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Dethleffs fordele – symbolforklaring
I Dethleffs campingvogne er der mange smarte idéer og standardudstyr for din sikkerhed 
og komfort. Ikonerne viser dig, i hvilke campingvogne du finder de enkelte dele.  

Læs også mere om fordelene på www.dethleffs.dk hhv. www.dethleffs.no eller spørg din 
forhandler.

Fordele for familien Fordele ved komfort Fordele ved udstyr Fordele ved sikkerhed

Happy Family: Planløsninger med køje-
senge – ideel til familer. 3. køjeseng er 
muligt som ekstraudstyr.

Praktisk køkken med store skuffer,  
udtræksskab og 3 kogeblus med  
elektrisk tænding (se side 51).

Fremad i trafikken – også på motorvejen 
med tempo 100. Få mere information  
ved din forhandler.

Taget er i modstandsdygtigt GFK –  
beskytter mod alle vejrforhold  
(se side 52 – 53).

Spar plads: Den underste køje kan klap-
pes op for mere opbevaringsplads eller 
plads til leg (afhængigt af model).

Ekstra køkken-komfort: 4 effektfulde 
kogeblus, rummelige opbevaringsrum  
og mange hylder (se side 51).

Vinterspecialist! Vinteregnede camping-
vogne med Vinterkomfort pakker som 
ekstraudstyr.

Sikkerhed frem for alt. Endnu mere sik-
kerhed på rejsen med Sikkerheds-pakken 
(ekstraudstyr).

Cool tower! Ekstra stort køleskab med 
min. 142 l køl og 15 l frostboks.

SovGodt: Faste senge med 7-zoners  
EvoPoreHRC premiummadrasser på ergo- 
nomiske trælamelbunde (se side 50).

For et sundt indeklima: Optimal  
ventilation bag ved overskabene  
forhindrer kondensdannelse.

Sikker på rejsen: Mærkeunderstel fra 
sikkerhedsspecialister (se side 52 – 53).

Cool tower! Ekstra stort køleskab med 
min. 175 l køl og 15 l frostboks. 

Mere benplads: Søjlebordben med let-
gående sænkning til sengeombygning i 
siddegruppen.

Kom indenfor: 70 cm bred  
XXL-indgangsdør.

Sikkerhedskobling: Modvirker effektivt 
slingren og krængning (se side 52 – 53).

Enkel indstigning: Med sænket coupé- 
indgangstrin.

Sikker undervejs takket være bremse- 
værdier, som ligger over gennemsnittet 
samt automatisk justering.

Bevægelsesfrihed: Den separate bruser og 
vaskeområdet bliver til et stort baderum 
(Afhængigt af planløsning).

2



Indhold

Billederne på de følgende sider viser delvist ekstraudstyr 
mod merpris.

   4 
   5 
 
 6 – 11 
 
 14 –  23 
 26 –  35 
 38 –  47

Velkommen i camping familien 
Dethleffs familien 
 
Modeloversigt 
 
Camper 
Nomad 
Exclusiv 

Dethleffs SovGodt-systemer 
Gourmet madlavning 
Dethleffs sikkerhedspakke 
Vinterspecialisten fra Allgäu 
Kvalitetsmanagement 
Vores service for dig 
Dethleffs Family Stiftung 
Dethleffs historie

   50 
   51 
 52 – 53 
 56 – 57 
 58 – 59 
 60 – 61 
 62 – 63 
 64 – 65 
   

3



Kære læser!
Elsker du naturen? At være ved vandet eller i bjerge-
ne, bare du er udenfor? At lade dig drive med, blive 
et par dage længere et sted eller simpelthen køre 
videre med det samme, hvis det ikke er interessant 
at blive? Så er du helt det rette sted her hos en ven 
af familien. 

For mere end 85 år siden lavede Arist Dethleffs den 
første campingvogn i Isny, Allgäu i Tyskland, da han 
ikke ville undvære familien på sine forretningsrejser. 
Familien, og det vi forbinder med den, har derfor en 
særlig status hos os, når det gælder pålidelighed, 
tillid og rådgivning – både før, under og efter købet. 
Og når du rejser med din Dethleffs, vil du også  
kunne mærke denne pålidelighed. 

I hvert køretøj er der mere end 85 års erfaring og 
meget know-how fra vores kunder – for per tradition 
har vi altid haft et tæt samarbejde med vores kunder 
i udviklingsarbejdet.

Start dit personlige Dethleffs-eventyr med hele bør-
neflokken, alene eller sammen med din partner! I er 
hjerteligt velkomne i Dethleffs familien!

Med venlig hilsen 
Alexander Leopold 
Adm. direktør

4



Vores målsætning: Din tilfredshed
Noget for enhver
Om I rejser som par, med hele familien eller med 
gode venner så er alle de, der kan lide at have  
en mobil fritid sammen med andre, velkomne i  
Dethleffs familien. 

Garanti 
Din nye Dethleffs campingvogn har en omfattende 
fabriksgaranti, som giver dig ekstra sikkerhed. 
 
6 års tæthedsgaranti  
Dethleffs 6 års tæthedsgaranti på køretøjet giver 
tryghed og forhøjer værdien. (Forsikringen forudsæt-
ter årlige inspektioner hos din Dethleffs forhandler 
mod betaling)
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Camper
Familiecampingvogn | fra side 14

Nomad
Erfaring betaler sig | fra side 26

Camper har et stort udvalg af planløsninger med køjesenge og korte 
rejsevogne til aktive campister. Med det omfangsrige standardudstyr  
er alt med ombord som standard. Eventyret starter her.

