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Hjertelig velkommen

… hos Dethleffs.Det er skønt at rejse – at være undervejs. At opdage nye 
regioner, få nye venner og tilbringe kvalitetstid med familien. Kort og 
godt at være i et med naturen gennem campinglivet. Med en af vores 
Dethleffs campingvogne lader dette sig gøre på en helt speciel måde. 
Opdag, hvad det vil sige at være på tur i en Dethleffs campingvogn. Lad 
os tage afsted …

Foruden informationerne i dette katalog finder du film, billeder og  
yderligere detaljer omkring køretøjerne online på internettet samt i  
de trykte, separate tekniske data og prislister.

Eller følg os på de sociale medier: 

på internettet i de separate tekniske data

se video online

Billederne på de følgende sider indeholder delvist ekstraudstyr mod merpis samt 
dekoration, som ikke er med i leveringsomfanget.



C’GO & C’GO UP – 
CARAVAN 
TO GO

SIDE 6 SIDE 20 SIDE 36 SIDE 50 SIDE 64

Dethleffs  
campingvognsfamilie

C’JOY – 
SMÅT 
ER GODT

CAMPER – 
FAMILIE- 
CAMPINGVOGNEN

NOMAD – 
ERFARING  
BETALER SIG

EXCLUSIV – 
5-STJERNET 
CAMPING

C’JOY
Lav vægt, lavere pris, ren  
campingfornøjelse. C'joy har  
alt, der skal til for at opleve 
frihed i ferien.

C’GO
Moderne, frisk og klar til 
rejsen. Med et stort udvalg af 
planløsninger til alle krav. 

CAMPER
Den ideelle campingvogn til 
familier. Mange planløsninger 
med køjesenge og meget 
opbevaringsplads. 

NOMAD
Elegant interiør og meget 
standardudstyr gør den perfekt 
til campisten, der ved, hvad 
man vil have. 

EXCLUSIV
Ud i naturen, men selvfølgelig 
med klasse og uden at give 
køb på komforten – det er 
Exclusiv!
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SIDE 78 SIDE 82 SIDE 88

COCO – 
FUNKTIONEL 
LETHED 

COCO
Fantastisk, hyggelig rumfølelse. 
Lys og venlig lounge-feeling 
– en rigtig multifunktionel 
letvægter. 

VENSKAB 
& FAMILIE

EN VEN AF FAMILIEN
Det gør Dethleffs til en ven af 
familien.

REJS TRYGT
Din pålidelige partner.

SIKKERHED 
& SERVICE
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SERIE På farten i bella Italia: Her findes la dolce vita sammen 
med uberørt natur, perfekt til bjerg- og vandsports-
udøvere. Om aftenen mødes alle til „passeggiata“, 
aftenspadsereturen på strandpromenaden, eller man 
snor sig gennem små krogede stræder. Italien kan 
man ikke andet end holde af.
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Pak cyklen og afsted til Gardasøen. Sådan ser en perfekt forlæn-
get weekend ud for mig. Her passer c’joy netop godt til mig, da 
den lille og kompakte uden problemer kan køres op over Alperne 
og gennem smalle italienske stræder – også med „normalt“ 
kørekort. Den har ingen unødvendig sniksnak, men har alligevel 
alt ombord, som jeg lige har brug for. 

Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

 ª  Den perfekte begyndercampingvogn: Billig  
i anskaffelse og med alt det, du behøver

 ª  Smalle veje? Intet problem! En af de smalleste 
campingvogne i sin klasse med bare 2,12 m 
bredde

 ª  En letvægter, man nemt kan køre – selv med almin-
deligt klasse B-kørekort (afhængigt af personbilen)

 ª  Beskyttet mod vejr og vind med robust GFK på tag, 
front og bagende 

 ª  Her skal du ikke gå på kompromis. Der er meget opbeva-
ringsplads og stor nyttelast, så du kan tage det med, du 
skal bruge på turen

PLUSPUNKTER
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Småt er godt Lavere vægt, lavere pris, ren campingfornøjelse. C’joy har alt, der skal til for at opleve 
frihed i ferien. På grund af sine kompakte mål og lave vægt er c'joy velegnet til mindre 
biler. Afhængig af bilen er der kun behov for et almindeligt kørekort (klasse B). Alligevel 
har c'joy plads nok til to personer eller flere. Og det til en fornuftig pris. Så er det sjovt at 
holde ferie!
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Med sine bare 1.000 kg hører c'joy til blandt letvægterne og det  
kan mærkes på benzinregningen

Utroligt! Hvor er den fiks! Med en bredde på 2,12 m kommer c’joy nemt igennem de smalleste passager
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Lille, men godt køkken med 3 kogeblus, køkkenvask i rustfrit stål og med meget opbevaringsplads  
• 420 QSH | Portobello

KØKKEN

Pasta bolognese
alla mamma
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Denne c’joy er perfekt til en rejse for to. Efter desserten er det tid til at gå på opdagelse i byen • 410 QL | Portobello
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Praktisk: Siddegruppen kan ombygges til en soveplads i en håndevending  
• 410 QL | Portobello

