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Hjertelig velkommen 

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.

… 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!

i de separate tekniske data

video er tilgængelig online

På internettet

Dethleffs originalt tilbehør*

Eller følg os på de sociale medier:

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. Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.

* Kan bestilles separat hos forhandleren. Enkelte artikler fås også i onlineshoppen.

du har mulighed for online at 
tage et 360 graders-kig rundt  
i mange af køretøjerne

konfigurér din nye Dethleffs 
campingvogn online, gratis og 
uforpligtende
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Opfindelsen af camping –  
et kærlighedsbevis!

På historie.dethleffs.dk findes mere om 
camping, milepæle, kundebidrag og andre 
kampagner

Som juniorchef i faderens piske- og hoved-
tøjsfabrik var Arist Dethleffs ofte undervejs 
på ugelange forretningsrejser. Da han 
savnede sin familie på de lange tjeneste-
rejser, udviklede han i 1931 uden videre 
„das Wohnauto“ og dermed den første 
camping vogn i Tyskland. Således blev fami-
liemennesket først til opfinder og derefter 
til pioner, hvad angår en rejseform, der er 
yderst populær den dag i dag.
 
Overalt, hvor familien Dethleffs dukkede op 
med sit vogntog, vakte den nysgerrighed 
og begejstring. Og på den måde skete det, 
at Arist pludselig også fik bestillinger af 
campingvogne med hjem fra sine rejser, 
som han derefter fremstillede i en lille 
garage på virksomhedens grund.

Opstarten tog hurtigt fart og voksede fra 
den lille garage til en selvstændig virksom-
hedsafdeling for bygning af campingvogne. 
Camping blev til en bevægelse.
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Pionerånd,
den dag i dag

der fascinerer
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Vi forstår os på kvamping. Man burde egentlige skrive camping med kv hos Dethleffs, så meget kvalitet gemmer der 
sig i vores køretøjer og ligeså meget erfaring. Gennem 90 år har vi videreført vores grund-
læggers, Arist Dethleffs, pionerånd og gør alt for at bygge de bedste fritidskøretøjer i vor 
tid. Vi forbliver nemlig tro over for vores værdier og ved, hvad det kræver:

Kvalitet i blodet
•  Optimerede fremstillingsprocesser og de 

højeste kvalitetsstandarder
•  Præcision og håndværk udført af fagfolk, 

som vi for størstedels vedkommende selv 
har uddannet

•  Udelukkende anvendelse af komponenter 
og materialer af høj kvalitet

Ansvar tænkt et skridt videre
• Fagfolk inden for alle håndværk
•  Uddannelse under eget tag (en af de stør-

ste uddannelsesvirksomheder i regionen) 
• Kontinuerlig viderekvalificering

Forspring i kraft af service
•  Pålidelighed og sikkerhed i det største 

service- og forhandlernetværk
•  Med over 350 forhandlere og service-

partnere i Europa er hjælpen lige i nær-
heden, når der er brug for den

• Topmoderne reservedelslager
•  18.500 reservedele er permanent til 

rådighed 
•   93 % af forhandlerbestillingerne udføres 

inden for 3 dage
•   Regelmæssige værkstedskurser holder 

altid vores forhandlere opdateret med 
den nyeste viden

Oplev fremstillingen af vores campingvogne og autocampere live! Informationer om  
vores fabriksrundvisninger findes på www.dethleffs.de/werksfuehrung

Kvalitet made in Germany hos Dethleffs i Isny (Allgäu).  
Vi er en af de mest moderne fabrikker for fritidskøretøjer i hele Europa
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Kvalitet,
begejstrer

der altid
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CAMPER ®
Den ideelle campingvogn til familier. Mange planløsninger 
med køjesenge og meget opbevaringsplads.

Side 44

C’GO OG C’GO UP
Moderne, frisk og altid klar til rejsen.  
Campingvognen „to go“ med et stort udvalg af planløsninger.

Side 20

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

Side 54

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

Side 10

Dethleffs campingvognsfamilie
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BEDUIN SCANDINAVIA
Campingvognen til alle årstider i stilfuldt design, konstrueret med komfort i 
alle henseender og udstyret med masser af standardudstyr.

