
Campingvogne 2021DK





Billederne på de følgende sider indeholder delvist ekstraudstyr mod merpis samt dekoration, som 
ikke er med i leveringsomfanget.

Hjertelig velkommen

… hos Dethleffs. Det er skønt at rejse – at være på farten. At udforske 
nye steder, få nye venner og tilbringe kvalitetstid med familien. Kort og 
godt at være tæt på naturen. Med en Dethleffs campingvogn kan dette 
lade sig gøre på en helt særlig måde. Opdag, hvad det vil sige at være på 
tur i en Dethleffs campingvogn. Lad os tage afsted …

Foruden informationerne i dette katalog finder du film, billeder og  
yderligere detaljer omkring køretøjerne online på internettet samt i  
de trykte, separate tekniske data og prislister.

Eller følg os på de sociale medier:

www.dethleffs.dk i de separate tekniske data og 
prislisten

se video onlinedu har mulighed for online at 
tage et kig 360 grader hele 
vejen rundt i disse køretøjer



MED JUBILÆUMSPAKKE

C’JOY –  
SMÅT ER GODT

C’JOY
Lavere vægt, lavere pris, ren 
campingvognsfornøjelse.  
C'joy har simpelthen alt, der skal 
til for at opleve frihed i ferien.

C’GO & C’GO UP
Moderne, frisk og klar til  
rejsen. Med et stort udvalg  
af planløsninger til alle krav.

SIDE 6 SIDE 16

CAMPER –  
FAMILIE- 
CAMPINGVOGNEN

CAMPER 

Den ideelle campingvogn til 
familier. Mange planløsninger 
med køjesenge og meget 
opbevaringsplads.

SIDE 32

NOMAD –  
ERFARING  
BETALER SIG

NOMAD
Elegant interiør og meget 
standardudstyr gør den perfekt 
til campisten, der ved, hvad 
man vil have.

SIDE 42

Dethleffs  
campingvognsfamilie

C’GO & C’GO UP – 
CAMPINGVOGN  
TO GO

AERO –  
KLASSIKERENS 
COMEBACK

SIDE 28

AERO
Luftigt, let skandinavisk interiør- 
design i fem forskellige planløs-
ningsvariationer og omfangsrig  
„90 Years“ jubilæumspakke.
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VENSKAB &  
FAMILIE

EN VEN AF FAMILIEN
Det gør Dethleffs til en ven af 
familien.

REJS TRYGT
Din pålidelige partner –  
også efter salget.

SIDE 66 SIDE 72

SIKKERHED & 
SERVICE

SIDE 52 SIDE 62

BEDUIN SCANDINAVIA 
Stilfuldt design, konstrueret 
med komfort i alle henseender 
og udstyret med masser af 
ekstraudstyr.

COCO
Fantastisk, hyggelig rumfølelse. 
Lys og venlig lounge-feeling – 
en rigtig letvægter.

COCO –  
FUNKTIONEL 
LETHED 

BEDUIN  
SCANDINAVIA –  
PÅ FERIE MED 
DESIGN,  
KOMFORT OG 
FRIRUM
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 ª  Den perfekte begyndercampingvogn: Billig  
i anskaffelse og med alt det, du behøver

 ª  Vær ikke bange for smalle passager: En af de 
smalleste campingvogne i sin klasse med bare 
2,12 m bredde

 ª  En letvægter, man nemt kan køre – selv med  
almindeligt klasse B-kørekort (afhængigt af  
personbilen)

 ª  Beskyttet mod vejr og vind med robust GFK på tag, 
front og bagende

 ª  Du behøver ikke at skulle undvære noget: Med meget 
opbevaringsplads og stor lasteevne kan du tage alt det 
med, du skal bruge

Pak cyklen og afsted til Gardasøen. Sådan ser en perfekt  
forlænget weekend ud for mig. Her passer c’joy netop godt til
mig, da den er kompakt og uden problemer kan køres op
over Alperne og gennem smalle italienske stræder – også med
„almindeligt“ kørekort. Den har ingen unødvendig sniksnak,  
men har alligevel alt ombord, som jeg lige har brug for. 

