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Isny, Juni 2020 

Dethleffs fejrer jubilæum med ny autocampermodelserie: Just 
90  

Særlig modelserie, Just 90, i anledning af den runde fødselsdag for camping-

vognens opfindelse af Arist Dethleffs – Kompakt delintegreret med seks grund-

rids for en nem vej ind i Dethleffs‘ verden for nye campister – Moderne interiør 

og ung atmosfære – Omfattende standardudstyr er inkluderet for en nem start 

i autocamperverdenen 

Med den specielle autocamper modelserie Just 90 tilbyder Dethleffs nybegynde-

re indenfor autocamperverdenen et særligt incitament, der forener både nuti-

den og begyndelsen på camping som ferieform. Udover det moderne udstyr er 

den kompakte, delintegrerede autocampers design selvfølgelig også moderne 

med et ungt, friskt interiør. Konceptet går tilbage til rødderne, for Just 90 har, 

som man kan forvente af en jubilæumsmodel, alle fornødenheder til en nem 

campingferie ombord.  

Listen over standardudstyr er lang, mens prisen stadig er lav. Just 90 giver derfor 

mulighed for en fair, prisfornuftig begyndelse på autocamperlivet – uden afkald 

på hverken kvalitet eller udstyr. Som en ægte fødselsdagsgave. Nem og god.  

 

Ganske enkelt alt 

Dethleffs har valgt et passende navn til sin fødselsdagsserie, for „Just 90“ har 

ganske enkelt alt, hvad der er brug for i en autocamper. „Just all you need“ var 

mottoet under udviklingen. Ikke mere, men heller ikke mindre. Den delintegre-

rede model klarer sig uden unødvendig ballast til fordel for en attraktiv pris og 

en optimal vægtbalance, men er stadig som standard udstyret, så man straks er 
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rejseklar uden at skulle indgå nogen former for kompromis. Der er taget højde 

for den pålidelige og velkendte Dethleffs kvalitet og sikkerhed, og Just 90 omfat-

ter således allerede meget udstyr, der normalt ville være tilkøb. Eksempelvis er 

en række komfort-features allerede inkluderet: multifunktionslæderrat, manuelt 

klimanlæg, indstillelig fører- og passagersæde med armlæn, fartpilot, LED-

kørelys og elektriske spejle med varmefunktion. Ligeledes standard ved alle mo-

deller er et vindue i udbygningen over førerhuset og i den 70 cm brede dør ind i 

bodelen. Basismodellen omfatter også et stort tagvindue, mørklægningsgardiner 

i førerhuset, myggenetdør, udendørslampe og økonomisk LED-belysning. 

Skulle man ønske mere, findes der en kortfattet ekstraudstyrsliste, hvorfra der 

blandt andet kan bestilles 5. sæde, rammevinduer, solcelleanlæg eller vinter-

komfortpakke. Hvis man af pris- eller vægtårsager gerne vil undvære sænkeseng, 

men stadig har brug for en ekstra soveplads, kan der DBL- og EBL-grundridsene 

gøres brug af et nyt ekstraudstyr ’ombygning af siddegruppen på tværs’, der 

nemt omdanner loungen til en komfortabel ekstraseng.   

 

Ganske enkel smuk 

Just 90 beviser med bravur, at enkelt også kan være smukt. Indvendigt giver 

kombinationen af hvide opbevaringsfronter, grebsfrie overskabe med dekorative 

striber i trædekor og møbler i lyse træfarver et moderne, friskt udtryk. Køretø-

jets venlige look afrundes af matchende tekstiler i moderne grå. LED-Spots med 

touch-funktion i siddegruppen og i soveområdet sørger for belysningen, mens 

USB-stiks de samme steder gør det nemt at lade telefoner og IPads. Andre opti-

ske detaljer i Just 90 er praktiske opbevaringsrum ved indgangspartiet og bagbe-

klædning af siddebænken i samme lyse træfarve som det øvrig møblement. 

