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Benyt vores service på www.dethleffs.dk/.no
På vores hjemmesider finder du flere fotos, 360° billeder 
og videoer. 

Billederne i dette katalog viser delvist alternative design og ekstraudstyr, 
der kan tilkøbes mod merpris. Dette samt dekorationer er ikke en del af 
vognens standardudstyr. Læs venligst også henvisningerne på bagsiden!
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Kære læser

Hjertelig velkommen hos en ven af familien! For 80 år siden lavede 
Artist Dethleffs den første campingvogn i Tyskland – for han ville 
bringe sin fars virksomhed frem i verden uden at give afkald på sin 
familie.

Familien er noget helt specielt for os. Derfor lægger vi i Dethleffs 
familien vægt på på fairnes og tillid. Det gælder både inden for 
rådgivning, salg og selvfølgelig også i den efterfølgende service.

Når du rejser med din Dethleffs, vil du også kunne glæde dig over 
denne tillid. I hvert køretøj findes der 80 års erfaring og meget 
know-how fra vores kunder – for per tradition har vi altid haft et tæt 
forhold til vores kunder i vores udvikling.

Vi ønsker dig rigtig god rejse og meget sjov med din Dethleffs og i 
Dethleffs familien!

Med venlig hilsen
Dominik Suter & Günther Wank 

Velkommen
i camping familien!

Dethleffs ledelse
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gVores målsætning: 
Din tilfredshed

Kvalitet betyder for os, også at kunne give den perfekte 
service efter købet!
I hele Europa står der et særligt finmasket net af 330 kvalificerede 
forhandlere og servicepartnere til rådighed, som hurtigt kan 
hjælpe dig videre, hvis uheldet er ude.

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

Vi støtter også vores partnere bedst muligt i deres bestræbelser på, 
at kunne hjælpe dig hurtigt og enkelt. Derfor er der altid ca. 18.000 
reservedele på lager.

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

6 års tæthedsforsikring 
Du kan slappe helt af! Dethleffs 6 års tæthedsforsikring på 
køretøjet giver en rolig fornemmelse og forhøjer værdien.  
(Forsikringen forudsætter årlige inspektioner hos din  Dethleffs 
forhandler mod betaling)



A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Dethleffs campingvogne er blandt de mest sikre i verden. For 
vi lever for din sikkerhed – med gode ideer og montering af 
komponenter af høj kvalitet i campingvognene, som for eksempel, 
at vi udelukkende bruger dæk af kendte vesteuropæiske mærker og 
bygger vores vogne på AL-KO kvalitetsunderstel.

I modelår 2014 har vi udvidet sikkerhedsudstyret i alle 
modellerne i Camper- og Komfort-klassen endnu mere, blandt 
andet med AL-KO ATC Trailer Control System, der meget 
effektivt forhindrer, at campingvognen kommer i slyng. 

Læs mere om dette på side 68.

Kom sikkert frem!
Dethleffs sikkerhedspakke

*  Standardudstyr i CAMPER,  
NOMAD, BEDUIN og BEDUIN VIP

Kom sikkert  frem*

O AL-KO ATC 
+ komplet 
 sikkerhedspakkeO Stabilt GFK-tagO Myggenetdør
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Vi har også det rigtige køretøj til dig – og så let finder du det: 
Hvis du endnu ingen konkrete forestillinger har til, hvordan din 
drømmevogn skal se ud, så kan du orientere dig ved hjælp af 
klasseinddelingen. Klasserne repræsenterer visse grundkrav til 
vognene, som f.eks. stor og luksuriøs eller kompakt og funktionel. 

Hvis du dog allerede har en temmelig klar idé om, hvad du ønsker, 
er de næste sider til stor hjælp. Her finder du en komplet oversigt 
over alle modeller. Ved hjælp af grundridsene finder du hurtigt og 
enkelt din ønskevogn. 

Sådan finder du din nye campingvogn
Klasseinddeling

Kompakt-klassen (fra side 10)
Let og smart på ferie

De handy køretøjer i Kompakt-klassen er 
som skabt for spontane og korte rejser! 
Kompakte, smarte og enkle at håndtere. 
Hvis du ønsker en mere fri ferieform, er 
disse modeller de helt rigtige rejsepartnere.  
Desuden skåner de også feriebudgettet 
– både hvad angår anskaffelse og 
benzinforbrug!

Camper-klassen (fra side 36)
Camping-klassikeren for alle 

I denne klasse venter der en mangfoldighed 
og meget udstyr til en attraktiv pris. 
Også børnefamilier synes om disse 
veludrudstyrede modeller, der ikke bare 
har meget opbevaringsplads og smarte 
løsninger men også en hel del komfort. 

Komfort-klassen (fra side 52)
Alt hvad hjertet kan begære

Denne klasse beviser til fulde, at camping 
også er lig med komfort og livsstil. Masser af 
plads, flot design og et meget komfortabelt 
udstyr er standard i denne klasse. Modellerne 
henvender sig til de rutinerede campister, 
der ved, hvad de vil. 
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400 DB 460 V 470 DB 570 TK

AERO STYLE    

400 DB 460 DB 460 V

TOURIST SD   
TOURIST HD   

400 DB 410 TK 420 HK 470 V 490 SK

NEW LINE     

Kompakt-
klassen
fra side 10

Modeloversigt



390 FS 450 FL 460 QR 470 ER 470 FR 500 FR 520 RET 530 FSK 540 DMH 540 RFT 560 FMK

CAMPER         – – 
NOMAD –  –        

560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 650 RET 650 RFT 670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK 760 DR 760 ER
CAMPER –   – – –      – –

NOMAD             

470 ER 470 FR 500 FR 540 DMH 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 650 RET 650 RFT 670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK 760 DR 760 ER

BEDUIN                 
BEDUIN VIP – – –              
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Camper-
klassen
fra side 36

Komfort-
klassen
fra side 52

Familievenlig
Køjesengene er gode 
at have, når du rejser 
med børn



AERO STYLE
fra side 28

 TOURIST SD & TOURIST HD
fra side 18

NEW LINE
fra side 12

Enkelt og ukompliceret!
Mærk rejseglæden fra starten – med vores kompakte 
letvægtere!

De er lette at køre med, kan nemt rangeres og så er 
de også  velegnede til små biler, så her sparer du på 
brændstofforbruget. 

NEW LINE
Kompakt og alligevel komfortabel! Med sin 
gedigne indretning er den det oplagte valg 
for alle, der elsker hygge!
Tips: Familievenlige modeller med særligt 
brede køjesenge!

TOURIST SD & TOURIST HD
Elegant og  kun 210 cm bred  – den smarte TOURIST står for 
afslapning og nydelse på turen.

AERO STYLE
Med sin attraktive form og mange  variationsmuligheder 
designmæssigt, er der lagt op til et utal af forskellige, 
individuelle udformninger.

