N/DK

Bobiler / Autocampere 2020

Velkommen inn i
Dethleffs familie
„Ikke uten familien“ – det var det som drev vår grunnlegger Arist
Dethleffs til å finne opp bobilen, slik at han kunne ta med familien
på de lange forretningsreisene.
Denne familietanken preger vårt daglige arbeid. Det er vårt fremste
mål, kjære Dethleffs-venn, å kunne legge til rette for unike ferieopplevelser på hjul. Og da er Dethleffs en pålitelig og real partner – tildelt
„Deutschen Fairness-Preis 2017“.

Du finner tekniske detaljer, henvisninger til originaltilbehør og mye
annen informasjon der du er følgende symboler:
www.dethleffs.no &
www.dethleffs.dk

i de separate tekniske data

se video online

Hold deg oppdatert på våre plattformer:

Bildene på sidene som følger, viser delvis ekstrautstyr som leveres mot et
pristillegg. Inngår i noe tilfelle i prisen i Norge.
1) Inngår i „Trend for Norway“
2) inngår i „Master Class“
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Dethleffs
bobil / autocamper familien
TR E N D –
DEN PERFEK TE
STA RTEN
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TREND

GLOBEBUS

PULSE

GLOBELINE

ESPRIT EIGHTY EIGHT

Trend-modellene har både
sportslige kjøreegenskaper og
attraktive priser. Dessuten er
de som skapt for familier som
liker å være på farten.

Den mest kompakte modellserie er utformet med tanke
på kjøring i byer med trange
smug eller fjelloverganger
med mange svinger.

Tidsriktige løsninger med topp
moderne lettvektsteknikk,harmonisk design, stemningsfull
lyskomposisjon, komfort og
høy nyttelast.

Utmerkede kjøreegenskaper
takket være moderne førerassistentsystemer fra Mercedes
og fleksibelt interiør for eventyrlystne campingentusiaster.

Esprit forener uttrykksfull, moderne design med fremragende overklassekomfort.
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TREND
GLOBEBUS
PULSE
GLOBELINE
EIGHT Y EIGHT

V EN NSK A P
& FA MILIE

PÅLITELIGHET
& SERV ICE

ALPA

EN VENN AV FAMILIEN

GODT IVARETATT

Bobiler for par som „reiser
alene“, med sjenerøs plass til
alt som trengs på tur.

Det gjør Dethleffs til en ven
av familien.

Din pålitelige og reale partner.

SID E 90

S I DE 98

S I DE 104

PÅLITELIGHET & SERVICE

VENNSK AP & FA MILIE

ALPA

A LPA –
TID FO R TO
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D E LI NTEG R E RT & I NTEG R E RT
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TREND
En perfekt følgesvenn for familier. Trend har plass til hele familien
og enda mer til dem som bare er to. Den har alt som trengs, og
kan kjøres med førerkort klasse B.
Calvin Stickelmann • produktsjef for bobiler

PLUSSPU N K TE R
ªª Svært god valuta for pengene
ªª S enkeseng fås som ekstrautstyr – for NO: 1
(se side 3) til alle delintegrerte
ªª R
 åtesikker Lifetime-Smart-konstruksjon i
bodelen
ªª 142 l stort kjøleskap med stort fryserom
ªª 70 cm bred inngangsdør og coupé-instigning
ªª Store hekkgarasjer, de fleste er egnet for elsykler
ªª S tor lastekapasitet til tross for at bilen er registrert for
4 personer ved en tillatt totalvekt på 3,5 t (avhengig av
utstyrsnivå)
ªª Enda mer trendy med den elegante Design pakken (ekstrautstyr)
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Den perfekte starten
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Trend er svært familievennlig, og ikke minst når det gjelder pris. Den overbeviser med
høy produksjonskvalitet, gode materialer og masser av utstyr som langt fra er noen
selvfølge. Blant annet har den råtesikker Lifetime-Smart konstruksjonsteknologi.

TREND

Trend-modellenes brede tilbud av soveplasser gir stor fleksibilitet. Delintegrert kan leveres
med senkeseng som ekstraudstyr – for NO: 1 (se side 3), integrert leveres med senkeseng som standardutstyr. Senkesengen gir ekstra soveplass i en håndvending. Design
pakken (ekstrautstyr) til bestselgeren er et elegant alternativ for bobilister som elsker
spesielle detaljer.
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Trend
Delintegrert
Det lave og bredsporede Fiat-understellet
gir Trend T glimrende kjøreegenskaper.
Dette sporty inntrykket understrekes også
av det dynamisk tegnede førerhusoverbygget med stort vindu til å åpne (inngår i
Trend for Norway) og den moderne designen. Imidlertid imponerer Trend mest når
det gjelder funksjonalitet. Som standard er
Trend utstyrt med Dethleffs hekksenking,
og dette gir spesielt store hekkgarasjer
med en høyde på opptil 115 cm. Disse har
tilgangsluker på venstre og høyre førerside. Den uvanlig brede inngangsdøren på
70 cm med coupé-innstigning til bodelen
betyr en enorm økning i komforten.

T 6717 EB | Talk
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TREND

Trend
Integrert
Opplev den fantastiske reisefølelsen til
vennepris – med Trend I. De er utstyrt
med alt som Dethleffs er blitt berømt for,
samtidig som modellen selvfølgelig har
genene til en ekte integrert: En fascinerende reisefølelse som skyldes den store
panoramafrontruten, mye plass i førerhuset og naturligvis en senkeseng som
standard, som med sine 195 x 150 cm betyr
svært god sovekomfort. Velkommen i
kongeklassen!

I 7057 DBM | Design pakke | Torcello
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S OV E R O M

Sov godt!

Vi vet at førsteklasses sovekomfort har høyeste prioritet hos kundene våre. Derfor bruker
vi også i Trend-modellene en perfekt tilpasset kombinasjon av høykvalitetsmadrasser
utviklet i Sveits og ergonomiske trelamellbunner som underfjæring.
Den personlige smaken avgjør om man foretrekker enkeltsenger eller dobbeltseng. Trend
har begge alternativer. Enkeltsengene i Trend er montert i en høyde som tar hensyn til
hodet, samtidig som den gir plass til en hekkgarasje under. Perfekt for alle som reiser
med mye bagasje eller har med seg elsykler eller skuter.

Queensizesengene har enkel tilgang fra tre sider. Dermed er det ikke noe problem å stå opp
uten å vekke partneren • T / I 7057 DBM | (Høydejusterbar seng er standard i T / I 7057 DBM og
T / I 7057 DBL)
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 elintegrert kan leveres med elektrisk senkeseng! Alt etter hvilken modell man har, betyr dette
D
at en eller to ekstra soveplasser trylles frem med et knappetrykk (Senkeseng er standard i
I-modeller)

TREND
Nyt søvnen uforstyrret i en behagelig enkeltseng! De er minst 1,95 m lange og kan som ekstrautstyr ombygges til én stor soveplass (inngår i Trend for Norway) • T / I 7057 EBL
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KJØKKEN

Morsommere
å lage mat i ferien

I planløsningerne med lounge-sittegruppe (7057 EBL & DBL) blir kjøkkenet integrert i det åpne
rommet • T 7057 EBL | Design pakke | La Rocca
14

Akkurat når du er på ferie, er det spesielt morsomt å lage mat. Trend har et komplett
utstyrt kjøkken, og det med komponenter som du ellers ofte bare finner i mye dyrere modeller, for eksempel det store kjøleskapet på 142 l eller komfortable skuffer med softclose
for myk lukking.

