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Autocampere 2021

Hjertelig velkommen
hos en ven af familien
„Ikke uden min familie“ – det var motivationen for vores firmas
grundlægger, Arist Dethleffs, der opfandt campingvognen, så han
kunne tage sin familie med på sine lange forretningsrejser.
Denne familietanke præger vores daglige arbejde. Vores primære
mål er at gøre dine, kære Dethleffs ven, mobile feriedrømme mulige.
Her er Dethleffs en pålidelig og fair partner, som hele tre gange er
blevet tildelt den tyske „fairness pris“ i 2017, 2018 og 2019“.

Tekniske detaljer, henvisninger til originalt tilbehør og mange flere
informationer finder du under følgende symboler:
www.dethleffs.dk

I de separate tekniske data

Video er tilgængelig online

Eller følg os på de sociale medier:

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

AUTOCAMPERE
JUBILÆUMSMODEL
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JUBILÆUMSMODEL

JUST 90 –

TREND –

GLOBEBUS –

PULSE –

PULSE CLASSIC 90 –

STIG IND OG STIG OP

ALLROUNDMODELLEN

KOMPAKT & SMIDIG

STEMNING TIL, HVERDAG FRA

ET SKRIDT LÆNGERE

Just all you need: Alt det vigtige
til en afslappende rejse er allerede med om bord.

For dem der kan lide at være på
farten. Mange grundrids, sporty
køreegenskaber og attraktive priser.

Perfekt for byture med smalle
stræder eller snoede passager.

Mærk tidens puls med stemningsfuld lyskomposition og
stor nyttelast.

De vante Pulse kendetegn
kombineret med meget
„ready to go“ udstyr.

SIDE 6

SIDE 16

SIDE 38

SIDE 50

SIDE 62

JUST 90

En branches pioner og
opfinder fejrer jubilæum.

Din pålidelige og fair partner –
også efter købet.

SIDE 118

SIDE 120

SIDE 124

TREND

Det gør Dethleffs til en ven
af familien.

GLOBEBUS

I TRYGGE HÆNDER

PULSE

DETHLEFFS I 90 ÅR

ESPRIT

GLOBELINE

EN VEN AF FAMILIEN

XL I

ALPA

HELÅRS AUTOCAMPERE MED DOBBELTGULV

GLOBELINE –

ESPRIT –

ALPA –

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 –

GLOBETROTTER XXL A –

KOMFORT & SIKKERHED

HELÅRS-AUTOCAMPEREN

TID SAMMEN

PORTEN TIL LUKSUSKLASSEN

365 DAGE I LUKSUS

Fremragende køreegenskaber
med moderne Mercedeskøreassistentsystemer.

Esprit forener udtryksfuldt,
moderne design med komfort
i luksusklassen.

Autocampere til par, som rejser
alene – med masser af plads.

Den omfattende jubilæumspakke „Edition 90“ opfylder alle
ønsker.

XXL Alkoven står for luksusud-

SIDE 66

SIDE 74

SIDE 84

SIDE 94

SIDE 106

PÅLIDELIGHED, KOMFORT OG SERVICE

VENSKAB OG FAMILIE

XXL A

JUBILÆUMSMODEL

styr og masser af privatliv.
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DELINTEGRERET
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JUST 90

Det kan nærmest ikke blive bedre i Dethleffs verden! Just 90 har
alt det, man skal bruge til ukompliceret camping. Stig ombord,
kør afsted og oplev camping i sin rene form.
Christian Herrmann • Marketing

PLUSPUNKTER
ª

 ttraktivt „ready to go“-standardudstyr til en
A
attraktiv jubilæumspris

ª S ænkeseng er muligt til alle delintegrerede
som ekstraudstyr
ª

ª
ª
ª

ª

L ED-spots i siddegruppe- og sengeområde
inkl. touchfunktion og USB-port

Sidevægge, bagende og tag i GFK
70 cm bred bodelsdør med vindue og centrallås

 y udbygning over førerhuset med vindue i dynamisk
N
design

Friskt og moderne design
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BODEL

Just all you need

Frisk, moderne og med alt det ombord, du har brug for til en ukompliceret
rejse. Også et stort 142 l køleskab er standard

Overskabslåger uden greb med pyntelister, meget lyst træ og hvide hylder • T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
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JUST 90

Moderne og behagelig: jubilæums-stofkombinationen med moderne gråtoner, LED-spot med touch-funktion i siddegruppen og i soverummet giver en behagelig (lys-)stemning
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
9

Er der noget lækkert? I det lille, lækre køkken er der tænkt på alt det vigtige • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan

JUST 90

KØKKEN

Helt enkelt lækkert

Slå dig bare løs i køkkenet. De to gasblus har elektrisk tænding og praktisk,
klapbar afdækning

Der er rigeligt med plads til potter og pander i de rummelige køkkenskabe
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
11

SOVERUM

Sov godt

Behagelig og praktisk: Der er adgang til queenssengen fra tre sider • T 7052 DBL

Stor liggeplads: De komfortable enkeltsenge kan let kombineres til en
dobbeltseng • T 7052 EB

12

JUST 90

BAD

Start dagen godt

Lyst og moderne toiletrum med praktisk spejl, der kan skydes til
siden, samt mange hylder og opbevaringsmuligheder • T 7052 EB

Masser af plads: Toiletrummet og brusekabinen kan kombineres til et stort baderum • T 7052 DBL

13

Et bredt
udvalg

Oplev Just 90 i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Metropolitan
Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/just90-360

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/just90
eller i de separate tekniske data
Rosario Cherry
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JUST 90

Hvid (standard)

T 6752 DBL

T 6812 EB

T 7052 DBM

T 7052 DBL

T 7052 EB

T 7052 EBL

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.

15

DELINTEGRERET OG INTEGRERET
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TREND

Den perfekte følgesvend for familien! I Trend er der plads til hele
familien, så I kan nyde fritiden sammen. Den indeholder alt, der
er brug for undervejs, og selv med et lille kørekort (klasse B)
kommer man ret langt.
Julia Kugler • Salgsmedarbejder og outdoorspecialist

PLUSPUNKTER
ª Man får meget for pengene
ª

S tor garage i bag, hvor der i de fleste er
plads til en elcykel

ª S ænkeseng er muligt til alle delintegrerede
som ekstraudstyr
ª
ª
ª

Rådsikret Lifetime-Smart konstruktion
142 l køleskab med stor frostboks

70 cm bred bodelsdør med coupé-indstigning

ª Badeværelse i friskt og moderne design
ª

ª

 øj nyttelast selv ved registrering til 4 personer ved
H
3.500 kg tilladt totalvægt

Harmonisk lyskomposition Light Moments (ekstraudstyr)

17

Trend
Delintegreret
Den delintegrerede har fremragende
køreegenskaber. Det sporty udtryk understreges også af det moderne design og
den dynamisk udformede udbygning over
førerhuset, som kan bestilles med et stort,
oplukkeligt vindue som ekstraudstyr. Men
frem for alt er det Trend’s funktionalitet,
som er fremtrædende. Som standard er den
udstyret med Dethleffs’ sænkede bagende,
som giver særligt store garager i bag med
op til 115 cm højde, hvor der er adgang via
lugerne både i venstre og højre side. Den
70 cm usædvanligt brede bodelsdør med
coupé-indstigning giver ekstra god komfort.