Kompakt-klassen
NEW LINE • TOURIST SD & TOURIST HD • AERO STYLE



10
–

11

 
Ko

m
pa

kt
-k

la
ss

en



Billederne er med forbehold for ændringer og viser delvist ekstraudstyr 
(merpris). Der kan forekomme afvigelser til det reelle design.

NEW LINE er dit mobile hjem undervejs: Hyggelig, gedigen 
og absolut praktisk! 

Om det er i ferien eller på en forlænget weekendtur viser 
NEW LINE sit værd som rejsevogn med de suveræne 
køreegenskaber og sin nemme håndtering.
Dette skyldes den optimale kombination mellem et 
omhyggeligt afstemt AL-KO mærkechassis, kompakte mål 
og en lav egenvægt. Særligt den udvendige bredde på kun 
213 cm (410 TK, 420 HK) eller 223 cm (400 DB, 470 V, 490 
SK) er specielt behagelig under kørsel. 

NEW LINE
Mindre er mere

NEW LINE modelserien indeholder fem kompakte, lette 
campingvogne. Den mindste af disse er 400 DB med en 
totallængde på bare 600 cm og en teknisk tilladt totalvægt 
på kun 1.100 kg. Ideelle forudsætninger for afvekslende 
 rejseoplevelser uden besvær.

NEW LINE 410 TK eller 490 TK er optimale for familier på 
grund af de ekstra bredde køjesenge.
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420 HK

NEW LINE koncentrerer sig om det væsentlige og har  mange indre 
værdier. Det omfatter også den hyggelige  atmosfære med stabile 
møbler i den varme trædekor Goldulme og to matchende bomiljøer. 

Kravet til sikkerhed er blevet understreget ved, at der kun er 
anvendt dele af kendte mærker som for eksempel køleskabet fra 
Thetford, Truma gasvarmen og AL-KOchassiset. 

Søger du en enkel og ærlig rejsepartner, der ikke lader dig i stikken? 
Så er NEW LINE den helt rigtige for dig. 

NEW LINE
Kort og godt

 ` Fuldt udstyret køkken med 89 l køleskab og 3 kogeblus

 ` Praktisk: Spot, der kan placeres fleksibelt
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 ` 420 HK / MAXIM Hyggelig stemning med i det rummelige opholdsrum



 ` 410 TK / SUMATRA Den underste køjeseng kan klappes op, så der er plads til et stort opbevaringsrum i bag med udvendig serviceluge
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 ` Køjesenge er over 90 cm brede
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 ` Bagagerum i bag med plads til det hele  ` MAXIM  ` SUMATRA

 + Kompakt letvægtscampingvogn
 + Bredde kun 213 cm hhv. 223 cm
 + Indvendig højde 195 cm
 + Mørkt tonede dobbelte vinduer
 + AL-KO mærkechassis
 + Dæk af kendte vesteuropæiske mærker
 + Fuldt udstyret køkken med 89 l køleskab  
og 3 kogeblus

 + Truma gasvarme
 + 44 l vand- og 22 l spildevandstank (på hjul)
 + Robust GFK-tag
 + Påmonteret gaskasse med robust, riflet metalbund, som er let 
tilgængelig udefra

 + Underste køjeseng kan klappes op, med udvendig serviceklap 
(410 TK og 490 SK)

NEW LINE
Fordele



Oplev den oprindelige, grænseløse frihed ved camping 
med TOURIST modellerne! Om det er i kurvede sving 
eller smalle passager – du vil altid uden problemer kunne 
komme frem på grund af den kun 210 cm brede og 242 cm 
høje vogn.
Takket være det lave og dynamiske AL-KO Classic-chassis  
triller TOURIST altid velvilligt og sikkert med – også ved 
lettere biler. Sådan bliver rejsen allerede fra de første  meter 
til ren og skær nydelse!

TOURIST SD & TOURIST HD
Fin, fleksibel, frihed

Tid til en lille pause? Nu viser din rejsepartner hele sin 
fleksibilitet: Med få greb er det standardmæssige hævetag i 
HD-modellerne stillet op. 

TOURIST SD går et skridt videre og indeholder en hyggelig 
soveplads for 2 via et sovetag og har dermed i alt 4 faste 
sovepladser trods dens størrelse. 

Der findes 4 attraktive udvendige designvarianter: 
 TOURIST HD med buet tagform og TOURIST SD med lige tag 
– alle i det robuste GFK materiale.

Version Silver

TOURIST SD 
Version White (Standard)

Version Laguna Blue Version Cacao Grey

TOURIST HD 
Version White (Standard)

Farvevarianter til TOURIST SD & TOURIST HD (ekstraudstyr):
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460 DB ` 2 sovepladser i ”øverste” etage – luftig og komfortabelt

 ` I de belyste overskabe er der meget plads til f.eks. service

Med TOURIST SD har du den ideelle rejsekammerat. Den 
er kompakt, let og udstyret er i orden, lige fra køkkenet til 
toiletrummet med toilet, skabe og elektrisk vandforsyning. ”SD” står 
for sovetag og det giver mulighed for en yderligere soveplads, som 
ikke optager plads og altid står klar.  

Sovetaget rummer en behagelig dobbeltseng på hele 200 x 136 cm. 
En stor ventilationsåbning med myggenet og et vindue lukker lys 
og luft ind. Hvis du ønsker endnu mere lys og luft i vognen, kan der 
monteres 2 yderligere tagluger som ekstraudstyr. Når sengen ikke 
bruges, kan sengens bund hæves op sammen med taget, hvorved 
der opstår et dejligt stort opholdsrum i vognen. 

Nyt i modelår 2014:
Sovetagets vægt er blevet betydeligt reduceret ved at der 
er anvendt nye letvægtsmaterialer. Det betyder, at TOURIST 
modellerne nu har større lasteevne og bedre køreegenskaber. 

TOURIST SD
Alt hvad man har brug for på turen
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 ` 460 DB / TOFFEE Muligt med op til 5 sovepladser (delvist ekstraudstyr). De belyste skydedøre på køkkenoverskabene er en del af den indirekte belysning (ekstraudstyr)



 ` Markant formet baglygtekonsol

 ` Elegant buet frontparti

 ` Siddeplads som under åben himmel

 ` Her er der plads: Stort bagagerum under dobbeltsengen
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TOURIST SD
Yderligere fordele 

 + Aerodynamisk design
 + Lige tagform
 + 4 udvendige designvarianter
 + Fremragende køreegenskaber på grund af de kompakte 
mål og vognens lave tyngdepunkt

 + Kun 210 cm bred
 + Lav indstigning
 + Udvendigt komplet i robust GFK-materiale
 + Stort buet frontvindue
 + Meget stort opbevaringsrum under det højtplacerede 
soverum

 + Flytbare click-spotlights
 + Rummeligt sovetag i alukonstruktion for vægtbesparelse ` Calva Apfel

 ` TOFFEE

TOURIST SD
Trædekor og  
standardbomiljø



460 V

 ` Tagvinduespanel i hævetaget (ekstraudstyr)

 ` Køkken med 3 kogeblus (ekstraudstyr). Standard med 2 blus

Også TOURIST HD er ukompliceret og en ”letvægter”, der 
begejstrer med sit standardmæssige hævetag. Det eksklusive 
”tagvinduespanel” (ekstraudstyr) er ideel til omfattende ventilation 
og bader simpelthen vognens  indre i lys. 