Komplett utstyrt kjøkken med mye oppbevaringsplass for ingredienser til lekker matlagning
• T 7017 EB | Topaz Apfel | Talk

TREND

BAD

Velværeoase

Det gir en god følelse å vite at ens eget bad bare er noen få skritt unna. Enten det gjelder
en rask vasking underveis eller den daglige kroppspleien i ferien, imponerer Trend her
med en rekke praktiske idéer!

På noen modeller kan dusjkabinett og sanitærrom kombineres til ett stort sammenhengende baderom i hele bilens bredde
• T / I 7057 DBL | Topaz Apfel

Mange hyller og oppbevaringsmuligheter, speil og dagslys– hvad
vil man ha mer? • T / I 7057 | Design pakke og vindu er ekstrautstyr
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Utvalg
innvendigt

Torcello

Topaz Apfel
16

Talk

TREND
Trend I 7057 DBL | Topaz Apfel | Talk
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Trend
Design pakke

Torcello

Virginia Oak
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Det er mulig å få en innvendig designpakke som ekstrautstyr. Den gir interiøret et helt
nytt utseende. Det skyldes først og fremst den elegante tredekoren Virginia Oak med
en lett grålig trefarge. Den passer perfekt sammen med stilige høyglanselementer og
kromlister på overskapsfrontene. Det er mulig å velge mellom tre passende stoffkombinasjoner som tar seg godt ut på trekkene i den romslige L-sittegruppen. Den elegante
designen understrekes av mange gjennomtenkte detaljer og gjør den stilige Trend til et
ordentlig blikkfang.

Gresso

La Rocca

TREND
Trend I 6757 DBM | Design pakke (ekstrautstyr) | Gresso
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Mange
valgmuligheter
Hvit (standard)

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/trend
www.dethleffs.no/bobiler/trend
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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TREND
Titansilver-metallic (ekstrautstyr)

T 6557 DBM

T 6617 EB

T 6717 EB

T 6757 DBM

T 6757 DBL

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

5 soveplasser

4 soveplasser

5 soveplasser

4 soveplasser

I 6557 DBM

I 6617 EB

I 6717 EB

I 6757 DBM

I 6757 DBL

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

5 soveplasser

4 soveplasser

5 soveplasser

4 soveplasser

Det opplyste antall soveplasser er det maksimale og er delvist bare muligt i kombinasjon med ekstrautstyr.
L-sittegruppe er en del av ekstrautstyret Design pakke.
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A LKOV E

22

TREND
Vi liker å kjøre sportslig. For eksempel er sønnen min jevnlig
med på motorcrossløp. Med Trend Alkove begynner kjøregleden
allerede på reisen. Og hele familien har nok av plass til hvile
etter en slitsom dag på crossbanen.
Markus Altenried • linjesjef, linje 1

PLUSSPU N K TE R
ªª Svært god valuta for pengene
ªª Stor sengeplass (210 x 165 cm) i alkoven
ªª 142 l kjøleskap med stort fryserom
ªª 70 cm bred inngangsdør og elektrisk stigtrinn
ªª Store hekkgarasjer, de fleste er egnet for elsykler
ªª Stor lastekapasitet og muligt med registrering for
6 personer (avhengigt av utstyrsnivå)
ªª A
 7877-2: Tåler vinteren godt takket være
dobbelt gulv og masser av plass
ªª Trinnløs bodel
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Alle om bord!
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Mye bobil til gunstig pris. Med et kjøleskap på 142 l, ekstra bred inngangsdør og spesielt
høye hekkgarasjer for krevende transportoppgaver er Trend den perfekte starten på veien
til Dethleffs bobilverden. I Dethleffs bobilverden er Trend Alkove en absolutt lettvekter:
Med en totalvekt på bare 3,5 t kan inntil seks personer være med på turen (A 5887 &
A 6977)!

TREND

For ekstra stor plass og lastekapasitet får man Trend A 7877-2. Med en solid totalvekt
på 5 tonn gir den familien plass, plass og mer plass – og det til en svært gunstig pris.
I tillegg er modellen perfekt til vinterbruk med dobbeltgulv og masser av plass.
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Til den store
familieferien
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Trend Alkove er det perfekte reisefølget for alle som reiser med mye bagasje. Familiens
innbo eller sportsutstyr – alt får plass. De store ting plasseres i de store hekkgarasjene.
Når den nederste køyesengen i A 5887 slås opp, får man et svært stort oppbevaringsrom.
Det beste er likevel at alle kan være med på turen! For med Sikkerhets pakken (inngår
i Trend for Norway) er det mulig å få bilen godkjent for 6 personer (avhengigt av øvrigt
utstyrsnivå).

TREND
Alle ved samme bord: Her er det plass både til familien og en og annen besøkende • A 7877-2 | Torcello
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T R E N D A L KOV E 78 7 7-2

Den store
familievenn

Til den virkelig store familieferien: Stor salong med romslig sittegruppe og et romslig kjøkken
• La Rocca | L-sittegruppe (ekstrautstyr)
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Den nye A 7877-2: En alkove med mye oppbevaringsplass og en stor hekkdobbeltseng
for lange ferier med inntil seks personer. For at det skal være mer plass innvendig, er det
plass til mye bagasje i den store hekkgarasjen og i det 40 cm høye dobbeltgulvet. Der
er det også frostsikker plass til kjøretøyteknikken, ferskvann- og avløpsvanntank, slik
at bobilen også er en ekte vintervenn. Ved svært lave temperaturer sørger vannbåren
varme for et behagelig inneklima (ekstrautstyr).

Stor matlagingsglede for hele familien i det L-formede kjøkkenet med stor arbeidsplass og
rikelig oppbevaringsplass • A 7877-2 | Virginia Oak

TREND

S OV E R O M

Sengetid

Koselige stunder og bra høyde: Hekkseng lengde 210 cm • A 6977 og A 7877-2

Alkovemodeller har utrolig god plass. Det gjelder fremfor alt antallet soveplasser og den
store trivselplassen. Plassen i alkoven er for lengst reservert til barna, for den er ikke bare
en soveplass, men også en ordentlig eventyrlekeplass selv om den kun er på 3,5  m2. Hekksengene er plassert på tvers og fås som dobbeltseng (A 6977 og A 7877-2) eller køyeseng
(A 5887).

Barna elsker den store Alkove-sengen (210 x 165 cm), og selv to voksne har god plass i den
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KJØKKEN

Gourmet tempel

God arbeidsplass og lagringsplass på kjøkkenet. Etter tilberedning nytes de lekre rettene sammen
i den store sittegruppen • Torcello
30

På ferie kan det være ekstra morsomt å lage mat. Trend kan briske seg med et komplett
utstyrt L-kjøkken. Med utstyrskomponenter man vanligvis kun finner i langt dyrere modeller,
som eksempelvis det store 142 l kjøleskapet eller komfortable skuffer med softclose.

På 3 bluss-komfyren kan du enkelt omsette ambisiøse kokeidéer i praksis

TREND

BAD

O sole mio ...
Det gir en god følelse å vite at ditt eget bad bare er noen få skritt unna. Kanskje du
vil stelle deg litt under dusjen, eller kanskje gjelder det den daglige hygienen i ferien.
I begge tilfeller tilbyr Trend mange praktiske løsninger.

Stort baderom for hele familien med separat dusj • A 7877-2

Variobad med svingbar vegg: Separat dusjkabinett eller toalettrom • A 5887 & A 6977
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Utvalg
innvendigt

Torcello

Virginia Oak
32

Gresso

La Rocca

TREND
Trend A 5887 | Virginia Oak | Gresso
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Hvor stor er
din familie?

