtfanger som kan skiftes ut
 + Komfortabel, stor klappseng (200 x 150 cm) med 
kaldskummadrass og ribbebunn

 + Førerhus-sjalusier til å stenge lyset ute og som 
isolasjon

 ` Klappseng med kaldskummadrass og ribbebunn er standard
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 ` I 7010 / Cypress Villa / CONCERTO Sidepanoramavinduet (ekstrautstyr) slipper mye lys inn på sittegruppen. Som alternativ er det mulig med en L-sittegruppe (ekstrautstyr).
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 ` Flyttbare spotlights 

 ` Hodegavl på enkeltsenger som kan settes opp

 ` Stor gjennomsiktig takluke som gir god 
luftsirkulasjon 

 ` Dashbord med integrert luftekanal sørger for 
rask avriming av rutene (se side 120)

 ` Romslig bad med masse hylleplass 

 ` Praktisk: 230 volt stikkontakt og justerbare 
festekroker i hekkgarasjen

 ` Multiflex-lagringsplass (ekstrautstyr) 

 ` ”AirPlus” overskap med utlufting bak sørger for 
et godt romklima (se side 111)

 ` Perfekt sovekomfort med SovGodt-systemet: 
madrasser i høy kvalitet samt ribbebunner

 ` Vannbåren gulvvarme fås som ekstrautstyr

Dethleffs merverdi
Fordelene med ESPRIT-modellene



233 cm

287 cm
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Samlet lengde fra 735 til 758 cm

 ` Aerodynamisk: Førerhus med stort vindu (T)

 ` Servicevennlig: stor åpning i motorrommet (I)  ` Reparasjonsvennlig: flerdelt hekk med 
strømsparende LED-baklys

 ` Sikre kjøreegenskaper med bred hjulstilling  
fra AL-KO

 ` Coupé innstigning: fluenettingsjalusi og 
elektrisk stigtrinn er standardutstyr

 ` God plass i hekkgarasje på grunn av 
rammesenking

 ` Sikker på reisen med standard ESP og viktige 
kjøreassistentsystemer. (avh. av modellen – se s. 118)



Design og utstyr 
Møbler i varm Cypress Villa tredekor med tofargede 
overskapdører er standard i ESPRIT T og I. 

ESPRIT
Designvarianter I-modeller

 ` Cypress Villa

 ` CONCERTO  ` SOLANA

Laguna blue / Kodenr. 498

Hvit / Standard

Cacao grey / Kodenr. 1669

Titansølvmetallic / Kodenr. 1665

ESPRIT 
Standard bomiljøer
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ESPRIT
Designvarianter T-modeller

Delfingråmet./titansølvmet.
Kodenr. 6206

Bildene av bilene på denne siden skal gi et uforpliktende inntrykk av de tilgjengelige fargekombinasjonene og 
tilsvarer ikke bilene helt som de er i virkeligheten. Det kan forekomme avvik i farger og dekordetaljer.

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Hvit
Standard

Imperialblå/hvit
Kodenr. 5426

Hvit/cacao grey
Kodenr. 5334

Hvit/laguna blue
Kodenr. 5337

Imperialblå/titansølvmet.
Kodenr. 6205
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Vinterspesialisten! 
Liker du best å reise om vinteren? Det 20 cm høye 
funksjonelle dobbeltgulvet i ESPRIT T og I gir perfekt 
beskyttelse mot lave temperaturer. Vannledninger, 
avløpstank og andre installasjoner ligger godt beskyttet 
mot kulde i denne oppvarmede kjelleren. 

Positiv bivirkning: Behagelig varme føtter selv ved lave 
temperaturer og masse ekstra oppbevaringsplass. 

Det lave bredspor-understellet AL-KO gir T- og I-modellene 
en spenstig design og lav totalhøye til tross for det doble 
vintergulvet.

ESPRIT COMFORT A-modellene satser fullt og helt på 
unike boforhold og rikelig oppbevaringsplass. I stedet for 
et funksjonsgulv har de derfor et 40 cm høyt, oppvarmet 
dobbeltgulv med et gigantisk volum.

ESPRIT COMFORT
Delintegrerte, integrerte og alkover

 ` Integrert  ` Delintegrert ` Alkove 

Vinterentusiaster velger ALDE 
vannbåren varme (ekstrautstyr).