Morgenmad i den hyggelige siddegruppe øger det gode humør tidligt om morgenen og gør én 
klar til en vellykket feriedag • 460 LE | Portobello

OPHOLDSRUM

Ægte feriestemning
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Undgå at mangle noget på ferien. c’joy har god plads til feriegarderoben og alle de ting, der ikke må mangle på ferien. I de mange opbevaringsrum og i klædeskabet er der plads til det hele, og med 
op til 7 sovepladser er det den perfekte kompakte familiecampingvogn for nybegyndere • 480 QLK | Clipper
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Endelig bare sove længe og lade sig vække af morgensolen. Enkeltsengene kan nemt laves om til en stor dobbelt-
seng (ekstraudstyr) • 460 LE | Portobello

Der er mulighed for at vælge en køjeseng med op til tre senge i bagenden 
af c’joy • 480 QLK | Clipper

SOVERUM

Ren afslapning
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I c’joy går du ikke glip af det opfriskende bad. Så er du klar til dagens 
mange oplevelser • 410 QL | Portobello

BAD

Opkvikkende kur
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Sambesi Oak

Clipper Portobello

Udvalg
indvendigt
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c’joy 460 LE | Portobello
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Stort udvalg
Hammerslået hvid (Standard)

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/cjoy

eller i de separate tekniske data  
og prislisten
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410 QL

3 sovepladser

420 QSH

3 sovepladser

460 LE

3 sovepladser

480 QLK

7 sovepladser

Kompakt, let og  

med plads til op til  

7 personer!

Det maksimale antal sovepladser inkluderer evt. sengeombygning i siddegruppen, 3. køjeseng eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
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SERIEGræshopperne synger, der blæser en varm vind over 
Adriaterhavskysten som fylder luften med Middelhavs-
dufte. En kyst, der næsten synes uendelig, talrige øer, 
høje bjerge, grønne landskaber, klippe- og grusstrande – 
det er Kroatien, stedet man længes efter.
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Opbevaringsrum er alfa og omega for mig på ferien. Her over-
beviste c’go med det samme. Med de mange praktiske hylder 
og skuffer er der nemlig intet familiemedlem, der behøver at 
undvære sit lege- og sportsudstyr. Den er ovenikøbet en smart 
udgave af en kørende ferielejlighed og endda til en familieven-
lig pris. 

Stefanie Koller • Marketing, passioneret campist

 ª  Noget for enhver: Mange forskellige planløs-
ninger for både den lille og den store famile 

 ª  Friskt look: Flot, moderne indvendigt design og 
et farverigt udvalg af stofkombinationer til din 
individuelle smag

 ª  Beskyttet i al slags vejr: Tag, front og bagenede i 
modstandsdygtigt GFK

 ª  Tag det hele med: Med meget opbevaringsplads og stor 
lasteevne kan du tage alt det med, du skal bruge 

 ª  Letvægter: Så let, at man må køre den med et almindeligt 
klasse B-kørekort (afhængigt af personbilen)

PLUSPUNKTER
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Caravan to go c’go giver lyst til bare spontant at pakke det mest nødvendige og tage afsted. Vognen er 
moderne og frisk i sit udtryk, fås med fire forskellige, friske stofkombinationer og et stort 
udvalg af planløsninger fra lille og kompakt til en stor, rummelig familievogn. c’go er den 
idelle rejsepartner og er især populær hos unge par og mindre familier. Og skulle nogen 
spørge, så fås den unge ven af familien til en attraktiv pris.
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Sikkerhed for hele familien og nem håndtering kendetegner c’go:  
Dethleffs sikkerhedskomponenter følger jer hele vejen. De hjælper i  
faresituationer og sørger for bedre køreegenskaber. Yderligere sikkerhed 
kan tilkøbes med Sikkerhed-to-go-pakken (ekstraudstyr)

Fundet et sted på turen, hvor alle vil blive og campere? Intet problem! 
Med den valgfrie Autark pakke til c’go kan eventyret begynde (ekstraudstyr)
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c’go er udstyret med tre gasblus, vask og køleskab med frostboks for en ekstra portion is i ferien 
• 495 QSK | Blue Lagoon

KØKKEN

Madlavning til
hele familien
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Rigtig meget plads i køkkenet. Rummelige køkkenoverskabe og store udtræksskuffer med softclose-system gør køkkenet i c’go rigtig rummeligt • 495 FR | Sunshine

Madlavning til
hele familien
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Total fleksibel: Hyg Jer sammen i siddegruppen eller lav en ekstra soveplads? Siddegruppen kan ombygges i en håndevending   
• 495 QSK | Blue Lagoon

Farverigt velvære er ikke noget problem i denne siddegruppe   
• 495 QSK | Green Paradise

OPHOLDSRUM

Hygge
uden kompromis
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En rummelig rundsiddegruppe og meget opbevaringsplads – alt dette fås med fire forskellige stofkombinationer • 495 FR | Sunshine
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Din c’go fås med tre forskellige køjesengsplanløsninger. Og hvis der ikke skulle være nok plads, 
kan du også bestille køjesenge til tre personer • 495 QSK | Blue Lagoon