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/trend
www.dethleffs.no/bobiler/trend
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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TREND
Utrolig god plass i A 7877-2:
Stor alkove med dobbeltgulv

A 5887

A 6977

A 7877-2

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser
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D E LI NTEG R E RT & I NTEG R E RT

Bildene på de følgende sidene inneholder delvis elementer fra Gran Turismo-utstyrspakken
som det må betales ekstra for, og annet ekstrautstyr.
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GLOBEBUS
Hvis vi skal på miniferie i fjellet like ved ta en liten pause fra
hverdagen passer den kompakte Globebus helt perfekt. Den snor
seg enkelt og greit gjennom trange pass og er like lettkjørt som
en van. Det betyr at vi kommer oss til de vakreste innsjøene og
de flotteste turrutene i Alpene.
Peter Droeszler • salgsmedarbeider, som med jevne mellomrom
bare må ut på tur

PLUSSPU N K TE R
ªª S tor plass innvendig til tross for
bredde på bare 2,2 m
ªª S tor L-sittegruppe med løse polstrede puter
i moderne design
ªª Stabil

forlengelse av benkeplaten på kjøkkenet
(ikke i T / I 7)
ªª Eksklusiv Gran Turismo (GT)-utstyrspakke (ekstrautstyr)
ªª Kompakt og smidig
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Kompakt, lett å manøvrere
og likevel svært romslig

Denne serien består av Dethleffs mest kompakte modeller som er utformet med tanke på
kjøring i byer med trange smug, eller fjelloverganger med mange svinger. Det betyr ikke
at du må gi avkall på fordelene til en utvokst bobil. Ved utformingen av Globebus har vi
lagt vekt på komfort og romfølelse, i tillegg til en umiddelbart tiltalende, hjemlig atmosfære i bodelen.
Gran Turismo utstyrspakken (ekstrautstyr) perfekt for alle som setter pris på eksklusive
detaljer.
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GLOBEBUS

Globebus
Delintegrert
Det aerodynamisk utformede førerhusoverbygget reduserer drivstofforbruket
og er som standard utstyrt med et stort
panoramavindu. Dette kan åpnes og slippe
ekstra lys og luft inn i bilen. Derunder
finner du den store L-sittegruppen.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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GLOBEBUS

Globebus
Integrert
Kongeklassen i kompaktformat! Utseendet
gjør at Globebus integrert er et skikkelig
blikkfang med sin smidige, kompakte og
suverene design. Turen er i seg selv en
fantastisk opplevelse takket være den
kjempestore panoramaruten foran og den
sjenerøse plassen i førerhuset.
Den praktiske senkesengen er standard og
har en bredde på 150 cm. Den kan svinges
ekstra langt ned.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus Gran Turismo –
ensbetydende med den
mest behagelige reise!
Globebus Gran Turismo (GT) utstyrspakken som ekstrautstyr inneholder mange eksklusive utstyrskomponenter, bl.a. et automatisk klimaanlegg i førerhuset, skinnratt,
aluminiumsfelger og dør til bodelen med sentrallås. Den røde beskyttelsesplaten under motoren er et unikt kjennetegn på den stilige GT. Det er likevelbare en liten detalj
i det omfattende, elegante utstyret på utsiden og innsiden. Mange komponenter, som
er ekstrautstyr til Globebus, er standard ved GT.
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GLOBEBUS
Behagelige og komfortable detaljer, moderne førerplass med skinnratt, aluminiumsdetaljer og
instrumentpanel med kromringer

Blikkfang på kjøkkenet: Bakveggen i elegant svart høyglans

GT-kjennemerke: Rød beskyttelsesplate på understellet

Trygg og god isolasjon: Mørke rammevinduer med komfortabelt persiennesystem
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S OV E R O M

Ren avslappning

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

44

God søvn er svært viktig for å ha nytte og glede av ferien. Det er grunnen til at alle
senger i Globebus er utstyrt med ergonomiske 7 soners madrasser i klimaregulerende
materiale. Konstruktørene hos Dethleffs laget planløsningene med tanke på at det må
være muligt å sitte behageligt på de fastmonterte sengene selv med stor hekkgarasje.

Høydejusterbar! Den store dobbeltsengen som er tilgjengelig fra 3 sider, kan høydejusteres i
samsvar med lastesituasjonen • T / I 7 | Atomic

GLOBEBUS
Alternativet til dobbeltsengen: Enkeltsenger som kan bygges om til en stor liggeflate på 200 x 155 cm (ekstraudstyr – for NO: 2 (se side 3)) • T / I 6 | Quadro
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KJØKKEN

Kompakt og smart

Maksimal komfort på liten plass med store skuffer og skape, som er enkle å fylle i
• T / I 7 | Atomic
46

Globebus’ kjøkkener krever minimalt med plass og gir maksimalt med komfort. Alle er
utstyrt med et kokeapparat med tre bluss med elektrisk tenning. Tre store skuffer og et
praktiskt uttrekksskap (ikke til T / I 7) er utstyrt med kulelagerteknikk og softclose for
myk lukking. En stor 142 l kjøle-/frysekombinasjon er standard (ekstrautstyr i T / I 1).

Stabil forlengelse av benkeplaten, kan stues vekk usynlig og gjøres klar til bruk med én hånd
• T/I 6

Forfriskende

Globebus-modellene er kompakte, men det har ikke gått ut over baderomskomforten.
Badet ble utviklet med fokus på lett tilgjengelige baderomselementer med gedigen armatur
og mye oppbevaringsplass til hygienetilbehør. Interessant for storvokste: Selv i dusjen er
det stor ståhøyde.

Intelligent vaskeromskonsept med romslig 3 bad.Høyglansservanten med mørk hylle gir det hele et svært elegant preg
• T/I 7

T / I 6 inneholder en romslig dusj, en lett tilgjengelig servant og
mye oppbevaringsplass
47

GLOBEBUS

BAD

Utvalg
innvendigt

Quadro

Rosario Cherry
48

Atomic

GLOBEBUS
T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Mange
valgmuligheter
Hvit (standard)

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/globebus
www.dethleffs.no/bobiler/globebus
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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GLOBEBUS
Gran Turismo white (ekstrautstyr)

Gran Turismo silver (ekstrautstyr)

Gran Turismo black (ekstrautstyr)

T1

T6

T7

I1

I6

I7

3 soveplasser

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

Det opplyste antall soveplasser er det maksimale og er delvis bare muligt i kombinasjon med ekstrautstyr.
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D E LI NTEG R E RT & I NTEG R E RT

Bildene på de følgende sidene inneholder delvis elementer fra Gran Turismo-utstyrspakken
som det må betales ekstra for, og annet ekstrautstyr.

52

PULSE

Dette er en topp moderne bobil som jeg elsker å reise i. Jeg er
ekstra glad i designen med flytende overganger og klar linjeføring.
Dessuten liker jeg de gjennomtenkte detaljene. De spesielle
lyselementene gjør at interiøret gir ordentlig feriestemning
uansett vær.
Florian Pietrzak • produktsjef for bobiler

PLUSSPU N K TE R
ªª R
 ikelig lastekapasitet for 4 personer med
3,5 t tillatt totalvekt
ªª H
 armonisk lyskomposisjon Light Moments
(ekstrautstyr – for NO: 2 (se side 3)) gir god følelse
og stemning i Pulse
ªª D
 ethleffs designspråk er videreutviklet med større
åpenhet, mer lys og tydelige former og linjer
ªª Innovativt Maxi-Flex overskap med myk åpning og
intuitiv betjening
ªª Eksepsjonell komfort med IsoProtect komfortgulv

53

Hva er det som
påvirker deg?