Side 64

Pålidelighed 74

Dethleffs originalt tilbehør 78

Vil du gerne vide mere  
om Dethleffs? 
Så tilmeld dig straks vores nyhedsbrev.  
Her får du alt at vide om nyheder,  
rejsetips og tricks fra campingspecialisten 
og bliver informeret om kampagner  
og konkurrencer. 

www.dethleffs.dk/newsletter

AERO & AERO UP
Den traditionelle klassiker i et luftigt, moderne Aero-udseende.  
Med Aero up flytter et kompakt pladsvidunder ind i modelprogrammet.

Side 32
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C´JOY

Ren lykke

C‘JOY
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 ª  Den perfekte begyndercampingvogn: Super 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 ægte letvægter: Med en passende personbil er det 
almindelige klasse B-kørekort tilstrækkeligt

 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 nyttelast kan du tage alt det 
med, du skal bruge

Højdepunkter i C‘JOY

Med meget opbevarings
plads og stor nyttelast er alt, 
du skal bruge, med om bord.

Robust GFK på front,  
tag og bagende

Todelt 
indgangsdør

C‘JOY 11



Praktisk: Siddegruppen kan ombygges til soveplads i en håndevending • 480 QLK | Timor

Morgenmad i den hyggelige siddegruppe giver godt humør fra 
morgenstunden og gør én klar til en vellykket feriedag  
• 460 LE | Kapan

BODEL

Sådan føles ferie

C‘JOY12



Praktiske 3 kogeblus med manuel tænding Mulighed for yderligere sovepladser ved ombygning af 
siddegruppen

1

C‘JOY

1

2

3

1 3De hyggelige enkeltsenge overbeviser med høj sovekomfort og kan samles til en 
stor liggeplads ved hjælp af ekstraelementer (ekstraudstyr), når det er nødvendigt

2
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SOVERUM

Ren afslapning

God nat: Sov afslappet og bliv udhvilet i den komfortable seng på tværs i vognen • 480 QLK | Timor

Der er mulighed for at vælge en køjeseng med op til tre køjer  
(delvist ekstraudstyr) i bagenden af c’joy • 480 QLK | Timor

14 C‘JOY



Opkvikkende kur
BAD

I c’joy går du ikke glip af det forfriskende bad. Her findes alt til en 
opfriskende start på dagen • 460 LE | Timor

c’joy er udstyret med en elegant håndvask • 480 QLK | Timor

15C‘JOY



c’joy er udstyret med et 131,5 l køleskab inkl. en 15 l frostboks 
(afhængigt af planløsningen) • 480 QLK | Timor

Kompakt og praktisk: Køkken med 3 kogeblus, køkkenvask i rustfrit stål og med meget 
opbevarings plads • 480 QLK | Timor

KØKKEN

Lille, men godt køkken

16 C‘JOY



Speciallamelbundene kan klappes  
op til en optimal udnyttelse af  
opbevaringspladsen

Koldskumsmadrasser som standard  
i alle faste enkelt- og dobbeltsenge

Fås med en køjeseng til to personer 
eller som ekstraudstyr også med en 
køjeseng til tre personer (afhængigt 
af planløsningen)

Med en bredde på 2,12 m kommer 
c‘joy gennem de smalleste passager

AirPlus – perfekt luftcirkulation 
indvendigt og ventilation bag ved 
overskabene og skænkene

Oplukkeligt og isoleret  
dobbeltlagsvindue med  
mørklægnings- og  
myggenetrullegardin

UDST YR

Højdepunkter i C‘JOY Det komplette udstyr i C‘JOY-modellerne findes i de separate 
tekniske data eller på www.dethleffs.dk/cjoy

Bæredygtige stoffer af 100 % gen-
anvendte PET-flasker

Kompressorkøleskab som standard

17C‘JOY



Et bredt  
udvalg

Få mange flere informationer på: 
www.dethleffs.dk/cjoy eller i de 
separate tekniske data Tindari Bora

Timor Kapan

Bæredygtige stoffer af 100 % genanvendte PET-flasker.

18 C‘JOY

Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator



Hammerslået hvid (standard)

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

410 LK 480 FSH

3 sovepladser5 sovepladser

420 QSH

3 sovepladser

460 LE

3 sovepladser

480 QLK

7 sovepladser

Kompakt,  

let og med plads  

til op til  

7 personer!