T 7057 DBL | Virginia Oak | Torcello
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TREND

Trend
Integreret
Oplev den storslåede rejse-feeling til en
favorabel pris – med den integrerede Trend
model. Den er udstyret med alt, hvad der
udgør Dethleffs succesrige modelserie og
har naturligvis arveanlæggene fra en ægte
integreret: fascinerende rejsefølelse på grund
af den kæmpestore panoramafrontrude,
masser af plads i førerhuset og selvfølgelig
en sænkeseng som standard, der både giver
en fremragende sovekomfort og byder på
masser af plads med sin 195 x 150 cm store
liggeflade. Aldrig har det været nemmere at
stige op i kongeklassen!

I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello
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BODEL

Afslapning
er Trend

Din nye yndlingsplads til afslapning – den behagelige sidesiddebænk
• I 7057 EB | Torcello

Trenden for familier: simpel, afslappende campingferie med praktiske og funktionelle planløsninger

20

TREND

Garanteret god (lys)-stemning med den harmoniske lyskomposition „Light Moments“ (ekstraudstyr) • I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello
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I den rummelige L-siddegruppe kan man lade dagens mange indtryk bundfælde sig i hyggelige omgivelser

22

KØKKEN
TREND

Uden mad og drikke …

Praktisk: Multiflex-skinnesystem med mange forskellige
ophængningsmuligheder • T 7057 EBL

Fuldt udstyret køkken med meget opbevaringsplads og plads til at tilberede lækre retter • T 7057 EBL | La Rocca
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SOVERUM

Sund nattesøvn
Uforstyrret søvn: Dethleffs har 15 cm
høje 7-zoners madrasser i et klimaregulerende materiale i alle faste senge.
Enkeltsengene er mindst 1,95 m lange
og kan ombygges til en stor dobbeltseng som ekstraudstyr
• T / I 7057 EBL

Queenssenge har adgang fra alle tre sider
• T / I 7057 DBM | (Højdejusterbar seng er standard til alle
T / I-modeller med queensseng (DBM/DBL) i Danmark)

 e delintegrerede kan fås med elektrisk sænkeD
seng som ekstraudstyr. Alt efter model betyder
det, at der med et tryk på en knap hurtigt kan
trylles enten en eller to ekstra sovepladser frem
(sænkeseng er standard til integrerede).
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BAD
TREND

Wellness-oase

Lyst og moderne toiletrum med praktisk spejl, der kan skydes til
siden, samt mange hylder og opbevaringsmuligheder • I 7057 EB

Stort baderum i frisk og moderne design kombineret med funktionalitet • I 7057 EB | Virginia Oak
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Et bredt
udvalg

Oplev Trend i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/trend-ti-360

Torcello

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/trend-ti
eller i de separate tekniske data
Virginia Oak
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Gresso

La Rocca

TREND

Hvid (standard)

Titansølv metallic (ekstraudstyr)

T 6557 DBM

T 6617 EB

T 6717 EB

T 6757 DBM

T 6757 DBL

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

3 sovepladser

3 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

5 sovepladser

I 6557 DBM

I 6617 EB

I 6717 EB

I 6757 DBM

I 6757 DBL

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

5 sovepladser

4 sovepladser

5 sovepladser

4 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
L-siddegruppe (ekstraudstyr til T, standard i I i Danmark) indgår i Design pakke (ekstraudstyr)
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ALKOVE
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TREND

Vi er ofte sportsligt på tur, da min søn nemlig regelmæssigt
kører motorcross-løb. Med Trend alkove starter køreglæden
for mig allerede, når vi tager afsted. Og der er masser af plads
til hele familien, så vi kan strække ud og slappe af efter en
anstrengende løbsdag.
Markus Altenried • Leder på produktionsbåndet
og motorcross-fan

PLUSPUNKTER
ª

Man får meget for pengene

ª Stor liggeplads i alkoven (210 x 165 cm)
ª
ª
ª

142 l køleskab med stor frostboks
70 cm bred bodelsdør og elektrisk indgangstrin

S tor garage i bag, hvor der i de fleste er plads til
en elcykel

ª h
 øj nyttelast og muligt med registrering til
6 personer (Sikkerhedspakke II, kode 986/919 er
standard i Danmark)
ª A
 7877-2: Virkelig en vinter-autocamper med dobbeltgulv
og meget plads
ª Bodel uden niveauforskelle
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Til de store
familieferier

30

Trend alkove er den ideelle rejsepartner for alle, der tager på tur med den helt store
oppakning. Om det er alle familiens ting eller sportsgrej, så får du plads til det hele her.
De helt store dele placeres i den store garage i bag. I A 5887 kan den underste køjeseng
klappes op, så der opstår et kæmpe opbevaringsrum.
Og det bedste er, at alle kan komme med! For det er muligt at få autocamperen registreret
til 6 personer med Sikkerhedspakken, som er standardudstyr i Danmark.

TREND

Alle ved et bord: Her er der plads til hele familien – og en enkelt gæst eller to – rundt om bordet • A 7877-2 | Torcello

31

BODEL & KØKKEN

Den store
familieven

Det er dejligt at kunne lave mad til hele familien i det L-formede køkken
med meget bordplads og rigtig meget opbevaringsplads
• A 7877-2 | Virginia Oak

Trend A 5887 | Virginia Oak | Gresso
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TREND

Til den virkelig store familieferie er den store siddegruppe og det rummelige køkken helt rigtigt • La Rocca | rundsiddegruppe som ekstraudstyr
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SOVERUM

Sovetid

Afslappende stunder og masser af plads: Sengen i bag er 210 cm lang • A 6977 & A 7877-2

Særligt de små elsker den kæmpestore alkoveseng
(210 x 165 cm), men der er også rigeligt med plads til
to voksne overnattende

34

BAD
TREND

O sole mio...

Kæmpe baderum til hele familien med separat bruser lige overfor • A 7877-2

Vario-baderum med drejbar væg giver en separat brusekabine eller toiletrum med en enkelt
håndbevægelse • A 5887 & A 6977
35

Et bredt
udvalg

Oplev Trend i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/trend-a-360

Torcello

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/trend-a
eller i de separate tekniske data
Virginia Oak
36

Gresso

La Rocca

TREND

Hvid (standard)

Et rummeligt vidunder A 7877-2:
Stor alkove med dobbeltgulv

A 5887

A 6977

A 7877-2

6 sovepladser

6 sovepladser

6 sovepladser
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DELINTEGRERET OG INTEGRERET

Billederne på de følgende sider indeholder delvist elementer fra Gran Turismo pakken (GT) eller andet ekstraudstyr mod merpris.
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GLOBEBUS

En spændende tur op i vores lokale bjerge eller bare et break
fra hverdagen – uanset hvad, kommer vi nemt rundt med den
kompakte Globebus. Den slanger sig uden problemer gennem
de smalleste passager, køre lige så enkelt som en van og bringer
os frem til de skønneste bjergsøer og på vandreture i Alperne.
Peter Droeszler • Salgsmedarbejder, der regelmæssigt
får lyst til en vandretur