SOVERUM

Udsigt  
til hygge

For det perfekte udsyn har alle c’go grundris mange vinduer. Ved senge i front er der valgmulighed 
mellem et stort vindue eller et hyggehjørne uden vindue (ekstraudstyr)
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BAD

Frisk start  
på dagen

Komfortabelt baderum med åbent vaskeområde og stort spejl • 495 FR | SunshineRen igen på et splitsekund. For dem, som gerne vil kunne tage et bruse-
bad i c’go: Til alle grundrids er det muligt med brus (ekstraudstyr)
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Den hyggelige liggeplads er nem at trække ned og krybe op i ved hjælp af en stige • 525 KR | Blue LagoonMed et enkelt snuptag forsvinder sænkesengen op under taget. På den 
måde forvandles soveområdet til siddegruppe så let som ingenting  
• 525 KR | Blue Lagoon

den nye c’go upAlle senge flyver højt – 
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 Sænkesengen er knapt nok gemt af vejen, før der opstår liv inde i c’go up. Og hvis vejret er 

dårligt leges der bare videre i det separate børneområde • 525 KR | Blue Lagoon

På trods af sine kompakte mål er der op til 7 komfortable sovepladser ombord i c’go:  
Hyggelige køjesenge til børnene og en komfortabel sænkeseng (200   ˘x 140 cm) til de voksne. 
Og for hvem det ikke er nok, så trylles bare to ekstra sovepladser ud af den ombyggelige 
siddegruppe • 525 KR | Blue Lagoon

208 cm
indvendig ståhøjde

Plads 
for op til 7 personer
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Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine

Udvalg 
indvendigt
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c’go 495 QSK | Blue Lagoon
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Stort udvalg
Hammerslået hvid (Standard)

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/cgo

eller i de separate tekniske data  
og prislisten
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c’go up, hammerslået hvid (Standard)

415 QL

3 sovepladser 3 sovepladser

430 QS 475 EL

3 sovepladser

475 FR

4 sovepladser

495 FR

4 sovepladser

495 QSK

6 sovepladser

525 KR

7 sovepladser

465 KR

6 sovepladser

565 FMK

6 sovepladser

535 QSK

6 sovepladser

515 RE

4 sovepladser

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, 3. køjeseng eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
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SERIE Bjergsider fulde af mælkebøtter i dyb 
gul, duften fra engblomster, græsser og 
krydderurter, hvor man får lyst til at blive 
lidt længere. Og med underlægningslyde 
fra de melodiske koklokker. Alt dette gør 
Allgäu til det perfekte afslapningssted 
for hele familien. 
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Jeg synes jo, det er så romantisk, at Arist Dethleffs opfandt campingvognen for 
altid at have sin familie hos sig på sine forretningsrejser. Man mærker også med 
det samme på Camper, at der gemmer sig meget kærlighed og erfaring i den. 
Og intet andet sted finder man så mange familievenlige planløsninger. Hvert år 
tester vi en af dem godt og grundigt og giver vores feedback til kollegaerne. 

Anita Lorenscheit • Presse og sociale medier, energibundt og familiemanager

 ª  Plads til alle børnene: Stort udvalg i familieplan-
løsninger med køjesenge

 ª  Sikker på rejsen med Dethleffs sikkerhedsudstyr

 ª  Klar til start med det samme med omfangsrigt  
standardudstyr

 ª  Moderne interiør med et rummeligt udtryk. Vælg mellem 
tre tidløse bomiljøer

 ª   En rigtig rejsevogn med planløsninger på under 7 meter

PLUSPUNKTER
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Ægte
feriekærlighed

Med omfangsrigt standardudstyr, meget opbevaringsplads og et stor udvalg af planløs-
ninger med køjesenge og korte rejsevogne er Camper den ideelle campingvogn til alle 
der elsker eventyr. Det standardmæssige sikkerhedsudstyr i Camper sørger for en god 
rejseoplevelse: De mange moderne sikkerhedskomponenter, som f.eks. mærkechassis af 
høj kvalitet, akselstøddæmpere og antislingerkoblingen bidrager til dette, men også den 
selvjusterende Premium bremse er med som standard. Den sørger for en kortere bremse-
længde og er derfor en ægte sikkerhedsfordel.
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Om det er varmtvandsforsyningen, myggenetdøren, store panoramatagluger  
eller det robuste GFK-tag – Camper giver dig meget for pengene

I Camper er alt med om bord, så det er bare at tage af sted
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Praktisk køkken med store skuffer og apotekerudtræk • 550 ESK | Catania

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 
store køleskab. Flasker og krydderier 
finder plads i det praktiske udtræksskab. 
Service, potter og pander kan være i  
de rummelige skuffer. For øvrigt: Cam-
per har varmtvandsforsyning med som 
standard.