ESPRIT COMFORT plusspunkter 
 + 130 HK 2,3 l Common Rail dieselmotor
 + Optimale vinteregenskaper takket være moderne 
lettvektskonstruksjon med dobbelt gulv

 + Spesielt høye hekkgarasjer på grunn av 
rammesenking (avhengig av modell)

 + Buet dørr med fluenettingsjalusi
 + Jevn overgang fra førerhus til oppholdsrom
 + Elektrisk stigtrinn
 + En flerdelt og dermed reparasjonsvennlig hekk med 
strømsparende LED-baklys med spesielt lang levetid

*

*ESP ved T/I 7150 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis
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 ` Delintegrert Spesielle opplevelser inkludert – den nye ESPRIT COMFORT T
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T 7150-2

 ` Hendig ekstra oppbevaringsplass under kingsize-sengen

 ` En LED-rekke under kjøkkenbenken belyser skuffene

Bokomfort med tilsnitt av velvære
Den er en av de mest elegante delintegrerte bobilmodellene på 
markedet og har førsteklasses bokomfort. Pene belysningselementer 
i baldakin, kjøkken og overskap sørger for en spesielt hyggelig 
atmosfære. 

Sittegruppen er også stor og bekvem med L-arm og frittstående 
bord. Og gjennom det store panoramavinduet som kan åpnes, 
kommer det mye lys inn i førerhuset. 

Gourmet-kjøkkenet med skuffene som går på kulelager, byr på 
nok oppbevaringsplass for alle ambisiøse hobbykokker! Med 
det raffinerte uttrekkbare skapet har du full oversikt over alle 
ingredienser til den perfekte middagen. Og i den flotte hyllen  
med kromfargede kanter er alle krydderne innen rekkevidde.  
Vel bekomme!

ESPRIT COMFORT
Delintegrert

ESPRIT COMFORT T plusspunkter 
 + Stemningsfullt lyskonsept 
 + Stort, panoramavindu til å åpne i førerhuset
 + Dynamisk design med en høyde på bare 287 cm til 
tross for funksjonelt dobbelgulv til vinterbruk

 + Digitalt Truma kontrollpanel med stort display og 
mange ekstra funktioner
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 ` T 7150-2 / Edelakasia (ekstrautstyr) / MONDIAL   Takvinduene er innrammet i elegant baldakin (indirekte lys er ekstrautstyr)



I 7090-2

 ` Stor klappseng med bekvem madrass og god takhøyde

 ` De variable klappsystemene i gourmetkjøkkenet ger mye bordplass

Et fremtidsrettet designkonsept, ladet med profesjonell 
funksjonalitet! For deg betyr det ganske enkelt å nyte turen uten 
kompromisser. 

For eksempel alt ved fremreisen med den perfekte utsikten gjennom 
panoramaruten. Med panoramavinduet i sittegruppen (ekstrautstyr) 
har du i tillegg en helt spesielt vakker utsikt bakover.
 
Kompromissløs komfort i klappsengen som er standardutstyr. 
En intelligent svingkonstruksjon i aluminium muliggjør en 
sengebredde på 150 cm med mer enn nok plass for hodet.

Spesielt komfortabel om vinteren: Truma oppvarming med tidsur. 
Da kan du glede deg til et varmt og koselig sted og en varm 
dusj etter vinterutflukten. Og hvis det må riktig fort, sågar med 
hurtigfunksjon til varmtvannsforsyningen!

ESPRIT COMFORT
Integrert

ESPRIT COMFORT I Plusspunkter 
 + Panoramarute gir et enestående overblikk
 + En stor klappseng med 150 cm bredde er 
standardutstyr (elektrisk justerbar som ekstrautstyr)

 + Reparasjons- og servicevennlig på grunn av stor 
åpning til motorrommet og todelt frontparti med 
støtfanger som kan skiftes ut

 + Førerhus-sjalusier til å stenge lyset ute og som 
isolasjon

 + Digital Truma betjeningsdel med stort display og 
nyttige tilleggsfunksjoner



92
–

93

ES
PR

IT
 C

OM
FO

RT
  

Es
pr

it
-k

la
ss

en

 ` I 7090-2 / Noce Padano / ARUBA   Sittegruppens L-del er utmerket når du vil hvile bena



De utsøkte stoffene forener eleganse, tradisjon og luksus. Det 
sistnevnte viser seg særlig via matte og skinnende effekter, 
strukturer som er både raffinerte og naturinspirerte. 

I ESPRIT COMFORT-modellene kan du velge mellom to tredekorer  
og to bomiljøer som passer til hver av disse. Alle har sin egen sjarm 
og er nøyaktig tilpasset til bilens interiør. 

MONDIAL (muligt til begge tredekoren): 
Diskré i grått og svart og likevel raffinert: 3D-dybdevirkningen til det 
rutete stoffet i den polstrede ryggen og de ulike stoffstrukturene gir 
den en enkel eleganse.

LANACA (ved Edelakasie): 
Fløyelsmyke møbeltrekk som er gode å ta på, kombineres med 
naturfarger i dette bomiljøet.

ARUBA (ikke vist, ved Noce Padano): 
Eleganse og understatement utmerker bomiljøet Aruba, som består 
av forskjellige strukturstoffer og flotte fargekombinasjoner. 