Marcus Hengge • Marketing, bjergelsker

PLUSPUNKTER
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OPHOLDSRUM

Sådan føles  
ferie

Praktisk: Siddegruppen kan ombygges til en soveplads i en håndevending • 410 QL | Portobello

Morgenmad i den hyggelige siddegruppe giver godt humør fra morgenstunden 
og gør én klar til en vellykket feriedag • 460 LE | Portobello
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Undgå at mangle noget på ferien. c’joy har god plads til feriegarderoben og alle de ting, der ikke må mangle på ferien. I de mange opbevaringsrum og i klædeskabet er der plads til det hele,  
og med op til 7 sovepladser er det den perfekte kompakte familiecampingvogn for nybegyndere • 480 QLK | Clipper
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Denne c’joy er perfekt til en rejse for to. Efter desserten er det tid til at gå på opdagelse i byen • 410 QL | Portobello

10



KØKKEN

Lille køkken  
meget stort

c’joy er udstyret med et 81 l køleskab og en 10 l frostboks  
• 480 QLK | Clipper (undtagen 420 QSH: 142 l køleskab med 15 l frostboks)

Kompakt, men praktisk: Køkken med 3 kogeblus, køkkenvask i rustfrit stål og med meget  
opbevaringsplads • 420 QSH | Portobello
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SOVERUM

Ren afslapning

Der er mulighed for at vælge en køjeseng med op til tre senge i bagenden af c’joy  
• 480 QLK | Clipper

Endelig bare sove længe og lade sig vække af morgensolen. Enkeltsengene kan nemt laves om til en stor  
dobbeltseng (ekstraudstyr) • 460 LE | Portobello
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BADERUM

Opkvikkende kur

I c’joy går du ikke glip af det opfriskende bad. Så er du klar til dagens mange oplevelser • 460 LE | Portobello

c’joy er udstyret med en elegant håndvask i rustfrit stål • 410 QL | Portobello

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/cjoy

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Stort  
udvalg

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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Hammerslået hvid (Standard)

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

410 QL

3 sovepladser

420 QSH

3 sovepladser

460 LE

3 sovepladser

480 QLK

7 sovepladser

Kompakt,  

let og med 

 plads til op til  

7 personer!

15

C’
JO

Y



SERIE

16



 ª  Noget passende til enhver: Mange  
forskellige planløsninger for både den lille 
og den store familie

 ª  Friskt look: Flot, moderne indvendigt design og 
et farverigt udvalg af stofkombinationer til din 
individuelle smag

 ª  Beskyttet mod vejr og vind med robust GFK på tag, 
front og bagende

 ª  Her behøver intet at blive hjemme: Med meget  
opbevaringsplads og stor lasteevne kan du tage alt  
det med, du skal bruge

 ª  En letvægter, man nemt kan køre – selv med almindeligt 
klasse B-kørekort (afhængigt af personbilen)

PLUSPUNKTER

Opbevaringsplads er alfa og omega for mig på ferien. Her over-
beviste c’go med det samme. Med de mange praktiske hylder 
og skuffer er der nemlig intet familiemedlem, der behøver 
at undvære sit legetøj eller sportsudstyr. Den er ovenikøbet 
en smart udgave af en kørende ferielejlighed og endda til en 
familievenlig pris. 