PLUSPUNKTER
ª

ª
ª
ª
ª

 eget plads indvendigt trods sin kun
M
2,2 m bredde

Stor L-siddegruppe med moderne designede hynder
Stabil forlængelse af køkkenbordet (ikke til T / I 7)

Eksklusiv Gran Turismo (GT) pakke (ekstraudstyr)

Kompakt og adræt

ª Moderne eksteriør-design

39

Globebus
Delintegreret
Den aerodynamisk formede udbygning
over førerhuset reducerer brændstofforbruget
og har som standard et stort, oplukkeligt
panoramvindue, der lader ekstra meget
lys og luft strømme ind i autocamperen.
Herunder kan du slappe af i den store
L-siddegruppe.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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GLOBEBUS

Den
integrerede
Globebus
Kongeklassen i kompakt format! Udseendet gør Globebus integreret virkelig
iøjnefaldende med sit køreaktive, kompakte
og udsøgte design. Rejsen er i sig selv
en fantastisk oplevelse takket være den
kæmpestore panoramaforrude og masser
af plads i førerhuset.
Den praktiske sænkeseng er standard og
har en bredde på 150 cm, og så kan den
køres ekstra langt ned.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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BODEL

En rolig oase til
globetrotterne

Som ekstraudstyr til de små eventyrere: Isofix-holdere gør montering af
barnesæder til en leg

En perfekt plads til en lille pause • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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GLOBEBUS

Garant for komfort og rumfornemmelse i hyggelig atmosfære • I 7 | Rosario Cherry | Atomic

43

Endelig tid sammen til madlavning, til afslapning og planlægning af de fælles udflugter • T 6 | Rosario Cherry | Quadro

KØKKEN

GLOBEBUS

Kompakt men rummelig

Maksimal komfort trods kompakte mål med et store skuffer og skabe,
som er enkle at laste • Abb. T / I 7 | Atomic

Stabil forlængelse af køkkenbordet, der bliver gemt usynligt af vejen og nemt kan tages frem ved behov enkelt hånd
• T/I 6
45

SOVERUM

Total afslapning
Alternativet til en dobbeltseng:
enkeltsengene, der kan ombygges
til en stor liggeplads på 200 x 155 cm
(ekstraudstyr) • T / I 6 | Quadro

Højdejusterbar! Den store dobbeltseng, hvor der er
adgang fra alle sider, kan ændres i højden alt efter
behov for opbevaringsplads under • T / I 7 | Atomic

Sænkesengen i de integrerede modeller
er dejligt rummelige med 150 cm bredde

46

BAD

GLOBEBUS

Tid til opfriskning

T / I 6 har en rummelig bruser, en håndvask, der er nem at komme til, og har
desuden masser af opbevaringsplads • T 6 | Rosario Cherry

Et smart toiletrumskoncept med baderum. Håndvasken i højglans med mørke hylder giver et
ekstra flot udtryk • T / I 7
47

Et bredt
udvalg

Oplev Globebus i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/globebus-360

Quadro

Synonym med den mest behagelige
rejseform! Oplev Globebus som
Gran Tourismo. Scan koden eller gå
ind på www.dethleffs.dk/globebus

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/globebus
eller i de separate tekniske data
Rosario Cherry
48

Atomic

GLOBEBUS

Hvid (standard)

Gran Turismo white (ekstraudstyr)

Gran Turismo black (ekstraudstyr)

T1

T6

T7

I1

I6

I7

3 sovepladser

3 sovepladser

3 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
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DELINTEGRERET OG INTEGRERET

Billederne på de følgende sider indeholder delvist elementer fra Gran Turismo pakken (GT) eller andet ekstraudstyr mod merpris.

50

PULSE

En autocamper, der virklig har fanget tidens puls og som jeg
elsker at være afsted i. De flydende overgange og klare linjer
i designet tiltaler mig især og de flotte detaljer sætter prikken
over i’et for mig. Og med de særlige lysstemninger indvendigt
kommer man altid i feriestemning – ligegyldigt hvordan vejret er.
Florian Pietrzak • Produktmanager for autocampere

PLUSPUNKTER
ª

 asser af plads og lasteevne til fire personer
M
ved 3.500 kg tilladt totalvægt

ª H
 armonisk lyskomposition Light Moments
(ekstraudstyr) giver en god stemning i Pulse
ª

ª

 idereudvikling af Dethleffs’ designsprog gør Pulse
V
endnu mere åben og lys med sine klare former og
linjer

Innovativt Maxi-Flex-overskab med blid lukning og
intuitiv betjening

ª U
 sædvanlig komfort med IsoProtect-komfortgulv
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Pulse
Deilintegreret
Med Pulse er der startet en ny design-æra
blandt Dethleffs‘ delintegrerede. De aerodynamiske førerhuse med en ny udbygning
over førerhuset går elegant over i påbygningen, hvor de harmoniske linjeføringer
fører blikket tilbage mod autocamperens
nydesignede bagende.
Alle delintegrerede kan fås med sænkeseng som ekstraudstyr.

T 7051 EB & DBM | Dance
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PULSE

Integreret
Pulse
Det at rejse i en Pulse integreret er en
oplevelse i sig selv. Det sørger bl.a. panoramaforruden med et storslået udsyn samt
det støjsvage instrumentbord. Udvendigt er
den blevet videreudviklet og kendetegner
et nyt Dethleffs designsprog, der ikke bare
ser flot ud, men også har mange praktiske
fordele.
Som standard får du XL-sænkesengen
med en elastisk 3D-underfjedring af
sengen, hvor du kan indstille hårdheden,
samt en madras i et klimaregulerende
materiale af høj kvalitet.

I 7051 EB & DBM | Beat
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BODEL

Tænd for hyggen.
Sluk for hverdagen.

Rummelige og funktionelle opbevaringsrum finder du overalt i Pulse
• T 7051 EB | Beat

Sammenspillet mellem lyskomponenterne i „Light Moments“ giver en helt ny rumkvalitet og en positiv,
hyggelig stemning. Mere om emnet lys finder du på side 130
54

PULSE

En hyggelig lounge-siddegruppe i DBL og EBL varianter. IsoProtect-komfortgulvet giver en bodel uden niveauforskelle • I 7051 DBL | Dance

55

KØKKEN

Bon appetit

Så er der serveret. For endnu mere køkkenbord kan kogeblus og køkkenvask afdækkes

Innovativt gourmetkøkken med plads til dine køkkenredskaber. I de praktiske skuffer med
Soft-close får du nemt plads til det hele • T / I 7051 EB & DBM
56

PULSE

Det funktionelle køkken strækker sig
over i det åbne siddegruppeområde
• I 7051 DBL & EBL

57

SOVERUM

Hvile-Pulse
Den højdejusterbare queenseng har
en nem adgang fra alle tre sider og
er med sine 160 cm bredere, end man
finder det andre steder. I begge sider
er der et højt klædeskab og hylder
samt nicher, hvor du kan lægge dine
briller eller lommetørklæder. Desuden
har hylderne en 230 V stikkontakt eller
en USB-port, så du kan få opladet din
mobil • T / I 7051 DBM & DBL