Foretrekker du edelakasie tredekor med kremfargede kontrastflater? 
Eller heller den varme Noce Padano med lyst utseende nøttetre?

I oversikten på side 98 finner du mulige kombinasjoner.

ESPRIT COMFORT
Flott fremtoning!

 ` MONDIAL

 ` LANACA
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 ` I 7150-2 / Edelakasie (ekstrautstyr) / BENIDORM (ekstrautstyr)  Tilsnitt av velvære 
med svært høy kvalitet

Dethleffs ekte skinn – et naturprodukt av svært god kvalitet
Til bruk i de eksklusive Dethleffs-bobilene har vi valgt et spesielt 
fint skinn som puster og som oppfyller høyeste krav til bruk i bil. I 
strenge tester kontrolleres det jevnlig om det tåler lys og friksjon. 

Bearbeidingen er i tradisjonell håndverkskvalitet med solide 
sømmer, moderne fremstilling og med ekstra polstring der det 
trengs for at du skal sitte godt. 

Og det beste er at skinnet er robust, til tross for at det føles så mykt. 
Det kommer til å følge deg i mange år og gi deg den enestående 
atmosfæren bare et så eksklusivt naturprodukt kan gi.

BENIDORM (ekstrautstyr): 
Bomiljøet i ekte, lyst beige skinn er et naturprodukt av svært god 
kvalitet og gir et genuint tilsnitt av velvære. Kostbart sydde puter i 
ryggen gir optiske kontrastflater.

ESPRIT COMFORT
Puter i ekte skinn
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 ` Flyttbare spotlights 

 ` Digitalt Truma kontrollpanel med mange 
funktioner (s. 116)

 ` Stor gjennomsiktig takluke som gir god luftsir-
kulasjon 

 ` Klesskap med innvendig LED-belysning  ` Luftekanalen i varmeanlegget i dashbordet sør-
ger for rask avriming av rutene

 ` Enkeltsenger med oppstillbar hodedel

 ` ”AirPlus” overskap med utlufting bak sørger for 
et godt romklima (s. 111)

Dethleffs merverdi
Fordelene med ESPRIT COMFORT-modellene

 ` Romslige badeløsninger (avhengig av model)

 ` Praktisk oppbevaringsrom i gulvet (bild viser 
eks.)

 ` Strømsparende og lyst: Forteltlys med LED-
lamper 

 ` Perfekt sovekomfort med SovGodt-systemet: 
madrasser i høy kvalitet samt ribbebunner



233 cm

287 cm
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Samlet lengde fra 735 til 758 cm

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

 ` Frostbeskyttet: 20 cm høyt funksjonelt dob-
beltgulv

 ` Vinduet i overbygget over førerhuset kan  
settes opp.

 ` Servicevennlig: stor åpning i motorrommet (I)

 ` Smidig: Lavt AL-KO-understell er standard

 ` Store hekkgarasjer: Ideelle for plasskrevende 
feriebagasje og fritidsutstyr 

 ` Coupé innstigning: fluenettingsjalusi og 
elektrisk stigtrinn er standardutstyr

 ` Reparasjonsvennlig: flerdelt hekk med strøm-
sparende LED-baklys

ESP ved T/I 7150-2 modellene kun muligt 
med ekstrautstyr Maxi-chassis



ESPRIT COMFORT
Standard bomiljøer

Design og utstyr – valget er ditt
Standardutstyret i ESPRIT COMFORT er møbler 
i tredekoren Noce Padano med kremfargede 
kontrastflater. Edelakasie fås som alternativ 
dekor. For begge treslagene kan du velge 
tilpassede bomiljøer.

 ` ARUBA (ved Noce Padano)

 ` LANACA (ved Edelakasie)

 ` MONDIAL (ved Noce Padano)

 ` BENIDORM ekte skinn (ekstrautstyr)

 ` MONDIAL (ved Edelakasie)

 ` Noce Padano i kombinasjon med ARUBA eller MONDIAL

 ` Edelakasie (ekstrautstyr) i kombinasjon med LANACA 
eller MONDIAL

 ` NAMIB (ekstrautstyr)
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ESPRIT COMFORT
Designvarianter T- og I-modeller

Hvit
Standard

Hvit/cacao grey
Kodenr. 5334

Delfingråmet./titansølvmet.
Kodenr. 6206

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5338

Bildene av bilene på denne siden skal gi et uforpliktende inntrykk av de tilgjengelige fargekombinasjonene og 
tilsvarer ikke bilene helt som de er i virkeligheten. Det kan forekomme avvik i farger og dekordetaljer.
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Hvit/laguna blue
Kodenr. 5337

Imperialblå/titansølvmetallic
Kodenr. 6205

Imperialblå/hvit
Kodenr. 5426

Laguna blue
Kodenr. 498

Hvit
Standard

Cacao grey
Kodenr. 1669

titansølvmetallic
Kodenr. 1665



A 7870-2

Et mirakel av plass! 
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 lave 
temperaturer. Det samme gjelder for øvrig for hete sommernetter. 