Stefanie Koller • Marketing, passioneret campist
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OPHOLDSRUM

Hygge  
uden kompromis

Total fleksibel: Hyg Jer sammen i siddegruppen eller lav en ekstra soveplads? Siddegruppen kan ombygges  
i en håndevending • 495 QSK | Blue Lagoon

Farverigt velvære er ikke noget problem i denne siddegruppe  
• 495 QSK | Green Paradise
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En rummelig rundsiddegruppe og meget opbevaringsplads – alt dette fås med fire forskellige stofkombinationer • 495 FR | Sunshine
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Rigtig meget plads i køkkenet. Rummelige køkkenoverskabe og store udtræksskuffer med softclose-system gør køkkenet i c’go rigtig rummeligt • 495 FR | Sunshine



KØKKEN

Madlavning til  
hele familien

c’go er udstyret med 3 gasblus, vask og køleskab med frostboks til en 
ekstra portion is i ferien • 495 QSK | Blue Lagoon

Køkkenet i c’go fremstår i moderne design og har god plads til alle typer køkkenredskaber • 525 KR | Blue Lagoon
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SOVERUM

Udsigt  
til hygge

For det perfekte udsyn har alle c’go-planløsninger mange vinduer. Ved senge i front 
er der valgmulighed mellem et hyggehjørne uden vindue eller et stort vindue  
(ekstraudstyr)

Din c’go fås med tre forskellige planløsninger med køjesenge. Og hvis der 
ikke skulle være nok plads, kan du også bestille køjesenge til tre personer  
• 495 QSK | Blue Lagoon
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BADERUM

Frisk start  
på dagen

Komfortabelt baderum med åbent vaskeområde og stort spejl • 495 FR | Sunshine

Ren igen på et splitsekund. For dem, som gerne vil kunne tage et brusebad  
i c’go: til alle planløsninger kan der vælges en indretning med brus

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/cgo

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Den hyggelige liggeplads er nem at trække ned og krybe op i ved hjælp af en stige • 525 KR | Blue Lagoon

Alle senge  
flyver højt

C’GO UP

Med et enkelt snuptag forsvinder sænkesengen op under taget.  
På den måde forvandles soveområdet til siddegruppe så let som ingenting 
• 525 KR | Blue Lagoon

208 cm
indvendig  ståhøjde

24



 
 Sænkesengen er knapt nok gemt af vejen, før der opstår liv inde i c’go up. Og hvis vejret er 

dårligt, leges der bare videre i det separate børneområde • 525 KR | Blue Lagoon

På trods af sine kompakte mål er der op til 7 komfortable sovepladser ombord i c’go: hyggelige 
køjesenge til børnene og en komfortabel sænkeseng (200 x 140 cm) til de voksne. Og hvis det ikke 
skulle være nok, så trylles bare to ekstra sovepladser ud af den ombyggelige siddegruppe  
• 525 KR | Blue Lagoon

Plads 
for op til 7 personer

25

C’
G

O
 &

 C
’G

O
 U

P



Stort  
udvalg

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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Hammerslået hvid (Standard)

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

415 QL

3 sovepladser 3 sovepladser

430 QS 475 EL

3 sovepladser

475 FR

4 sovepladser

495 FR

4 sovepladser

525 KR

7 sovepladser

465 KR

6 sovepladser

565 FMK

6 sovepladser

535 QSK

6 sovepladser

495 QSK

6 sovepladser

c’go up, hammerslået hvid (Standard)
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 ª  Udstyret i topklasse med "90 Years" jubi-
læumspakke som standard bl.a. med 70 cm 
bred indgangsdør med vindue, 17 tommers 
alufælge, varmtvandsforsyning og meget mere

 ª  Det falder man for: aktuel lifestyle til alle, der kan 
lide en moderne fremtoning

 ª Gennemtænkte planløsninger opfylder alle behov

 ª  Klar til vintercamping – med Dethleffs vinterkomfort- 
pakke (ekstraudstyr)

 ª  Beskytter mod vejrets krumspring: Tag, for- og bagende  
i modstandsdygtigt GFK

PLUSPUNKTER

AERO'ens luftige designkoncept har med det samme overbevist mig 
som designer med sine afrundede kanter og lyse, friske farver i 
skandinavisk look. Med "90 years"-jubilæumspakken er der desuden 
masse af ekstraudstyr oveni som standard.