54

I jakten på en ny bobil – ditt nye familiemedlem – er det viktig med overbevisende tall,
data og fakta. Men hva om du allerede er hundre prosent overbevist av Pulse?
Mangler du og dine kjæreste fremdeles noe som får hjerte til å slå litt ekstra? En harmonisk og ren atmosfære i en koselig lyssetting? Da har du funnet din likevekt – din Puls(e).

55

PULSE

Slå på humøret.
Slå av hverdagen.

Sanspillet mellom
de enkelte lysnivåene
gir en helt ny romkvalitet.
Gabriele Allendorf, belysningsekspert

Lys er ikke bare lys. I tillegg til de rent funksjonelle egenskapene påvirker lyset humøret, biorytmen og helsen vår. Sammen
med Gabriele Allendorf fra Light Identity
har vi kombinert den positive kraften fra
dagslys og kunstig lys perfekt i en bobil.
Og takket være fire harmoniske lysnivåer
(ekstrautstyr NO: 2 (se side 3)) har vi skapt
en lyskilde for hele familien: den nye
Dethleffs Pulse.
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PULSE

2

1

1. Takbelysningen
Øker romopplevelsen
– og løfter stemningen.

2
2
2

3

2. Funksjonsbelysningen
Autentisk og enkelt:
Spotlights på kjøkkenet,
i sittegruppen og på soverommet.
3. Veggbelysningen
Gir rommet bredde. Og du får en
behagelig trygghetsfølelse.
4. Gulvlyset
Avslappende, komfortabelt
og samtidig svært funksjonelt.

4

Ytterligere informasjon er
bare et museklikk unna:
www.dethleffs.no/bobiler/pulse
www.dethleffs.dk/autocampere/
pulse
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Pulse
Delintegrert
Dethleffs delintegrerte starter en ny designæra med Pulse. Det aerodynamiske førerhuset med ny T-kappe munner elegant ut i
førerhuset, og den harmoniske linjeføringen
munner ut i den nydesignede hekken.
Alle delintegrerte kan leveres med senkeseng som ekstrautstyr.

T 7051 EB & DBM | Dance
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PULSE

Pulse
Integrert
Det er en opplevelse å reise i Pulse Integrert; det sørger panoramafrontruten med
den storslagne utsikten og det lydisolerte
instrumentpanelet for. Eksteriøret er
fullstendig videreutviklet og uttrykker et
nytt Dethleffs-designspråk som ikke bare
ser bra ut, men som også byr på mange
praktiske fordeler.
XL-senkesengen er som standard utstyrt
med elastisk 3D-sengebunn med stillbar
hardhet, og førsteklasses madrasser av
klimaregulerende materiale.

I 7051 EB & DBM | Beat
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Pulse Gran Turismo –
ensbetydende med den
mest behagelige reise!
Gran Turismo (GT)-pakken som ekstrautstyr inneholder en rekke eksklusive
utstyrs-komponenter som automatisk klimaanlegg i førerhuset, skinnratt,
aluminiumsfelger eller bodeldører med sentrallås. Den røde beskyttelsesplaten
på understellet er et umiskjennelig kjennetegn for Gran Turismo. Men det er
bare en liten detalj i det omfattende, elegante utstyret på utsiden og innsiden.
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PULSE
Førerhus med sportslig utseende, skinntrukket ratt, aluminiumsdekor og instrumentpanel med
kromringer. Et viktigt sikkerhetskjennemerke er fører- og passasjerkollisjonsputer

Det store takvinduet i de delintegrerte modellene er luftig og gir mye lys i førerhuset

Gran Turismo-kjennemerke: Rød beskyttelsesplate på understellet

Trygg og god isolasjon: Mørke rammevinduer med komfortabelt persiennesystem
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S OV E R O M

God søvn ...

... betyr for oss: Topp moderne sovesystemer kombinert med hyggelige og funksjonelle
inndelinger av soverommene. I Pulse kan du velge mellom enkeltsenger i kjøreretningen
(kan fås i to høyder som ekstrautstyr) eller en kongelig dimensjonert dobbeltseng med
høydeinnstilling. Personlig smak og behag avgjør hvilke alternativer du skal bestemme
deg for.
Felles for alle er at de er utstyrt med den mest moderne soveteknikken som finnes, som
de fantastiske 7-sonemadrassene av klimaregulerende materiale, utviklet i Sveits.

De over to meter lange enkeltsengene henger sammen i hodeområdet og kan om ønskelig
gjøres om til en stor dobbeltseng (ekstrautstyr – NO: 2 (se side 3)) • T / I 7051 EB
62

Etterlengtet oppbevaringsplass under dobbeltsengen. Disse sengene kan som standard høydejusteres i alle DBM- og DBL-planløsninger • 7051 DBM & DBL

PULSE
Den høydejusterbare queensizesengen har innstigning fra tre sider og en bredde på 160 cm. Til venstre og høyre er det høye klesskap og flater til å legge fra seg på, samt
der man f.eks. kan legge fa seg briller eller lommebok. I tillegg har rommene hhv. en 230 V stikkontakt og USB-kontakt til lading av mobiltelefon • 7051 DBM & DBL
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KJØKKEN

Bon appétit

Det funksjonelle kjøkkenet strekker sg inn i det åpne sittegruppeområdet • I 7051 DBL & EBL
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Pulse tilbyr mer når det gjelder matlaging! Det intelligente gourmetkjøkkenet utnytter
plassen svært effektivt. For eksempel er dekslet på gassblussene todelt. Trenger du ett, to
eller tre gassbluss? Dekk til dem du ikke trenger, så får du en større flate til å arbeide eller
sette fra deg ting på. Arbeidsflaten kan du enkelt utvide ettersom dekslene kan vippes
opp eller ned etter behov. Avhengig av planløsningen får du et 142 l eller 190 l kjøleskap
med fryseboks.

Innovativt gourmetkjøkken med plass til kjøkkenutstyret. De praktiske skuffene med dempere
for myk lukking har mye oppbevaringsplass • T / I 7051 EB & DBM

BAD
Alle Pulse-modellene har stort bad: mye plass og gjennomtenkte detaljer som gir tydelige
ergonomifordeler og usedvanlig godt lys i din velværeavdeling på hjul.
PULSE

Stort bad

Liker du å ha god plass og stor bevegelsesfrihet på badet? Det får du her! Når det i tillegg står en separat dusj til rådighet, mangler det virkelig ikke noe! • 7051
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Utvalg
innvendigt

Beat

Rosario Antracit
66

Dance

Innovative Maxi-Flex overskap med myk åpning og intuitiv betjening. Designen som strekker
seg nedover gir mer romfølelse og bedre ergonomi uten at det går ut over oppbevaringsplassen

PULSE
Behagelig lounge-sittegruppe i DBL- og EBL-variantene. IsoProtect komfortgulv gir en jevn boden uten avsatser • I 7051 DBL | Dance
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Mange
valgmuligheter
Hvit (standard)

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/pulse
www.dethleffs.no/bobiler/pulse
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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PULSE
Gran Turismo white (ekstrautstyr)

Gran Turismo silver (ekstrautstyr)

Gran Turismo black (ekstrautstyr)

T 6651 DBM

T 6811 EB

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

I 6651 DBM

I 6811 EB

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med ekstrautstyr.
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Hvert øyeblikk

er en enestående opplevelse

Nye Globeline.
Her møtes to tradisjonsmerker fra Württemberg:
Dethleffs og Mercedes. Alle assistentsystemene og
det moderne chassiset på Globeline gjør at ferien
begynner allerede når jeg drar hjemmefra. Den funksjonelle konstruksjonen med ekstravagant design
gjør turen ekstra komfortabel.
Pascal Schmutz • salgsmedarbeider
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Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/globeline
www.dethleffs.no/bobiler/globeline

GLOBELINE

Både chassis, førerhus og assistentsystemer gjør sitt til at den delintegrerte modellen setter
en ny standard for reisekomfort. Bakhjulsdriften gir dessuten førsteklasses veigrep. Det samme gjelder for den effektive og kraftige 414 CDI-motoren (105 kW / 143 hk). Den tilfredsstiller
den nyeste Euro VI D-utslippsstandarden og er ekstra godt rustet for fremtiden. Den smidige
7G-TRONIC PLUS automatgirkassen (ekstrautstyr) setter prikken over i-en.