Alkoven over førerhuset er et praktisk oppbevaringsrom om dagen 
og en koselig soveplass om natten. Alt etter modell kan man her 
ligge i en dobbeltseng eller i enkle senger. 

Til optimalt vinterbruk også ved svært lave temperaturer anbefaler  
vi å installere ALDE vannbåren varme som ekstrautstyr.

ESPRIT COMFORT
Alkove

 ` Bekvem dobbeltseng med liggeflate på 210 x 150 cm

 ` De store skuffene og det uttrekkbare skapet sørger for stor oppbevaringsplass

ESPRIT COMFORT A plusspunkter 
 + Oppvarmet dobbeltgulv med 40 cm høy 
oppbevaringsplass

 + Skuffer med selvlukkende „Soft Close“ gir myk og 
stille lukking
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 ` A 7870-2 / Noce Padano / NAMIB (ekstrautstyr) Plass til mange mennesker! Gjennomgangen til førerhuset kan etter ønske lukkes med flere polsterelementer



A 6820-2

Den runde sittegruppe kan utstyres 
med to sitteplasser med belte som 

ekstrautstyr, slik at bilen i alt får fire 
registrerte sitteplasser (avhengigt av 
utstyrsnivå).

 ` Alkove med to bekvemme enkeltsenger

 ` Sjenerøst sittelandskap i rundsittegruppen

 ` Store trinn  ` Uttrekkbart kleskap

ESPRIT COMFORT A 6820-2 – utviklet for dem som vil 
ha ferie for to
Enkeltsenger i alkoven over førerhuset? Uvanlig, men 
genialt! Denne modellen tilsvarer den populære  
ALPA-grunnplanen, bobilen for par som reiser alene.

Den som ønsker enkeltsengens komfort, men som vil utnytte 
fordelene ved en alkovemodell, bør ta en titt på den nye ESPRIT 
COMFORT A 6820-2. 

Sengene i alkoven nås på komfortabel og sikker måte via brede 
trinn. 

Her er det ypperlige plassforhold til ferie for to! For eksempel i den 
store runde sittegruppen bak, der det er utmerket plass selv til 
mange mennesker. Det gedigne Gourmet-kjøkkenet briljerer med 
enormt stor arbeids- og oppbevaringsplass.

I det fremre området er det enda plass til et stort baderom med 
integrert påkledningsområde. Neppe noen annen bobil har så  
mye oppholdsplass på denne flaten. 

ESPRIT COMFORT
Alkove
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 ` A 6820-2 / Edelakasie (ekstrautstyr) / MONDIAL Det store Gourmet-kjøkkenett har så stor kjøkkenbenk at selv to kan ha det gøy med å lage mat



 ` Store bad gir mye plass og bevegelsesfrihet 

 ` Stor gjennomsiktig takluke som gir god 
luftsirkulasjon 

 ` Klesskap med innvendig LED-belysning

 ` Soft Close-lukking: garantert stille og myk 
lukking av skuffer som går på kulelager

 ` Stemningsfull belysning med mange 
forskjellige lyskilder

 ` Gulvboksen er 40 cm dyp og gir mye 
oppbevaringsplass 

 ` Godt romklima takket være ”AirPlus” overskap 
med utlufting bak (s. 111)

Dethleffs merverdi
Fordelene med ESPRIT COMFORT A-modellene

 ` Perfekt sovekomfort med SovGodt-systemet: 
madrasser i høy kvalitet samt ribbebunner

 ` Digitalt Truma kontrollpanel med mange 
funktioner (s. 116)

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



233 cm

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

 ` Alkoven har vinduer som kan åpnes. Dette 
sørger for lys og luftsirkulasjon 

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

 ` Sikre kjøreegenskaper med bred hjulstilling  
fra AL-KO

 ` Frostbeskyttet: 40 cm høyt, oppvarmet 
dobbeltgulv med stor oppbevaringsplass

 ` Reparasjonsvennlig: flerdelt hekk med 
strømsparende LED-baklys

 ` Coupé innstigning: fluenettingsjalusi og 
elektrisk stigtrinn er standardutstyr

Samlet lengde fra 733 til 858 cm



ESPRIT COMFORT alkove
Standard bomiljøer

Design og utstyr – valget er ditt
Standardutstyret i ESPRIT COMFORT er møbler 
i tredekoren Noce Padano med kremfargede 
kontrastflater. 
Edelakasie fås som alternativ dekor. For begge 
treslagene kan du velge tilpassede bomiljøer.