Monika Weber • Reklame- & designspecialist med et stort  
hjerte for campingvogne
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Lyst, let design,  
der begejstrer

Enkeltsengene kan nemt laves om til en stor liggeflade (ekstraudstyr) • 510 ER | Skagen

Kompakt baderum i lyse farver og med smukke, praktiske detaljer som f.eks. 
den integrerede håndklædeholder og det praktiske spejlskab • 510 ER | Skagen

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/aero

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Luftigt, skandinavisk design og et omfattende jubilæumsudstyr i gennemprøvet Dethleffs-kvalitet. Aero fås med tre moderne, friske stofkombinationer: Fyn, Skagen og Visby • 510 ER | Skagen
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 ª  Plads til alle børnene: Stort udvalg  
i familieplanløsninger med køjesenge

 ª  Ferieklar med omfattende standardudstyr

 ª  Sikker på rejsen med Dethleffs sikkerhedsudstyr

 ª  Flot eksteriørdesign med designbaglygteholder, der har 
integrerede lygter for at skabe en stilfuld fremtoning

 ª  En rigtig rejsecampingvogn med planløsninger på under  
7 meter

PLUSPUNKTER

Jeg synes jo, det er så romantisk, at Arist Dethleffs opfandt campingvognen 
for altid at have sin familie hos sig på sine forretningsrejser. Man mærker 
også med det samme på den redesignede Camper, at der gemmer sig meget 
kærlighed og erfaring i den. Og intet andet sted finder man så mange 
familievenlige planløsninger. Hvert år tester vi en af dem godt og grundigt 
og giver vores feedback til kollegaerne. Det nye design – indvendigt og 
udvendigt – overbeviser over hele linjen.

Anita Lorenscheit • Presse og sociale medier, energibundt og familiemanager
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OPHOLDSRUM

Sådan føles  
ferie

Store pladsforhold i rundsiddegruppen sørger for velvære hele vejen rundt for både 
store og små ferierejsende • 730 FKR | Galaxy

Venligt interiørdesign med lyst træ kendetegner vores ven af familien • 560 FMK | Cloud
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Det er familievenligt: I Camper er der et stort udvalg af planløsninger med køjesenge. En 3. køjeseng er for det meste muligt som ekstraudstyr • 550 ESK | Mount
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Det praktiske højdejusterbare søjlebord giver meget benplads i siddegruppen. Og når siddegruppen skal bygges om til en seng, fungerer det helt ukompliceret • 560 FMK | Cloud
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KØKKEN

Det lette  
feriekøkken

Praktisk køkken med rummelige skuffer og udtræksskab • 550 ESK | Mount

I de rummelige skuffer og i overskabene er der plads til alt det, man har brug for til det personlige  
feriekøkken • 730 FKR | Galaxy
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SOVERUM

En ven af familien

De behagelige enkeltsenge kan 
ombygges til en kæmpe dobbeltseng 
(ekstraudstyr) • 550 ESK | Mount

Den store seng på tværs i indgangsområdet byder 
på rigeligt med plads til stunder sammen to og to 
• 500 QSK | Galaxy

Der er tænkt på store familier: Som ekstraudstyr er det  
muligt med en ekstra køjeseng til to personer i stedet for  
siddegruppen (afhængig af planløsningen) • 730 FKR | Galaxy
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BADERUM

Wellnessoase

Med det kompakte baderum har Camper  alt, hvad der skal til for, at man kan gøre sig klar til ferien  
• 550 ESK | Mount

Ved siden af den store seng er der et wellnesområde: et bruserum med toilet  
• 730 FKR | Galaxy

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/camper

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Galaxy Mount

Stort  
udvalg

Rosario Cherry

Cloud
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Hammerslået hvid (Standard)

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

550 ESK

6 sovepladser

460 EL

3 sovepladser

470 ER

3 sovepladser

530 FSK

6 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

650 FMK

6 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

740 RFK

7 sovepladser

470 FR

4 sovepladser

500 QSK

6 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

540 QMK

6 sovepladser

Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Glatte plader, White (ekstraudstyr)
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 ª  Noget passende for enhver: stort udvalg  
af rejsecampingvogne, dobbelt- og  
enkeltsengsplanløsninger