19C‘JOY



C‘GO & C‘GO UP

Campingvogn to go

C‘GO & C‘GO UP
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Højdepunkter i C‘GO & C‘GO UP
 ª  Noget for enhver smag: Mange forskellige plan-

løsninger for både den lille og den store familie

 ª  Friskt look: Flot, moderne indvendigt design og et 
farverigt udvalg af stofkombinationer til din individu-
elle 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 nyttelast kan du tage alt det 
med, du skal bruge

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

Oplukkeligt og isoleret  
dobbeltlagsvindue (grafitgråt)  
med mørklægnings- og mygge-
netrullegardin

Stor serviceluge med  
adgang udefra og  
klapbar køjeseng 
(ekstraudstyr)

C‘GO & C‘GO UP 

Mærkedæk i høj kvalitet konstrueret 
til tempo 100-godkendelse
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BODEL

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

22 C‘GO & C‘GO UP 



En rummelig rundsiddegruppe og meget opbevaringsplads 
– alt dette fås med fire forskellige stofkombinationer

1

2

3

2 31 Meget plads som standard i det 137 l store køleskab  
inkl. 15 l frostboks (afhængigt af planløsningen)

Åbent vaskeområde med elegant håndvask

23C‘GO & C‘GO UP 



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 fire forskellige planløsninger med køjesenge.  
Og hvis der ikke skulle være nok plads, kan du også bestille  
køjesenge til tre personer som ekstraudstyr.  
• 495 QSK | Blue Lagoon

24 C‘GO & C‘GO UP 



En frisk start  
på dagen

BAD

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

25C‘GO & C‘GO UP 



KØKKEN

Madlavning  
til hele familien

c’go er udstyret med 3 kogeblus, 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

Rigtig meget plads i dit køkken: Rummelige køkkenoverskabe og store udtræksskuffer med  
softclose-system gør køkkenet i c’go rigtig rummeligt • 495 FR | Sunshine

26 C‘GO & C‘GO UP 



3 praktiske kogeblus med elektrisk 
tænding

Praktisk opbevaringsrum i indgangs-
området (afhængigt af planløsningen)

Speciallamelbundene kan klappes  
op til en optimal udnyttelse af  
opbevaringspladsen

Gaskasse til 2 x 11 kg med bund af 
rådsikker, stabil aluminiumsdørkplade

Sikkerhed som standard:  
AKS-antislingrekobling

Strømbesparende 
LED-forteltlampe

UDST YR

Højdepunkter i C‘GO & C‘GO UP Det komplette udstyr i C´GO & C´GO UP-modellerne findes i de  
separate tekniske data eller på www.dethleffs.dk/cgo

Koldskumsmadrasser som standard  
i alle faste enkelt- og dobbeltsenge

Elegant håndvask

27C‘GO & C‘GO UP 



Den komfortable sænkeseng (200 x 140 cm) til to voksne kan trækkes ned med en hånd. Og hvis det 
ikke skulle være nok, kan der hurtigt tryllles to ekstra sovepladser ud af den ombyggelige siddegruppe  
• 525 KR | Blue Lagoon Til små campister findes der hyggelige køjesenge • 525 KR | Blue Lagoon

 
 

 

208 cm  indvendig  ståhøjde

C ’GO UP

Alle senge  
flyver højt
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Sænkesengen er knapt nok gemt af vejen, før der opstår liv inde i c’go up • 525 KR | Blue Lagoon

Dårligt vejr? Så leges der bare videre i det separate børnerum, der kan 
adskilles fra resten af bodelen • 525 KR | Blue Lagoon

Plads  
for op til  7 personer

29C‘GO & C‘GO UP 



Et bredt  
udvalg

Få mange flere informationer på: 
www.dethleffs.dk/cgo eller i de 
separate tekniske data Pearlwhite

Grey Orbit

Green Paradise

Sunshine Blue Lagoon

Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator

30 C‘GO & C‘GO UP 



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

415 QL

3 sovepladser

475 EL

3 sovepladser

475 FR

4 sovepladser

495 FR

4 sovepladser

525 KR

7 sovepladser

465 KR

6 sovepladser

565 FMK

6 sovepladser

495 QSK

6 sovepladser

Hammerslået hvid (standard) c’go up, hammerslået hvid (standard)

31C‘GO & C‘GO UP 



AERO & AERO UP
Love is in the air

AERO & AERO UP32



 ª  Det kompakte pladsmirakel Aero up byder på  
maksimal plads og størst mulig fleksibilitet 

 ª  Rigtig iøjnefaldende: Det moderne udvendige design 
tiltrækker alles blikke, og også de indre værdier  
overbeviser 
 

 ª  Det er jo typisk Dethleffs: De raffinerede og populære 
planløsninger for enhver smag 

