
Oplev harmoni

Pulse Classic

Meget mere information i multimedieform finder du på  
www.dethleffs.dk og på vores social media-kanaler  
(Facebook: Dethleffs Danmark / Instagram: dethleffs_dk).

www.dethleffs.dk
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Moderne udstyr i elegant design

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Vær opmærksom på, at billederne i denne brochure i nogle  
tilfælde viser ekstraudstyr, der koster ekstra, og dekorationsartikler, 
som ikke er en del af bilens udstyr.  
Der kan forekomme farveafvigelser af tryktekniske årsager.

DK



Hjemme i de  
skønneste stunder

Pulses succes går et skridt videre. Den 

enestående lyskomposition LIGHT MOMENTS 

afrundes med et tidløst klassisk interiør og  

giver en helt ny følelse af velbehag. Det flotte 

gulv i bodelen, der er helt niveaufrit, og som  

er udført i stemningsfuldt stenlook, afrunder  

den tidløse bodel perfekt. Takket være sin  

lette konstruktion byder Pulse Classic  

på en fremragende nyttelast, selv når man  

er på farten med 4 personer og en tilladt 

totalvægt på 3,5 t.

Pulse Classic – Moderne udstyr i elegant design

Wellness-stunder: Det store badeværelse med brusekabine overfor sørger  
for en følelse af absolut velbehag (billedet viser T7051 DBM/T7051 EB)

Nyd de harmoniske Light Moments i den store og behagelige L-siddegruppe med  
den attraktive stofvariant Oki (billedet viser T7051 DBM/T7051 EB)

Ankom, træk vejret dybt, og slap af. Den stund, når alt netop er dér,  
hvor det hører til. Pulse Classic giver plads til velbehag og frihed.

Enkelt eller dobbelt: De komfortable enkeltsenge kan nemt 
ombygges til en meget bekvem dobbeltseng.

Meget atmosfære med 
overbevisende udstyr

Pulse Classic fås med fire forskellige 

planløsninger – to queenssengs- og to 

enkeltsengsvarianter. Med en længde på  

knap 740 cm er der desuden nok plads til et  

stort badeværelse med brusekabine overfor.  

Udover sit rummelige og elegante interiør er 

Pulse Classic udstyret med et omfattende 

standardudstyr. 

Pulse Classic – Moderne udstyr i elegant design

Gourmetkøkken: 3 gasblus, store skuffer med  
soft-close (billedet viser T7051 DBM/T7051 EB)

Den store og meget komfortable queensseng med  
adgang fra 3 sider lader intet tilbage at ønske.

Din indgang til Dethleffs-verden:  
www.dethleffs.dk

Højdepunkter i Pulse Classic-standardudstyret

+ Lyskompositionen “Light Moments” 

+ LED-kørelys

+ 16" alufælge

+ Fartpilot

+ Automatisk klimaanlæg i førerhuset

+ Passagerairbag

+ Mørklægningsjalousier i førerhuset

+  Elektrisk justerbart udvendigt sidespejl  

med varme

+ Læderrat og gearknop med lædermanchet

+  Oplukkeligt vindue i T-udbygningen over  

førerhuset

+ Indgangsdør med vindue og centrallås

+ Indirekte stemningsbelysning

+ Bord-control-panel Luxus

+ Panoramatagluge på 70 cm x 50 cm 

 i bodelen

+ og meget mere