Nomad er ideel for alle de, der leder efter en elegant campingvogn med 
udstyr af høj kvalitet. Der er et fantastisk udvalg af praktiske planløs-
ninger til aktive par. Og når der kommer besøg kan siddegruppen helt 
enkelt ombygges til en behagelig seng.

Camper

Tilladt totalvægt* 1.360 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 635 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 FMK

Nomad

Tilladt totalvægt* 1.360 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 713 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 ER

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen * Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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Exclusiv

Tilladt totalvægt* 1.800 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 788 til 942 cm

Totalbredde 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 4 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 RET 

Exclusiv
5-stjernet campingferie | fra side 38

Exclusiv overbeviser med sin moderne stil. Flotte materialer med en 
stemningsfyld indirekte belysning og smarte detaljer formidler elegance 
og luksus.

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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Modeloversigt campingvogne 2018

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkeltakslet Enkeltakslet Enkeltakslet Dobbelt–aksel Enkeltakslet Dobbelt–aksel Enkeltakslet Dobbelt-aksel

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Vogne med køjesenge
Som en ven af famlien lægger vi ekstra meget vægt 
på at have et bredt udvalg af køjessengsvogne. 
Det maksimale antal sovepladser fremkommer 
ved ombygning af siddegruppe til en seng og ved 
ekstraudstyret 3. køjeseng.

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMK

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Vogne med dobbeltseng
En stor liggeplads til to personer: Hvis I deler seng 
hjemme, hvorfor så ikke også på ferien?

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DR

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Vogne med enkeltsenge
Rejs sammen på ferie, brug tid sammen men sov 
i egen seng – det er muligt i vores vogne med 
enkeltsenge. 

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ER

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

*  Du finder yderligere informationer i vores  
separate Kompaktklasse katalog 2018

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7

max.
7
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c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkeltakslet Enkeltakslet Enkeltakslet Dobbelt–aksel Enkeltakslet Dobbelt–aksel Enkeltakslet Dobbelt-aksel

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Vogne med køjesenge
Som en ven af famlien lægger vi ekstra meget vægt 
på at have et bredt udvalg af køjessengsvogne. 
Det maksimale antal sovepladser fremkommer 
ved ombygning af siddegruppe til en seng og ved 
ekstraudstyret 3. køjeseng.

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMK

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Vogne med dobbeltseng
En stor liggeplads til to personer: Hvis I deler seng 
hjemme, hvorfor så ikke også på ferien?

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DR

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Vogne med enkeltsenge
Rejs sammen på ferie, brug tid sammen men sov 
i egen seng – det er muligt i vores vogne med 
enkeltsenge. 

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ER

På
by

g-
ni

ng
slæ

ng
de

Bredde 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

max.
8

max.
7

max.
8

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7
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c’joy & c’go – velkommen indenfor
Kompakt, trendy og let på ferie – så skal du vælge 
vores c’joy og c‘go modeller. Praktisk udstyret og 
med friske, trendy bomiljøer, der skaber glæde og 
gør det ekstra sjovt at campere. 

Ideelle til spontane og korte rejser og desuden skå-
ner de feriebudgettet – både i anskaffelse og hvad 
benzinforbruget angår!

Mange af disse modeller kan sågar trækkes af  
mindre biler.

Så pak teltet væk og oplev friheden ved camping  
på en ny måde!

Modellerne finder du i vores separate katalog for 
kompakt-modellerne eller på vores hjemmeside.
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Familiecampingvogn
Med omfangsrigt standardudstyr, meget op-
bevaringsplads og et stor udvalg af planløs-
ninger med køjesenge og korte rejsevogne 
er Camper den ideelle campingvogn til alle 
der elsker eventyr. 

Sikker på rejsen
Det standardmæssige sikkerhedsudstyt i 
Camper sørger for en god rejseoplevelse:  
De mange moderne sikkerhedskomponen-
ter, som f.eks. mærkechassis af høj kvalitet, 
Octagon-akselstøddæmpere og antislinger- 

koblingen bidrager til dette. men også den 
selvjusterende AAA Premium bremse er 
med som standard. Den sørger for en kortere 
bremselængde og er derfor en ægte sikker-
hedsfordel. 

Camper fordele
ªª Klar til start med det samme på grund af omfangsrigt standardudstyr
ªª Moderne interiør med et rummeligt udtryk. Vælg mellem tre tidløse 
bomiljøer
ªª Stort udvalg i famlieplanløsninger med køjesenge
ªª Korte rejsevogne på under 7 meters totallængde 
ªª Dethleffs sikkerhedsudstyr (se side 52 – 53) 

Du finder en oversigt med billeder over yderligere fordele ved Camper på 
side 22 – 23.

Camper
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Camper

Alsidighed

ªª Rosario Cherry ªª Møbeldekor Rosario Cherry med åretegning på tværs

ªª Bolivia ªª Cosmoªª Catania
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ªª Hel bodelsdør med myggenetdør ªª Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund og 
luge, der åbnes opad 

ªª  Oplukkelige vinduer med myggenet- og  
mørklægningsrullegardiner

ªª  Flerdelt bagende for nemmere reparation

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr) 
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Allrounderen til en aktiv ferie
Pulsen stiger og hjertet slår hurtigere. Camperen 
vinder alles hjerter. Dens hemmelighed er, at den  
er usædvanlig praktisk og har planløsninger, der 
dækker forskellige behov. De mange opbevarings-
muligheder gør den til det perfekte centrum for ak-
tive campister. Der er også godt med plads, hvis der 
skulle komme overnattende gæster, for siddegrup-
pen kan helt enkelt omdannes til en dejlig dobbelt-
seng på grund af det letgående søjlebordben. 