 ª  Winter is coming: Udstyret til køligere temperaturer 
med Vinterkomfort-pakken som ekstraudstyr 

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

Højdepunkter i AERO & AERO UP

Ekstra brede 
indgangsdøre med 
vindue og myggenet

Påsatte design
elementer til front 
og bagende

17“ alufælge i Dethleffs-design (ekstraudstyr) 
understreger den stilfulde fremtoning

AERO & AERO UP 33



BODEL

Lyst, let design,  
der begejstrer

I den store siddegruppe kan man nyde den åbne rumfornemmelse perfekt i Dethleffs Aero 
• 510 ER | Skagen

Lys, luftig og komfortabel: Det gør camping sjovt  
• 490 QSK | Fyn

34 AERO & AERO UP



1 2

3

Elegante og funktionelle tekstilelementer 
til opbevaring og fastgørelse

3 kogeblus med elektrisk tænding og stabil 
støbejernsrist

1 2 3 Luftigt, skandinavisk design i gennemprøvet Dethleffs-kvalitet. 
 Aero fås med tre moderne, friske stofkombinationer: Fyn, Skagen og Visby

35AERO & AERO UP



SOVERUM

Sov som  
på skyer

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

Sov godt! Hyggelige køjesenge med udsigt for den lille campist • 490 QSK | Fyn

36 AERO & AERO UP



BAD

Frisk start  
på dagen

Praktiske reoler og spejlskabet giver rigeligt  
med opbevaringsmuligheder  
• 510 ER | Visby

Kompakt bad i lyse farver med smukke, praktiske 
detaljer som f.eks. den integrerede håndklæde-
holder • 510 ER | Skagen

37AERO & AERO UP



KØKKEN

Let at lave mad

Lyst og rummeligt: Køkkenet med 137 l køleskab inkl. 15 l frostboks  
(afhængigt af planløsningen) • 500 QSK | Visby

Varmtvandsforsyningen hører til touring-pakken

38 AERO & AERO UP



Aero up byder på maksimal plads og størst mulig fleksibilitet på trods af sine kompakte mål  
• 530 ER | Skagen

Som par eller med vennerne på tur: Den praktiske sænkeseng over siddegruppen gør det 
muligt • 530 ER | Skagen

 
 

 

198 cm
indvendig  ståhøjde

AERO UP

Aero up – luftigt design 
med masser af fleksibilitet

AERO & AERO UP 39



AERO & AERO UP

 

 

BODEL

Op med sænkesengen, og det sjove kan begynde! Siddegruppen har rigeligt med plads til feriesjov  
• 530 ER | Skagen

Tilbagetrækningsmulighed: I en håndevending skabes der her et rum  
til at lege • 530 KR | Fyn
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UDST YR

Højdepunkter i AERO & AERO UP En komplet oversigt over ready to go-udstyret findes på  
www.dethleffs.dk/aero

Stilfulde og komfortable polstre Den store panoramatagluge med 
LED-belysning (ekstraudstyr) lader lys 
og luft strømme ind i campingvognen

AERO & AERO UP

Fleksibelt placerbare click-spotlights 
og USB-port

Stemningsfuldt lys og hyggestemning 
med den indirekte belysning  
(ekstraudstyr)

AirPlus – perfekt luftcirkulation  
indvendigt og ventilation bag  
ved overskabene og skænkene

Indføringshjælp til 
håndsvinget til en-
kel ind- og udkøring 
af støttebenene

Stort 137 l køleskab med 15 l frost-
boks (afhængigt af planløsningen)
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Maryland Oak

Visby Skagen Fyn

AERO & AERO UP

Et bredt  
udvalg

Få mange flere informationer på: 
www.dethleffs.dk/aero eller i de 
separate tekniske data

Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator

42



AERO & AERO UP

410 QS

3 sovepladser 3 sovepladser

470 EL 470 FR 470 FSK

4 sovepladser 6 sovepladser

490 QSK

6 sovepladser

520 ER

4 sovepladser

510 ER 

4 sovepladser

500 QSK

6 sovepladser

Glatte plader, White Glatte plader, White

460 KR

7 sovepladser

530 KR

7 sovepladser

530 ER

6 sovepladser

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

CAMPER®

44 CAMPER®



Højdepunkter i CAMPER®

 ª  Plads til alle børnene: Stort udvalg  
i familieplanløsninger med køjesenge

 ª  Ferieklar med meget standardudstyr

 ª  Sikker på rejsen med Dethleffs sikkerhedsudstyr

 ª  Flot eksteriørdesign med designbaglygteholder, der 
har LED-belysning for at skabe en stilfuld fremtoning

