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Forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Bemærk, at illustrationerne i denne brochure i nogle tilfælde  
viser ekstraudstyr, for hvilket der påløber ekstra omkostninger, 
og dekorationsartikler, som ikke er omfattet af leveringsomfanget.  
Farveafvigelser er mulige på grund af trykteknikken.

Du kan finde mange flere multimedie oplysninger
på www.dethleffs.dk og
på vores sociale mediekanaler

Uovertruffen standard.

Cool ekstraudstyr så langt øjet rækker
GENERATION Scandinavia
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Vinter-campingvognen med 
mere udstyr end nogensinde.

Dethleffs specialmodellerne GENERATION Scandinavia får simpelthen 
mere ud af den næste vinterferie: Mere standardudstyr, mere komfort, 
mere prisfordel. Således kan vintermodellerne fuldt ud leve op til dyrere 
modeller – teknisk, funktionelt og visuelt

For GENERATION Scandinavia-modellerne hæver sig ikke alene over  
konkurrenterne, når det gælder forholdet mellem pris og ydelse. Heller 
ikke Dethleffs' nye designsprog er nogen i stand til at gøre efter. Opdag 
de nøglefærdige campingvogne fyldt med ekstra finesser, der gør aktive 
par og hele familien glade.

GENERATION Scandinavia – Uovertruffen standard

Prisen er varm:
Ud i den friske sommer med  
campingvognen GENERATION

Ud over de eksklusivt udstyrede vinter-
modeller har vi også udviklet special-
modellerne GENERATION. Alle disse er 
fuldgyldige, komfortable og yderst billige 
campingvogne, der får konkurrenterne  
til at svede.

Du vil finde meget mere information 
i en separat brochure.

Opvarmede vandrør: 
Vandrørene monteres direkte  
på varmerørene og er derved  
beskyttede mod frost

Premium vandvarmer:  
Gulvvarmen giver behageligt lune  
fødder og en jævn varmefordeling

AirPlus ventilerer bag over-
skabene og forhindrer derved 
dannelse af kondensvand

XPS-isolering med 34 mm væg- og
42 mm gulvtykkelse, der giver den bedste 
isolering selv ved iskolde temperaturer
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Iskold beregning: Det inkluderede eksteriør 
i GENERATION Scandinavia.

GENERATION Scandinavia – Uovertruffen standard

Den markante baglygteholder findes  
ellers kun på topmodeller.

Bekvemt lav:  
Coupé-indstigningen gør det 
nemt at komme ind og ud for 
store som små.

Fyldige campingmøbler eller tunge indkøb – den 70 cm brede 
indgangsdør er åben for maksimal komfort.

Med så meget udstyr skal vinteren klæde sig 

varmt på. Allerede ved første blik hæver  

Dethleffs GENERATION Scandinavia sig over 

konkurrenterne. Det moderne design og det 

omfattende inkluderede eksteriør er enestående 

i denne prisklasse. Og med sin standardmæssige 

opvejning, letmetalfælge i høj kvalitet og den  

70 cm brede indgangsdør med coupé-indstigning  

sætter GENERATION Scandinavia også nye  

standarder, når det gælder komfort.

Yderbeklædningen i hvid 
glat plade ser frisk ud, er 
nem at pleje og er meget 
holdbar.

Flere 
inkluderede highlights

Premium vandvarmer –
Gulvvarmen giver
behageligt lune fødder og
en jævn varmefordeling

Alufælge – understreger  
det stilfulde look

Reservehjul eller  
punkteringssæt – altid med  
ombord for din sikkerhed

Opvejet – så du ikke behøver  
at undvære noget på ferien

Stabilform-støtteben inkl.  
store fødder  – sikrer den  
nødvendige stabilitet

Træktøjsafdækning – både  
praktisk og æstetisk
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En til det hele: Premium 
vandvarmeren sikrer en 
behagelig varme i camping-
vognen

De ergonomiske tagskabe 
med tværgående træ- og lyse 
kantdekorationer udtrykker 
moderne design i GENERATION 
Scandinavia 

En indirekte stemningsbelysning  
bringer en ekstra portion flair om bord.

Wow, der er meget derinde! Interiøret  
indeholder meget mere end det sædvanlige.

Tro dine egne øjne – interiøret i GENERATION 

Scandinavia ser ikke alene meget moderne 

ud, men er endda komplet inkluderet som 

standard. Det klare og meget funktionelle  

kabinekoncept overbeviser med nye  

design elementer, stemningsbelysning samt  

tagskabe med moderne dekorativt finish.  

Dette skyldes de usynligt integrerede indre 

værdier i GENERATION Scandinavia såsom 

varmtvands-gulvvarme, XPS-isolering,  

opvarmede vandrør eller AirPlus- 

bagventilation.

GENERATION Scandinavia – Uovertruffen standard

Koncentreret kraft i køkkenet: Full-Cookeren er komfur 
og ovn på en gang.

Det ekstra  
specialudstyr

Ekstra klap i opbevaringsrum –
gør det endnu nemmere at  
læsse grejet

Gastrykregulator med crash- 
sensor – afbryder gastilførslen  
i tilfælde af en kollision 
af hensyn til din sikkerhed

Tredje køjeseng til børn – 
så alle har deres egen  
soveplads

Behagelige madrasser – 
Drøm sødt!

Fladskærm 22" inkl.  
DVD-afspiller og receiver –  
til hyggelige biografaftener

Du kan finde mere information om  
ekstraudstyret i det separate prisblad.