Madlavning skal være sjovt i feriem
Her bliver både store og små campister mætte: På 
de tre kogeblus med elektrisk tænding kan man let 
tilberede et perfekt måltid til selv den helt store 
familie.

De friske ingredienser opbevares i det 142 l store 
køleskab. Flasker og krydderier finder plads i det 
praktiske udtræksskab. Service, potter og pander 
kan være i de rummelige skuffer. For øvrigt: Camper 
har varmtvandsforsyning med som standard. 

En oversigt over Dethleffs fordele og symbol-
forklaringer finder du på side 2.

ªª De behagelige enkeltsenge kan ombygge til en kæmpe dobbeltseng  
(ekstraudstyr).

ªª Praktisk køkken med store skuffer og apoteker-flaskeudtræk.

Camper

550 ESK
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ªª 550 ESK | Catania:  Det er familievenligt: I Camper er der et stort udvalg af planløsninger med køjesenge. 3. køjeseng er for det meste muligt som ekstraudstyr.
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Ven af familien

ªª Ved at klappe den underste køje op, opstår der et stort legerum  
(ikke muligt med 3. køjeseng, ekstraudstyr).

ªª Meget bevægelsesfrithed til at vaske sig, tage tøj på og lege.

Camper er som skabt til familier. Når du rejser med 
børn, vil du komme til at sætte pris på de mange 
familievenlige fordele: Store opbevaringsrum og et 
stabilt, rengøringsvenligt interiør.

Et paradis for børn 
Camper kan fås i mange familievenlige planløsnin-
ger med separate børneværelser og store, stabile 
køjesenge med behagelige 7-zoners EvoPoreHRC 
madrasser. I udvalgte modeller kan man sågar få 
en tredje køjeseng (ekstraudstyr). Køjesengene kan 
belastes med på til 80 kg og er derfor også velegne-
de til store campister. 

For at få mere plads, kan den underste køjeseng 
klappes op (ikke muligt ved ekstrasudstyr 3. kø-
jeseng). I køjesengene, der er placeret på langs i 
vognen, opstår der derved en stor „legeplads“ og i 
vogne med køjesenge på tværs i bag bliver det til en 
stor „garage“ i bag til den store feriebagage.

Til den store børneflok
Prøv at se Camper’s XL-varianter, hvis du har brug for 
ekstra meget plads. De store tandemakslede vogne 
med en bredde på 250 cm og en længde på over  
8 m (f.eks. Camper 740 RFK) er der endnu mere  
komfort og bevægelsesfrihed! Og det gælder også 
sengene. Hver eneste Camper er som standard ud-
styret med et SovGodt-sengesystem! 
Læs mere om dette på side 50.

Camper

540 QMK
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ªª 540 QMK | Cosmo: Det praktiske søjlebordben giver meget benplads i siddegruppen. Og når siddegruppen skal bygges om til en seng, fungerer det helt ukompliceret.
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+ Fordele

ªª Panorama Heki-tagluge med LED-belys-
ning giver lys og luft i vognen

ªª AirPlus-system til ventilation bag overskabene (se side 57)

ªª Standard med varmtvandsforsyning ªª Stort 142 l køleskab med 15 l frostboks 
(afhængigt af planløsning)

ªª Gourmet køkken med praktisk udtræks-
skab til flasker

ªª  Kvalitetshængsler med stor åbnings- 
vinkel og Softclose

ªª Praktisk magasinklap ved indgangen 
(afhængigt af planløsning)

ªª Højdejusterbart søjlebordben for mere 
benplads

ªª Fleksible click-spotlights og USB- 
stikdåse

ªª Perfekt sovekomfort med Sov Godt- 
systemet (se side 50)

ªª 12 V strømforsyning og LED-indikation 
ved defekt sikring

Camper
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Din sikkerhed!

ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª Skørtskinne integreret i hjulspoiler ªª  Standard med serviceklap som let giver adgang til opbevaringspladsªª Miljøvenligt: Spildevandstank på hjul i 
gaskassen

Din sikkerhed ligger os særligt på sinde. Derfor finder du detaljerede 
informationer om vores vognes sikkerhedsudstyr på side 52 – 53. 

ªª Stor „garage“ i bag pga. opklapbar  
køjeseng (afhængigt af planløsning)

ªª Med Big Foots står du fast på alle slags 
underlag (ekstraudstyr)

ªª Robust GFK-tag som beskyttelse mod 
hagl som standard
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Nomad

Erfaring betaler sig
Nomad er en af de mest populære modeller  
i Dethleffs program. Dens elegante interiør, 
stilfulde detailløsninger og ikke mindst det 
omfattende standardudstyr, gør den til den 
perfekte campingvogn for den kræsne campist. 

Noget for alle
Med såvel de smalle rejsevogne, som de 
større luksusvogne, tilbyder Nomad et stor 
udvalg af velgennemtænkte indretninger til 
par, som rejser alene. Skulle gæster melde 
deres ankomst, kan der hurtigt skabes ekstra 
sovepladser.

Sikker på rejsen
„Ferien starter ved afrejsen“, et camping- 
slogan, som virkelig gør sig gældende ved 
Nomad, som med sine topmoderne køre-
egenskaber, gør ferien til en afslappende 
oplevelse. 
 