 ` ARUBA (ved Noce Padano)

 ` LANACA (ved Edelakasie)

 ` MONDIAL (ved Noce Padano)

 ` MONDIAL (ved Edelakasie)

 ` Noce Padano i kombinasjon med ARUBA eller MONDIAL

 ` Edelakasie (ekstrautstyr) i kombinasjon med LANACA 
eller MONDIAL
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ESPRIT COMFORT
Designvarianter A-modeller

Imperialblå/hvit
Kodenr. 5426

Hvit
Standard

Imperialblå/titansølvmet.
Kodenr. 5706

Hvit/titansølvmetallic
Kodenr. 5708
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BENIDORM ekte skinn er et natur produkt av 
svært god kvalitet. Det er et spesielt fint skinn 
som puster og som oppfyller høyeste krav til 
bruk i bil. Skinnet er svært robust til tross for
at det føles så mykt.

 ` BENIDORM ekte skinn (ekstrautstyr)

 ` NAMIB (ekstrautstyr)



Vi har bygget fritidsbiler i 83 år. Utviklingsingeniørene hos Dethleffs 
har en enestående kompetanse når det gjelder konstruksjon og  
tekniske finesser. Dethleffs er så trygg på kvaliteten av bodelen  
at selskapet var blant de første produsenter som ga 6 års  
tethetsforsikring på konstruksjonen.

Fra og med modellår 2015 går vi ett skritt videre og introduserer 
Dethleffs Lifetime-Plus teknologi for alle modeller i Advantage- og 
Esprit-klassen. Denne nyskapende konstruksjonen kombinerer en 
absolutt råtebestandig og dermed varig veggkonstruksjon med 
moderne kunnskap om et sunt inneklima:

+  Vegger, tak og gulv er frie for kuldebroer og oppført helt uten 
trematerialer. I stedet sørger stabile avstivere i polyuretan for 
høy vridningsstivhet.

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

+  Et spesielt tykt lag av høykomprimert, vannavvisende XPS-skum 
sørger for fremragende isolasjonsverdier.

+  Finerplater er uovertrufne når det gjelder lyddempende  
underlag. Dermed reduseres støynivået betydelig selv under  
kjøring. Samtidig holdes muligheten åpent til å installere  
gulvvarme.

Dethleffs merverdi 
Dethleffs Lifetime-Plus

 ` Samlet veggtykkelse på Dethleffs bobiler som presenteres i denne katalogen

Bunn: 41 mm 
(ESPRIT COMFORT 43mm 
ADVANTAGE 48 mm)

Tak: 34 mm

Sidevegg: 34 mm

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

     Polyuretan støtter  
med plugger

  Ekte tre, som kan puste

 XPS-skum
Utvendig skall av aluminium 

 ` Lifetime-Plus-konstruksjon. (Unntak herfra er gulvet i ESPRIT COMFORT-
modellene som er kledd med GFK på begge sider)
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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 metallprofiler. På denne måten  
forhindrer vi, uten ytterligere 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 sammenføyningene mellom  
sidevegger og gulvplater. Skjærkraften som oppstår ved ekstreme 
belastninger, 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.

Dethleffs merverdi
Ingeniørkunst fra Allgäu

Ko
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sj
on

 ` Vann som samler seg på taket, ledes bort

 ` Karosserikonstruksjon uten kuldebro  ` I tillegg stabiliserende 
dybelforbindelse



Som ledende bobilprodusent med lange tradisjoner når det  
gjelder camping-løsninger, vet vi særlig fra Skandinavia hvor  
vintercamping er populær, at mange faktorer må være på plass  
for å sikre best mulige vinteregenskaper: Isolering, ventilasjon,  
materialenes pusteevne, plassering av varmeledninger og  
konvektorer. Mye kan gjøres riktig, men også feil.

Vinteregenskapene til våre biler er under stadig utvikling og  
forbedring. Selv biler uten dobbeltgulv har i dag en grunnkonstruksjon 
som gjør dem egnet til vinterbruk. Grunnlaget er EU-standarden EN 
1646-1. Den fastlegger bl.a. at det ikke skal ta mer enn 2 timer å varme 
opp en bil til 20 grader når utetemperaturen er på minus 15 grader. 

Ekte vinterentusiaster som pleier å være ute selv ved meget lave 
temperaturer, anbefales likevel å velge en bil med dobbeltgulv  
(f.eks. Esprit-Comfort), med mindre de vil satse på en enestående 
Dethleffs innovasjon:

Dethleffs vinterkomfort-pakker!
Vinterkomforpakker (ekstrautstyr) gir deg en bil med gode  
vinteregenskaper selv uten dobbeltgulv. Kjernen i vinterkomfortpakken 
er en aktiv, elektrisk oppvarming av spillvannsledninger og sifonger 
med en 12 V oppvarmingsteknikk som er utprøvd i romfart.  
Vannanlegget er således godt beskyttet mot frysing når du er på  
tur. Pakkene kan tilpasses individuelle komfortønsker og kombineres 
med Alde vannbåren varme (ekstrautstyr). Den garanterer behagelig 

Dethleffs merverdi 
Vintercamping - anbefales på det varmeste!

velværevarme akkurat som hjemme og fungerer helt uten vifte. Ideelt 
for allergikere!