De mere end to meter lange enkeltsenge er forbundet
i hovedenden og kan ombygges til en stor soveplads
(ekstraudstyr) • T / I 7051 EB

Opbevaringsrummet under dobbeltsengen
er smart. Disse senge er som standard
højdejusterbare i alle DBM og DBL planløsninger
• T / I 7051 DBM & DBL

58

BAD

PULSE

Stort baderum

Sætter du også pris på plads og bevægelsesfrihed i badet? Det får du her!
Og da der også er en separat bruser, kommer du ikke til at mangle noget!
• Afb. T/I 7051 DBM

59

Et bredt
udvalg

Oplev Pulse i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/pulse-360

Beat

Synonym med den mest behagelige
rejseform! Oplev Pulse som Gran
Tourismo. Scan koden eller gå ind på
www.dethleffs.dk/pulse

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/pulse
eller i de separate tekniske data
Rosario Antracit
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Dance

PULSE

Hvid (standard)

Gran Turismo white (ekstraudstyr)

Gran Turismo black (ekstraudstyr)

T 6651 DBM

T 6811 EB

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

3 sovepladser

3 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

I 6651 DBM

I 6811 EB

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
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DELINTEGRERET

62

PULSE

Den lyse og elegante bodel med meget bevægelsesfrihed
kombineret med „Light Moments“ gør den til den helt rigtige
autocamper for mig.
Sebastian Beller • Produktmanager for autocampere
og globetrotter

PLUSPUNKTER
ª

 asser af plads og lasteevne til fire personer
M
ved 3.500 kg tilladt totalvægt

ª H
 armonisk lyskomposition „Light Moments“
(ekstraudstyr) giver en god stemning
i Pulse Classic 90
ª
ª

Man får meget for pengene
Omfattende „ready to go“ standardudstyr

ª Usædvanlig komfort med IsoProtect-komfortgulv
ª Elegant jubilæums-stofkombination

63

BODEL & SOVERUM

Føl dig godt tilpas
i den elegante og
tidløse stemning

„Light Moments“ lyskomposition spreder en hyggelig stemning ikke
kun i soverummet. Den 160 cm brede dobbeltseng er højdejusterbar
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

Oplev Pulse Classic i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Åben funktionalitet: Det store køkken med 142 l køleskab har masser af plads til afslappende madlavning
• T 7051 DBL | Cosmopolitan
64

PULSE

Hygge er gratis. Siddegruppen har rigeligt med plads og den indirekte belysning giver desuden en behagelig lounge-fornemmelse • T 7051 DBL | Cosmopolitan

65

DELLNTEGRERET

66

GLOBELINE

Her finder to traditionsrige brands fra tyske Württemberg
sammen igen: Dethleffs og Mercedes. Med de mange assistentsystemer og det moderne chassis på Globeline starter min ferie
allerede, når jeg sætter mig i førersædet. Den funktionelle bodel
i ekstravagant design gør desuden opholdet under rejsen meget
komfortabelt.
Pascal Schmutz • Salgsmedarbejder

PLUSPUNKTER
ª

ª

ª
ª

E nkeltsengsplanløsning med en længde på
mindre end 7 meter

 remium chassis og kørekomfort med
P
Mercedes Benz Sprinter chassis

Omfattende assistentsystemer med om bord
S tylepakke som ekstraudstyr med sort chassis-lakering,
forkromet kølergitter og rammevinduer

ª Stor garage i bag til omfattende feriebagage

67

BODEL & SOVERUM

Den enestående
Globeline rumfornemmelse

Godt udstyret: Køkken med tre kogeblus og 142 l køleskab med
frostboks og ovn (standard i Danmark) • T 6613 | La Rocca

Enkeltsengskomfort på mindre end 7 m totallængde? Det er selvfølgelig med om bord i Dethleffs Globeline ligesom den
usædvanligt rummelige følelse indendørs • T 6613 | La Rocca
68

GLOBELINE

Hvad enten chassis, førerhus eller assistentsystemer – den delintegrerede Globeline giver en
ny definition på rejsekomfort. Også fremdriften er fremragende takket være baghjulstrækket.
Ligeledes den effektive og kraftige 414 CDI motor (105 kW / 143 PS). Den opfylder kravene
i den nyeste Euro-VI D emissionsnorm og er således fremtidssikker. Den ideelle afrunding:
7G-TRONIC-PLUS automatgearet med det smidige gearskifte (ekstraudstyr).

Oplev Globeline i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/globeline-360

Komfortabel, moderne, rummelig – den populære enkeltsengs-planløsning har meget at byde på, trods sine kompakte mål.
Den fås sågar med en sænkeseng som ekstraudstyr, så du får en yderligere soveplads • T 6613 | La Rocca

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/globeline
eller i de separate tekniske data
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CAMPING HELE ÅRET

70

PLUSPUNKTER
ª Fremragende boligkomfort i enhver årstid
ª T akket være dobbeltgulv-teknologien absolut
egnet til vintercamping også i isnende kulde
ª E kstra og meget brugbar opbevaringsplads
i dobbeltgulvet
ª Masser af plads
ª Fremragende udstyret
ª Lifetime-Plus konstruktionen står for maksimal levetid
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72

AUTOCAMPERE MED DOBBELTGULV

Med dobbeltgulv-teknologi er
camping også sjovt om vinteren

Vintercamping får flere og flere tilhængere.
For at kunne nyde den mobile oplevelse
også i isnende kulde, skal man være
opmærksom på nogle ting, som vi har
sammenfattet på følgende link:
www.dethleffs.dk/dethleffs-pluspunkter/
vinterspecialisten
Meget vigtigt i denne forbindelse: de
rigtige tekniske anlæg i køretøjet. Her
råder Dethleffs over mange års erfaring og
overbeviser med innovative løsninger som
Dethleffs’ vinterkomfortpakker, så også
klassiske autocampere bliver vinteregnede.

De ægte vinterspecialister i Dethleffs’
modelprogram ligger dog i en helt egen
kategori: Køretøjerne med dobbeltgulv.
Du har en slags „opvarmet kælder“, hvor
hele vandinstallationen og den vigtige
køretøjsteknik er anbragt frostsikkert.
Positiv sideeffekt: bodelens gulv får en
behagelig temperatur, og det giver en
hyggelig fornemmelse også ved frostgrader. Dertil kommer, at dobbeltgulvet også
byder på ekstra og praktisk opbevaringsrum til store bagagedele og sportsudstyr
som f.eks. ski.

På de næste sider præsenterer vi vore vinterspecialister med dobbeltgulv-teknologi:
Alpa, Esprit, Globetrotter XL I Edition 90
og Globetrotter XXL A.
Så forskellige deres køretøjskoncepter
end er: Alle har perfekte vinteregenskaber
og byder på masser af plads. De opfylder
desuden de højeste krav, hvad angår
kvalitet og pålidelighed. Alle køretøjer er
baseret på Lifeime-Plus teknologien med
en rådsikret bodel – det garanterer dig den
bedste værdibevarelse.