Hvad enten det handler om mærkechassiset 
i høj kvalitet, Octagon akselstøddæmperne, 
stabilisatorerne eller de selvjusterende AAA 
Premium bremser, så er alle komponenter 
nøje afstemt efter hinanden og giver dermed 
den optimale køresikkerhed. 

Nomad fordele 
ªª Dethleffs sikkerhedsudstyr, se side 52 – 53
ªª Stort udvalg af enkelt- og dobbeltsengsmodeller
ªª Omfattende standard udstyr
ªª Udsøgte bomiljøer med stemningsbelysning 
ªª Der kan vælges mellem to afdæmpede og elegante indretningstekstiler
ªª Sædepolstre med behagelige toppuder 
ªª Veludstyret gourmetkøkken
ªª Afslappende søvn på 7 zone EvoPoreHRC madrasser 

Se en oversigt over yderligere fordele ved Nomad på side 34 – 35.
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Nomad

Alsidighed

ªª Almeria Esche ªª Møbeldekor Almeria Esche med åretegning på tværs

ªª Casa ªª Merida
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ªª Indgangsdør med myggegitter og vindue ªª  Standard med serviceklap som let giver adgang til 
opbevaringsplads

ªª Højdejusterbart søjlebordben for mere benplads ªª Robust GFK-tag som beskyttelse mod hagl som 
standard

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr) 
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650 ER

Erfaring betaler sig

ªª To 95 cm bredde enkeltsenge sørge for den gode søvn. Og det rummelige bade-
værelser med designerhåndvask er lige ved siden af.

ªª Folde-skydedøre adskiller soveområdet fra opholdsområdet.

Allerede i 1954 præsenterede Dethleffs den første 
Nomad. En campingvogn, der med kvalitet og et 
smukt interiør, hurtigt opbyggede en trofast fanska-
re. De nutidige modeller bygger videre på disse 
solide grundværdier og præsenteres med detaljer af 
høj kvalitet.

Nomad-Komfort
Den nyeste Nomad-generationen tilbyder en enestå-
ende velværeatmosfære. Polster med påsatte puder 
indbyder til hyggestunder. Det højdejusterbare søjle-
bord sørger for rigeligt plads til benene. Den indirek-
te belysning skaber en behagelig stemning og med 
det smarte møbeldesign og designerhåndvasken 
adskiller Nomad sig fra andre campingvogne.

En god nats søvn opnås via SovGodt-systemet med 
behagelige 7-zoners EvoPoreHRC madrasser i alle 
faste senge og køjesenge. Sammen med den ergo-
nomiske fjedring danner det et fint afstemt sovesy-
stem, sådan at man også i ferien får den bedste 
søvn. Alle enkeltsenge er forbundet ved skulderom-
rådet med en ekstra hynde.

Nomad
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ªª 650 ER | Merida: Til hyggelige aftener: De påsatte puder i den stor siddegruppe ser ikke kun godt ud, de er også utrolige bekvemme. Masser af plads til ben og fødder med det praktiske søjlebord.
31



530 DR

Så dejlig kan ferien også være

ªª Du kan komme op i den store dobbeltseng fra tre sider.

ªª Rummeligt køkken med praktisk udtræksskab, 142 l køleskab og 3 kogeblus 
med elektrisk tænding.

Den som elsker kvalitet er det rigtige sted i en 
Nomad. Her bor man ikke kun komfortabelt og godt 
men også med stil. Det nyeste træ-dekor „Almeria 
Esche“ fremtræder både moderne og hjemligt. De 
langsgående træ-strukturer får vognen til at se end-
nu større ud. To alternative bomiljøer i varme farver 
indbyder til afslapning.

Til hobby-kokke
Det smarte Gourmet-køkken tilbyder 3 kogeplader 
med elektrisk tænding. Et praktisk udtrækksskab og 
store skuffer til diverse køkkenudstyr. Friske varer 
opbevares i det store 142 l køleskab, hvor det også 
er stående plads til 1,5 l flasker. Et ekstra kom-
fort-punkt: varmtvandsforsyning som standard.

Nomad
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ªª 530 DR | Casa: Ser flot ud og er også egnet som en behagelig soveplads. Den indirekte belysning sørger altid for hygge.
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ªª  Kvalitetshængsler med stor åbnings- 
vinkel og Softclose

ªª Indirekte belysning spreder hygge ªª Perfekt sovekomfort med Sov Godt- 
systemet (se side 50)

ªª AirPlus-system til ventilation bag over-
skabene (se side 57)

ªª Fleksible click-spotlights og USB- 
stikdåse

ªª 3 kogeblus med elektrisk tænding (se side 51)

ªª Standard med varmtvandsforsyningªª Stort 142 l køleskab med 15 l frostboks 
(afhængigt af planløsning)

ªª Gourmet køkken med praktisk udtræks-
skab

ªª Rammevinduer er garant for optimal 
isolering (ekstraudstyr)

ªª Praktisk magasinklap ved indgangen 
(afhængigt af planløsning)

ªª Stor Heki-tagluge med LED-belysning 
giver lys og luft i vognen

+ Fordele

Nomad
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ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte ªª  Flerdelt bagende for nemmere  
reparation

ªª Skørtskinne integreret i hjulspoiler

ªª Gaskasse med stabil, riflet metalplade-
bund og lugen, som åbner opad 

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª Miljøvenligt: Spildevandstank på hjul i 
gaskassen

Din sikkerhed!
Din sikkerhed ligger os særligt på sinde. Derfor finder du detaljerede 
informationer om vores vognes sikkerhedsudstyr på side 52 – 53.