Lige så overvældende virker det moderne elegante design, som 
først og fremmest kommer til udtryk ved de harmo niske rundinger 
i den udvendige form fra front til bagende. Mørkt tonede vinduer, 
flotte rangeringsgreb i aluminium samt fascinerende farve- og 
dekorvarianter giver den sidste finish til TOURIST HD’s stilfulde 
fremtoning.

Og som kronen på værket fortryller TOURIST HD også sine 
passagerer med et storslået panoramavindue i fronten. Det åbner 
op for helt nye perspektiver og forvandler især dine ferieaftner og 
nætter til sande stjernestunder, for du sidder nærmest direkte under 
nattehimlen …

TOURIST HD
Lys, luft og lethed på rejsen
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 ` 460 V / TOFFEE Den firkantede møbelopbygning i tofarvet trædekor giver en hyggelig og moderne atmosfære



 ` Komplet udstyret toiletrum med tagluge  ` Lyst og luftigt: Siddegruppe under panoramatagvinduet i den buede front
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TOURIST HD
Trædekor og  
standardbomiljø

 ` Calva Apfel

 ` TOFFEE

TOURIST HD
Fordele

 + Aerodynamisk design
 + Buet tagform
 + 4 udvendige designvarianter
 + Fremragende køreegenskaber på grund af de kompakte 
mål og vognens lave tyngdepunkt

 + Kun 210 cm bred
 + Lav indstigning
 + Udvendigt komplet i robust GFK-materiale
 + Stort buet frontvindue
 + Stort tagvinduespanel i hævetaget (ekstraudstyr)
 + Meget stort opbevaringsrum under det højtplacerede 
soverum (400 DB, 460 V,460 DB)

 + Flytbare click-spotlights
 + Rummeligt hævetag i alukonstruktion for vægtbesparelse



Med AERO STYLE blæser der friske vinde inden for  camping!
Nye praktiske ideer og et usædvanligt, innovativt 
formsprog gør den til en ægte star. Det mest iøjnefaldende 
designkendetegn er den aerodynamiske front, der buer 
fra vognens bund helt op til taget. Det store, tonede 
trapezformede frontvindue i mørkt dobbeltglas forstærker 
blot den optiske virkning af dette flotte udvendige design.  
Perfekt for alle, der gerne vil have en campingvogn med en 
usædvanlig fremtoning. 

AERO STYLE
Foregangsmodellen inden for dynamisk design

Men dette buede design har også håndfaste fordele: 
Panoramavinduet, der buer langt bagud, giver en 
enestående og luftig verandalignende fornemmelse 
i siddegruppen i fronten. Og som en god sidegevinst: 
Luftmodstanden og derved også brændstofforbruget er 
betydeligt mindre.

Til AERO STYLE kan du vælge mellem fem udvendige 
designvarianter. Og hvis du ønsker et særligt eksklusivt look 
kan versionerne White og Silver i glatte udvendige plader 
kombineres med sorte designelementer på sidevæggene 
(ekstraudstyr).

Version White og Silver er
mulige med designelementer
(ekstraudstyr)

Versionerne Laguna Blue og 
Cacao Grey (begge ekstraudstyr) 
er med GFK tag og sider.

Version Cacao Grey (GFK)
(ekstraudstyr)

Version Silver 
(ekstraudstyr)

Version Laguna Blue (GFK)
(ekstraudstyr)

Hammerslået hvid (standard) Hammerslået hvid (standard) Version White (ekstraudstyr)
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470 DB

På ét punkt var de familier, der deltog i Dethleffs’ udviklingsprojekt 
„FAMILY Caravan“ helt enige lige fra start: Jo mere 
opbevaringsplads, desto bedre! Derfor finder du mange praktiske 
opbevaringsidéer i AERO STYLE, som for eksempel de delvist 
højtplacerede dobbeltsenge, hvorunder der kan placeres selv store 
ting uden problemer.

AERO STYLE 570 TK (ikke vist på billede)
En interessant idé er også ruminddelingen i børneværelset i 570 TK: 
Her giver de høje børnesenge plads til en rummelig L-siddegruppe 
og et ekstra stort klæde- og linnedskab. Vognen kan også som 
ekstraudstyr udstyres med et udvendigt opbevaringsrum med 
drypbakke til det våde tøj.

På vores hjemmesider www.dethleffs.dk/.no finder du en 360 
graders optagelse inde fra 570 TK. 

AERO STYLE
Nye ideer giver nye rum

 ` Her sidder du som under åben himmel

 ` Åbent vaskeområde med håndvask i højglans
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 ` 470 DB / JOY  Bo moderne og mobilt



 ` Siddegruppen kan ombygges til en seng

 ` Toiletrum med stil  ` 460 V /  TOFFEE  Sov under stjernerne
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AERO STYLE
Trædekor og 
standardbomiljøer

 ` Calva Apfel

 ` TOFFEE

AERO STYLE
Fordele

 + Aerodynamisk udvendig form
 + I alt 5 udvendige designvarianter – heraf 2 i moderne 
farver med GFK tag og sider (Alle modeller har GFK tag 
som standard)

 + Varianterne White og Silver i glatte plader kan  
udstyres med sorte designelementer på sidevæggene 
(ekstraudstyr)

 + Mørktonet oplukkeligt vindue i ”Privacy Black”
 + Buede rangeringsgreb i aluminium (ekstraudstyr)
 + Gaskasseklap i buet, mørkt kunststofdobbeltglas
 + Stort panoramafrontvindue med baldakin og 
 integrerede spots

 + Udvendigt opbevaringsrum med drypbakke  
(570 TK, ekstraudstyr)

 + Gourmet køkkencenter med 3 kogeblus, skuffer og 
variabel afdækning over kogeblusset

 ` JOY



 ` Behagelige senge med koldskums-
madrasser og trælamelbunde

 ` 3 kogeblus (ekstraudstyr i  
TOURIST SD/HD)

 ` God belysning med forskellige 
lyskilder

 ` Slidstærke betræk

 ` Dometic køleskabe af høj kvalitet

 ` 12 V strømforsyning også 
undervejs via bilens batteri

 ` Tagluge i klart glas er muligt som 
ekstraudstyr (afhængigt af model)

 ` Truma varme med tændautomatik 
(ekstraudstyr ved NEW LINE)