KØKKEN

Det lette 
feriekøkken
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Det er familievenligt: I Camper er der et stort udvalg af planløsninger med køjesenge. 3. køjeseng er for det meste muligt som ekstraudstyr • 550 ESK | Catania
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OPHOLDSRUM

Sådan føles 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 
opbevaringsmuligheder gør den til det perfekte centrum for aktive campister. Der er også godt 
med plads, hvis der skulle komme overnattende gæster, for siddegruppen kan helt enkelt om-
bygges til en dejlig dobbeltseng på grund af søjlebordbenet. Prøv at se Camper’s XL-varianter, 
hvis du har brug for ekstra meget plads. De store tandemakslede vogne med en bredde  
på 2,5 m og en længde på over 8 m (f.eks. Camper 730 FKR) er der endnu mere komfort og 
bevægelsesfrihed! 
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Det praktiske søjlebordben giver meget benplads i siddegruppen. Og når siddegruppen skal bygges om til en seng, fungerer det helt ukompliceret • 540 QMK | Cosmo
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De behagelige enkeltsenge kan ombygge til en kæmpe dobbeltseng 
(ekstraudstyr) • 550 ESK | Catania

Også til den helt store familie: Som ekstraudstyr er det 
muligt med en ekstra køjeseng med 2 køjer i stedet for 
siddegruppe • 730 FKR | Bolivia

Er to køjesenge ikke nok? Du kan bestille en  
3. køjeseng som ekstraudstyr • 540 QMK | Cosmo

SOVERUM

En ven af familien Camper fås i mange familievenlige planløsninger med separate børneværelser og store, 
stabile køjesenge med behagelige 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale. Køje-
sengene kan belastes med op til 80 kg og er derfor også velegnede til store campister. 
For at få mere plads kan de nederste køjesenge klappes op (undtagen hvis der vælges 
køjeseng til tre personer og i modellen 730 FKR). Med køjesenge indbygget på langs opstår 
der derved en stor indendørs „tumleplads“, og med køjesenge indbygget på tværs i bagen-
den opstår der en stor „garage i bag“ til pladskrævende ferieudstyr. 
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Meget bevægelsesfrihed både til at vaske sig og tage tøj på • 540 QMK | Cosmo Ved siden af den store seng er der et wellnes-område: Alternativt toiletrum med 
bruser (ekstraudstyr) • 730 FKR | Bolivia

BADERUM

Wellnessoase
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Rosario Cherry

Bolivia Catania Cosmo

Udvalg 
indvendigt
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Camper 500 QSK | Cosmo
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Hammerslået hvid (Standard)

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/camper

eller i de separate tekniske data  
og prislisten

Stort udvalg
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Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Glatte plader, White (ekstraudstyr) 

550 ESK

6 sovepladser

460 EL

3 sovepladser

470 ER

3 sovepladser

530 FSK

6 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

650 FMK

6 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

740 RFK

7 sovepladser

470 FR

4 sovepladser

500 QSK

6 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

540 QMK

6 sovepladser

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, 3. køjeseng eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
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SERIE En uendelig vidde, en stiv brise fra havet, 
maleriske bondegårde og fyrtårne – og 
selvfølgelig frisk fisk. Lad dig fortrylle af 
nordens fascinerende natur.
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 ª    Noget passende for enhver: stort udvalg 
af rejsecampingvogne, dobbelt- og enkelt-
sengsplanløsninger

 ª  Eksklusivt eksteriørdesign: med smarte detaljer 
som f.eks. krompyntelister på sidevæggene, 
design-baglygteholder med integrerede lygter 
og rangeringsgreb i kromudførelse

 ª  Ren velvære: Elegant bodelsdesign med stemnings-
fuldt lyskoncept

 ª  Madlavning som derhjemme: veludstyret  
gourmetkøkken med oplyst køkkenbagvæg

 ª  Ferieklar med omfattende standardudstyr

PLUSPUNKTER

Nomad har allerede gennem flere år været en tro rejseledsager fra Dethleffs. Vi har 
derfor i år besluttet os for at give den en elegant „ny forklædning“. Et absolut highlight 
er også det velgennemtænkte lyskoncept fra vores „lysværksted“. Det sørger for et 
særligt velbefindende hos enhver, som gerne tager på camping. Jeg er helt sikker på, 
at også det smagfulde standardudstyr vil begejstre stilbevidste campingvognselskere.

Benjamin Schaden • Områdeleder for campingvogne,  
campingvognscampist med krop og sjæl
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Nomad stråler i ny, stilfuld glans. Med et lyst, moderne og friskt interiørdesign, indirekte 
belysning, omfattende standardudstyr og stilfulde detaljeløsninger er det den perfekte 
campingvogn til krævende rejsende.

Uanset om det gælder en smal rejsecampingvogn eller et stort luksuskøretøj med tan-
demaksel – Nomad byder på et stort udvalg af gennemtænkte opholdsrumsløsninger til 
rejsende par. Og hvis der ventes besøg, kan der meget hurtigt skabes ekstra sovepladser.