 ª  En rigtig rejsecampingvogn med planløsninger på 
under 7 meter

Stor „garage i bag“  
på grund af klapbar 
køjeseng (afhængigt  
af planløsningen)

Nye vinde for  
familiecampingvognen

17“ alufælge i Dethleffs-
design (ekstraudstyr) 
understreger den stilfulde 
fremtoning

Serviceluge som standard (afhæn-
gigt af planløsningen) sørger for let 
adgang til ekstra opbevaringsplads

45CAMPER®



BODEL

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

46 CAMPER®



1

2

3

Det er familievenligt: I Camper® er der et stort udvalg af planløsninger med køjesenge.  
En 3. køjeseng er for det meste muligt som ekstraudstyr

Praktisk og nemt at komme til: De flytbare 
click-spotlights og en USB-port til opladning

Køkken med masser af opbevaringsplads takket  
være praktisk udtræksskab til flasker og mange  
opbevaringsrum

1 2 3

47CAMPER®



SOVERUM

En ven af familien

De behagelige enkeltsenge kan 
ombygges til en kæmpe dobbeltseng 
(ekstraudstyr). Dethleffs topmadrasser 
passer perfekt til din Dethleffs. Kan 
vælges som Dethleffs originalt tilbehør 
(se mere om dette på side 78)

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

Der er tænkt på store familier: Som ekstraudstyr er det med en ekstra 
køjeseng til to personer i stedet for siddegruppen (afhængigt af plan-
løsningen) • 730 FKR | Galaxy

48 CAMPER®



Wellnessoase
BAD

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 wellnessområde: 
et bruserum med toilet • 730 FKR | Galaxy

49CAMPER®



KØKKEN

Det lette  
feriekøkken

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

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

50 CAMPER®



Stort 137 l køleskab med 15 l frost-
boks (afhængigt af planløsningen)

I 730 FKR er det som ekstraudstyr 
muligt med en ekstra køjeseng til to 
personer i stedet for siddegruppen

Perfekt sovekomfort takket være  
Sov Godt-systemet

Robust GFK-tag til beskyttelse mod 
hagl og grene

Moderne baglygteholder med 
LED-lygter

AirPlus – perfekt luftcirkulation 
indvendigt og ventilation bag ved 
overskabene og skænkene

Varmtvandsforsyning 
som standard

UDST YR

Højdepunkter i CAMPER® Det komplette udstyr i CAMPER®-modellerne findes i de  
separate tekniske data eller på www.dethleffs.dk/camper
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Få mange flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/camper eller i de 
separate tekniske data

Cloud Galaxy Mount

Rosario Cherry

Et bredt  
udvalg

Få information om D-Line modellerne 
Camper 460 EL, 470 FR, 500 QSK og 540 
QMK, som tilbydes eksklusivt til det danske 
marked inkl. bl.a. glatte plader i hvid og 
alufælge. 

Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator
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Camper® fås også eksklusivt til det danske marked som D-Line-model.  
Se mere i separat flyer og på  www.dethleffs.dk/campingvogne/d-line/

Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Hammerslået hvid (standard) Glatte plader, White 
(ekstraudstyr - inkl. i Camper D-Line)

Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris. 
*Camper 460 EL, 470 FR, 500 QSK og 540 QMK tilbydes i Danmark som D-Line inkl. ekstra standardudstyr til en fordelagtig pris. Læs mere i separat flyer.

460 EL*

3 sovepladser

470 ER

3 sovepladser

530 FSK

6 sovepladser

470 FR*

4 sovepladser

500 QSK*

6 sovepladser

510 LE

4 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

550 ESK

6 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

650 FMK

6 sovepladser

540 QMK*

6 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser
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Erfaring betaler sig

NOMAD
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 ª  Noget for enhver smag: Stort udvalg af rejse-
campingvogne med dobbelt- eller enkeltsenge

 ª  Eksklusivt eksteriørdesign: Med smarte detaljer, design-
baglygteholder med LED-belysning og rangeringsgreb  
i kromudførelse

