
Stig ind alle sammen!

Trend Edition 

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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Super pris. Super udstyr.

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.

Alt hvad du behøver
Nyd det absolut omfattende standardudstyr i Trend Edition

Trend Edition – Din indgang til Dethleffs-verden

Andre elementer i standardudstyret:

+ LED-kørelys 

+ Fartpilot

+ Førerhusklimaanlæg 

+  Elektrisk justerbart udvendigt sidespejl  

med varme 

+ Forberedelse til radio 

+ Instrumentbord med kromringe 

+ LED-lyspakke 

+ 70 cm indgangsdør med vindue

+ Centrallås til fører-, passager- og indgangsdør

+ Tætsluttende myggenet i indgangsdøren 

+ 12 V forteltlampe

+ Panoramatagluge på 70 cm x 50 cm i bodelen

Meget plads: Stor og rummelig garage i 
bag, kan læsses fra begge sider gennem de  
to serviceluger, der findes som standard

Optimalt placeret: Stort, oplukkeligt  
vindue i udbygningen over førerhuset

Problemfri ombygning af senge fra 
enkeltsenge til dobbeltsenge

Absolut tæt: Mørklægningsjalousier i 
førerhuset beskytter mod varme, kulde 
og nysgerrige blikke

Alt under kontrol: Førerhus med læderrat, 
lædergearknop samt fører- og 
passagerairbag

Behageligt på farten: Komfortable pilot-
sæder med højde- og hældningsjustering

DK



Der gemmer sig sååå meget 
Dethleffs i Trend Edition

Bedre kan man næppe træde ind i Dethleffs-

verden: Dethleffs Trend Edition byder 

campingbegyndere og prisbevidste 

campingfamilier velkommen med et omfattende 

standardudstyr. Den delintegrerede fås med tre af 

de mest populære planløsninger fra Dethleffs-

bestsellermodellerne. Udstyret med smart 

design, et perfekt afstemt interiør, komfort  

og komponenter i høj kvalitet fra Dethleffs-

bestsellermodellerne. Alt dette tilbyder det 

nyeste Dethleffs-familiemedlem til et 

førsteklassesforhold mellem pris og ydelse.

Du vil elske den!

Trend Edition – Din indgang til Dethleffs-verden

Moderne og hyggelig: Trend Edition byder på meget plads til at føle sig godt tilpas og 
tilbringe dagen eller aftenen sammen med familien, vennerne eller partneren (T 7057 EB)

Her er der god grund til at grine: Opdag nye sider, mærk livet, hver med helt 
fremme. Trend Edition bringer dig derhen, hvor det for alvor bliver sjovt, med 
sikkerhed for maksimal pålidelighed og vores prisbelønnede service.

Og komforten er også  
allerede inkluderet

Også i Trend Edition begynder Dethleffs-

komforten med indstigningen: Gennem den 

70 cm brede dør kommer du bekvemt ind i det 

moderne indendørsrum. Her venter dig blandt 

andet en moderne køkkenenhed med et stort 

køleskab på 142 l, en stor og behagelig 

L-siddegruppe og mange andre højdepunkter. 

Trend Edition – Din indgang til Dethleffs-verden

Optimalt udstyret: Gourmetkøkken med 3 gasblus, rummelige 
skuffer med soft-close, stor arbejdsflade og stort køleskab med 
separat frostboks

Meget stor og ekstremt behagelig queensseng med  
nem adgang fra 3 sider (T7057 DBM)

Wellness to go: Dejligt rummeligt baderum med  
separat brus direkte overfor (T7057 DBM / T7057 EB)

Afslappet indstigning: Stor og yderst behagelig L-siddegruppe 
(sidesæde i T7057 DBM / T7057 EB)

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

Vi udlever
værdier.
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