Din Dethleffs-forhandler kan gi deg mange tips når det gjelder  
vintercamping, f.eks. om montering av gulvvarme, et enestående  
tiltak mot kalde føtter!
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Vårt bidrag 
til et godt innemiljø

AirPlus utlufting bak takskap
Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet - i en bobil mest 
på ytterveggen, når det er kaldt ute. AirPlus-systemet sørger for 
utlufting bak overskapene. Luften kan sirkulere og forhindrer at 
det dannes kondensvann. 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-konsentrasjon 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.

 ` AirPlus-systemet forhindrer at det dannes kondensvann
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 ` Persienner: Isolering og beskyttelse  
mot innsyn

 ` Tekstiler som puster



Det er viktig for en vellykket ferie at du sover godt om natten. Derfor 
legger vi stor vekt på optimal sovekomfort. Nesten alle faste senger i 
Dethleffs-bobilene har SovGodt-systemet med kaldskummadrasser* 
av høy kvalitet og ergonomiske sengebunner i tre. De smale 
lamellene i bunnene er spesielt tilpasningsdyktige og belagt med 
fleksibel gummi. Resultatet er at kroppen støttes perfekt og du kan 
sove godt.

Mange enkeltsenger er i tillegg utstyrt med en hodegavl som kan 
settes opp. Spør forhandleren din om hvilken type sengebunn som 
brukes i den bilen du ønsker deg.

* Køyesenger uten kaldskummadrasser

For de kravstore og for dem med ryggproblemer anbefaler 
vi den eksklusive 7-soners kaldskummadrassen med 
3D-fuktighetsmembran og viskoelastisk overflate. Fordi madrassen 
er inndelt i soner, støtter den kroppen enda bedre, godt hjulpet av 
det viskoelastiske laget. 3D-membranen fungerer som et usynlig 
klimaanlegg som gir et tørt og sunt soveklima.

Sove
som hjemme

Sunt soveklima
takket være 3D-membran

 ` Kaldskummadrass med viskoseoverflate

 ` 7-sonermadrass med forskj. hårdhetsgrader (ekstrautstyr)

 ` Ergonomisk lamellbunn 
(illustrasjonen er bare et eksempel)

 ` 3D fuktighetsmembran

 ` Hodegavl i enkeltsenger, som kan settes opp
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 ` Natten legger grunnlaget for dagen



 ` Med skuffer for enklere tilgang

 ` 190 l kjøle-/frysekombinasjon med 
stekeovn (ekstrautstyr)

 ` Solid lukkemekanisme av 
metall

 ` Hyllene kan flyttes opp eller ned

Design og funksjon i perfekt kombinasjon! 
Ideen til Gourmet-kjøkkenet oppsto i forbindelse med et 
kundeutviklingsprosjekt og er et paradeeksempel på hvordan 
funksjonalitet ser ut i praksis. Kokeapparatet har tre store bluss. 
Blussene og oppvaskkummen er nedfelt i benken og utrolig 
plassbesparende. Det variable dekslet kan brukes som ekstra 
arbeidsflate eller benkeplass, for du åpner bare så mange bluss som 
du faktisk bruker. I de store skuffen kan du lagre matvarer og sågar 
store panner og kjeler. 

Også overskapene er fleksible. Hyllene kan justeres i høyden, bare flytt 
dem dit du vil ha dem. Et pluss for sikkerheten er stoppeventilene for 
gass i fronten.

Det er ikke alle bobiler, der er utstyrt med Gourmet-kjøkkenet!  
Men gode detaljer fra det finnes overallt.

Alle kjøleskap er som standard utstyrt med automatisk 
energistyring (kjøleskapet velger automatisk den optimale 
energiform: Gass, 12 V eller 230 V).

Lage mat
Gourmetkjøkkenet
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 ` Design og funksjonalitet i perfekt forening ` Tre bluss som også er egnet til store kjeler og panner

 ` 1, 2 eller 3 – du åpner bare så mange plater som du trenger

 ` Muligt å bruke vannkranen selv om dekslet er lukket
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(1)  Store bad* 
Toalettrommet og dusjkabinettet ligger på hver sin side av 
gangen og kan kombineres til et stort bad og påkledningsrom 
når dørene settes i riktig stilling.

(2)  Luksus-kontrollpanel 
med mange funksjoner, spesielt godt leselig (ekstrautstyr for 
noen modeller).