 ª  Eksklusivt eksteriørdesign: med smarte detaljer 
som f.eks. krompyntelister på sidevæggene, 
designbaglygteholder med integrerede lygter  
og rangeringsgreb i kromudførelse

 ª  Ren velvære: Elegant bodelsdesign med  
stemningsfuldt lyskoncept

 ª  Madlavning som derhjemme: veludstyret  
gourmetkøkken med oplyst køkkenbagvæg

 ª  Ferieklar med omfattende standardudstyr

PLUSPUNKTER

Nomad har allerede gennem flere år været en tro rejseledsager fra Dethleffs. Vi har 
derfor givet den en elegant „forklædning“. Et absolut highlight er også det velgen-
nemtænkte lyskoncept fra vores „lysværksted“. Det sørger for et særligt velbefindende 
hos enhver, som gerne tager på camping. Jeg er helt sikker på, at også det smagfulde 
standardudstyr vil begejstre stilbevidste campingvognselskere.

Benjamin Schaden • Produktmangager for campingvogne, campingvognscampist  
med krop og sjæl
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OPHOLDSRUM

Komfortabelt  
nomadeliv

En stabil skydedør i træ adskiller børne- og voksensoveværelserne samt bodelen • 730 FKR | Chromo

Et rummeligt køkken i hele køretøjets bredde og den tilstødende  
siddegruppe sørger for perfekt opholdskomfort • 490 BLF | Ruby
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Egner sig perfekt til at sidde hyggeligt sammen, men er også behagelig at sove på: den store rundsiddegruppe i fronten • 650 RQT | Chromo
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Friske råvarer opbevares i det store 142 l køleskab, og der er plads til vinflasker samt vandflasker på op til 1,5 liter i køleskabets rummelig dørhylde. En indirekte belysning under køkkenbordpladen 
sørger for et godt overblik i de rummelige skuffer. Et ekstra komfortpunkt: varmtvandsforsyning som standard • 490 BLF | Ruby



KØKKEN

Stort køkken  
med fin udsigt

Rummeligt køkken med praktisk apotekerudtræk, 142 l køleskab, 3 kogeblus med elektrisk tænding og oplyst 
køkkenbagvæg • 490 EST | Champion

Det er livet - til morgenmad sammen i den lysfyldte opholds-/spisekombination
• 490 BLF | Ruby

47

N
O

M
A

D



SOVERUM

Førsteklasses  
sovekomfort

Der er bekvem adgang til den store dobbeltseng fra tre sider, og den kan skubbes 
tilbage om dagen for at skabe endnu mere plads • 650 RQT | Chromo

To 85 cm brede enkeltsenge sørger for den gode søvn og kan nemt ombygges til en dobbeltseng  
(ekstraudstyr) • 460 EL | Chromo
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BADERUM

Stort baderum

Gør dig klar til dagen. I baderummet har du alt, hvad du skal bruge • 490 EST | Champion

Det åbne badeområde giver bevægelsesfrihed • 490 BLF | Ruby

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/nomad

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Stort  
udvalg

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Glatte plader, White (ekstraudstyr)Hammerslået hvid (Standard)

530 DR

4 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

760 ER

4 sovepladser

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

460 EL

3 sovepladser

470 FR

4 sovepladser

490 BLF

3 sovepladser

490 EST

3 sovepladser

510 LE

4 sovepladser

560 RET

4 sovepladser

590 RF

4 sovepladser

650 RQT

4 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

740 RFK

7 sovepladser

760 DR

4 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

51

N
O

M
A

D



5252



 ª  Kom med ombord: Campinglegenden fra 
1956 fra campingvognens opfinder vender 
tilbage på vejen

 ª  Skandinavisk designpragtstykke: Overskab med 
greb i ægte træ og dekorer i naturfiltlook

 ª  Koncentreret kraft som standard i køkkenet:  
Det komplette komfur fungerer både som  
kogetop og ovn