ªª Skibox: Perfekt opbevaringsrum til vintersportsudstyret (ekstraudstyr)

ªª Med Big Foots står du fast på alle slags 
underlag (ekstraudstyr)
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Exclusiv

Nyt friskt pust til luksus-camping
Ud i naturen og få luft under vingerne, men 
med stil og uden at gå på kompromis med 
komforten – det er Exclusiv. Flot bearbejdede 
materialer, moderne overskabslåger med 
3D-pynteelementer, en dæmpbar indirekte 
belysning og skønne detaljer formidler este-
tik og komfort. 

GourmetPlus-køkkenet giver lyst til at lave 
mad. Med den belyste køkkenbagvæg, stort 
køkkenbord og fire kraftige gasblus kan man 
nemt trylle en tre-retters menu frem. Den 
dæmpbare belysning i opholdsrummet og 
højrnenakkestøtterne i siddegruppen ind-
byder til at man lænser sig tilbage og nyder 

livet. En belyst liste udvendigt i skulderhøjde 
over hele vognens sidevæg gør at man også 
kan tilbringe de dejlige sommeraftner uden-
dørs med stil. 

Hvis du lægger vægt på komfort, vil du elske 
Exclusiv. Hvorfor? Det viser vi dig på de føl-
gende sider. 

Exclusiv fordele 
ªª Stort udvalg: Raffinerede bomiljøer i stof eller læder (ekstraudstyr) som 
kombinationsmulighed til den stilfulde møbeldekor
ªª Eksklusiv stemning: Indirekte belysning og belyst køkkenbagvæg 
ªª Eksklusivt design: Udvendigt med smarte detaljer som f.eks. træktøj- 
safdækning, pyntelister i krom og belyst liste midt på vognen 
ªª Gourmet-ferie helt enkelt: GourmetPlus-køkken med fire kraftige  
kogeblus og meget plads til tilberedning 
ªª Lyst og flot: Belyste overskabslåger (ekstraudstyr)
ªª Velkommen ind Coupé-indstigning med ekstra bred indgangsdør 

Du finder en oversigt med billeder over yderligere fordele ved Exclusiv på 
side 46 – 47.
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Alsidighed

ªª Dakota eg med moderne 3D-pynteelement ªª Dakota eg med integreret LED-belysning i høj kvalitet (ekstraudstyr)

ªª Amaroªª Lavin ªª Læder Fascino (ekstraudstyr)ªª Læder Castello (ekstraudstyr)

Exclusiv
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ªª Velkommen ind Coupé-indstigning med ekstra bred 
indgangsdør (70 cm)

ªª Baglygtekonsol med integreret lygter ªª Plissé rullegardiner, af høj kvalitet, for mørklægning 
og afskærmning

ªª Belyst liste i skulderhøjde over hele vognens side 

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) ªª Glatte plader, Silver-Metallic (ekstraudstyr)
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5-stjernet campingferie

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

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

Nyd rummet, stilen og den luksus som tilbydes i 
denne modelrække. Den elegante indretning med 
den effektfulde stemningsbelysning minder om  
interiøret på en yacht. Det er på høje tid sammen  
at komme ud og opleve verden.

Michelin-køkken
GourmetPlus køkkencentret med fire kogeblus i høj 
kvalitet indbyder til en kulinarisk opdagelsesrejse.  
Gourmet på ferien kræver plads til udskæring, 
filetering og sautering mv. Plads er der nok af – også 
takket være det opklappelige, stabile køkkenbord. 
Opbevaring af bl.a. frisk fisk i det store køle-frost-
skab. Aperitiffen venter dejlig nedkølet i køleskabets 
flaskeholder når det bliver cocktail-tid. Apropos 
flasker: olie, eddike og lignende er på bedste vis 
opbevaret i udtræksskabet. De store skuffer har 
rigeligt med plads til service, pander og gryder af 
enhver art.

ªª Tid til afslapning. Komfortabel nakkestøtte betrukket med læder.

560 FR

Exclusiv
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ªª 560 FR | Castello: Lækre læderhynder og indirekte lyskilder med dæmper sørger for en særlig hyggelig stemning.
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Lys, luft og livskvalitet

ªª To døre laver baderummet om til din personlige wellness-område – meget plads 
og integreret klædeskab (viser toiletrum i DK; alt. toiletrum standard i NO).

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

Som at sove på skyer 
De eksklusive 7-zoner EvoPoreHRC madrasser er 
blevet udviklet til de højeste krav – med WATER-
GEL som ekstraudstyr.  
Madrassen støtter kroppen optimalt, sørger for 
en vidunderlig køleeffekt og er varmeregule-
rende gennem hele natten. Godnat, og drøm 
sødt! 

Når det skal være behageligt, skal det være Exclusiv. 
Med det dæmpbare lyskoncept fremtrylles der en 
fantastisk stemning. Og det er ikke bare interiøret 
i Exclusiv, der bliver oplyst, også udvendigt er der 
anbragt en belyst liste i skulderhøjde over hele vog-
nens side. Nu kan du tilbringe de skønne sommeraf-
tener i det fri med stil.  
 
I det raffinerede badeværelse er der rigeligt med 
plads til store armbevægelser, så hver dag kan be-
gynde perfekt.

„Velkommen ind“ tager vi helt bogstaveligt med den 
brede indgangsdør og den lave coupé-indstigning, 
som gør det komfortabelt at komme ind i vognen.  
 
Dejligt blødt betræk i stof eller ægte læder (ekstra-
udstyr) venter i siddegruppen. Et moderne interiør 
med mange flotte detaljer, sådan har vi valgt at 
fortolke 5-stjernet luksus på hjul. 