(3)  Truma-kontrollpanel Combi CP plus 
Digitalt kontrollpanel til gasvarmen med stort, belyst display og 
interessante komfortfunktioner, som f.eks. styring av varmen 
via en timer og en vannboost-funktion for en spesiel hurtig 
opvarmning av vannet. Standardutstyr ved ESPRIT COMFORT, 
ved øvrige modeller muligt som ekstrautstyr. 

(4)  Praktisk oppbevaringsrom i gulvet* 
Lagringsplass kan du ikke få nok av. Vores oppbevaringsrom i 
gulvet er ideelle for ekstra lagringsplass til f.eks. drikkevarer, sko 
og lignende.

(5)  LED-belysning (ekstrautstyr) 
Hvis du vil, kan du erstatte hele den innvendige belysnigen 
med strømsparende LED-er. Fordeler: Minimal varmeutvikling, 
ekstrem lang levetid og 70-90 % innspart energi ved minst 20 % 
mer lys! Vi bruker Green Power merke-LED med varmt hvitt lys og 
ekstrem lang levetid. 

*  Det oplistede utstyr er ikke monteret i alle modellerne! Din Dethleffs forhandler  
ger dig gerne flere informationer om dette.

Dethleffs merverdi
Standardmessige fordeler

 ` Gulvboks (4)  ` Green Power LED (5)

 ` Digitalt Truma kontrollpanel med stort 
display og komfortfunksjoner (3)

 ` Skoskap (avhengig av modell)

 ` Luksus-kontrollpanel (2)

 ` Store bad (1)
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 ` Ergonomisk fører- og passasjersete. Bildet viser et Aguti pilotsete med belte 
som er montert i integrerte bobiler (ekte skinn som ekstrautstyr). (1)

 ` Integrert 3-punktsbelte (2)  ` Bredde polstrede armlen

Dethleffs merverdi
Ergonomisk sittekomfort standard

(1) Det er en belastning for ryggen å kjøre konsentrert i flere timer. 
Desto viktigere er et ergonomisk utformet 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:

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

 ` Forhøyede sidevanger på sitteputen for ekstra sidestøtte 
 ` Komfortable, ekstra brede armlener som kan stilles inn i 

høyden, trinnløs justering av rygglene 
 ` Justering av setehøyde og -vinkel. Lar deg stille inn en optimal 

sittestilling som ikke tretter deg.
 ` Oppvarmede seter og korsryggstøtte er mulig som tillegg.

 Alle pilotsetene blir i utgangspunktet trukket i den valgte 
tekstildekoren, slik at de integreres harmonisk med interiøret.

(2) I integrerte modeller monterer vi førsteklasses Aguti pilotseter 
med integrert 3-punkts sikkerhetsbelte, som sørger for optimalt 
belteforløp og maksimal bevegelsesfrihet.
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Med en bobil fra Dethleffs er du alltid sikker og svært godt beskyttet 
på veien!

Garantist for avslappet reise: ESP(elektronisk stabilitetskontroll) 
ESP betraktes nå som et selvfølgelig sikkerhetssystem på 
bilområdet. Fagtidsskrifter som f.eks. tyske promonil krever høylytt 
ESP som standardutstyr i bobiler. Dette systemet, som i noen 
situasjoner kan redde liv, er standard i de fleste modellene til Dethleffs. 

ESP* (elektronisk stabilitetskontroll) – holder kontroll 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:
	`  ASR (Anti Slip Regulation) – for å unngå at hjulene spinner ved 

en bakkestart
	`  Hill Holder – hindrer at bilen ruller bakover ved en bakkestart
	`  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – Hjelp ved nødbremsing. 

Systemet gjenkjenner nødbremsing und forsterker trykket på 
pedalen hvis nødvendig.

	`  Roll-over mitigation – Reduserer pendelbevegelser og 
forbedrer stabiliteten også i svinger.

Dethleffs merverdi
Sikker som banken!

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

Øvrig standardutstyr på Dethleffs bobiler: Bredsporet, lavt 
understell (Fiat eller AL-KO), som får bobilen 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). 

Dethleffs bobiler viser veien når det gjelder spenstige og sikre 
kjøreegenskaper. Dette bekreftes av en artikkel i det tyske 
tidskriftet Autobild Reisemobile. I nr. 1/2014 vurderes for 
eksempel Dethleffs Globe4:
”Globe4 er den mest dynamiske i vår sammenligning: stram fjæring, 
stabilt leie uten at karosseriet heller for sterkt til siden i svinger og  
unnamanøvre.”

* ESP ved GLOBE4 T 7151-4, MAGIC EDITION T 7151-4, ESPRIT T/I 7150 og ESPRIT
 COMFORT T/I 7150-2 modellene kun muligt med ekstrautstyr Maxi-chassis
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Førerkollisjonspute standard
Passasjerkollisjonspute er inkludert allerede i de økonomiske  
Chassis pakker (ekstrautstyr).