 ª  Perfekt varme også ved minusgrader: Den førsteklas- 
ses vandbårne varme og gulvopvarmning som standard  
sørger for behagelig varme i hele campingvognen

 ª  Perfekt rustet: Beduin Scandinavia byder på 5-stjernet  
camping både om sommeren og vinteren

PLUSPUNKTER

På denne campingvogn skal det hele bare være stilfuldt. Det satte vi os for, da vi  
udviklede den. Resultatet er dette gennemført elegante pladsvidunder i skandinavisk 
design, der sikrer komfort året rundt og byder på stilfuldt udstyr. Jeg kan også på det 
varmeste anbefale Beduin Scandinavia specifikt til vintercampister.

Richard Angerer • Produktmanager for campingvogne, fuldblods campist
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OPHOLDSRUM

På rejse i den stilfulde 
campingvogn

Stilfulde hynder og indirekte lyskilder sørger for en særlig hyggelig stemning • 690 BQT | Tarragona

En god isolering, selv ved frostgrader, takket være optimale  
rammevinduer (ekstraudstyr)
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Hele lyskompositionen understreger sammenspillet mellem de kontrastfulde overflader og materialer. Den rummelige rundsiddegruppe med betræk i høj kvalitet indbyder til at dvæle  
• 590 RK | Amposta
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Dette køkken lader ikke noget tilbage at ønske: Udtræksskab, 175 l køleskab inkl. 31 l frostboks med masser af plads 
til alt det, der får gourmethjertet til at slå hurtigere i køkkenet • 740 BFK | Amposta

Michelin-køkken  
til gourmeter

KØKKEN

Store pladsforhold i køkkenet finder man også i planløsninger med  
frontkøkken • 670 BET | Tarragona
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Hurtig til markedet! Og så hjem i køkkenet – med belyst bagvæg og komplet komfur –  
og lave mad som de professionelle • 650 RE | Amposta

Den rummelige midtersiddegruppe med siddebænk overfor har et stabilt, højdejusterbart  
søjlebord. Og lige ved siden af nyder man det, som man har tryllet frem i køkkenet  
• 740 BFK | Amposta
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SOVERUM

Sov  
som på skyer

De behagelige enkeltsenge sikrer en god søvn. I forlængelse heraf findes det store 
badeområde i hele køretøjets bredde • 670 BET | Tarragona

Den store queensseng i Beduin Scandinavia giver plads til at hygge • 690 BQT | Tarragona
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BADERUM

Wellnessoase

Et baderum i hele køretøjets bredde med integreret brusekabine give god masser plads til at starte dagen på  
• 690 BQT | Tarragona

Af sted ind under bruseren? Den klapbare håndvask forsvinder pladsbesparende 
ind i væggen • 740 BFK | Badalona

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/beduin-scandinavia

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Stort  
udvalg

Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak

60



Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

540 QMK

6 sovepladser 7 sovepladser

590 RK 650 RE

4 sovepladser

650 RFK

7 sovepladser

740 BFK

7 sovepladser

690 BQT

4 sovepladser

670 BET

3 sovepladser

Glatte plader, White (standard) Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)
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Livets lethed.
Coco LOUNGE

Jeg kan godt lide, at det er fleksibelt og 
ukompliceret på rejser, og derfor er den lille, 
lette COCO lige noget for mig. Friske farver og 
klare linjer, fleksible ombygningsmuligheder 
og et stilfuldt look gør COCO til min  
yndlingshjemmebase, når jeg er på ferie.