Nyd vintercamping fuldt ud! Gode
råd og tip omkring campingglæden
om vinteren finder du på:
www.dethleffs.dk/dethleffspluspunkter/vinterspecialisten
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INTEGRERET

74

Esprit har alt, hvad du kan ønske dig af komfort og klasse.
For mig er den skønneste rejseform den på fire hjul, uden
at jeg behøver at mangle noget.

ESPRIT

Robert Bielesch • Chef for virksomkedskommunikation
og vinterfan

PLUSPUNKTER
ª

 omfortabelt interiør i skandinavisk look med
K
velvære-karakter

ª Absolutte vinteregenskaber takket være
funktionsgulv og frostsikret installation
ª


Som
standard ergonomiske SKA-pilotsæder
(luftdrejesæder som ekstraudstyr)

ª F uldt udstyret professionelt køkken til gourmeter med
kogeblus af høj kvalitet og stort køle-/fryseskab, hvor
døren kan åbnes op til begge sider (standard i Danmark)
ª

Stor, filtbeklædt garage i bag
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BODEL

Hygge og afslapning

Nyttige skuffer giver mange ekstra opbevaringsmuligheder

Uanset årstid er velvære garanteret med det opvarmede multifunktions-dobbeltgulv
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ESPRIT

Hyggestemning med „Light Moments“ lyskomposition som ekstraudstyr. Den store og meget behagelige L-siddegruppe inviterer til hyggelige aftener • Rubino (ægte læder, ekstraudstyr)

77

En overflod af opbevaringsplads i de store skuffer, der låser automatisk, når autocamperen startes. Emhætten (ekstraudstyr) suger mados ud af bodelen

78

KØKKEN

ESPRIT

En lækkerbisken

Praktisk og smuk: Belyst køkkenbagvæg med stænkbeskyttelse mod siden
og praktisk krydderihylde

Så er det sjovt at lave mad: Et rummeligt, veludstyret gourmet-køkken med mange smarte finesser

79

SOVERUM

Hygge og afslapning

Det kan ikke blive mere behageligt. Der er adgang til kingsize-sengen fra alle tre sider, og den
er så lav, at ind- og udstigningen går helt af sig selv. Til venstre og højre for sengen er høje
klædeskabe placeret • 7150-2 DBM

Sovekomfort på højeste plan i sænkesengen i de integrerede modeller med en
200 x 150 cm stor liggeflade – fås som standard med elektrisk betjening
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BAD

ESPRIT

Mobil luksus-oase

Den store brusekabine i moderne design og med indirekte belysning giver en
særdeles behagelig stemning

Materialer i særlig høj kvalitet og forarbejdningen giver også badet et strejf af luksus
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Et bredt
udvalg

Oplev Esprit i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/esprit-360

Kari

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/esprit
eller i de separate tekniske data
Noce Nagano
82

Nubia

Rubino (ægte læder, ekstraudstyr)

Gran Turismo white (ekstraudstyr)

Gran Turismo black (ekstraudstyr)

ESPRIT

Hvid (standard)

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
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INTEGRERET OG ALKOVE

84

Jeg er så begejstret for Alpa, fordi den ganske enkelt har en fantastisk
rumfornemmelse og så utroligt meget mere bevægelsesfrihed
indvendigt, end man finder det ved sammenlignelige modeller,
som også har en overskuelig totallænge. Og hvis man tillige
godt kan lide enkeltsenge, er Alpa virkelig en autocamper,
der rammer plet, når det gælder bokomfort, og som sågar kan
stå mål med de helt store autocampere. Den er ganske enkelt
sensationel med sin store rundsiddegruppe i bag.

ALPA

Helge Vester • Marketing

PLUSPUNKTER
ª

 æmpe panorama-rundsiddegruppe med
K
meget plads både til spisning og hygge

ª Fremragende

enkeltsengskomfort med en
behaglig adgang til sengen
ª


Stort,
rummeligt dobbeltgulv, der som ekstraudstyr
også kan lastes udefra (luger i bag med
enkelthåndsbetjening)

ª Vinteregnet med opvarmet dobbeltgulv med frostsikret
vandinstallation
ª

Vandbåren varme er standard

ª Stort bade- og påklædningsområde
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BODEL

Den mest behagelige
lejlighed på hjul

Slap af, nyd det og føl dig godt tilpas. Alt er med om bord til en
vellykket feriedag

Foran skærmen kan man sagtens nyde et glas vin sammen eller invitere vennerne på middag.
Den kæmpestore panoramarundsiddegruppe bliver hurtigt midtpunkt for hyggelige stunder
• A 7820-2 | Virginia Oak | Skylight (ekstraudstyr)
86

ALPA

Selv den mindste Alpa imponerer med en kæmpe siddegruppe og meget plads og bevægelsesfrihed • A 6820-2 | Virginia Oak | WelshWhite | Goa

87

Det er luksusklasse: Et eksklusivt gourmet-plus-køkken med store skuffer og XXL køle-fryseskab (inkl. ovn med grill i Danmark – ikke vist) • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro

KØKKEN

ALPA

Mobilt stjernekøkken

Et nyudviklet lyssystem sørger for en hyggelig stemning, hvor væg og
sokler bliver indirekte belyst • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro (ekstraudstyr)

Ren feriestemning: Sågar i køkkenet har man et enestående udsyn gennem det store panoramavindue

89

SOVERUM

Fantastisk
komfort

Også i det rummelige soverum kan du slappe af i fred og ro og slippe tankerne fri • I 7820-2

Du kommer op i alkovesengen via en stabil, klapbar trappe. Det samme gælder
sænkesengen i den integrerede model • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro

90

BAD

ALPA

En frisk start
på dagen

Dit private wellnessområde med meget dagslys og virkelig høj komfort • A 7820-2 & A 9820-2
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Et bredt
udvalg

Oplev Alpa i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/alpa-360

Amaro

Goa

Virginia Oak

Master Gloss Alaska White (ekstraudstyr)

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/alpa
eller i de separate tekniske data
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Skylight (ægte læder, ekstraudstyr)

Titansølv metallic (ekstraudstyr)

A: Titansølv metallic (ekstraudstyr) |
Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)

ALPA

Hvid (standard) | fås også som A 6820-2

Alpa A A 6820-2
4 sovepladser

Grand Alpa A 7820-2

Grand Alpa Plus A 9820-2

Grand Alpa I 7820-2

4 sovepladser

4 sovepladser

4 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
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INTEGRERET

94

Globetrotter XLI har et ekstra strejf af luksus i mine øjne på grund
af dens forarbejdning i særlig høj kvalitet. At den så også
indeholder masser er viden omkring autocamperkonstruktion
og mange smarte detaljer, der opfylder de højeste krav, gør jo
ikke noget. Jeg bliver altid imponeret og stolt, når der kører en
XLI af båndet hos os.