Erfaring
betaler sig
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„Ferien starter ved afrejsen!“ Dette campingslogan gør sig 
virkelig gældende ved Nomad, som med sine topmoderne 
køreegenskaber gør ferien til en afslappende oplevelse. Hvad 
enten det handler om mærkechassiset i høj kvalitet, akselstød-
dæmperne, stabilisatorerne eller de selvjusterende Premium 
bremser, så er alle komponenter nøje afstemt efter hinanden 
og giver dermed den optimale køresikkerhed.
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Det smarte gourmet-køkken tilbyder  
3 kogeblus med elektrisk tænding.  
Et praktisk udtrækksskab og store  
skuffer til diverse køkkenudstyr.

Rummeligt køkken med praktisk apotekerudtræk, 142 l-køleskab, 3 kogeblus med 
elektrisk tænding og oplyst køkkenbagvæg • 490 EST | Champion

KØKKEN

Det nordiske
køkken
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Friske råvarer opbevares i det store 142 l-køleskab, og der er plads til vinflasker samt vandflasker på op til 1,5 liter i køleskabets rummelig dørhylde. En indirekte belysning under 
køkkenbordpladen sørger for et godt overblik i de rummelige skuffer. Et ekstra komfortpunkt: varmtvandsforsyning som standard • 490 BLF | Ruby

Det nordiske
køkken

55

N
O

M
A

D



Allerede i 1954 præsenterede Dethleffs den første Nomad. Campingvognen har formået 
at opbygge en tro fanskare med sin overbevisende kvalitet og et elegant interiør. De aktu-
elle modeller bygger videre på disse solide grundværdier og overbeviser med eksklusive 
detaljer. Der kan vælges mellem tre forskellige polstervarianter, som indbyder til hyggelig 
afslapning. Det højdejusterbare søjlebord sørger for behagelig plads til benene. Særlige 
kendetegn som f.eks. vinduet i indgangsdøren, den indirekte belysning, det smarte 
møbeldesign eller designerhåndvasken i stenmateriale adskiller Nomad fra massen af 
campingvogne.

En stabil skydedør i træ adskiller børne- og voksensoveværelserne samt bodelen  
• 730 FKR | Chromo

Et rummeligt køkken i hele køretøjets bredde og den tilstødende siddegruppe sørger for perfekt 
opholdskomfort • 490 BLF | Ruby

OPHOLDSRUM

Komfortabelt
nomadeliv
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Egner sig perfekt til at sidde hyggeligt sammen, men er også behagelig at sove på: den store rundsiddegruppe i fronten • 650 RQT | Chromo
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Førsteklasses sovekomfort til en god nats søvn opnås via SovGodt-systemet med 7-zoners 
madrasser i høj kvalitet, der er lavet af klimaregulerende materiale, og som findes i 
alle faste senge og køjesenge. Sammen med den ergonomiske fjedring danner det et 
fint afstemt sovesystem, sådan at man også i ferien får den bedste søvn. Alle enkeltsen-
ge er forbundet ved hoved- og skulderområdet med en ekstra hynde. Det gør det ekstra 
behageligt at sove på maven eller bare ligge og hygge.

Der er bekvem adgang til den store dobbeltseng fra tre sider, og den kan skubbes tilbage om 
dagen for at skabe endnu mere plads • 650 RQT | Chromo

To 95 cm brede enkeltsenge sørge for den gode søvn og kan nemt ombygges til en dobbeltseng 
(ekstraudstyr) • 460 EL | Chromo

SOVERUM

Førsteklasses
sovekomfort
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Gør dig klar til dagen – i baderummet har du alt, hvad du skal bruge • 490 EST | Champion Det åbne badeområde giver bevægelsesfrihed • 490 BLF | Ruby

BADERUM

Stort baderum
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano

Udvalg 
indvendigt
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Nomad 490 BLF | Ruby
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Stort udvalg
Hammerslået hvid (Standard)

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/nomad

eller i de separate tekniske data  
og prislisten
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460 EL

3 sovepladser

470 FR

4 sovepladser

490 BLF

3 sovepladser

490 EST

3 sovepladser

530 DR

4 sovepladser

560 RET

4 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

590 RF

4 sovepladser

650 RQT

4 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

740 RFK

7 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Glatte plader, White (ekstraudstyr) 

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, 3. køjeseng eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
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SERIE En flot udsigt til de enestående bjerge og 
kulinariske delikatesser så som schweizisk 
chokolade eller fondue gør Schweiz til din 
næste feriedestination. 
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 ª   Eksklusiv stemning: Indirekte belysning  
og belyst køkkenbagvæg

 ª  Eksklusivt design: Eksteriør med smarte detal-
jer som f.eks. træktøjsafdækning, krompynteli-
ster og belyst LED-pynteliste  
udvendigt i forteltsiden

 ª   Velkommen ind: Coupé-indstigning med ekstra  
bred indgangsdør med vindue

 ª  Gourmet-ferie helt enkelt: GourmetPlus-køkken med 
fire kraftige kogeblus og meget plads til tilberedning

 ª  Stort udvalg: Raffinerede stofkombinationer eller ægte 
læder (ekstraudstyr) som kombinationsmulighed til den 
stilfulde møbeldekor

På denne campingvogn skal det hele bare være eksklusivt. Det 
satte vi os for, da vi udviklede den. Resultatet er dette gennem-
ført elegante pladsvidunder, der sikrer komfort året rundt og 
byder på luksuriøst udstyr. Jeg vil også på det varmeste anbefale 
Exclusiv til vintercampister. 