Alexander Huber • Produktmanager for  
campingvogne, gennemført Coco-fan

Få flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/coco

eller i de separate tekniske data og prislisten
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Så let som ingenting: Dethleffs Coco kører ubesværet afsted på tur 
med sine bare 777 kg. I vores udviklingsafdeling har vi sammensat 
de mest effektive løsninger. Ud af dette kom en revolutionerende,  
ny konstruktionsmåde. Grundlaget er det optimale sammenspil  
mellem de enkelte komponenter – lige fra chassiset over gulvet  
til vægopbygningen. Coco gør det let at rejse!
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cocooning + comely = 

Med hyggefaktor

Spise, slappe af eller sove? Den fleksible lounge ændres i en håndevending  
til en biograf, en sofa eller en liggeplads • Lounge | Waterfall

Til Coco kan der vælges et stort solsejl og 
vognskørter som ekstraudstyr

lav en hule,  
gør det hyggeligt yndig, skøn, flot,  

attraktiv
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Klarere linjer, friskere farver, mere fleksibel opdeling. Coco er ikke nogen almindelig campingvogn • Lounge | Waterfall

65

CO
CO



VENSKAB  
& FAMILIE
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VENSK AB & FAMIL IE

„Ikke uden min familie“
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Arist Dethleffs, campingvognens opfinder, 
var et familiemenneske. Han ville have  
sin lille familie med sig på sine forret-
ningsrejser. Derfor opfandt han „das 
Wohnauto“, hvor familien kunne rejse 
sammen. Tilpasset sin families ønsker. 
Denne første campingvogn fungerede 
sågar som et lille atelier for hans kunstne-
riske kone Fridel.

Hans banebrydende idé om et hjem på 
hjul har vi videreudviklet på de sidste  
90 år. Og vi har altid haft det ene faste  
fokus: Familier og deres meget for-
skellige behov. Uanset om I er et alene 
rejsende par, en ung familie eller ægte 
globetrottere: Blandt vores 59 forskellige 
planløsninger finder I helt sikkert også 
den passende rejseledsager.

Vi fejrer Arist Dethleffs’ opfin-
delse af camping for 90 år  
siden med mange kampagner:  
www.dethleffs.dk
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Endelig ferie: Vi gør det muligt,  

at også udsatte familier kan holde 

en campingferie

Lad handling  
følge ord

VENSK AB & FAMIL IE

En god ven hjælper også i nødens stund.  
Og inden for campingfamilien hjælper 
man, hvor man kan. Derfor støtter vi  
projekter, som hjælper udsatte familier. 
Det sker f.eks. ved at give dem en pause 
fra hverdagen, hvor familierne kan nyde 
en gratis campingferie.

Vi er taknemmelige for selv det mindste 
bidrag, der går til vores projekter, som 
hjælper udsatte familier. 

Dethleffs Family Fond
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tlf. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de
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Hvert år besøger julemanden  børnehjem …

... samt børneafdelinger på  
sygehuse og tryller et glædens  lys frem i børnenes øjne
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SIKKERHED  
& SERVICE
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Med fuld komfort
TRYGHED

Læs mere om Dethleffs SovGodt-system på vores hjemmeside  
www.dethleffs.dk

AirPlus ventilerer bag overskabene og forhindrer således, at der dannes kondens

Med fleksibelt lejrede lamelbunde og ergonomiske 7-zoners madrasser sover du (næsten)  
som på skyer

Hvor varm luft afkøles hurtigt, opstår der fugt. I en campingvogn sker det først og  
fremmest på ydervæggen, når det er meget koldt udenfor. Med AirPlus-systemet  
ventilerer vi bag overskabene og skaber således et ventilationskredsløb, som fra  
begyndelsen forhindrer, at der dannes kondens. Resultatet er en sund rumluft uden  
skimmeldannelse eller fugtskjolder. 

Samme komfort undervejs som derhjemme. Dethleffs SovGodt-system garanterer dig  
en afslappende nattesøvn.
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I al slags  
vejr

TRYGHED

Læs mere om, hvordan du udstyrer din campingvogn til 
vintercamping på vores hjemmeside: www.dethleffs.dk

Vinteregnet: Ved udetemperaturer på 0 °C kan campingvognens 
interiør opvarmes til konstante 20 °C. 

Klar til vinteren: En helt nedkølet campingvogn skal ved –15 °C  
kunne opvarmes til +20 °C på bare 4 timer.