XL I

Michael Kresser • Chef på produktionsbånd 3

PLUSPUNKTER
ª

Premium, lavt rammechassis med bredt spor

ª Ergonomiske SKA-luftdrejesæder
ª Stor siddegruppe med panoramavindue i siden
ª

ª

ª

ª

E kstrabred bodelsdør (70 cm) med elektrisk
lukkehjælp og to-punkts-lås

S om standard med vandbåren varme inkl.
varmeveksler til motorforvarme

 mfattende udstyrspakke med specielt „Edition 90“
O
læder-indtræk

Begrænset antal på 90 køretøjer

95

Luksus
i jubilæumsversion

Som ingen anden luksus-autocamper kombinerer Globetrotter XL I en meget
rummelig bodel med flot design og dynamik. Det sporty designsprog kommer bl.a.
til udtryk gennem et premium, lavt rammechassis med bredt spor, som giver en
dejlig køreoplevelse. Og derfor vil du mærke, at du kører lige så godt i XLI, som
den ser ud: Sporty, dynamisk og hele tiden sikker. Især på snoede landeveje vil
du blive begejstret for dens stabilitet uden slinger.
Specielt til 90 års fødselsdagen bygges der eksklusivt kun 90 køretøjer af Globetrotter
XL „Edition 90“. Den omfattende udstyrspakke, interiørets ædle design med det
eksklusive „Edition 90“ læder-indtræk og et smart udvendigt design vil vække din
begejstring.

96

XL I

Nyd udsigten gennem det kæmpestore panorama-sidevindue! Her ser du ekstraudstyrsvarianten med møbler i stedet for sænkeseng. Ud over den ekstra opbevaringsplads har denne variant et skyroof
med to store panoramatagluger, der er monteret i en elegant baldakin • Almera Ash White | Edition 90 Læderindtræk Neapolitan
97

BODEL

Resultatet
af perfekte detaljer

Eksklusivt indgangsområde med mange detaljer i høj kvalitet
(bl.a. belyst indgangsgreb og eksklusiv barhylde)

Det er luksusklasse: Masser af plads – og ikke kun i siddegruppen. Disse luksuriøse pladsforhold og komfort finder du
også i enkeltsengene i bag
98

XL I

Premium-stemning indvendigt med et gennemtænkt lyskoncept til opholds- og soverum og en hyggelig, indirekte belysning. Den store tagluge i bodelen lukker endnu mere lys ind i autocamperen og det
kraftige klimaanlæg sørger for en behagelig afkølet luft. Det eksklusive læderindtræk Edition 90 giver en luksuriøs siddekomfort • Almeria Ash White | Edition 90 Læderindtræk Neapolitan
99

Her er det sjovt at lave mad! Gourmetplus-køkkenet indeholder, hvad hjertet kan begære. Der er masser af plads til tilberedning, maksimal bevægelsesfrihed og tillige rigtig meget opbevaringsplads
samt automatisk låsning af skuffer under kørsel

KØKKEN

XL I

Gourmetplus-køkken

Et stort 190 l køle-/fryseskab med ovn og grill som standard

Forskellige praktiske elementer, så du nemt kan holde orden, med kroge og andre
ophængningsmuligheder i det praktiske multiflex-skinnesystem
10 1

SOVERUM

Her får søde drømme frit spil
Mere behageligt får du det næppe!
Der er adgang til queenssengen fra
alle tre sider. Til venstre og højre
giver to store klædeskabe dig ekstra
opbevaringsplads

Du kommer op i de to meter lange enkeltsenge via
et trappetrin, og sengene kan ombygges til én stor
liggeplads

E lektrisk sænkeseng på 200 x 150 cm liggeflade
og madras af høj kvalitet

102

BAD

XL I

Wellness på rejsen

Meget plads. Det er muligt af adskille opholds- og soveområde med et stort spejl

Håndvask med masser af afsætnings- og opbevaringsplads

103

Et bredt
udvalg

Oplev XL I i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/xli-360

Neapolitan (ægte læder)

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/xli
eller i de separate tekniske data
Almeria Ash White
10 4

XL I

Hvid (standard)

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

4 sovepladser

4 sovepladser

10 5

ALKOVE

10 6

Hvis du vil rejse storslået, så vil du elske Globetrotter XXL A. Med
det moderne, opvarmede og frostsikre dobbeltgulv og den tykke
XPS-isolering har vi også udstyret den perfekt til vintercamping.
Og det indvendige udstyr med masser af plads til privatliv kan
man faktisk kun betegne som luksuriøst.
Uwe Duhacsek • Konstruktionschef for autocampere

ª

XXL A

PLUSPUNKTER
Moderne 3,0 l Euro VI D motor
(132 kW / 180 HK) og IVECO-chassis
med baghjulstræk og tvillingedæk

ª F ørerhusets sæder er med sædevarme, og
rattet har et højdejusterbart hældningssystem
ª

ª
ª

ª

F rostsikkert, opvarmet dobbeltgulv.
Strålingsvarmen bruges samtidig som
gulvopvarmning

Vandbåren varme inkl. varmeveksler til motorforvarme
L ang levetid med Lifetime-Plus teknologi med en 45 mm
tyk bodelskonstruktion

 ær helt uafhængig med et 150 Ah stort batteri og
V
230 l vandreserve
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Den største
luksus

10 8

Globetrotter XXL A understreger det helt særlige ved Dethleffs luksusklasse med sin
suveræne fremtoning, der imponerer alene med sin størrelse og enestående formgivning.
Men også de indre værdier opfylder de højeste krav til vinteregenskaber på grund af
den moderne dobbeltgulvskonstruktion og tykke XPS-isolering samt et standardudstyr,
der ganske enkelt kun kan betegnes som luksuriøst.

XXL A

Den hyggelige siddegruppe og siddebænken på langs kan kombineres til en stor rundsiddegruppe (ekstraudstyr). Her er det ideelt at lægge benene op og nyde en hyggeaften med vennerne.
Hvis du gerne vil underholdes, kan du bestille et 32" stort TV, der kan trækkes ned (ekstraudstyr) • A 9050-2 | Almeria Ash Gloss | Meran
10 9

BODEL

Luksus i et
visionært design

Hvis du skal bruge endnu mere soveplads, kan siddegruppen hurtigt
ombygges til en seng til to personer

Førerhuset kan adskilles fra opholdsrummet med en stabil træskydedør. Den er ideel til at holde både kulde og
varme ude – ligesom uindbudte gæster, for den kan også låses
110

XXL A

Her er der plads til alle ved bordet! Når gennemgangen til førerhuset lukkes, opstår der en stor L-siddegruppe med den ekstra hynde (ekstraudstyr) • A 9000-2 | Almeria Ash White | Platinum

111

Kæmpe autocamper – kæmpe madlavningsglæde. Du får rigtig meget plads og bevægelsesfrihed i Dethleffs luksusklassen – og selvfølgelig i et standsmæssigt, eksklusivt design

KØKKEN

XXL A

Stjernekøkken

Skinnesystemet giver dig mulighed for at hænge dine køkkenredskaber
på kroge og lignende

Et massivt gaskomfur med kogeblus med høj ydeevne og glasklædt ståloverflade

113

SOVERUM

Her får søde
drømme frit spil
Den hyggelige dobbeltseng er perfekt til udhvilende nætter eller bare ren afslapning med en bog
• A 9050-2 | Almeria Ash Gloss

Enkeltsengene kan kombineres til én stor liggeplads • A 9000-2
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BAD

XXL A

Ren velvære

En stor brusekabine med plexiglasdøre, regnbruser og indirekte belysning som
ekstraudstyr • A 9050-2

Stort baderum med masser af plads • A 9050-2

115

Et bredt
udvalg

Oplev XXL A i bevægelse.
Scan koden og læn dig tilbage!