 ` Flotte vandhaner

 ` Oplukkelige vinduer med myggenet 
og mørklægningsrullegardin

 ` Multimediaudstyr med fladskærms-
holder* og højtalere som ekstraudstyr

 ` Thetfort toilet med elektr. skyl

 ` Praktisk magasin ved indgangen 
(afhængigt af model)

 ` Integrerede affaldspande 
(afhængigt af model)

Dethleffs pluspunkter
Fordele i Kompakt-klassen

 ` Hængsler, så lågerne kan åbnes 
helt op

* fladskærmsholder standard i DK/N
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

 ` Lette campingvogne - perfekte til 
små biler

 ` Store serviceklapper for enkel 
opbevaring (afhængig af model)

 ` Letvægts stabilformstøtteben

 ` Kompakte køretøjsmål for en 
afslappende rejse

 ` Stabile rangeringsgreb

 ` Flot forteltlygte (afhængig af 
model)

 ` Hygiejnisk og stabil: Udvendig tils-
lutning til vand, strøm og gas

 ` Robust GFK-tag til beskyttelse 
mod hagl

 ` Spildevandstank på hjul 
(afhængigt af model)
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 ` Påløbsbremse 

 ` Støddæmpere

 ` 3. bremselygte

 ` ALKO ATC muligt som ekstraudstyr

 ` AL-KO mærke-chassiser

 ` Dæk af kendte mærker

Dethleffs 
Sikkerhedsudstyr

Dethleffs 6 års tæthedsforsikring (forudsætter årlige inspektioner mod betaling)



Version White

Hammerslået hvid (Standard) Hammerslået hvid (Standard)

Version White Version Silver Version Silver

Det helt rigtige for enhver
Velkommen til Camper-klassens mangfoldighed! Her finder 
du et særdeles stort modeludvalg. Især børnefamilier og de, 
der holder aktiv ferie, holder af disse modeller med meget ud-
styr. 

Für unbeschwertes Reisevergnügen sorgt das Dethleffs 
 Sicherheitspaket, jetzt inklusive AL-KO Trailer Control (ATC). 
Wie das ESP beim Auto, verhindert es ein Schlingern oder 
Aufschaukeln des Caravans (siehe Seite 76).

Ebenfalls neu: das robuste GFK-Dach und die praktische 
 Fliegengittertüre.
Det har alle campingvogne i Camper-klassen:

 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 + Dach aus robusterm GFK  
 +  198 cm indvendig højde
 +  Strom sparende LED-Vorzeltleuchte
 + Strømbesparende LED forteltlygte (se side 70 – 71) 
 + Gourmet køkkencenter (se side 72 – 73) 
 + Møbler med en smart kabelkanal, som skjuler ledninger 
og gør det nemt at eftermontere f.eks. spotlights og  
stikdåser

 +  Air Plus system med ventilation bag overskabene

Find flere fordele og produktinformationer på side 54 – 55.

Camper-klassen
CAMPER • NOMAD

Bitte übersetzen: Text EXPORT NEU!
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450 FL

 ` Sid behageligt i de afrundede hjørnehynder

CAMPER er en ægte bestseller og kommer derfor også regelmæssigt 
på sejrsskamlen til valg af årets campingvogn! Dens hemmelighed 
er, at den er usædvanlig praktisk og har mange forskellige planløs-
ninger, der dækker forskellige behov. Varianten med stor rundsid-
degruppe er særligt populær. Den er et ægte fritidscentrum for den 
aktive ferie. Der er meget plads til at hygge sig på og også godt med 
plads, hvis der skulle komme overnattende gæster, for siddegrup-
pen kan helt enkelt omdannes til en dejlig dobbeltseng. 

Lige meget hvilken CAMPER, der er den rigtige for dig, så får du al-
tid Dethleffs kendte kvalitet. Det er bl.a. massive hængsler, der gør 
at lågerne kan åbnes på vid gab, rullegardiner med tilbagerulnings-
dæmpning og lang levetid og en riflet metalplade i gaskassen, som 
ikke kan slides op.  Alt er udtænkt og konstrueret med det ene for-
mål at give dig mange års glæde af din campingvogn.  

Naturligvis inklusive Dethleffs Sikkerhedspakke!

CAMPER
Allrounderen til en aktiv ferie

 ` Her er der plads til selv store gryder og pander
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 ` 450 FL / BLUE SKY  Mange direkte og indirekte lyskilder giver en hyggelig atmosfære



670 FKR

 ` Privatsphäre für kleine Camper: Stockbetten mit Falttüre zur Abtrennung

Hvis du rejser med børn, ved du også, hvad der skal til og netop det 
finder du i en CAMPER. Store opbevaringsrum, et solidt, rengørings-
venligt interiør og naturligvis et gourmet køkkencenter med varia-
bel afdækning over kogeblussene samt store rummelige skuffer. 
Lige hvad der skal til, for efter en indholdsrig dag, at kunne lave no-
get lækkert til de sultne maver! 

CAMPER kan fås i virkelig familievenlige grundrids med børneværel-
ser og store, stabile køjesenge (kan bære op til 100 kg). Og de fleste 
modeller kan udstyres med en tredje køjeseng.  

Apropos tredje køjeseng, så prøv at se CAMPER’s XL-varianter, hvis  
du har brug for ekstra meget plads. Her er der endnu mere kom-
fort og bevægelsesfrihed til den ægte feriestemning! Og hver eneste 
CAMPER er som standard udstyret med et Sov Godt-sengesystem, 
der med sine koldskumsmadrasser af høj kvalitet og ergonomiske 
trælamelbunde sørger for ægte afslapning! Læs mere om dette på 
side 70 – 71.

CAMPER
En ven af familien i ordets bogstaveligste 
forstand

 ` Gourmet-Küchencenter mit enorm viel Stauraum 

Tipp: diesen attraktiven  Grundriss gibt es in drei Varianten: 
mit Kinderzimmer, Anrichte oder zusätzlicher Sitzgruppe in 
der Mitte - auch für die  Modelle Nomad und Beduin.

EXPORT Textänderung. 
Bitte übersetzen.

Bitte übersetzen.