I sydtyske Allgäu kender man alt til et barskt klima med kulde og sne. Her er der stadig 
rigtige vintre og derfor ved vi, hvad man har brug for på vintercamping. Alle Dethleffs  
campingvogne er som standard vinteregnede. Med de særlige vinterkomfortpakker gør  
du din campingvogn ekstra vinterklar, så du kan modstå selv den strengeste kulde og  
sne. Med en af disse pakker som ekstraudstyr bliver selv iskolde nætter dejligt lune  
i campingvognen.

En ferielejlighed direkte ved siden af skipisten, hvor der er dejligt varmt indenfor ligesom 
derhjemme

Kom sikkert gennem den kolde årstid med en vinterklar campingvogn med vinterkomfortpakke 
fra Dethleffs
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Helt sikker!
TRYGHED

Din sikkerhed er vigtig for os, og derfor anvender vi sikre køretøjskompo-
nenter fra mærkeproducenter, som vi har haft tillid til gennem mange år. 
Derfor er alle vores campingvogne egnede til tempo 100. Og med Dethleffs 
sikkerhedspakke som ekstraudstyr sætter du trumf på sikkerheden – med 
anti-slingre-kobling (stabilisator), crashsensor og røgalarm.

Dethleffs sikkerhedspakke findes som ekstraudstyr. Den indeholder anti-slingre-system,  
crashsensor og røgalarm for maksimal sikkerhed

Med Premium bremsen forkortes bremselængden

Bremselængde op til 5 meter kortere
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Altid et besøg værd!

im Allgäu

Opdag Dethleffs  
helt tæt på

TRYGHED

I det vidunderlige Allgäu kan du lære „fødestedet“ for dit rullende hjem at kende. I det  
sydtyske Allgäu er der en stor håndværkstradition, så det er ikke så underligt, at camping-
vognens vugge er i Isny i Allgäu. Gennem 90 år har grundpillen været køretøjernes sikker-
hed. Komponenter i høj kvalitet og stadige kvalitetskontroller sørger for, at du altid kan 
være tryg med dit køretøj „made in Allgäu“. 

Dethleffs er en af de største produktionssteder for fritidskøretøjer i Europa

Motiverede medarbejdere, materialer i høj kvalitet og stadige  
kvalitetskontroller sørger for, at du kan få længst mulig glæde af  
dit køretøj
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Prisbelønnet  
tryghed

SERVICE

Kompetent rådgivning fra en Dethleffs forhandler i nærheden af dig. Du skal være velkommen!

Vi er meget stolte over „Fairness-Preis“ 
(fairness-prisen), som vi har vundet tre 
gange i træk, og mange andre kunde-
priser. Og de viser, at hos Dethleffs føler 
kunderne sig også i gode hænder efter 
købet. 

Vi siger mange tak!
Men hvad er „fair“ for os? At du trygt kan 
stole på os og vores forhandlere. Hos ca. 
330 Dethleffs forhandlere og værksteder. 
Og hvis du skulle få brug for reservedele, 
leveres de inden for tre dage. Så du kan 
hurtigt komme afsted på tur.

7 7
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Vi er der for  
dig – altid!

SERVICE

Følg os gerne på Instagram for at komme 
med på spændende rejseeventyr, og tag 
et kig ind i vores aktuelle modeller. Der 
kommer man rigtig i feriestemning. Også 
vores Facebook-community er glade for 
besøg. Her findes alt aktuelt om Dethleffs, 
spændende konkurrencer og nyheder fra 
Dethleffs-familien. 
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Vi takker for din interesse for vores campingvogne. Tag gerne kontakt til din Dethleffs forhandler 
for yderligere materiale, eller læs mere på vores hjemmesider.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Billederne i dette katalog indeholder delvist 
dekorationselementer, der ikke hører med til leveringsomfanget. Der vises også alternative designs 
eller ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod merpris. Information omkring teknik, udstyr og priser findes  
i de separate tekniske data og prislisten. Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.

Tak for hjælp til dekoration i vores køretøjer: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

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