Richard Angerer • Produktmanager for campingvogne,  
fuldblods campingvognscampist

PLUSPUNKTER
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5-stjernet
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 æstetik 
og komfort. GourmetPlus-køkkenet giver lyst til at lave mad. Den dæmpbare belysning 
i opholdsrummet og hjørnenakkestøtterne i siddegruppen indbyder til at man læner sig 
tilbage og nyder livet. Og udvendigt sørger en belyst kromliste for hyggestemning. Hvis 
du lægger vægt på komfort, vil du elske Exclusiv.
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En belyst kromliste udvendigt over hele vognens sidevæg gør, at man også kan tilbringe de  
dejlige sommeraftener udendørs med stil
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Hurtig til markedet! Og så hjem i GourmetPlus køkkenet med belyst bagvæg og lav 
mad som de professionelle • 560 FR | Castello

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 opklap-
pelige, 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.

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

KØKKEN

Michelin-køkken
til gourmeter
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Romantisk dinner for two i den rummelige rundsiddegruppe med stabilt, højdejusterbart søjlebordben • 760 ER | Fascino
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Lækre læderhynder (ekstraudstyr) og indirekte lyskilder med dæmper sørger for en særlig hyggelig stemning  
• 560 FR | Castello

OPHOLDSRUM

Lys, luft 
og livskvalitet

Nyd rummet, stilen og den luksus som tilbydes i denne modelrække. Den elegante indret-
ning med den effektfulde stemningsbelysning minder om interiøret på en yacht. Ind- og 
udstigning bliver en leg med den brede indgangsdør og dybe coupé-indstigning. Dejligt 
blødt betræk i stof eller ægte læder (ekstraudstyr) venter i siddegruppen. Med det dæmp-
bare lyskoncept fremtrylles en vidunderlig stemning. 

Rammevinduerne (ekstraudstyr) isolerer godt, selv ved frostgrader 
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Hele lyskompositionen understreger sammenspillet mellem de kontrastfulde overflader og materialer • 760 ER | Lavin
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7-zoners madrassen i klimaregulerende materiale er udviklet til de allerhøjeste krav.  
Hvis det ønskes, fås den med lækkert Watergel-underlag (ekstraudstyr). Madrassen støtter 
kroppen optimalt og har en vidunderlig kølende effekt, så du kan sove godt hele natten. 
Drøm sødt! 

 Det behagelige ekstra-polster i skulder-området er standard i alle 
enkeltsenge • 550 ER | Lavin

SOVERUM

Sov som  
på skyer
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To døre gør baderummet til dit personlige wellnesområde med masser af bevægelsesfrihed og integreret klædeskab  
• 760 ER | Lavin

BADERUM

Wellnessoase
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Dakota Oak med moderne 3D-pynteelementer (standard) Dakota Oak med integreret LED-belysning (ekstraudstyr)

Lavin Amaro Læder Castello (ekstraudstyr) Læder Fascino (ekstraudstyr)

Udvalg 
indvendigt

74



Exclusiv 760 ER | Fascino
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Stort udvalg
Hammerslået hvid (Standard)

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/exclusiv

eller i de separate tekniske data  
og prislisten
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550 ER

4 sovepladser

560 FR

4 sovepladser

650 RET

4 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

760 DR

4 sovepladser

760 ER

4 sovepladser

Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Glatte plader, White (ekstraudstyr) 

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, 3. køjeseng eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
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Livets lethed
Den nye Coco

Jeg kan godt lide, at det er fleksibelt og 
ukompliceret på rejser, og derfor er den lille, 
lette COCO lige noget for mig. Friske farver og 
klare linjer, fleksible ombygningsmuligheder 
og et stilfuldt look gør COCO til min yndlings-
hjemmebase, når jeg er på ferie.

Alexander Huber • Produktmanager for  
campingvogne, gennemført Coco-fan

Få flere informationer på:
www.dethleffs.dk/campingvogne/coco

eller i de separate tekniske data  
og prislisten
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Så let som ingenting: Dethleffs Coco kører ubesværet afsted på tur 
med sine bare 730   kg. I vores udviklingsafdeling har vi sammensat 
de mest effektive løsninger. Ud af dette kom en revolutionær, ny 
konstruktionsmåde. Grundlaget er det optimale sammenspil mellem 
de enkelte komponenter – lige fra chassiset over gulvet til vægopbyg-
ningen. Coco gør det let at rejse!
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cocooning + comely = 
Spise, slappe af eller sove? Den fleksible lounge ændres i en hånde-
vending til en biograf, en sofa eller en liggeplads • Lounge | Waterfall

lav en hule,
gør det hyggeligt yndig, skøn,

flot, attraktiv

Med hyggefaktor

Til Coco kan der vælges et stort solsejl og 
vognskørter som ekstraudstyr
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Klarere linjer, friskere farver, mere fleksibel opdeling. Coco er ikke nogen almindelig campingvogn • Lounge | Waterfall
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VENSKAB 
& FAMILIE
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„Ikke uden 
min familie“