 ª  Ren velvære: Elegant bodelsdesign med stemnings-
fuldt lyskoncept

 ª  Madlavning som derhjemme: Veludstyret gourmet-
køkken med oplyst køkkenbagvæg

 ª  Ferieklar med meget standardudstyr

Højdepunkter i NOMAD

Serviceluge som 
standard  
(afhængigt af plan-
løsningen) sørger for 
let adgang til ekstra 
opbevaringsplads

Rammevinduer sørger 
for god isolering og  
sikkerhed (ekstraudstyr)

Designbaglygteholder 
med LED-lygter samt range-
ringsgreb i kromudførelse
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BODEL

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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2

3

Egner sig perfekt til at sidde hyggeligt sammen, men er også behagelig at 
sove på: Den store rundsiddegruppe i fronten

Gourmetkøkken med oplyst køkken-
bagvæg

Den store panoramatagluge med LED-belysning lader 
lys og luft strømme ind i campingvognen

1 2 3
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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 brede enkeltsenge sørger for den gode søvn og kan nemt ombygges til en 
dobbeltseng (ekstraudstyr) • 460 EL | Chromo
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Stort baderum
BAD

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

Det åbne badeområde giver bevægelsesfrihed • 490 EST | Ruby
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KØKKEN

Stort køkken med 
„bedre“ overblik

Rummeligt køkken med praktisk udtræksskab, 
plads til en kaffemaskine og 3 kogeblus med 
elektrisk tænding samt oplyst køkken bagvæg  
• 520 ELT | Ruby

Friske råvarer opbevares i det store 137 l køleskab, og der er plads 
til vinflasker samt vandflasker på op til 1,5 l i køleskabets rum-
melige dørhylde. En indirekte belysning under køkkenbordpladen 
sørger for et godt overblik i de rummelige skuffer. Et ekstra kom-
fortpunkt: Varmtvandsforsyning som standard • 490 BLF | Ruby
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Gaskomfur af høj kvalitet med tre 
blus og elektrisk tænding

Det højdejusterbare søjlebord giver 
masser af plads til benene

Designoverskabslåge med smart greb 
til hurtig og nem åbning

Perfekt sovekomfort takket være 
7-zoners madrasser i et klimaregule-
rende materiale

Fleksibelt placerbare click-spotlights 
og USB-port

Her er der plads: Det smarte skin-
nesystem til små køkkenredskaber 
er standard (afhængigt af planløs-
ningen)

AirPlus – perfekt luftcirkulation 
indvendigt og ventilation bag ved 
overskabene og skænkene

Effektiv luftbåren varme  
som standard (afhængigt  
af planløsningen)

UDST YR

Højdepunkter i NOMAD Det komplette udstyr i NOMAD-modellerne findes i de  
separate tekniske data eller på www.dethleffs.dk/nomad
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano

Få mange flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/nomad eller i de 
separate tekniske data

Et bredt  
udvalg
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Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator



Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)Hammerslået hvid (standard) Glatte plader, White (ekstraudstyr)

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

530 DR

4 sovepladser

560 FMK

6 sovepladser

460 EL

3 sovepladser

470 FR

4 sovepladser

490 BLF

3 sovepladser

490 EST

3 sovepladser

510 LE

4 sovepladser

560 RET

4 sovepladser

650 RQT

4 sovepladser

730 FKR

8 sovepladser

760 DR

4 sovepladser

510 ER

4 sovepladser

520 ELT

3 sovepladser
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Din vinterspecialist

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

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

 ª  Fuld power i køkkenet: Det komplette komfur fungerer 
både som kogetop og ovn

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

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

Højdepunkter i BEDUIN SCANDINAVIA

Godt isoleret om vinteren 
takket være Dethleffs  
rammevinduer (indgår  
i Premium pakke – standard 
i Danmark) Ligetil at gå ind: 70 cm 

bodelsdør med indvendige 
hængsler, vindue og  
myggenet som standard

Udvendigt design  
i glatte plader, White 
fra fabrikken
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BODEL

På rejse i den  
stilfulde campingvogn

Stilfulde hynder og indirekte belysning skaber en særlig 
hyggelig stemning • 550 SE | Amposta

Design møder charme: Den stilfulde skænk i Beduin Scandinavia som standard om bord  
(mulighed for 32" TV med TV-Lift som ekstraudstyr) • 550 SE | Amposta
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2

3

Klædt på til alt slags vejr: Stort klædeskab til 
jakker etc.