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
VI D
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Komfort og sikkerhet takket være omfattende assistentsystemer

ABS – registrerer om hjulet som bremses,
blokkeres. Hvis dette er tilfellet, reduseres
bremsekraften slik at hjulet fortsatt går
rundt og veigrepet opprettholdes.
ESP (elektronisk stabilitetsprogram)
– overvåker kjøringen (retning og hjulbevegelse) hele tiden. Systemet bremser
enkelthjul ved behov eller senker hastigheten ved å redusere motoreffekten.
ASR (Anti Slip Regulation)
hindrer at hjulene spinner ved igangkjøring.

EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)
– stabiliserer bilen ved kraftig nedbremsing.
Mercedes Benz nødanropssystem –
kan bidra til å å redusere tiden frem til
redningsmannskapene er på plass ved
en ulykke.
Bakkestartassistent – inngår i ESP og
kan forhindre at bilen ruller bakover ved
bakkestart. Funksjonen opprettholder
bremsetrykket mens føreren bytter fra
bremse- til gasspedalen.

Aktiv bremseassistent med krysningsfunksjon – kan hjelpe føreren med å
bremse. Assistenten kan reagere på stående og kjørende kjøretøyer samt fotgjengere og syklister som beveger seg på tvers
av kjøreretningen.
Veihjelpsfunksjon – gjør at føreren kan
få teknisk hjelp hvis bilen blir stående.
Det er bare å trykke på veihjelpstasten i
takbetjeningsenheten eller bruke oppføringen i telefonboken til å ta kontakt.

Kjørefeltassistent – kan bruke et kamera
på innsiden av frontruten til å overvåke
veibanen foran bilen fra en hastighet på
60 km/t. Hvis det registreres at bilen er i
ferd med å forlate kjørefeltet uten at det
er tilsiktet, varsler systemet føreren akustisk, visuelt og med vibrasjoner i rattet.
Sidevindassistent – kan registrere forstyrrelser fra vindkast (sidevind) på bilens
tverrstabilitet og øke stabiliteten med et
egnet bremseinngrep på den ene siden.
Kjørelysassistent – slår av eller på nærlyset automatisk under kjøring avhengig av
lysforholdene. Det avlaster føreren og øker
trafikksikkerheten.
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GLOBELINE

Assistentsystemer
som standardutstyr

Enestående romfølelse
i Globeline

Komfort med enkeltsenger ved en total lengde på under 7 m? Verken det eller sjenerøs romfølelse er noe problem i
Dethleffs Globeline. Det sørger den moderne, lyse interiørdesignen med hvite høyglansede skapfronter for. Dessuten
er det mulig å velge mellom tre ulike stoffkombinasjoner. Og lyskonseptet med direkte og indirekte lyskilder sørger
for god stemning og praktisk lys nøyaktig der du trenger det
Førsteklasses utstyr: kjøkken med tre bluss, og ekstrautstyret 142 l
kombiskap og stekeovn (standard i Norge og Danmark)
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GLOBELINE
Komfortabel, moderne og romslig – den populære planløsningen med enkeltsenger er svært kompakt, men har likevel mye å by på. Den kan til og med fås med en senkeseng som ekstrautstyr hvis du
trenger en ekstra soveplass • T 6613 | La Rocca
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D E LI NTEG R E RT OG I NTEG R E RT
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Eighty-Eight er en bil med stil og sjarm. Fra fabrikken er den
utstyrt alt man trenger til en vellykket bobilferie.

EIGHT Y EIGHT

Christian Schweizer • servicesjef

PLUSSPU N K TE R
ªª O
 mfangsrik utstyrspakke inkl. til 88. års
fødselsdag med Dethleffs
ªª Optimale

vinteregenskaper med IsoProtectPlus Dobbelt funksjonsgulv og frostbeskyttet
vanninstallasjon
ªª Ideelle

kjøreegenskaper: Lavt premiumunderstell
med 145 mm senking og 4,5 t totalvekt
ªª D
 ethleffs Naviceiver inkl. navigasjon, DAB+ radiomottak og visning i betjeningspanelet i førerhuset
(ekstrautstyr)
ªª A
 ssistentsystemer som standardutstyr på delintegrerte
modeller
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Komfortabel reise
uansett årstid
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På en unik måte forener Esprit Eighty Eight uttrykksfull, moderne design med fremragende
overklassekomfort. Og den kan brukes hele året: Med det funksjonelle IsoProtect-Plus
dobbeltgulvet er alle modellene ikke bare egnet for vinterbruk, de er også absolutt
egnet for vinterbruk. Dethleffs Lifetime-Plus karosseriteknologi garanterer dessuten at
den holder seg i verdi.

EIGHT Y EIGHT

Iskaldt beregnet spesialmodell til Dethleffs 88-årsjubileum
Den ekstra komforten viser seg allerede i førerhuset med klimaautomatikk og krom- og
skinnelementer av høy kvalitet. Men i salongen er det også en rekke standard fordeler
som er noe utenom det vanlige for en bobil i denne klassen.
La deg inspirere av sidene som følger og les detaljene i prislisten eller på Internett.
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Esprit Eighty Eight
Delintegrert
Den er en av de mest elegante delintegrerte bobilmodellene på markedet og har
førsteklasses bokomfort. Pene belysningselementer i baldakin, kjøkken og overskap sørger for en spesielt stemningsfull
atmosfære.
L-sittegruppen med frittstående, horisontalt og vertikalt justerbart bord er stor og
komfortabel. De store panoramatakvinduene i førerhusoverbygget og over sittegruppen danner et imponerende lysbånd,
som forvandler det indre av bilen til et
rom som gjennomstrømmes av lys.

T 7150 | Amaro
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Nyt reisen uten å måtte inngå kompromisser med den perfekte utsikten gjennom
panoramaruten. Den holder seg for øvrig
også fin i regn og kulde, for en ekstra
varmluftledning fra varmesystemet i
salongen hindrer duggdannelse eller
ising. Stemningen i sittegruppen under
den store panoramatakluken er også en
fornøyelse.
Komforten ved innstigningen bak rattet er
også kompromissløs med førerhusdøren
som er standard.

I 7150 | Skylight
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EIGHT Y EIGHT

Esprit Eighty Eight
Integrert

S OV E

Endelig slappe av

Under den høyre enkeltsengen er det et praktisk multifunksjonelt rom for mange slags oppbevaringsoppgaver. Det er tilgjengelig innen- og utenfra og opplyst med LED
82

SovGodt-sengesystemet (se side 110) sørger for velgjørende søvn både i enkeltsenger
og queensizesenger. Fordeler med disse sengevariantene: Du kan stå opp og legge deg
enkelt og komfortabelt uten å forstyrre sengekameraten. Når det gjelder enkeltsenger,
kan man som alternativ få „høyt plasserte“ senger som gjør at hekkgarasjen får plass til
en elsykkel eller skuter. Spesielt for denne varianten har vi utviklet et konsept med lavere
overskap. Konseptet gjør det mulig å ha overskap hele veien rundt med tilsvarende oppbevaringsplass og tilstrekkelig takhøyde selv med høye senger.