EXPORT Textänderung. 
Bitte übersetzen.
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 ` 670 FKR / JOY  Idealer Familiencaravan mit großer Küche und Stockbetten in der Fahrzeugmitte

Bitte übersetzen



 ` … og læg hynderne i og du har en dobbeltseng

 ` De flotte belyste hjørnemoduler er standard i CAMPER

 ` Træk helt enkelt lamelbunden (ekstraudstyr) ud …

 ` Enkeltsengene kan ombygges til en kæmpe dobbeltseng (ekstraudstyr)
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Ekstra fordele ved 
CAMPER

 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 + Hyggeligt møbeldekor i lys Calva Apfel med elegant af-
rundede overskabe

 + Møbelkoncept med overskabe, som skråner ind forne-
den, for mere plads og bedre rumfølelse

 + Grundbelysningen i indgangsområdet kan tændes/sluk-
kes i soveværelset og ved indgangen

 + Moderne formet bagende med tredelt lygtekonsol. Hvis 
uheldet skulle være ude bliver en reparation nemmere

 + En-akslede caravans med bredde 2,5 m kan mod merpris 
bestilles med totalvægt op til 2,0 t 
 
Se en oversigt over yderligere fordele ved CAMPER på  
side 54 – 55.
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CAMPER
Trædekor og 
standardbomiljøer

 ` Calva Apfel

 ` JOY  ` BLUE SKY



740 RFK

 ` Siddegruppen i børneværelset kan bygges om til en seng*

 ` Højglansoverflader i baderummet

Allerede i 1954 præsenterede Dethleffs den første NOMAD. En cam-
pingvogn, der med kvalitet og et smukt interiør, hurtigt opbyggede
en trofast fanskare. Selvom den nuværende NOMAD optisk ikke
har meget tilfælles med sin forgænger, så er de solide grundværdier 
stadig dens kendetegn. De aktuelle modeller har det velkendte
automotive design og to nye bomiljøer.

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

Og naturligvis har NOMAD også Dethleffs Sikkerhedspakke som 
standard.  Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 86.

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

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

NOMAD
Erfaring betaler sig

Bitte übersetzen.
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 ` 740 RFK / CONCERTO  Ideel til børnefamilier. Den mobile feriebolig med plads til alt



560 FR

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

Auf Wunsch lässt sich der  NOMAD sogar mit dem feinen Echtleder 
CORTINA veredeln.

Kort sagt: Her bor du hyggeligt og samtidig elegant. Bliv på de føl-
gene sider overbevist om en stemning med et fremragende lyskon-
cept, som ikke er en selvfølgelighed i denne klasse. Din forhandler 
viser dig selvfølgelig også gerne mere detaljeret, hvad NOMAD kan 
tilbyde.  

NOMAD
Så dejlig kan ferien også være

 ` Bistroatmosfære: Køkken med bardisk

Bitte übersetzen.
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 ` 560 FR / MAGNOLIA  En stor rundsiddegruppe i bag til hyggelige aftner



 ` Stort baderum i bag

 ` Meget opbevaringsplads i overskabene

 ` Fleksible click-spots – få lys, hvor du har brug for det

 ` 650 RET Der große, über die komplette Fahrzeugbreite reichende Sanitärraum 
schließt direkt an das Schlafzimmer an Bitte übersetzen.
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Ekstra fordele ved 
NOMAD

 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 + Intelligentes Möbelkonzept mit nach unten hin eingezo-
genen Dachschränken für mehr Kopffreiheit und ein bes-
seres Raumgefühl

 + Grundbelysningen i indgangsområdet kan tændes/sluk-
kes i soveværelset og ved indgangen

 + Moderne formet bagende med tredelt lygtekonsol. Hvis 
uheldet skulle være ude bliver en reparation nemmere

 + En-akslede caravans med bredde 2,5 m kan mod merpris 
bestilles med totalvægt op til 2,0 t 
 
Se en oversigt over yderligere fordele ved NOMAD på 
side 54 – 55.

NOMAD
Trædekor og 
standardbomiljøer

 ` CONCERTO  ` MAGNOLIA  ` CORTINA Læder (ekstrautstyr)

Bitte übersetzen.



Dethleffs pluspunkter
Fordele i Camper-klassen

 ` 12 V strømforsyning også 
undervejs via bilens batteri

 ` Nyeste Truma-varme med tændautomatik 
og varmluftanlæg

 ` Belyste hjørnemoduler

 ` Oplukkelige vinduer med mygge-
net- og mørklægningsrullegardiner

 ` Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

 ` Hel bodelsdør med myggenetdør 
som standard

 ` Soft close system, så skufferne lukkes 
blødt og lydsvagt

 ` Kvalitetshængsler med stor 
åbningsvinkel

 ` Stor tagluge i klart glas

 ` Gourmet køkkencenter med 
variabel afdækning (se s. 66)

 ` Perfekt sovekomfort med Sov 
Godt-systemet (se side 64)

 ` AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene
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 ` Serviceklap i de fleste modeller

 ` Strømbesparende LED-forteltlygte

 ` Indføringshjælp til håndsving 

 ` Flerdelt bagende for nemmere 
reparation

 ` Tætningsliste integreret i 
skørteprofilen

 ` Stabile, flotte rangeringsgreb

 ` Gaskasse med stabil, riflet 
metalpladebund

 ` Store vand- og spildevandstanke

 ` Bemærk: lyst belyst bagende

 ` Stoßdämpfer

 ` Antischlinger-Kupplung

 ` AL-KO Trailer Control (ATC) verhindert 
das Aufschaukeln des Caravans

 ` Marken Fahrgestelle von AL-KO

 ` Dæk af kendte mærker

* Langzeitgarantie nur für FAMILY CARD Inhaber. Es entstehen zusätzliche Kosten. 

 ` Robustes GFK-Dach zum Schutz 
vor Hagel

Bitte übersetzen.

Bitte übersetzen.

Bitte übersetzen.
Bitte übersetzen.

Bitte übersetzen.

Bitte übersetzen.
Rundum sicher! 
Das Dethleffs Sicherheitspaket 



Version White (Standard VIP)

Hammerslået hvid (Standard) Hammerslået hvid (Standard)

Version White (Standard VIP) Version Silver Version Silver

Forvent det bedste! 
Nyd Dethleffs Komfort-klasse med plads, stil og luksus. 
Hvorfor nøjes med mindre på den bedste tid af året? Gør 
hellere din næste ferie til en uforglemmelig oplevelse! 
 
De ekstra rummelige køretøjer i Komfort-klassen har de 
perfekte forudsætninger for dette. Alene de usædvanlige 
indretninger med eksklusive møbler, betræk i høj kvalitet 
og mange flotte detaljer, gør at komforten er på allerhøjes-
te  niveau hver dag. Alt lige fra den mindste, gennemtænk-
te detalje til den standardmæssige Dethleffs Sikkerhedspak-
ke er udført for din fulde tilfredshed.

Dette har alle campingvogne i Komfort-klassen
 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 + Flotte designermøbler med smukke materialekombina-
tioner

 + Luksus baderum med varmtvandsforsyning og borde i 
højglans 

 + Gourmet køkkencenter med variabel afdækning og store 
skuffer

 + AirPlus-system til ventilation bag overskabene
 + Hel indgangsdør med vindue;  ingen kuldebroer
 + 198 cm indvendig højde
 + Perfekt sovekomfort med det fremragende Sov Godt-sys-
tem (se side 70 – 71)

Se yderligere fordele og produkt information på  
siderne 66 – 67.