VENSK AB & FAMIL IE

Arist Dethleffs, campingvognens opfinder, 
var et familiemenneske. Han ville have sin 
lille familie med sig på sine forretningsrej-
ser. Derfor opfandt han "das Wohnauto", 
hvor familien kunne rejse sammen. Tilpas-
set sin families ønsker og behov. Denne 
første campingvogn fungerede sågar som 
et lille atelier for hans kunstneriske kone 
Fridel.

Hans banebrydende idé om et hjem på 
hjul har vi videreudviklet på de sidste 89 
år. Og vi har altid haft det ene faste fokus: 
Familien og dens behov. 

Læs mere om den spændende 
historie og se mange interessante 
billeder fra mere end 89 år med 
Dethleffs camping på vores hjem-
meside www.dethleffs.dk
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Med hele den pukkelryggede
eller bare Jer to?

VENSK AB & FAMIL IE

Ferietid er familietid. Ligegyldigt hvad  
der gør Jeres familie noget helt særligt,  
så finder I altid en passende vogn hos 
os. For i mere end 89 år har vi arbejdet 
med det, som familier virkelig har brug 
for. Blandt de 56 planløsninger er der 
sikkert også noget for Jer. Hvad passer til 
Jer – lyse skandinaviske farver eller varme 
toner? Rejser I langt eller bliver I hellere i 
nærområdet? Eller har I brug for meeeget 
plads til den helt store familie? Vi har sågar  
tænkt på de firbenede venner. 

Vil man rejse elegant, så står vores rummelige rejsevogne 
klar med al tænkelig komfort 

En stor børneflok!? 22 planløsninger med køjesenge og op til 
otte behagelige sovepladser er muligt som ekstraudstyr 

De firbenede venner bliver der også sørget for med Hunde 
pakken som ekstradstyr 
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Lad handling følge ord

En god ven hjælper også i nødens stund.  
Og inden for campingfamilien hjælper 
man, hvor man kan. Derfor støtter vi pro-
jekter, som hjælper udsatte familier. Det 
sker f.eks. ved at give dem en pause fra 
hverdagen, hvor familierne kan nyde en 
gratis campingferie.

Du kan også hjælpe! Fyld Family-indsam-
lingsbøsserne hos vores handelspartnere, 
eller giv en donation, så vi kan hjælpe 
endnu flere familier.

Dethleffs Family Fond
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tlf. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Endelig ferie: Vi gør det muligt, 

at også udsatte familier kan 

holde en campingferie

Hvert år besøger julemanden  børnehjem …

... samt børneafdelinger på  
sygehuse og tryller et glædens 
lys frem i børnenes øjne

VENSK AB & FAMIL IE
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SIKKERHED
& SERVICE
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Campingvognens
vugge

TRYGHED

Arist Dethleffs var en ægte „Ole Opfinder“ med hjerte og forstand. I det sydtyske Allgäu 
er der en stor håndværkstradition, så det er ikke så underligt, at campingvognens vugge 
er i Isny im Allgäu. I mere end 89 år har vi videreudviklet visionen om campingvognen her 
i Isny. Både dengang og idag er grundpillen køretøjernes sikkerhed – med komponenter i 
høj kvalitet, omhyggelig produktion og stadige kvalitetskontroller sørger vi for, at du altid 
kan være tryg med dit køretøjer „made in Allgäu“.

 „Altid lidt bedre“ er mottoet i Dethleffs produktion. Den mest moderne teknik og erfarne, motiverede medarbejdere sørger for sikker og stabil kvalitet 
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Lav mad som stjernekokkene i GourmetPlus-køkkenet  
(findes i Exclusiv-modellerne)

Med fleksibelt lagrede lamelbunde og ergonomiske  
7-zoners madrasser sover du (næsten) som på skyer 

Med fuld komfort
TRYGHED

Samme komfort undervejs som derhjem-
me. Dethleffs SovGodt-system garanterer 
dig en afslappende nattesøvn. 

Heller ikke i køkkenet skal der mangle  
noget på ferien. I Gourmet-køkkenet 
finder du alt, hvad du skal bruge for at 
fremtrylle lækre feriemenuer. Selv varmt 
vand er standard (fra modelserien Cam-
per). Og ved opvasken gælder den gamle 
campingregel: En laver maden, en anden 
vasker op …

Læs mere om Dethleffs SovGodt- 
system på vores hjemmeside 
www.dethleffs.dk
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Læs mere om, hvordan du udsty-
rer din campingvogn til vintercam-
ping på vores hjemmeside: 
www.dethleffs.dk

I sydtyske Allgäu kender man alt til et 
barskt klima med kulde og sne. Her er der 
stadig rigtige vintre og derfor ved vi, hvad 
man har brug for på vintercamping. Alle 
Dethleffs campingvogne er som standard 
vinteregnede. Med de særlige vinterkom-
fort pakker gør du din campingvogn ekstra 
vinterklar, så du kan modstå selv den 
strengeste kulde og sne. Med en af disse 
pakker som ekstraudstyr bliver selv iskolde 
nætter dejligt lune i campingvognen. 