Den rummelige rundsiddegruppe med betræk i høj 
kvalitet indbyder til at afslapning

Overskabene er udstyret med eksklusive greb i ægte træ1 2 3
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SOVERUM

Førsteklasses  
sovekomfort

De behagelige enkeltsenge sikrer en god søvn. I forlængelse heraf findes badeområdet, der strækker 
sig 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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Stort baderum
BAD

Et baderum i hele køretøjets bredde med integreret brusekabine giver god 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
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KØKKEN

Michelin-køkken  
til gourmeter

Hurtig til markedet! Og så hjem i det bedst udstyrede køkken – med belyst bagvæg og komplet komfur – 
og lave mad som de professionelle • 650 RE | Amposta

Dette køkken lader ikke noget tilbage at ønske: Udtræksskab,enten 137 l køleskab 
med 15 l frostboks eller 156 l køleskab med 29 l frostboks (afhængigt af planløsning) 
med masser af plads til alt det, der begejstrer hobbykokke • 740 BFK | Amposta
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Stort køle-/fryseskab: 137 l med 15 l 
frostboks eller 156 l med 29 l frostboks 
(afhængigt af planløsningen)

Lysgennemstrømt frontkøkken i hele 
køretøjets bredde med komplet 
komfur og stort panoramavindue  
(afhængigt af planløsningen)

Stort bad i bagenden i hele køretøjets 
bredde sikrer masser af plads (afhæn-
gigt af planløsningen)

Siddegruppe med stabilt, højdejuster-
bart bord (enkelthåndsbetjening)  
og hynder i høj kvalitet med hjørne-
nakkestøtter som standard

Opvarmet og isoleret 42 l spildevand-
stank: Her fryser intet, heller ikke ved 
minustemperaturer (indgår i Premium 
pakke – standard i Danmark)

AirPlus – perfekt luftcirkulation 
indvendigt og ventilation bag ved 
overskabene og skænkene

Vandbåren varme og  
vandbåren gulvopvarmning  
er standard

UDST YR

Højdepunkter i Beduin Scandinavia Det komplette udstyr i BEDUIN SCANDINAVIA-modellerne findes i de  
separate tekniske data eller på www.dethleffs.dk/beduin-scandinavia
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Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak

Få mange flere informationer på:  
www.dethleffs.dk/beduin-scandinavia
eller i de separate tekniske data

Et bredt  
udvalg

Sammensæt dit drømmekøretøj med 
Dethleffs konfigurator
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Det maksimale antal sovepladser kan være inkl. sengeombygning i siddegruppen, køjesenge til tre personer eller andet ekstraudstyr mod merpris.

Glatte plader, White (standard) Glatte plader, Silver (ekstraudstyr)

6 sovepladser

590 RK

650 RE 740 BFK

6 sovepladser

650 RFK 690 BQT

4 sovepladser

670 BET

3 sovepladser7 sovepladser4 sovepladser

540 QMK 550 BET 550 RD 550 SE

5 sovepladser 3 sovepladser 4 sovepladser 3 sovepladser
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Pålidelighed,
Vores løfte:

komfort &
service
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God rejse
Uanset, hvilken Dethleffs du beslutter dig for, er to ting 
altid i fokus ved alle vores køretøjer: At du kommer sikkert 
og godt frem, og at du har glæde af din rejseledsager i 
lang tid.

Derfor har vi gennem mange år sørget for, at du altid er 
komfortabelt og sikkert på farten, med innovative ideer 
såsom vores helt eget Sov Godt-system, AirPlus-ventila-
tion, Vinterkomfort-pakker (ekstraudstyr) og andre smarte 
komponenter.

Vores originale tilbehør tilbyder dig desuden reservedele  
i høj kvalitet og smart tilbehør til campister.

Du kan altså roligt begynde dit rejseeventyr med os. Vi 
glæder os til at byde dig velkommen i Dethleffs-familien. 
Og hvis du får brug for hjælp, er vores omfattende for-
handler- og servicenetværk klar til at hjælpe dig hurtigt og 
ukompliceret.
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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 vinterkom-
fortpakker 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.

Kom sikkert gennem den kolde årstid med en 
vinterklar campingvogn med vinterkomfort- 
pakke som ekstraudstyr fra Dethleffs

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

Din sikkerhed er vigtig for os, og derfor anvender vi pålidelige køretøjskomponenter fra 
mærkeproducenter, som vi har haft tillid til gennem mange år. Derfor er alle vores cam-
pingvogne egnede til tempo 100 (kræver separat godkendelse – spørg din forhandler). Og 
med Dethleffs sikkerhedspakke som ekstraudstyr sætter du trumf på sikkerheden – med 
antislingresystem (stabilisator), crashsensor og røgalarm.

