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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.

www.dethleffs.dk/generation

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

Uovertruffen standard.

Campingvognen med mere udstyr end nogensinde
GENERATION
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Ekstraudstyr så 
langt øjet rækker

Dethleffs specialmodellen GENERATION får simpelthen mere ud af den  
næste ferie: Mere standardudstyr, mere komfort, mere prisfordel. Således 
kan all-inclusive-modellen fuldt ud leve op til dyrere modeller – teknisk, 
funktionelt og visuelt.

For GENERATION  hæver sig ikke alene over konkurrenterne, når det  
gælder forholdet mellem pris og ydelse. Heller ikke Dethleffs' 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 – Uovertruffen standard

Iskold kalkulation:
GENERATION Scandinavia gør 
vintercamping attraktiv

Ud over de veludstyrede seriemodeller  
har vi også udviklet tre varianter af  
GENERATION Scandinavia. Alle disse er 
fuldgyldige, komfortable og yderst  
billige vintercampingvogne, der giver  
konkurrenterne kuldegysninger.

Du vil finde meget mere information 
i en separat brochure.
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Førsteklasses eksteriør? 
Inkluderet i GENERATION.

GENERATION – 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.

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

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

Allerede ved første blik hæver Dethleffs  

GENERATION 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 også nye standarder, når det  

gælder komfort.

Flere inkluderede  
highlights

Effektiv varmtluftsgasvarmer 
med integreret 10 l vandkedel – 
yder en behagelig varme på alle 
årstider

Alufælge – understreger det
stilfulde look

Reservehjul – 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

Stemningsbelysning – sikrer en 
behagelig atmosfære i køretøjet
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En til det hele: Den effektive 
varmluftsgasvarmer  
varmer kabinen og opvarmer 
samtidigt brugsvandet.

De ergonomiske tagskabemed 
dekorativ finish rydder  
bogstaveligt talt op i  
GENERATIONs design.

En indirekte stemningsbelysning  
bringer en ekstra portion flair om bord.

Interiør uden »hvis« og »men«. 
Til gengæld masser af ekstraudstyr.

Tro dine egne øjne – interiørdesignet i  

GENERATION ser ikke kun meget moderne  

ud, men er endda inkluderet som standard. 

Det klare og meget funktionelle kabinekoncept 

overbeviser med nye designelementer,  

stemningsbelysning samt tagskabe med  

moderne dekorativt finish. Du kan være  

sikker på, at GENERATION vil trylle et bredt 

smil frem i dit ansigt.

GENERATION – Uovertruffen standard

Tungt træinteriør er fortid. I dag råder en venlig og  
moderne atmosfære takket være Dethleffs' nye designsprog.

Det ekstra  
specialudstyr

Frontvindue – giver
ekstra lys i kabinen

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.