Ypperlig søvnkomfort i senkesengene i den integrerte modellen med 195 x 150 cm liggeflate –
også med elektrisk betjening på forespørsel

EIGHT Y EIGHT
Mer komfortabelt blir det ikke. Queensizesengen er tilgjengelig fra tre sider og så lav at det er ganske enkelt å komme opp i og ut av den. På venstre og høyre side er det høye klesskap • 7150-2 DBM
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L AG E M AT

Ganefryd

Rikelig med oppbevaringsplass: store skuffer som låses automatisk når bilen begynner å kjøre.
Avtrekkshetten suger matlukten ut av bilens indre
84

Gourmetkjøkkenet i Esprit Eighty Eight er et skikkelig blikkfang. Her kombineres en attraktiv
design med gjennomtenkt funksjonalitet. Det er f.eks. plass til en kaffemaskin lengst bak
– med stikkontakt for 230 V, selvfølgelig.

Praktisk: Multiflex skinnesystem med en rekke ulike opphengsmuligheter

BAD
Du får dusjkomfort som hjemme med den store regndusjen i kombinasjon med den høyeffektive trykkvannpumpen. Mye tredekor, høyglansoverflater og baderomstilbehør i krom
avrunder det ambisiøse inntrykket som formidles av baderomsmiljøene i Esprit Eighty Eight.

EIGHT Y EIGHT

Oppfriskingsrom

Det store baderommet gir masser av privatliv. Det kan skilles helt fra bo- og sovedelen med en foldedør. De store speilflatene
gir ekstra god romfølelse

Et anstrøk av luksus også på badet! Det praktiske
baderoms-tilbehøret er standard
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Utvalg
innvendigt

Amaro

Master Gloss Cream
86

Goa

Ekte skinn (ekstrautstyr)

EIGHT Y EIGHT
Stemningsfullt miljø med indirekte belysning dette innbyr til koselige kveldstimer og hyggelige kvelder foran TVen i L-sittegruppen • Goa
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Mangfold
i utvalget
Hvit (standard)

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/esprit-eighty-eight
www.dethleffs.no/bobiler/esprit-eighty-eight
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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Med fordelsmodellen Esprit Eighty Eight feirer Dethleffs sin fødselsdag med mye ekstra i
interiøret som er alt annet enn dagligdags. Sykkelstativ for tre sykler, en markise og et elegant designet baklysfeste inklusive takreling i jubileumsutstyrspakken. Aluminiumsfelgene
understreker bobilens sporty kjøreegenskaper, og den leveres som standard med 140 hk.

T: Silver / Titansilvermetallic
I: Titansilvermetallic

T: Hvit/Travertin
I: Travertin

EIGHT Y EIGHT

T: Hvit/Titansilvermetallic

T 7150-2

T 7150-2 EB

I 7150-2

I 7150-2 EB

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med ekstrautstyr.
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I NTEG R E RT OG A LKOV E
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Jeg er så begeistret over Alpa fordi den gir en fantastisk romfølelse
og masse armslag samtidig som den totale lengden er relativt oversiktlig. Hvis du liker enkeltsengene i alkovemodellen, er Alpa en bil
som kan konkurrere med større modeller når det gjelder bokomfort.
Den store rundsittegruppen bak er noe helt for seg selv.

ALPA

Helge Vester • markedsføring

PLUSSPU N K TE R
ªª Stor

rund panorama-sittegruppe med rikelig
plass til å spise og oppholde seg
ªª Herlig enkeltsengkomfort med
komfortabel innstigning
ªª Stort

romslig dobbeltgulv som også kan lastes fra
baksiden (hekkluke med enhåndsbetjening)
ªª E gnet for vinterbruk: Oppvarmet funksjonsgulv med
frostbeskyttet vanninstallasjon
ªª Vannbåren varme som standard
ªª Stort bade- og omkledingsområde
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Myyyye romfølelse

92

Med Alpa-serien viderefører Dethleffs suksesshistorien med bobiler for par som reiser
alene. Sjenerøse plassforhold gjør at du raskt glemmer at du ikke befinner deg i en feriebolig, men derimot i en usedvanlig bobil med velvære og komfort.

ALPA
De sjenerøse enkeltsengene nås enkelt og sikkert via en stabil sammenleggbar trapp.
Den enkle senkesengen i I 7820-2 finner du på hjemmesiden
93

Komfortabel
ferieleilighet på hjul

I en Alpa er det lett å se at målet ikke var å finne pragmatiske kompromissløsninger. Isteden
ville vi skape et ordentlig bomiljø til å leve i. I den ekstra sjenerøse rundsittegruppen er
bare å legge beina høyt og nyte en enestående utsikt til omgivelsene gjennom panoramavinduene. Like ved siden av finner du den stilige veggen (ikke i A 6820-2) som gir gode
muligheter for individuell utforming.

Selv den minste Alpa-modellen har en ekstra stor sittegruppe, myt plass og stor bevegelsesfrihet • A 6820-2 | Virginia Oak |
WelshWhite | Goa
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Ditt velværeområde med mye dagslys og fantastisk komfort
• A 7820-2 & A 9820-2

ALPA
Slappe av foran TVen, nyte et glass vin sammen eller invitere venner til et kveldsmåltid? Den enorme, runde panoramasittegruppen blir midtpunktet i hyggelige stunder
• A 7820-2 | Welsh White | Skylight (ekstrautstyr)
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Mangfold
i utvalget
Hvit (standard)

Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
6d temp
Fiat-modeller

Du finner mer informasjon på:
www.dethleffs.dk/autocampere/alpa
www.dethleffs.no/bobiler/alpa
eller i de separate tekniske data og prislisten.
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Hundre prosent
klar for fremtiden –
overholder utslippsstandarden

EURO
VI D

IVECO-modeller

A: Titansilvermetallic | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)

I: Titansilvermetallic | Grand Alpa I 7820 (Fiat)

ALPA

A: Titansilvermetallic | Grand Alpa A 7820 (Fiat)

Alpa A 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

Grand Alpa Plus A 9820-2

Grand Alpa I 7820-2

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med ekstrautstyr.
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VENNSK AP
& FA MILIE
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FA M I L I E & V E N N E R

Ikke uten
familien
Arist Dethleffs, oppfinneren av campingvognen, var et familiemenneske. Han ville
ha den lille familien sin i nærheten når
han var på forretningsreise. Det var derfor
han oppfant en campingvogn hele familien
kunne bruke på reiser. Vognen tilpasset
han til familiens ønsker og behov. Kona
hans, Fridel, kunne til og med bruke den
som et lite kunstatelier.
I 89 år har vi videreutviklet de banebrytende ideene hans om et hjem på hjul.
Og hele tiden er det én ting vi har vært
ekstra opptatt av, nemlig familier og
hvilke behov de har.

Les mer om den spennende
historie og se mange interessante bilder fra over 89 år med
Dethleffs camping på vår hjemmeside www.dethleffs.no &
www.dethleffs.dk

10 0

10 1

VENNSK AP & FA MILIE

FA M I L I E & V E N N E R

Ord må føre
til handling
En god venn hjelper til når det trengs.
Og i camping-familien hjelper vi hverandre
så godt vi kan. Derfor støtter vi prosjekter
som hjelper familier med spesielle behov.
For eksempel gir vi en gratis campingferie til familier som trenger en pause fra
hverdagen.
Hjelp til du også! Legg penger på Familysparebøssene hos forhandlerne våre,
eller doner en sum slik at vi kan hjelpe
enda flere familier.