Komfort-klassen
BEDUIN • BEDUIN VIP
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670 FAR670 FKR670 FSR

Ikke mange campingvogne har traditioner, der rækker så langt tilba-
ge som Dethleffs BEDUIN. Navnet kendetegner campingvogne med 
eksklusiv teknik og et flot design af meget høj kvalitet.  

Forbigående modetrends og luner findes ikke her – den overbeviser 
hellere med et tidløst, klassisk design. For eksempel med sit
elegante interiør i mørk Edelakacie. Og det markante skifte mellem 
mørke og luse overflader minder om interiøret på en eksklusiv yacht.

Store, rummelige baderum gør starten på dagen til en fornøjelse og 
det dejlige gourmet køkkencenter indbyder til kulinarisk nydelse. 

BEDUIN
Den verdenskendte klassiker

 ` 175 l køle-/fryseskab som ekstraudstyr

 ` 3 kogeblus med variable blus
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 ` 670 FAR / CONCERTO  Sådan ser det du når man bor rummeligt!



 ` 540 DMH / SOLANA  Die offene Bauweise lässt ein unvergleichlich großzügiges Raumgefühl entstehen. 

EXPORT Textänderung 
bitte übersetzen
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Ekstra fordele ved 
BEDUIN

 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 +  Exklusives, bicolor Möbeldesign in Dekor Noce Padano 
und Creme

 + Flotte bordplader med massive kantliste i ægte træ og  
højdejusterbart søjlebordben

 + Flot konfektionerede, rundede hynder
 + Stemningsfuldt lyskoncept med forskellige direkte 
og indirekte lyskilder 
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 ` Praktisk: Endekøkken i bag lige ved siden af indgangen

 ` Rummelige skuffer på ruller og med soft close lukkemekanisme

Serienmäßige Wohnwelten

 ` CONCERTO  ` SOLANA

EXPORT Textänderung 
bitte übersetzen



760 DR

BEDUIN er et prestigeprojekt – også for vores ingeniører, som stiller 
de højeste krav, når det drejer sig om at udvikle den perfekte cam-
pingvogn. Spørgsmålet over alle spørgsmål i vores udviklingsafde-
ling lød derfor: Hvordan kan vi overgå vores mesterværk? Og det en-
tydige svar blev: med specialversionen BEDUIN VIP. 

Den har et eksklusivt flair helt ned i hver eneste detalje. Den smuk-
ke baggrundsbelysning af interiøret giver vores Beduin VIP en smuk 
atmosfære. Ved køkkenoverskabene er det sågar muligt med et far-
veskiftende lys. Detaljer som læderbetræk og det massive søjlebord 
med trækant giver en aura af eksklusiv hotelsuite. Og selvfølgelig 
fremstår  BEDUIN VIP også udvendigt yderst flot med sine glatte pla-
der som standard og mørke, trapezformede vinduer.

BEDUIN VIP
Eksklusiv ferie, hvor du end er

 ` Gourmet-Küchencenter mit Edelstahl-Griffleisten an den Schubfächern

 ` Flot lyssætning

EXPORT Textänderung 
bitte übersetzen
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Ekstra fordele  
BEDUIN VIP

 + Dethleffs Sikkerhedspakke
 +  Flot konfektioneret betræk i ægte læder med flotte rundin-
ger og delvis underskumning for en perfekt siddekomfort 
(alternativt, kan der vælges tekstilbetræk)

 + Fremragende lyskoncept indvendigt bl.a. med baggrunds-
belyste overskabslåger og indirekte belysning i hele  
vognen

 + Bord i høj kvalitet med bred trækant og stabil,  
højdejusterbart søjlebordben

 + Overskabe i køkken med baggrundsbelysning og farveskif-
tende modul

 + Greb i rustfrit stål på køkkenskufferne
 + Glatte plader udvendigt med trapezformede vinduer

 ` Alternative Wohnwelt PALAZZO

 ` 760 DR  Baderum i hele vognens bredde  ` Echtleder BENGASI  ` Textilausstattung PALAZZO (Option)

Serienmäßige Wohnwelten
EXPORT Textänderung 
bitte übersetzen

Bitte BU übersetzen



 ` Fleksible click-spotlights

 ` Nyeste Truma-varme med  
tændautomatik og varmluftanlæg

 ` Indirekte belysning over og under 
overskabene

 ` Thetford toilet med elektrisk skyl

 ` Myggenet ved indgangsdøren

 ` Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

 ` Stort bord med bred trækant

 ` Hel bodelsdør med indvendig 
beklædning og vindue

 ` Stabilt, højdejusterbart 
søjlebordben

 ` Stor tagluge i klart glas

 ` Gourmet køkkencenter med variabel 
afdækning (se s. 72 – 73)

 ` Perfekt sovekomfort med Sov Godt-
systemet (se side 70 – 71)

 ` AriPlus-system til ventilation bag 
overskabene

Dethleffs pluspunkter
Fordele i Komfort-klassen

 ` 12 V strømforsyning også 
undervejs via bilens batteri

 ` Soft close system, så skufferne lukkes 
lydsvagt og blødt
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 ` Serviceklap

 ` Strømbesparende LED-forteltlygte

 ` Indføringshjælp til håndsving 

 ` Markant bagende

 ` Oplukkelige vinduer med myg-
genet- og mørklægningsrullegar-
diner

 ` Tætningsliste integreret i 
skørteprofilen

 ` Stabile, flotte rangeringsgreb

 ` Gaskasse med stabil, riflet 
metalpladebund

 ` Store vand- og spildevandstanke
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en* Langzeitgarantie nur für FAMILY CARD Inhaber. Es entstehen zusätzliche Kosten. 

 ` Bemærk: lyst belyst bagende

 ` Stoßdämpfer

 ` Antischlinger-Kupplung

 ` AL-KO ATC

 ` Marken Fahrgestelle von AL-KO

 ` Dæk af kendte mærker

Rundum sicher! 
Das Dethleffs Sicherheitspaket 

Bitte BU übersetzen

Bitte BU übersetzen

Bitte BU übersetzenBitte BU übersetzen

Bitte BU übersetzen

Bitte BU kürzen



 ` Koldskumsmadras med viskooverflade (ekstraudstyr i NEW LINE, standard i øvrige)

 ` 7-zoners-madras med forskellige hårdhedsgrader (ekstraudstyr)

 ` Fleksible lameller

 ` Regulerbar hoveddel ved enkeltsenge er ekstraudstyr
Dethleffs Sov Godt system
En god nattesøvn er vigtig for en dejlig ferie. Derfor har alle faste 
senge* i vores campingvogne behagelige koldskumsmadrasser og 
trælamelbunde. 

Campingvognene i Camper- og Komfort-klassen har et Sov Godt-
system med koldskumsmadrasser i ekstra god kvalitet og med træla-
melbunde, hvor de smalle trælameller er ekstra smidige og fleksibelt 
lagrede. Resultatet er en perfekt støtte til kroppen og derved en dej-
lig, forfriskende søvn. 