Se planløsningerne i 360°!
Scan koden eller gå ind på:
www.dethleffs.dk/xxla-360

Bozen

Platinum

Almeria Ash White

Almeria Ash Gloss (ekstraudstyr)

Få mange flere informationer på:
www.dethleffs.dk/xxla
eller i de separate tekniske data
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Meran ægte læder (ekstraudstyr)

Hvid / titansølv metallic (ekstraudstyr)

XXL A

Hvid (standard)

A 9000-2 EB

A 9050-2 DBM

6 sovepladser

6 sovepladser

De oplyste antal sovepladser er det maksimalt mulige antal og er delvist betinget af ekstraudstyr mod merpris.
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VENSKAB
& FAMILIE

118
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VENSKAB & FAMILIE

„Ikke uden min familie“

120

Arist Dethleffs, opfinderen af campingvognen, var et rigtigt familiemenneske. Han
ville gerne have sin lille familie med på
sine forretningsrejser og derfor opfandt
han det, han kaldte „wohnauto“, så de kunne
rejse sammen. Den var tilpasset til hans
families ønsker. Denne første campingvogn
fungerede sågar som et lille atelier for hans
hustru Fridel.

VENSKAB OG FAMILIE

Hans banebrydende idé om et hjem på
hjul har vi videreudviklet de seneste 90 år.
Og vi har altid haft én ting i fokus:
Familier og deres forskellige behov.
Både par, som rejser alene, den unge
familie eller de ægte globetrottere: de
vil alle kunne finde en passende model
blandt vores 59 forskellige planløsninger.

Vi fejrer Arist Dethleffs’ opfindelse af camping for 90 år
siden med mange kampagner:
www.dethleffs.dk
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Ikke bare
tomme ord
En god ven hjælper også i nødsituationer.
Og i campingfamilien hjælper man
hinanden, hvor man kan. Derfor støtter
vi også projekter, der kommer værdigt
trængende familier til gode For eksempel
med en dag væk fra hverdagens trummerum, hvor familierne kan nyde en gratis
campingferie.
Vi glæder os derfor over hver en lille
donation til vores projekter, der kommer
værdigt trængende familier til gode.

Dethleffs Family-stiftelse
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Gen.
Tlf. +49 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
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VENSKAB & FAMILIE
Som en ven af familien har Dethleffs mange smarte udstyrskendetegn, der er udviklet
specielt til og er integreret i vore autocampere for den bedste tid på året for din familie.

Der findes ikke noget, der hedder for meget bagage, for de
virkelig store garager i bag kan indeholde (næsten) alt

Siddegruppen kan ombygges til en hyggelig og behagelig
ekstra seng

Sænkeseng: En praktisk, ekstra soveplads! Ekstraudstyr i de fleste
delintegrerede modeller (standardudstyr i alle integrerede)

Børnesikret: Isofix-holdere til barnesæder er muligt som
ekstraudstyr til næsten alle autocamperne

VENSKAB OG FAMILIE

Familievenlig

Alle oplyste siddepladser i kørselsretningen har
tre-punkts-sikkerhedsseler og stabile nakkestøtter,
som man kender det fra personbiler
12 3

PÅLIDELIGHED,
KOMFORT & SERVICE
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Sundt
indeklima

Persienner: Afskærmer og isolerer

Usynligt for dig, men tydeligt at mærke: den intelligent installerede vandbårne muligt som ekstraudstyr. Dobbeltgulvet giver
frostsikker plads til bilens tekniske anlæg og din feriebagage
126

Åndbare tekstiler

Tvangsventilationen i køretøjet er foreskrevet af
myndighederne for at kunne forhindre et for højt
CO2-indhold i bodelen. Dethleffs ingeniører måler hver
model individuelt for at komme frem til det optimale
antal ventiler og deres fordeling i autocamperen.
Det er mere krævende end blot at lave en gennemsnitlig beregning, men garanterer omvendt, at der
ikke kommer for meget unødig og dermed ubehagelig trækluft ind i autocamperen, som det ellers
primært kunne ske under kørsel.
Indvendigt er de anvendte tekstiler samt træbeklædningen på sidevæggene og loftet åndbare og medvirker
til at udligne den svingende fugtighedsfortætning i
luften indendørs.
Med AirPlus-systemet undgår du kondens bag overskabe
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Når varm luft bliver afkølet, opstår der fugt, og
i autocamper vil det primært være på ydervægge, når
det er rigtig koldt udenfor. Med vores AirPlus-system
kommer der luft bag overskabene, og vi har derved
skabt et ventilationskredsløb, der gør, at der slet ikke
dannes kondens. Resultatet er et sundt indeklima,
hvor der ikke opstår mug, skimmel og jordslåede
pletter.

PÅLIDELIGHED & KOMFORT

Fuld komfort
Dethleffs har 7-zoners madrasser i et klimaregulerende materiale i alle faste
senge. Dette innovative hightech-materiale, der er udviklet i Schweiz, er en
milesten inden for skumteknologien med sine enestående fordele. Kombineret
med vores ergonomiske lamelbunde i træ er du garanteret en fremragende
liggekomfort – hele natten – året rundt!

Vi har lagt mere information omkring Dethleffs SovGodt-system
op på vores hjemmeside. Se mere på: www.dethleffs.dk/
dethleffs-pluspunkter/sovekomfort/
En sund og afslappende nattesøvn gør ferien ekstra skøn
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I de integrerede autocampere monterer Dethleffs pilotsæder af høj kvalitet med indbyggede
tre-punkts-sikkerhedsseler, der sikrer en optimal seleplacering og maksimal bevægelsesfrihed

I de delintegrerede modeller og alkove-modellerne bruger Dethleffs pilotsæder med en
fremragende siddekomfort (ekstraudstyr ved Trend). Her er de generelt betrukket med
samme stofdekor som hynderne i bodelen
12 9
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Timelang, koncentreret kørsel belaster ryggen. Derfor er det ekstra vigtigt med ergonomisk
formede sæder, der støtter kroppen på den bedst mulige måde. Dethleffs anvender derfor
som standard udelukkende pilotsæder med fremragende ergonomiske produktegenskaber
til både fører og passager.

PÅLIDELIGHED & KOMFORT

Harmoni med
et tryk på
en knap
Tænd og tank op med den harmoniske
lyskomposition „Light Moments“
Ud over de rent funktionelle egenskaber
påvirker lyset vores humør, vores biorytme og
sågar vores helbred. Sammen med lyseksperten Gabriele Allendorf har vi komponeret den
positive strålekraft fra både dagslys og kunstigt lys i en autocamper og ud fra dette skabt
„Light Moments“. I modelserierne Trend (delintegreret og integreret), Pulse, Pulse Classic 90
og Esprit kan „Light Moments“ opleves i fuldt
omfang med lyspakkerne, der er ekstraudstyr.