Dethleffs Family-stiftelse
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Gen.
Tlf. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
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... og barnestasjoner på
sykehus skaper stor glede
hos små pasienter

FA M I L I E & V E N N E R
Som venn av familien har Dethleffs integrert mange smarte utstyrsløsninger, spesielt
for den beste tiden på året sammen med familien i bobilen.

VENNSK AP & FA MILIE

Familievennlig

Det blir ikke for mye bagasje, for de store hekkgarasjene
rommer uante mengder

Senkeseng: Rimelig fastsengvariant i Trend og Pulse delintegrerte modeller (ekstrautstyr) og i alle integrerte modeller

Barnesikkert: Isofix-fester for barneseter fås i nesten alle
bobiler (ekstrautstyr)

Alle registrerte sitteplasser i kjøreretningen er utstyrt med
3-punkts sikkerhetsbelte og stabile nakkestøtter som man
finner i bilindustrien
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Ingeniørkunst
fra Allgäu
Sentralt vannfordelingssystem
De fleste av Dethleffs modeller er utstyrt
med et sentralt vannfordelingssystem som
kan være svært nyttig i nødsituasjoner.
Vannkonseptet er basert på at slangeledningene er kappet bare på disse fordelingspunktene. Det betyr at man ikke har
koblingsstykker på slangene, som er de
stedene som lettest blir utett. Skulle det
likevel oppstå en lekkasje, vil den være
enkelt å finne og reparere ettersom fordelingspunktene er lett tilgjengelige.
Vannsystem
Et gjennomtenkt vannregime leder regnvann fra taket gjennom definerte kanaler
over hekk og frontrute.

Regnvann ledes fra taket gjennom definerte kanaler over hekk og
frontrute
10 6

Fra den sentrale vannfordeleren føres ledningene direkte og uten
avbrudd til vannuttakene

Kuldebroer? Ikke hos oss!
Hos Dethleffs er vegg-, tak- og gulvelementer utformet uten gjennomgående
metallprofiler. På denne måten forhindrer
vi at metall fungerer som kuldebro mot
det innvendige rommet og forårsaker
kondensdannelse og varmetap.

Karosserikonstruksjon uten kuldebro

PÅLITELIGHET & SERVICE

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

I tillegg stabiliserende dybelforbindelse
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TILLIT

Bedre og bedre!

im Allgäu
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Den som kjøper en Dethleffs, får et kjøretøy med høy bruksverdi og kvalitet. Fabrikken
vår i Isny i Allgäu er en av de mest moderne i Europa, med høyt motiverte medarbeidere.
Kvalitet made in Germany har vært vårt kjennemerke i nesten 90 år. Kombinasjonen av
erfaring, oppdatert kunnskap og kundeorienterte løsninger er enestående i bransjen.

PÅLITELIGHET & SERVICE

Se oss i kortene. Opplev live hvordan våre campingvogner og bobiler produseres. Få mer informasjon om en omvisning på fabrikken av din forhandler

10 9
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Sove
som hjemme

En sunn og velgjørende søvn gjør ferien perfekt
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Dethleffs benytter 7-soners madrasser av klimaregulerende materiale i alle faste senger.
Dette er et innovativt høyteknologisk materiale som er utviklet i Sveits. Det regnes som en
milepæl i skumstoffteknologien og byr på unike fordeler. I kombinasjon med vår ergonomiske lamellbunn garanterer vi fremragende liggekomfort – hele natten – hele året!

På www.dethleffs.no/dethleffs-plusspunkter/sovekomfort & www.dethleffs.dk/
dethleffs-pluspunkter/sovekomfort informerer vi utførlig om de unike fordelene ved
dette sovesystemet

PÅ L I T E L I G H E T

I T- og A-modellene bruker Dethleffs pilotseter med utmerket sittekomfort (ekstrautstyr i Trend
– NO: 1 (se side 3)). De er i utgangspunktet trukket med samme stoffkombinasjon som i salongen

Det er en belastning for ryggen å kjøre konsentrert i flere timer. Derfor er det viktig med
ergonomisk formede seter som støtter kroppen best mulig. Derfor bruker Dethleffs som
standard utelukkende pilotseter av høy kvalitet med fremragende ergonomiske produktegenskaper.

I integrerte modeller monterer Dethleffs høyverdige pilotseter med integrert 3-punkts sikkerhetsbelte, som sikrer optimalt belteforløp og maksimal bevegelsesfrihet
111
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Ergonomisk
sittekomfort

PÅ L I T E L I G H E T

Sikker som banken!

Tren din aktive kjøresikkerhet med et trafiksikkerhetskurs

112

Fest setebeltet på alle sammen! Med sikkerhetskrok og innbydende sovplass kan din firbente
venn være med på turen under trygge forhold med Hunde pakken (ekstrautstyr)

Sikkerhet som standardutstyr: „Setup for Camping Cars“ kan redde liv og leveres som standard til Dethleffs bobiler.
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I en bobil fra Dethleffs kan du legge ut på
den lange ferieturen med en sikker følelse.
Mange utstyrskomponenter, i tillegg til
spesielle tekniske finesser, gjør en bobil
fra Dethleffs sikrere. Det gjelder f.eks. ESP
som er standard i Dethleffs bobilene.

PÅ L I T E L I G H E T

Standardutstyr i
en venn av familien
Det nye ESP-systemet (elektronisk stabilitetsprogram) „Setup for Camping Cars“
ESP regnes som det mest avanserte elektroniske stabilitetskontrollsystemet. Det
overvåker kjøringen (retning og hjulbevegelse) hele tiden. Systemet bremser
enkelthjul ved behov eller senker hastigheten ved å redusere motoreffekten.
ESP „Setup for Camping Cars“ er utviklet
spesielt for bobiler. Systemet tar hensyn til
at bobiler har en annen vekt og et annet
tyngdepunkt enn varebiler.

MSR
(regulering av motorens bremsemoment)
MSR opprettholder veigrepet ved rykkete
giring.

ABS (antiblokkeringssystem)
registrerer om hjulet som bremses, blokkeres. Hvis dette er tilfellet, reduseres
bremsekraften slik at hjulet fortsatt går
rundt og veigrepet opprettholdes.

Hill Descent Control
Hill Descent Control hjelper deg med å holde ønsket hastighet i nedoverbakker. Du
trenger ikke å trå på bremsen hele tiden
og kan isteden konsentrere deg fullt og
helt om styringen.

HBA (hydraulisk bremseassistent)
HBA er til hjelp ved nødbremsing.
HHC (Hill Holder Control – igangkjøringsassistent)
Hill Holder holder bilen ved igangkjøring i
stigninger.

Stabilitetsprogrammet, som er spesielt utviklet for bobiler, gjør kjøreturen ekstra trygg
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Vær trygg!

Assistentpakke for delintegrerte modeller
og Alkove (ekstrautstyr):
Regnsensor
Regnsensoren registerer fuktighet og aktiverer automatisk riktig trinn for vindusviskeren.
Kjørefeltassistent
Kjørefeltassistenten bruker et kamera i
frontruten til å registrere veibanen foran
bilen og advarer føreren hvis bilen er i ferd
med å forlate kjørefeltet uten at det er
tilsiktet.

Lysassistent
Kjørelysassistenten registrerer lysforholdene og slår automatisk nærlyset på og av
ved behov. Den er også i stand til å registrere kjøretøyer foran på veibanen samt
møtende trafikk, og kobler automatisk om
fra fjernlys til nærlys.
Trafikkskiltgjenkjenning
Trafikkskiltgjenkjenningen bruker kameraet i frontruten til å lese trafikkskilt og
vise den registrerte informasjonen på
displayet.