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

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.

Ryggekamerasystemer (ekstrautstyr)
Spar deg for stress og dyre manøvreringsskader og øk din  
sikkerhet på reiser. Dethleffs tilbyr forskjellige ryggekameraer:  
Alt fra manøvreringshjelp til digitalt speil for kjøring på motorvei. 

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. 

Dethleffs merverdi
Sikkerhet har mange nyanser

 ` 3-punkts sikkerhetsbelte og nakkestøtter på alle registrerte sitteplasser.

 ` Sikker å manøvrere  ` Røykvarsler

 ` God oversikt for større sikkerhet
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 ` Stor gjennomsiktig takluke (3)

Toppmoderne elektronisk utstyr: Lader med topp ytelse og 
med utladningsbeskyttelse, skillebryter for batteri, tilkobling for 
solarladeregulator (uten bilde)

(1)  95 AH AGM-oppholdsrombatterier 95 AH AGM-
oppholdsrombatterier. Nå får du den mest moderne og 
miljøvennlige teknologien fra lastebilsektoren i Dethleffs’ bobiler 
(se billedeksempel 1): 
- Større yteevne 
- 3 til 5 ganger så høy levetid som vanlige startbatterier  
- Kortere ladetid 
- Helt lekkasjesikker

(2)  Rigellåser på servicelukene, lette å betjene 

(3)  Stor transparent takluke (Mini-Heki) for god luftsirkulasjon 
 (ekstrautstyr ved TREND T og A)

(4)  Dashboard på I-modeller med innvendig luftkanal  
for rask tining av frontruten – med varmetilførsel fra 
tilleggsvarmeren

Dethleffs merverdi
Overbevisende fordeler

 ` Dashboard (4)

 ` (2) ` (1)

 ` Slitesterkt glassfibertak er standard 
på alle bobiler
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 ` LED-forteltlykter (5)  ` Bi-halogen-lykter (6)

Ut
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yr

(5)  Dekorativt formet lampe til forteltet med strømsparende  
LED-teknikk og godt lys (standard) 

(6)  Bi-halogen-lykter med kjørelys ved ESPRIT og ESPRIT COMFORT  
I (del av STYLE-pakken, ekstrautstyr)

(7)  Markant hekkparti med LED-baklykter med lang levetid. 
Reparasjonsvennlig: Hjørneelementene kan skiftes ut enkeltvis 
(ikke på TREND og ADVANTAGE)

(8)  Døren til salongen med tæt myggnettgardin og elektrisk 
stigtrinn (myggnettgardin ekstrautstyr ved TREND)

90 liter drivstofftank – større rekkevidde som  standard

 ` (8)

 ` (7)



Kvalitet er en gjennomgående 
prosess, der allerede begynner 
med utviklingen av kjøretøyene. 
Allerede på dette tidlige 
stadie legges grunnsetnen for 
Dethleffs 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 modernisering av 
maskinparken, i nye produksjonsanlegg og selvfølgelig i våre 
medarbeidere.

Derfor er vi idag en av de største utdannelsesvirksomheder 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 kvalitetskravene våre
skritt for skritt.

Peter Leichtenmüller 
Produksjonssjef

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.

Med stadige kvalitetskontroller i alle produksjonstrin og spesielle 
tests, hvor kjøretøyerne igjen og igjen blir underlagt strenge tests, 
kan vi garantere de fremragende kvalitetsstandarder våre. 

Praksis blir også sat i høysete i utviklingen: Innenfor rammene av 
de systematisk anlagte utviklingsprosjekterne våre i samarbeide 
med kunder supplerer vi ingeniørernes våres viten med brukernes 
praktiske erfaring. Derved har også innovative nye utviklinger alltid 
den vødvendige mengden praktisk brukbarhet.

Kvalitetsstyring
Bedre og bedre!

Kvalitetsmanagement
Gjennomtænkt fra A til Z
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 ` Velprøvd kvalitet

 ` Informatjonssystem, der understøttes av strekkoder

 ` Effektive produksjonsprosesser garanterer høyeste kvalitet
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Lær hele Dethelffs bobil modellprogram at kjenne!
Vi takker for de interessen du har vist for våre bobiler. Du finner luksus-modeller i vår  
Premium-klasse-katalog for bobiler. 

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)!

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for deres støtte: 
Berndes Küche GmbH, www.berndes.de; Keck & Lang GmbH, www.kela.de;  
pad home design concept gmbh, www.padconcept.com; Rosenthal GmbH, www.rosenthal.de
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Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej  2 • DK-7100 Vejle 
cn@dethleffs.dk • www.dethleffs.dk • www.dethleffs.no
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