Klimaanlægget i din madras
Vi anbefaler de eksklusive 7-zoners koldskumsmadrasser med 3D 
fugtighedsmembran og viskoelastisk overflade til alle med ekstra 
høje krav eller ved rygproblemer. Den zonevise opbygning af ma-
drasserne understøtter kroppen endnu bedre i forbindelse med det 
viskoelastiske lag. 3D membranen sørger for et tørt og sundt sove-
miljø som et usynligt klimaanlæg. Dette ekstraudstyr er ikke muligt 
til alle vogne i Kompakt-klassen.

Sov som derhjemme
– dejligt afslappende!

Et sundt soveklima
med 3D membran 

* Køjesenge uden koldskumsmadrasser.



64
–

65

 ` Ombyg enkeltsengene til dobbeltseng (ekstraudstyr)

 ` Lamelbund, som kan trækkes ud (ekstraudstyr)

  
So

v 
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Ideen om et gourmet køkkencenter opstod i forbindelse med et ud-
viklingsprojekt i samarbejde med kunder og er et paradeeksempel 
på praktisk funktionalitet. Gaskom furet med sine tre store kogeblus 
samt køkkenvasken er integreret i køkkenbordet, og sparer derved 
plads. På grund af den variable afdækning får du ekstra køkken-
bordsplads, for du behøver kun åbne op for det antal kogeblus, du 
har behov for.   

Få plads til alt i de store køkkenskuffer – sågar gryder og pander er 
der plads til. Den nye soft close teknik med lydsvag lukkemekanisme 
sørger for at skufferne lukkes blødt.

Gashanerne, der er placeret let tilgængeligt i køkkenfronten, er end-
nu et sikkerhedsplus. 

Gourmet-køkkencenteret er standardudstyr i alle vogne i Camper- 
og Komfort-klassen samt i AERo StylE.

Gastronomi
Gourmet køkkencenteret

 ` Stort køle-/fryseskab (Ekstraudstyr i mange modeller)
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 ` Design og funktionalitet i perfekt kombination ` Til det store køkken: Tre kogeblus, der også er egnet til store gryder og pander

 ` Meget afsætningsplads, hvor vandhanen stadig kan bruges med lukket afdækning
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Gastronomi
Gourmet køkkencenteret 



A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

 ` Ikke til at overse: fuld oplyst 
bagende

 ` Støddæmper

 ` Stabilisator (antislingerkobling)

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

 ` Mærke-chassis fra AL-KO

 ` Kvalitetsdæk af kendte mærker

Sikkerhed er tradition hos os og derfor har Dethleffs i mange år 
haft omfattende sikkerhedsudstyr som standard: Dæk af kendte 
vesteuropæiske mærker, kvalitetschassier fra Al-Ko, Al-Ko 
stabilisator og meget mere er den del af Dethleffs standardudstyr i 
de fleste modeller. 

Med den nye Sikkerhedspakke til modelår 2014 er nu alle modeller 
i Camper- og Komfort-klassen som standard udstyret med Al-Ko 
trailer Control (AtC). 

ligesom ESP-systemet i personbiler kontrollerer AtC permanent 
campingvognens kørsel. Selv den mindste sidebevægelse 
bliver opfanget og bevirker at bremserne straks aktiveres, så 
campingvognen ikke kommer i slyng. 

Vurderingen fra det tyske ADAC: 
”Helt klart anbefalelsesværdigt”

Dethleffs Sikkerhedspakke*:
 + tag i modstandsdygtigt GFK
 + Myggenetdør
 + Sikkerhedskomponenter som f.eks. Al-Ko AtC, stabilisator, 
kvalitetsdæk, støddæmper etc. 

* Standardudstyr i CAMPER, NOMAD, BEDUIN, BEDUIN VIP 

Din sikkerhed!
Dethleffs SikkerhedspakkeKom sikkert  frem*

O AL-KO ATC 
+ komplet 
 sikkerhedspakkeO Stabilt GFK-tagO Myggenetdør



 ` (2)

 ` (1)

 ` (1)

 ` (1)
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(1) Dethleffs kamerasystemer - 
kom sikkert frem og tilbage (ekstraudstyr)
Et dårlig udsyn bagud på grund af vibrerende spejle er en 
sikkerhedsrisiko. Med vores innovative kamerasystemer kan du hele 
tiden se, hvad der foregår bag og sågar rundt om din campingvogn 
– i brilliant kvalitet. 
overhalinger i lange motorvejssving? Rangering uden hjælp fra 
andre? Et bakkekamera giver en værdifuld hjælp og beskytter mod 
dyre uheld. 
og 360 graders top-view systemet er helt nyt. Med data fra flere 
kameraer, der er installeret rundt om på campingvognen , opnår 
man et fugleperspektiv som vises på skærmen. Sådan kan du hele 
tiden se, hvad der sker rundt om din campingvogn – både under 
kørsel og når du holder stille. Din Dethleffs forhandler giver gerne 
uddybende information om de forskellige kamerasystemer. 
 

(2) Truma Mover XT (ekstraudstyr)
Din personlige uafhængighedserklæring med den enestående 
truma Dynamic Move technology®: Med Mover Autarkpakken 
kan du rangere din campingvogn helt uden hjælp fra andre med 
ultimativ præcision og 100% ligeud også over ujævnheder og 
forhindringer. til pakken hører en komplet 12 V forsyning med bl.a. 
batteri, ladeapparat og kontrolpanel. Sådan kan du også uden 230 
V-tilslutning nyde den ægte frihed ved camping. 

Dethleffs pluspunkter
Sikkerhed, komfort og uafhængighed



 ` Sid under stjernehimlen (ekstraudstyr til udvalgte modeller)

 ` Integreret Jehnert højtaler 
system

 ` Radio/CD – hhv. DVD-Tuner 
(ekstraudstyr)

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

Sound-pakke 1 (ekstraudstyr):
Kvalitetshøjttalere, integreret i møbelinteriøret, sørger for en god 
lydoplevelse:

 + 2 kvalitetshøjttalere (3-vejs Coac-system, inkl. afdækningsgitter)

Sound-pakke 2 (ekstraudstyr):
For en ekstra kraftfuld, rum-fyldende lyd! De fremragende Jehnert 
højttalere er elegant integreret i møbel-hjørnedelene og belyst med 
lED-belysning bagfra:

 + Jehnert Soundbox 5-kanal 
strømsparende digital 5-kanal-forstærker med enorm god lyd 
takket være 56 bit DSP teknologi

 + 2 Jehnert højttaler-systemer 
integreret, akustisk kalibreret 2 vejs-højttalersystem (2 x 200 watt)

 + Subwoofer, dyb basgengivelse (200/400 watt)

Begge Sound-pakker kan kombineres med radio CD/DVD tuner eller 
satellitanlæg.