PÅLITELIGHET & SERVICE

Aktiv bremseassistent
Dette er et nødbremsesystem som er
utviklet for å forhindre ulykker eller i det
minste minimere skadene. Det registrerer
hindringer foran bilen og begynner å varsle
føreren. Ved behov innleder det automatisk
en nedbremsing.

Omfattende assistentsystemer sørger for masser av kjøreglede
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Dethleffs
Lifetime-teknologi
G LO B E L I N E

TREND T / I

Dethleffs Lifetime-teknologi beskriver samspillet mellom alle innovasjoner fra mer enn
89 års bygging av fritidskjøretøyer som garanterer deg teknisk pålitelighet i allslags vær –
inkludert gode vinteregenskaper for mange komfortable ferier i mange minusgrader.
Med en Dethleffs velger du en pålitelig partner med stor forkjærlighet for detaljer – selv
på usynlige steder i bobilen din.

PULSE

G LO B E B U S

A L PA

XL I / XXL A
(L U K S U S K L A S S E)

S TA N DA R D V I N T E R SI K K E R* *

PÅ BYG G

V I N T E R B R U K (H E L Å R S B R U K )*

ESPRIT
EIGHT Y EIGHT

V I N T E R SI K K E R* * M E D T I L L E G G S PA K K E R
Vinterkomfortpakke luftbåren varme
Vinterkomfortpakke vannbåren varme
Vinterkomfortpakke Luksus luftbåren varme
Vinterkomfortpakke
Luksus vannbåren varme
Symbolforklaringer og innholdet
i pakkene finner du i prislisten
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* Tåler vintervær: Komfort ved camping om vinteren
fordi bobilen varmes opp raskt selv om utetemperaturen er under null
** Vinteregnet: Ingen tilfrysing fordi vannrørledningene
er isolert og oppvarmet
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For at du ikke
skal bli overrasket
av isnende kulde
I dag er Dethleffs Lifetime-Plus-teknologi
i bodelen et kvalitetskjennetegn i mange
modeller og står for lang levetid. Denne
nyskapende konstruksjonen kombinerer
en absolutt råtesikker veggkonstruksjon
med moderne kunnskap om et sunt
inneklima: Vegger, tak og gulv er frie for
kuldebroer og utført helt uten innlegg av
trematerialer. I stedet sørger stabile avstivere i polyuretan for høy vridningsstivhet.

Et spesielt tykt lag av høykomprimert,
vannavvisende XPS-skum sørger for
fremragende isolasjonsverdier.
Trekledningen i salongen har en fuktutjevnende og lyddempende virkning. Finerplater
er uovertrufne når det gjelder lyddempende
underlag. Dermed reduseres støynivået
betydelig selv under kjøring. Samtidig
holdes muligheten åpen til å installere
gulvvarme.

Lifetime-Smart
I Globebus-, Trend- (T & I), Globeline og
Pulse-serien brukes den råtesikre gulvkonstruksjonen Lifetime-Smart. Denne
konstruksjonen med PU-lister i stedet for
trematerialer og med en tykk GFK-plate
beskytter bilgulvet mot skader og råte.
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Sterke GFK-plater (glassfiberforsterkede
plastplater) i tak og gulv beskytter mot
utvendige skader fra hagl, steinsprut,
saltvann o.l.
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Vintercamping
for alle!

Hovedkontoret til Dethleffs siden 1931 ligger i Allgäu som med sine lange vintre og mye
snø er et populert vinterreisemål. Ikke uten grunn er Dethleffs kjent for å være en ekte
vinterekspert. Det er lett å se på standardutstyr som Dethleffs Airplus ventilation bak
overskap og et spesielt godt isolert karosseri, men også på muligheten for å gjøre selv
biler uten dobbelgulv absolutt vintersikre.

En unik spesialitet fra Dethleffs er Vinterkomfort pakkene (ekstrautstyr), som
gjør at ekte vinterentusiaster kan dra på
vintercamping og nyte turen – også i biler
uten dobbeltgulv!
Kan også leveres med vannbåren varme
Den kraftige varmluftoppvarmingen
Combi 6 er standard i Dethleffs bobilene
og sørger for rask oppvarming av bilen
innvendig. Som ekstrautstyr kan der
installeres vannbåren varme i alle modeller
(unntatt Globebus, Trend A 5877 og 6977)!
Den garanterer behagelig velværevarme
akkurat som hjemme og fungerer helt
uten vifte. Ideelt for allergikere!
I Alpa-modellene er denne komforten
standard.

Opplev vintercamping på en helt
ny måte – i en bil med gode vinteregenskaper fra vinterspesialisten
Dethleffs. Se på www.dethleffs.no
& www.dethleffs.dk
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Sunt
inneklima
Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet – i en bobil mest på ytterveggen, når
det er kaldt ute. AirPlus-systemet sørger
for utlufting bak overskapene. Luften
kan sirkulere og forhindrer at det dannes
kondensvann. Resultat: Sunn inneluft uten
mugg eller jordslag.

Persienner: Isolering og beskyttelse mot innsyn

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

Tekstiler som puster

AirPlus-systemet forhindrer at det dannes kondensvann bak
oveskapene
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Tvungen ventilasjon er foreskrevet ved lov
for å hindre at CO2- innholdet i bodelen blir
for høyt. Dethleffs-ingeniørene måler det
optimale antallet og fordelingen av ventilasjonsåpninger for hver modell individuelt. Det er mer krevende enn en generell
beregning, men garanterer at forholdet
mellom tvungen tilførsel av friskluft og
CO2-konsentrasjon er perfekt balansert.

Du får kompetente råd fra din Dethleffs-forhandler nær deg. Stikk innom!

SERVICE
Vi hjelper deg gjerne med å velge din ferieledsager. Rundt 330 kompetente Dethleffsforhandlere ser fram til å møte deg og dine spesielle ferieønsker, og de er aldri langt unna!
Og med Dethleffs servicepartnere blir kjøretøyet ditt alltid tatt godt vare på, enten det gjelder kontroller, reparasjoner eller reservedeler. Takket være Dethleffs omfattende reservedellager blir delene levert på kortest mulig tid. Og da er det bare å kjøre videre!

Våre kunder setter stor pris på varig kvalitet
og service. Det er ikke uten grunn at vi
regelmessig får toppkarakterer i leserundersøkelser, ikke minst i tilfredshetsundersøkelser
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Alltid der for deg!

SERVICE

Alltid godt orientert,
over alt

Nyheter om Dethleffs og campinglivet
samt en reiseplanlegger på nettet finner
du nå vår nettside www.dethleffs.no &
www.dethleffs.dk.
Der kan du abonnere på vårt faste nyhetsbrev som informerer om alle datoer
og nyheter. Eller besøk oss på Facebook,
Instagram eller YouTube, der kan du alltid
se de mest aktuelle bilder og videoer.
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Vi takker for den interessen du har vist for våre bobiler. Våre luksuriøse Globetrotter XL I og XXL
A-modeller finner du i egen katalog „Luksusklasse-bobiler/autocampere“. Din forhandler ger deg
gjerne mer informasjon om vårt samlede modellprogram.

Mange takk for hjelp til dekorering av våre kjøretøyer:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne katalogen delvis viser dekorasjonselementer som ikke inngår i leveransen, eller alternativ innredning eller
spesialinnredning som medfører ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr og
priser i prislisten. Fargeavvik kan oppstå under trykking.

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