Dethleffs sikkerhedspakke findes som ekstraudstyr. Den indeholder antislingresystem,  
crashsensor og røgalarm for maksimal sikkerhed

Sikker på farten med Dethleffs sikkerhedsudstyr og regelmæssige kørekurser

I al slags  
vejr

PÅLIDEL IGHED

Få mange flere informationer om vores 
vintercampingvogne på:  
www.dethleffs.dk/vinterspecialisten

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.
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Med fuld komfort
PÅLIDEL IGHED

Vi har lagt mere information omkring Dethleffs SovGodt-system op på vores  
hjemmeside. Se mere på: www.dethelffs.dkAirPlus 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 frem-
mest på ydervæggen, når det er meget 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. 

Samme komfort undervejs som derhjemme. Dethleffs SovGodt-system garanterer dig en 
afslappende nattesøvn.
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Orden på det hele! Med den eftermonterbare multifunktionsskinne fra Dethleffs får du med det 
samme alle fordele ved det smarte ordenssystem fra Dethleffs – også hvis skinnen ikke er monte-
ret som standard i dit køretøj!

SERV ICE

Har vi det hele?  
Dethleffs originalt tilbehør

Liv møder stil: Dethleffs-kollektionen af moderigtige hoodies, jakker og huer får campisthjerter til at 
slå hurtigere. Materialer i høj kvalitet og smarte snit sørger for behagelig bærekomfort. Uanset om 
det pludselig bliver køligt om aftenen, eller dagen bliver varmere end først antaget, så er du altid 
perfekt udstyret med Dethleffs Lifestyle-kollektionen. Denne smarte kollektion afrundes af Kids 
Club-produkterne, som også får små barneøjne til at stråle. Alle beklædningsstykker er broderet med 
Dethleffs-logoet – eksklusivt til vores Dethleffs-familie.
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Dethleffs E-Connect – ved hjælp af en app kan du bekvemt hente mange informationer på din smartphone ved og i dit køretøj. Overvåg 
f.eks. dit dæktryk, den korrekte justering af din campingvogn, temperaturen i køleskabet og meget mere!

Ekstra opbevaringsplads under campingvognen med vandtætte  
opbevaringslommer, der trækkes ind i skørtet ved hjælp af keder 

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

Alt det, som du ellers skal bruge på ferien, passer perfekt til din  
campingvogn takket være Dethleffs originalt tilbehør. Få mere  
information hos din forhandler eller se mere online på  
www.dethleffs-original-zubehoer.com/en eller bestil enkelte  
artikler direkte i vores nye onlineshop på www.shop.dethleffs.de

Den bedst mulige komfort og sikkerhed – det er ting, der gør, 
at du kan føle dig rigtigt hjemme og godt tilpas i din camping - 
vogn. Vi tilbyder dig derfor originalt tilbehør, som passer netop  
til din campingvogn. På den måde får du det perfekte „ekstra”  
med f.eks. hyggeligt eller beskyttende tilbehør, så du kan  
udstyre din campingvogn, som du ønsker det. 

Fra A til Z gør vi din campingoplevelse unik og komfortabel.  
Du kan nemt bestille dit passende tilbehør via din forhandler  
og eventuelt også få hjælp til montagen. Nogle artikler kan  
også bestilles online og leveres direkte hjem til dig. 
På www.dethleffs-original-zubehoer.com finder du også  
vores onlineshop med spændende tilbud og kampagner.

SERV ICE
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Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 | DK-7100 Vejle 
www.dethleffs.dk

Vi takker for din interesse for vores campingvogne. Ring  
gerne til os, eller download yderligere materiale på vores hjem-
meside: www.dethleffs.de/service. 
 
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 de-
signs eller ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod merpris. Informati-
on omkring teknik, udstyr og priser findes i de separate tekniske 
data. Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.

Tak for hjælp til dekoration i vores køretøjer: 
LUSINI Home of VEGA, ERWIN M., 
JOBELINE, PULSIVA (www.lusini.com)
Eagle Products Textil GmbH
Zwiesel Glas AG
 
Fotografi: Karl Holzhauser • Rohwein MediaServices • 
eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock • 
Forster & Martin Fotografie GbR
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