Dethleffs Pluspunkter
En nydelse for øjne og ører

 ` Fladskærm 22” (ekstraudstyr)
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Vort bidrag 
til et godt indeklima

AirPlus – ventilation bag overskabene
Hvis varmt luft hurtigt bliver afkølet opstår der fugt – på camping-
vogne sker det hovedsagligt udvendigt, når der er meget koldt 
udenfor.  Med AirPlus systemet ventilerer vi  bag overskabene og 
opnår derved et ventilationskredsløb, der forhindrer dannelsen af 
kondensvand. Resultatet: sundt indeklima uden dannelse af skimmel 
eller fugtskjolde.

Førsteklasses isoleringsværdier
Jo bedre isolering af køretøjet, jo mindre energi skal der forbruges 
enten til opvarmning eller nedkøling. Dethleffs anvender 34 mm 
vægtykkelse og 41 mm gulvtykkelse – værdier over gennemsnittet, 
som er garant for en førsteklasses isolering.

Vinter-komfort-pakker (ekstraudstyr) til vinter-fans
Med vores vinter-komfort-pakker er din campingvogn klar til 
vinterbrug: med bl.a. isolerede og elektr. opvarmede spildevandsrør 
og vandlås, styrofoam isolering (XPS), elektr. gulvvarme og el-
tillægsvarme.
Efter ønske er det også muligt at tilvælge vinter-komfort-pakke 
med AlDE varmvandsopvarmning. Denne løsning garanterer 
temperaturer som derhjemme og arbejder helt uden blæser. Ideelt 
for allergikere!

Din Dethleffs forhandler giver dig gerne råd om, hvordan du får 
størst mulig fornøjelse ud af vintercamping.

 ` Godt isoleret: Vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm

 A
irP

lu
s 

Pl
us

pu
nk

te
r



Kvalitetsmanagement
Gennemtænkt fra A til Z 

Vores kvalitetskrav:
Altid bedre! 

Når du køber en Dethleffs, får du et køretøj af allerhøjeste kvalitet. 
Vores fabrik i Isny i Allgäu er udviklet til at være en af de mest 
moderne produktionssteder for fritidskøretøjer i hele Europa – med 
højt motiverede medarbejdere. Quality made in Germany har i 
mere end 80 år været vores kendetegn. Kombinationen af erfaring, 
moderne know how og kundeorienteret praktisk anvendelighed er 
enestående inden for branchen.

Med stadige kvalitetskontroller på alle produktionstrin og specielle 
tests, hvor køretøjer igen og igen bliver underlagt strenge 
kontroller, kan vi garantere vores fremragende kvalitetsstandarder. 

Praktik bliver også sat i højsæde i udviklingen: Inden for rammerne 
af vores systematisk anlagte udviklingsprojekter i samarbejde 
med kunder supplerer vi vores ingeniørers viden med brugernes 
praktiske erfaring. Derved har også innovative nye udviklinger altid 
den nødvendige mængde praktisk anvendelighed.

Kom og kig med. 
oplev live hvordan vores campingvogne bliver produceret ved én af 
vores ugentlige fabriksrundvisninger! Få mere information om dette 
hos din forhandler. 

Kvalitet er en gennemgående 
proces, der allerede begynder 
med udviklingen af køretøjerne. 
Allerede på dette tidlige stadie 
lægges grundstenen for Dethleffs 
høje kvalitetskrav ved udvælgelsen 
af de bedst egnede materialer, 
leverandører og den perfekt 
afstemte produktionsproces. 

Dette krav betyder frem for alt én 
ting for os: En utrættelig søgen 
efter forbedringer – efter den 
optimale løsning. Det er grund 

nok for os til at investere i kontinuerlig forskning og udvikling, i nye 
produktionsanlæg og selvfølgelig i vores medarbejdere.

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

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

Peter leichtenmüller
Fabriksleder
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 ` Stadige kvalitetskontroller

 ` Højtudviklede lagersystemer

 ` Informationssystem, der understøttes af stregkoder

 ` Effektive produktionsprocesser garanterer højeste kvalitet



1933 1936 1952 1965 1982

Achtung: Bild auf verdrängen stellen!!!
Nur bei Export!

1931 Piske- og skistavsfabrikanten Arist Dethleffs opfinder 
campingvognen og lægger dermed grundstenen til en 
succeshistorie. Et år efter kører han ud på sin jomfrurejse, 
som vækker stor opmærksomhed og ikke kun i Isny.
1936 Driftsafdelingen ”Dethleffs campingsvognsbyggeri” 
beskæfter nu 6 faste medarbejdere. De seneste to år frem-
stiller Gebrüder Dethleffs oHG campingvogne på bestilling.

1952 Hos Dethleffs starter seriefremstillingen af 
campingvognene touRISt og CAMPER.
1965 Den elegante SENIoR er den dyreste campingvogn i 
sortimentet.
1982 Den moderne NoMAD med integreret gaskasse bliver 
præsenteret
2000 Dethleffs indleder en design-offensiv med AERo 
 touRISt, som man aldrig tidligere havde set.
2006 Caravaning Design Award til den multifunktionelle 
VARI med den første højdejusterbare dobbeltseng, et 
variabelt baderum og en stor serviceluge i bag.
2008 Den smarte FAMIly CARAVAN præsenteres. udviklet 
sammen med 5 familier og fuld af praktiske ideer. 
2010 CARAlINER er den mest luksuriøse premium-
campingvogn, Dethleffs nogensinde har bygget.
2012 En helt ny campingvognsgeneration ser dagens lys 
og bliver præmieret: BEDuIN VIP får Caravaning Design 
Award 2012/2013.

Milepæle
i Dethleffs 80-årige historie



2000 2006 2008 2010 2012
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Entfällt in Export (ausser NL)
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Entfällt in Export (ausser NL)



Entfällt in Export (ausser NL)
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Entfällt in Export (ausser NL)



Entfällt in Export (ausser NL)



Dies ist ein Finanzierungsangebot der Dethleffs Finance,  
ein Service Center der Santander Consumer Bank, Santanderplatz 1, 41061 Mönchengladbach.
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Entfällt in Export (ausser NL)



1933 1936 1952 1965 1982

Entfällt in Export (ausser NL)



2000 2006 2008 2010 2012

Entfällt in Export (ausser NL)



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

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

Vi takker alle vores partnere for et god samarbejde: 
Deuter Sport GmbH & Co. KG, www.deuter.com · Rapunzel Naturkost GmbH, www.rapunzel.de ·  
Rösle GmbH & Co KG, www.roesle.de · Rosenthal GmbH, www.rosenthal.de ·  
VAUDE Sport GmbH & Co. KG,  www.vaude.com · WMF AG, www.wmf.de
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Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej  2 • DK-7100 Vejle 
cn@dethleffs.dk • www.dethleffs.dk • www.dethleffs.no

DK/N