Samspillet mellem de enkelte lysniveauer
give rummet en helt ny kvalitet.
Gabriele Allendorf • Lysekspert
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Her får du mere at vide om vores
harmoniske lyskompositioner!

PÅLIDELIGHED, KOMFORT & SERVICE

„Light Moments“ lysdesignet er langt mere end blot fuldt lys i køretøjet.
På fire niveauer, der kan styres hver for sig, sørges der for funktion og
orientering, men også for en ny dimension af stemning og velbefindende.
En behagelig atmosfære, der hjælper dig til at finde balance og harmoni
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Standard hos en
ven af familien
Det nye ESP
(elektronisk stabilitetsprogram)
„Setup for Camping Cars“
ESP regnes for at være et af de mest
avancerde elektroniske systemer til stabilitetskontrol af et køretøj. Det overvåger
konstant kørslen (retning og hjulbevægelse) og bremser det enkelte hjul, hvis der
er behov for det, eller sænker hastigheden
ved at mindske trækkraften. ESP „Setup
for Camping Cars“ er specielt udviklet til
autocampere. Systemet tager hensyn til de
specielle vilkår, der er for en autocamper,
dens vægt, mål og tyngdepunkt, der afviger i forhold til erhvervskøretøjer.
ABS (antiblokeringssystem)
Registrerer, hvis det bremsede hjul blokerer, og reducerer bremsekraften, så hjulet
stadig kører rundt og bibeholder vejgrebet.

Sikker på rejsen med et stabilitetsprogram, der er udviklet specielt til autocampere

132

MSR (styring af motorens drejemoment)
MSR sørger for, at du ikke mister vejgreb
ved ryk ved gearskifte.
HBA (hydraulisk bremseassistent)
HBA understøtter nødbremsningen.
HHC (Hill Holder Control –
bakkestartassistent)
Hill Holder holder køretøjet ved start på
stigninger.
Hill Descent Control
Hill Descent Control hjælper med at holde
den ønskede hastighed på nedkørsler,
uden at man skal aktivere bremsen
konstant. På den måde kan du koncentrere
dig helt om at styre.

PÅLIDELIGHED & KOMFORT

Helt sikker!

Assistentpakke til delintegreret og alkove
(ekstraudstyr):
Regnsensor
Regnsensoren registrerer nedbørsmængden
og indstiller automatisk vinduesviskerne på
det rigtige trin.
Vognbaneassistent
Vognbaneassistenten registrerer vognbanen
via et kamera i forruden og advarer føreren,
hvis man ubevidst kører uden for vognbanen.

Lysasssistenter
Kørelysassistenten registrerer lysforholdene
og tænder hhv. slukker automatisk nærlyset
efter behov. Desuden er det i stand til at
registrere forankørende eller modkørende
og derved automatisk ændre fra fjern- til
nærlys.
Vejskiltegenkendelse
Vejskiltegenkendelsen bruger de forhåndenværende kameraer i forruden til at læse
vejskilte og gengive dem i displayet.

PÅLIDELIGHED, KOMFORT & SERVICE

Aktiv bremseassistent
Her drejer det sig om et nødbremsesystem,
der er udviklet til at forhindre uheld eller
i det mindste at minimere skader. Det
registrerer forhindringer foran køretøjet
og enten advarer føreren eller indleder
automatisk en nedbremsning.

Med de omfattende assistentsystemer er der ikke sparet på køreglæden
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Sikkerhed frem for alt!

Tag venligst selen på! Med sikkerhedsøsknen og den hyggelige soveplads er selv
din firbenede ven sikret under kørsel (fås som originalt tilbehør mod merpris)

I mere end 23 år har vi regelmæssigt i slutningen af maj måned gennemført Dethleffs’ køretræning for
begyndere og professionelle
13 4

Sikkerhed er standard: Det – under omstændigheder livsreddende – „Setup for Camping Cars“ er standard i Dethleffs autocampere!
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I en Dethleffs kan du starte den lange
ferierejse med en sikker mavefornemmelse.
Mange udstyrskomponenter, men også
specielle tekniske finesser gør ganske
enkelt en Dethleffs mere sikker – og det
starter allerede ved ESP, som er med som
standard i Dethleffs autocampere.

PÅLIDELIGHED

Kom under huden
på Dethleffs

I det vidunderlige sydtyske Allgäu kan du lære „fødestedet“ for dit mobile hjem at kende.
Her er der en lang tradition for håndværk, og derfor er det ikke underligt, at campingvognen
blev opfundet i Isny i Allgäu. I mere end 90 år har køretøjernes pålidelighed stået i fokus
for os. Komponenter af høj kvalitetet og løbende kvalitetskontroller sørger for, at dit køretøj
„Made in Allgäu“ altid kører trofast afsted.

Dethleffs er et af de største produktionssteder for fritidskøretøjer i Europa

im Allgäu

Al

t

id

Motiverede medarbejdere, materialer af høj kvalitet og løbende
kvalitetskontroller sørger for, at du kan have længst muligt glæde
af dit køretøj
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Prisbelønnet,
pålidelig fairness
Den tyske „Fairness-pris“, som vi har fået
tildelt for tredje gang i træk, samt de
mange andre priser baseret på kunders
vurderinger, vi har modtaget, gør os
virkelig stolte. Og de viser os: Kunderne
føler sig i trygge hænder hos Dethleffs,
også efter købet.

PÅLIDELIGHED, KOMFORT OG SERVICE

Vi siger mange tak!
Men hvad betyder „fair“ egentlig for os?
Jo, at du trygt kan stole på os og vore
Dethleffs forhandlere Der findes ca. 330
Dethleffs forhandlere og serviceværksteder. Og hvis du skulle få brug for en reservedel, så kan den normalt blive leveret
inden for tre hverdage. På den måde kan
du hurtigt komme videre på rejsen!

Din nærmeste Dethleffs forhandler giver dig kompetent rådgivning om vores produkter. Kig gerne indenfor!
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Tank feriestemning
online
Du vil gerne se endnu mere? Vores nyeste modeller
med 360 graders optagelser og den praktiske
konfigurator finder du døgnet rundt også online på
www.dethleffs.dk.
Eller tag allerede på en virtuel rejse – følg os på vores
internationale Instagram, Youtube og Vimeo. Dejlige
ferieindtryk og fantastiske rejseoplevelser venter på
dig. Også vores Facebook-community vil glæde sig
over et besøg. Her finder du hele tiden nyheder vedrørende Dethleffs og selvfølgelig også spændende
konkurrencer.
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Vi takker for din interesse for vores autocampere. Du finder meget mere information omkring
vores produkter, forhandelere og aktiviteter på vores hjemmeside www.dethleffs.dk og samt på
Facebook dethleffsdk.

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

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 i prislisten. Information omkring teknik, udstyr og priser findes i de
separate tekniske data og i prislisten.

Foto: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock
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