Udvendigt er den nye T-front i dynamisk design iøjnefaldende. I øvrigt: Ved Just 

90 er ikke kun front og bag lavet af robust og modstandsdygtigt GFK, men også 

sidevæggene.  
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Enkelt, men vigtigt: autocamperserien har alt det ombord, der er brug for på en 

campingferie. Badet er udstyret med bruser og et elektrisk kassettetoilet, og 

køkkenet har selvfølgelig komfur, strækkelige overskabe og et 142 l køleskab 

med frostboks. Et klædeskab, stor garage i bag med serviceluger på begge sider 

og mange andre opbevaringsmuligheder sørger for plads til det nødvendige, selv 

på længere rejser. 

 

Grundrids 

Dethleffs Just 90 findes i seks, forskellige grundrids, som alle kan suppleres med 

en 2 personers sænkeseng som tilvalg. De mindste modeller på under 7 meter er 

Just 90 T 6752 DBL og Just 90 T 6812. Sidstnævnte har enkeltsenge i bag, der 

som alle øvrige enkeltsengsmodeller i Just 90-serien som standard kan omdan-

nes til dobbeltseng. Klædeskabene er i fodenden af enkeltsengene, og under 

disse findes den store garage med en højde på 120 cm. L-siddegruppen tilbyder 

sammen med siddebænken overfor mere end rigeligt plads for mere end fire 

personer. Just 90 T 6752 DBL har queensseng, separat toilet og bruserrum samt 

en moderne lounge-siddegruppe med siddebænke på langs.  

De større grundrids Just 90 T 7052 EB og Just 90 T 7052 EBL med enkeltsenge 

samt Just 90 T 7052 DBM og Just 90 T 7052 DBL med queensseng har alle en 

længde på 740 cm. Ved disse modeller er toilet og bruserrum også hver for sig, 

men de kan forbindes til et stort bad med døre, der adskiller den forreste del af 

autocamperen og dermed giver mere privatliv til bad og påklædning. Også ved 

disse modeller er der en stor garage under sengene. Det helt specielle ved DBL- 

og EBL-modellerne er siddegruppen arrangeret som en slags lounge. Det giver en 

helt speciel rumfornemmelse og gør indgangspartiet mere åbent.  

Alle modeller er udstyret med 120 hk motor som standard, har en teknisk tilladt 

totalvægt på 3,5 ton og er godkendt til fire personer.  
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Just 90 grundrids 
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Om Dethleffs 

„Ikke uden min familie!“ besluttede Arist Dethleffs i 1931 og konstruerede den 

første campingvogn i Tyskland, som han dengang kaldte „Wohnauto“ (autocam-

per), fordi skistok- og piskefabrikanten gerne ville have sin familie hos sig på 

lange forretningsrejser. Ordet „fritid“ var der dengang kun få, der kendte, fami-

lieferie var et privilegie, og turismen var stadig i sin vorden. Med opfindelsen af 

Dethleffs campingvogne begyndte en ny æra, først og fremmest for virksomhe-

den, som engagerede sig helt i produktionen af campingvogne og autocampere. 

Arist Dethleffs pionerånd mærkes også i dag i virksomheden. Den gemmer sig i 

den kontinuerlige videreudvikling af serierne, i utallige nyudviklinger og naturlig-

vis også i hjertet af familiens campinghistorie. Siden den første tid har virksom-

heden været fast tilknyttet lokationen Isny i sydtyske Allgäu og holder fokus på 

brandets kerneværdi med sin positionering som „En ven af familien“. I Isny pro-

duceres udover campingvogne og autocampere af brandet Dethleffs også cam-

per vans eller kassebiler for henholdsvis brandet Pössl og Cross-camp. Dethleffs 

er en virksomhed i Erwin Hymer Group.  

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et datterselskab af Thor Industries, verdens førende pro-

ducent af fritidskøretøjer med over 25.000 medarbejdere. Erwin Hymer Group 

samler producenter af autocampere og campingvogne, tilbehørsspecialister 

samt leje- og finansieringsservices under ét tag. Erwin Hymer Group omfatter 

autocamper- og campingvognsmærkerne Buccaneer, Bürstner, Carado,  

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Nies-

mann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight og Xplore, autocamperudlejningerne 

McRent og rent easy, chassisspecialisten Goldschmitt, tilbehørsspecialisten Mo-

vera, teltvognsproducenten 3DOG camping samt rejseportalen free on-tour. 

 