760 ER

Exclusiv
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ªª 760 ER | Lavin: Hele lyskompositionen understreger sammenspillet mellem de konstrastfulde overflader og materialer.
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COMFORT & STABILITY

ªª AirPlus-System til ventilation bag overskabene (se side 57)

ªª Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª  Stabil, højdejusterbar bord med  
en-hånds betjening

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

ªª  Belyste skuffer med Soft-Close- 
System

ªª Proff-køkken med 4 gasblus (se side 51)

ªª Perfekt sovekomfort med enestående be- 
hagelige WATERGEL-madrasser (ekstraudstyr)

ªª  Kvalitetshængsler med stor åbningsvin-
kel og Softclose

+ Fordele

ªª   Praktisk skohylde, som også kan betje-
nes udefra

ªª Generøst baderum med stor bevgelses-
frihed (afhængig af modellen) 

Exclusiv
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ªª Skørteskinne integreret i hjulspoiler

ªª Godt beskyttet mod frost: Indvendig 
spildevandstank (ekstraudstyr)

ªª Stabil og belastbar afdækning af 
trækvangerne i smart udførsel

ªª Serviceklap til alle modeller

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª Miljøvenligt: Spildevandstank på hjul i 
gaskassen

Din sikkerhed!

ªª Gaskasse med stabil, riflet metalpladebund. Lugen åbnes opad 

Din sikkerhed ligger os særligt på sinde. Derfor finder du detaljerede 
informationer om vores vognes sikkerhedsudstyr på side 52 – 53.
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ªª Testet kvalitet 

COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Sundt soveklima
Klimaanlægget i din madras
7-zoner EvoPore HRC madrassen med WATERGEL er 
udviklet efter de allerhøjeste krav. Madrassen er 
opbygget i zoner hvilket støtter kroppen optimalt. 
WATERGEL sørger for en vidunderlig køleeffekt og er 
samtidig varmeregulerende gennem hele natten. 

Luksus-madrassen er muligt som ekstraudstyr i alle 
nævnte modeller i dette katalog.

ªª Varmeregulerende 7 zoner EvoPore HRC madras med WATERGEL (ekstraudstyr). ªª Behageligt selv ved søvn på maven: enkeltsengene er forbundet med ekstra polster i området ved skulderne. 
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Den særlige madlavningskomfort fra et stjernekøkken 
venter dig i Exclusiv: med fire kogeblus fremtrylles 
lækre rette. Ved forberedelserne sørger den stabile 
opklappelige plade med ekstra arbejdsplads. Selv-
følgelig får man også som standard det udtræksbare 

flaskeskab. Den store køle-fryser kombination  
142 l / 15 l i enkeltakslet modeller, 175 l / 31 l i dob-
beltakslet modeller tilbyder meget plads til dejlige 
råvarer.

Et GourmetPlus køkken

ªª Pladsbesparende, stabil og opklappelig udvidelse af arbejdsfladen.

ªª Plads til meget: Udtræksskab, skuffer og køle-/fryseskab. ªª Fire store kogeblus og en stor vask som gør opvasken let og bekvemt.
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Din sikkerhed!
Sikkerhed er tradition hos os. I mere end 20 år 
har vi tilbudt regelmæssig kørselstræning til alle 
vores camping fans. For til syvende og sidst, trods 
moderne sikkerhedsteknik, er føreren den vigtig-
ste faktor. Og vi bliver bekræftet hver gang: selv 
en „gammel ræv“ kan lære nyt.

Da vores kunders sikkerhed ligger os meget på 
hjertet, har der hos Dethleffs i årevis været stan-
dard med et omfattende sikkerhedsudstyr. Rele-
vante sikkerhedskomponenter som kvalitetschas-
sis, selvjusterende tromlebremser, kvalitetsdæk 
med høj sikkerhedsreserve og meget mere er hos 
os standard.

Godt at vide: Dethleffs caravans opfylder kravene  
til tempo 100 km/t, da der udelukkende bliver 
monteret kvalitetskomponenter. Med bil og 
campingvogn i tip top stand er man hurtig på 
feriestedet – når det passer dig! For ferien starter 
jo allerede når man kører hjemmefra, så hvorfor 
skynde sig?

ªª De selvjusterende bremsergiver en optimal, forkortet bremselængde

ªª Sikker på rejsen med Dethleffs sikkerhedsudstyr

ªª Akselstøddæmper for optimalt vejgreb ªª Et specielt trækhoved forhindrer at  
campingvognen kommer i slyng

ªª Chassis fra Tyskland´s førende  
producent

ªª  Dæk fra kendte vesteuropæiske  
mærker/fabrikanter 

ªª Modstandsdygtig GFK-tag

Op til 5 meter kortere bremselængde
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Dethleffs sikkerhedspakke
For alle, som er meget undervejs i deres caravan, 
anbefaler vi Dethleffs sikkerhedspakke (ekstra-
udstyr). Pakken indeholder nogle interessante 
tilføjelser til standardudstyret:

Anti-slyng-system
Anti-slyng-systemet bremser på samme måde 
som ESP i personvogne. Campingvognen ned-
bremses blødt inden for et split-sekund og kørslen 
kan fortsættes i sikker køreklar stand. 

Gastrykregulator med crashsensor
Gastryksregulatoren har en sikkerheds- og en 
komfort- komponent: den indbyggede crash-sen-
sor sørger for, at gassen bliver lukket ved en 
påkørsel således at man ikke får et ukontrolleret 
gasudslip. Denne beskyttelsesanordning tillader, 
at gasdrevne apparater også må anvendes under 
kørslen!