Vinteregnet: Ved udetemperaturer på 0 °C 
kan campingvognens interiør opvarmes til 
konstante 20 °C. 

Klar til vinteren: En helt nedkølet camping-
vogn skal ved –15 °C kunne opvarmes til 
+20 °C på bare 4 timer. 

I al slags vejr
TRYGHED
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Dethleffs Sikkerheds pakke findes som ekstraudstyr og indeholder anti-slingre-system,  
crahssensor og røgalarm for maksimal sikkerhed  

Med Premium bremsen forkortes bremselængden

Bremselængde op til 5 meter kortere

Helt sikker! Din sikkerhed er vigtig for os og derfor anvender vi sikre køretøjskomponenter fra  
mærke-producenter, som vi har haft tillid til gennem mange år. Derfor er alle vores cam-
pingvogne egnede til tempo 100. Og med Dethleffs Sikkerheds pakke som ekstraudstyr 
sætter du trumf på sikkerheden – med anti-slingre-kobling (stabilisator), crashsensor og 
røgalarm. 

TRYGHED
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Vi besegler 
din tryghed

TRYGHED

Vi lader dig ikke stå i regnen. Med det robuste tag i GFK-materiale, holder du stand mod 
storm og hagl og du kan føle dig tryg med Dethleffs konstruktion af høj kvalitet samt  
Dethleffs tæthedsgaranti.

Ved regelmæssige, årlige inspektioner (mod betaling) garanterer Dethleffs dig 6 års tæthed 
på din campingvogn. Test-klistermærket får du ved den årlige inspektion hos din Dethleffs 
forhandler. 

Du får bevis på din campingvogns tæthed hos din Dethleffs forhandler Garanti for godt humør – selv ved regn
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Altid et besøg værd!

im Allgäu

Opdag Dethleffs 
helt tæt på

SERVICE

Motiverede medarbejdere, materialer i høj kvalitet og stadige kvalitetskontroller sørger for,  
at du kan få længst mulig glæde af dit køretøj 

Dethleffs er en af de største produktionssteder for fritidskøretøjer i Europa. Kig forbi og se vores 
produktion

I Isny i det vidunderlige Allgäu kan du besøge „fødestedet“ for dit rullende hjem. Med et 
besøg i vores udstillingscentrum eller en guidet tur på vores fabrik erfarer du, hvad „fair“ 
kvalitet fra Isny betyder. Kom og besøg os! På en fabriksrundvisning oplever du, hvordan  
en Dethleffs bygges. Hvis det har din interesse, så spørg hos din forhandler. 
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Vi er der for dig – altid!
SERVICE

Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige vogn. Ca. 330 kompetente Dethleffs forhand-
lere ser frem til dit besøg – du finder sikkert en i nærheden af dig. Og i værkstederne får  
du hjælp til inspektioner, reparationer eller hvis du skulle have brug for en reservedel.  
Dethleffs reservedelslager leverer til forhandlerne med kort varsel. Så du kan hurtigt komme 
afsted på tur. 

Kompetent rådgivning fra en Dethleffs forhandler i nærheden af dig. Du skal være velkommen!

Varig kvalitet og service er noget vores 
kunder kan lide. Og det er bl.a. derfor vi 
regelmæssigt indtager førsteplader i tilfreds- 
hedsundersøgelser og læservalg 

96



Dobbeltprisbelønnet  
tryghed

SERVICE

Som kunde er du i trygge hænder hos 
os – det er blevet understreget med den 
tyske fairness-pris, som vi som den første 
campingvognsproducent har modtaget to 
gange i træk. 

Men hvad er „fair“? Måske er det helt 
enkelt, at du altid kan stole på os. Vi er tro 
mod vores motto „en ven af familien“. 

At vores kunder også ser det sådan, 
bekræfter udmærkelsen i kategorierne 
„pris-ydelses-forhold“ og „tillid“. Vi siger 
mange tak!
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SERVICE

Følg os 
overalt & altid

Se nyheder og yderligere informationer om 
vores modelprogram på hjemmesiden 
www.dethleffs.dk.

Du kan også abonnere på vores nyheds-
brev, hvor vi sender informationer om 
nyheder og vigtige datoer.  Eller find os  
på Facebook, Instagram og YouTube og  
se de aktuelle billeder og film. 
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Tak for hjælp til dekoration i vores køreøjer:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG, 
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Fotografi: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock

Vi takker for din interesse for vores campingvogne. Tag gerne kontakt til din Dethleffs forhandler 
for yderligere materiale eller læs mere på vores hjemmesider.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Billederne i dette katalog indeholder delvist 
dekorationselementer, der ikke hører med til leveringsomfanget. 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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