Desuden er gastryksregulatoren et automatisk 
omskiftningsanlæg, som selvfølgelig skifter til en 
fyldt gasflaske, når den første flaske er tom. Der-
med kan man undgå flaskeskifte i regnvejr eller 
om natten. Gastryksregulatoren kan endnu mere: 
den integrerede EisEx regulatorvarmer træder til 
ved lave temperaturer, sådan at isdannelse ikke 
kan forstyrre gasdriften. 

Røgalarm
Redder liv. Advarer med en gennemtrængende 
tone ved røgudvikling.

ªª ATC for maksimal, aktiv kørselssikkerhed på højeste niveau

ªª Gastrykregulator med crashsensor afbry-
der gassen i tilfældet af en påkørsel

ªª Røgalarmen advarer omgående ved 
røgudvikling i køretøjet
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Vinterspecialist fra Allgäu 
Dethleffs fabrikkens beliggenhed siden 1931 – Allgäu 
i Sydtyskland er med sine lange vintre og meget sne 
et bekendt og yndet rejsemål om vinteren. Det er 
derfor ikke uden grund at Dethleffs har fået ry for  
at være vinterekspert. Det fremgår af bl.a. af AirPlus 
(ventilation bag overskabene) og en ekstra tyk 

isolering i vognopbygningen, men også, at der ved 
de fleste modeller er mulighed for at bestille en 
komfortabel varmvandsopvarmning med separate 
varmekredsløb, indvendig spildevandstank eller 
rammevinduer som ekstraudstyr. 

Vintercamping: Dethleffs Vinter-komfortpakke
En enestående specialitet fra Dethleffs er Vinter-komfort-pakkerne (ekstra-
udstyr), som gør det muligt, selv ved meget lave minus temperaturer, at 
nyde vintercamping. Mange detaljer sørger for de rette forhold, bl.a. XPS-
skum som isoleringsmateriale, isolerede hjulkasser, 12 V-opvarmede spil-
devandsrør og vandlås hvorved tilfrysning af vandanlægget er så godt som 
udelukket. Gulvopvarmingen er yderst behagelig, uanset om du vælger elek-
trisk – eller vandbåren gulvopvarmning. Oplev vintercamping på en helt ny 
måde – med vinterduelig køretøjsteknik fra vinterspecialisten Dethleffs. Alle 
Vinter-komfortpakker og deres indhold finder du i de Tekniske data 2018. 

Oplev vintercamping på en helt ny måde – med vinterduelig køretøjsteknik 
fra vinterspecialisten Dethleffs. Alle vinter-komfortpakker og deres bestand-
dele finder du i den separate tekniske data/prisliste.

Din Dethleffs forhandler giver dig gerne råd om temaet Vintercamping.

ªª Rammevinduer er garant for optimal isolering (ekstraudstyr)
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Sådan bygger vi din vintervogn!

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

ªª Vandrørerne bliver monteret direkte på varmerørerne 
og er dermed beskyttet mod frost. (Billede af varmt-
vandsvarme)

ªª  Uanset om det gælder vandbåren varme eller elektrisk  
varme: Gulvopvarmningen sørger for behagelig fordeling  
af varmen i vognen samt for varme fødder. (Billede af vand-
båren varme)

ªª  AirPlus – ventilation bag overskabene forhindrer 
dannelse af kondensvand
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Altid bedre!
Navnet Dethleffs har i mere end 85 år stået for 
innovativ udvikling, en yderst attraktiv pris – ydelse 
forhold og ikke mindst for en førsteklasses kvalitet. 
Det sætter vores kunder pris på. 

Kvalitet er en gennemgående proces, der allerede 
begynder med udviklingen af køretøjerne. På dette 
tidlige stadie lægges grundstenen ved udvælgelsen 
af de bedst egnede materialer, leverandører og den 
perfekt afstemte produktionsproces. For vores kvali-
tetskrav lyder: Altid bedre.

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

Derfor er vi en af de største uddannelsesvirksom-
heder i vores region og vores stillinger besættes 
hovedsagelig af medarbejdere, som vi selv har 
uddannet og som vi kontinuerligt videreuddanner. 
Derved kommer vi hver eneste dag vore høje krav 
en smule nærmere. 

Peter Leichtenmüller 
Fabriksleder
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ªª Med kontinuerlige kvalitetskontrol på alle produktionstrin og specielle tests 
sikre vi vores høje kvalitetsstandard. 

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

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

Quality made in Germany har i mere end 85 år 
været vores kendetegn. Kombinationen af erfaring, 
moderne know how og kundeorienteret praktisk 
anvendelighed er enestående inden for branchen. 

ªª  Kom og kig os over skuldrene. Oplev live hvordan vores campingvogne bliver produceret ved en af vores 
ugentlige fabriksrundvisninger! Yderligere information: se bagsiden.
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GESAMTSIEGER

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S
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3. PLATZ
Dethleffs Exclusiv 
Obere Mittelklasse

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

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

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

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

Denne holdbare kvalitet synes vores kunder 
om. Dertil belønnes vi ofte med topplaceringer 
i diverse fagmagasiner når der regelmæssigt 
laves forbrugerundersøgelser. Specielt titlen 
som „mest familievenlige brand“ er vi stolte af.
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ªª  6 års tæthedsgaranti er standard: Fordrer årlige tæthedsinspektioner ved din 
forhandler mod betaling.

ªª  Din Dethleffs forhandler står parat til at hjælpe med årlige inspektioner og reparationer. 

Du får en omfattende fabriksgaranti sammen med 
din nye Dethleffs campingvogn. Ud over fabriksga-
rantien tilbyder Dethleffs en 6.års tæthedsgaranti 
som standard (forudsætter årlige inspektioner hos 
din forhandler mod betaling).

Garanti – din sikkerhed
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Dethleffs Family Stiftelsen
Siden 2004 har Dethleffs Family Stiftelsen – ved siden 
af andre projekter – haft som hovedmål under mot-
toet „Endelig ferie“ at gøre det muligt for personer i 
en svær situation også at kunne opleve ferieformen 
camping. I år har stiftelsen derfor opnået at få en 5. 
fastliggerplads hos vores campingplads-partnere. At 
konceptet bliver vel modtaget viser de følelseslade-
de tilbagemeldinger fra dem, som stiftelsen allerede 
har kunnet glæde med en gratis campingferie. Også 
anerkendelser i for af den tyske campingpris 2017 
fra den tyske by Essen og den tyske campingclub 
taler sit tydelige sprog og er med til at anspore både 
stiftelsen og de der engagerer sig i den til at udvide 
dette servicetilbud. 

Børnehaver og skoler. Her lærer børnene sammen at 
tilberede sunde måltider med friske lokale råvarer. 
Det „rullende køkken“ er desuden blevet lavet i 
Dethleffs lærlingeværksted – ligesom de populære 
campingvogns-sparebøsser til stiftelsen. 

Julemandsaktion
Hvert år bytter julemanden sin slæde ud med en 
pyntet Dethleffs autocamper for at tage rundt og 
besøge tyske børneafdelinger på lokale sygehuse og 
institutioner. Hans mission er at sprede lidt glæde 
blandt børn, der ikke kan fejre jul hjemme. Derfor 
har han pakket garagen i autocamperen med mange 
små julesække, som alle er fyldt med gaver til de 
syge og trængende børn.

Dethleffs Family stiftelsen er en udlevelse af fabrik-
kens filosofi og Dethleffs viser derigennem, at man 
er en ægte ven af familien. 

Hvis du er interesseret i at vide mere om stiftelsen, 
besøg da den tyske hjemmeside 
www.dethleffs-hilft-kindern.de

Sylke Roth og Simone Ludwig 
Direktionssekretærer
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Fra campingvognens opfinder 

1931: Pisk- og skistavprodu-
centen Arist Dethleffs opfandt 
campingvognen og lægger 
dermed grundstenen for en 
succeshistorien.

Historien om Dethleffs er en historie om en mand og 
hans ideer.

Om Arist Dethleffs, der i begyndelsen af 30´erne som 
en ægte familiemand byggede den første camping- 
vogn i Tyskland – han kaldte den ganske enkelt 
„Wohnauto“. Overalt hvor familien kom frem blev de 
omringet af mennesker.

I løbet af de næste årtier blev navnet Dethleffs gen-
nem udvikling og mange nye ideer synonymt med 
kompetence og konsistens i caravan og autocampere. 
Med modeller og programlinjer med en genkendelig 
profil. Ganske mange af disse er blevet til klassiske 
forbilleder. 

Denne nu 85 års erfaring, det høje kvalitetsniveau 
og ikke mindst en kontinuerlig udveksling af erfaring 
mellem Dethleffs, rejsende og samarbejdspartner har 
gjort mærket til en „Ven af familien“. Og måske er det 
netop denne livlige trafik af videnoverførsel, der gør, 
at et stort selskab som Dethleffs kan forblive så flek-
sibel og innovative som siden begyndelsen anno 1931 

Hele historien med mange interessante billeder fra 
mere end 85 års Dethleffs produktion præsenterer  
vi for dig på www.dethleffs.dk/historie hhv.  
www.dethleffs.no/historie
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2008: De smarte Family cam-
pingvogne præsenteres. Ud-
viklet sammen med 5 familier 
og fuld af praktiske ideer.

2017: c’go bliver „Årets 
campingvogn“ i Tyskland 
og er et levende eksem-
pel på, hvor moderne og 
frisk camping kan være.

2000: Med Aero Tourist 
indleder Dethleffs en 
hidtil uset design-offensiv.

1952: Dethleffs påbegynder 
serieproduktionen af caravan-
modellerne Tourist og Camper.

1982: Præsentation af den 
moderne Nomad – med inte-
greret gaskasse.
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Vi takker for din interesse for vores campingvogne 
Du finder flere attraktive modeller i vores Kompakt-Klasse katalog. Spørg efter det 
hos din forhandler eller læs mere på www.dethleffs.dk eller www.dethleffs.no

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Billederne i dette katalog 
indeholder delvist dekorationselementer, der ikke hører med til leveringsomfan-
get. Der vises også alternative designs eller ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod 
merpris. Information omkring teknik, udstyr og priser findes i de separate tekniske 
data og på prislisten. Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.
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Nysgerrig efter mere?
Så tag en tur til skønne Allgäu med et besøg i Isny. Den charmerende by hvor Arist Dethleffs 1931  
opfandt sin berømte campingvogn og som i dag huser det største produktionssted for autocampere  
i Europa. Oplev live ved en rundvisning på fabrikken hvad der ligger bag det velkendte kvalitetsstempel 
„Made by Dethleffs“. En virkelig fantastisk oplevelse.

Få yderligere information hos din Dethleffs forhandler.

Vi glæder os til dit besøg. 

Erwin Hymer Group Nord ApS 
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle 
www.dethleffs.dk hhv. www.dethleffs.no
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