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I 1931 opfinder Arist Dethleffs campingen
For altid at kunne have sin familie med på forretningsrejser opfandt Arist Dethleffs den første „wohnauto“ – og dermed en helt ny form for
ferie. Dermed var piske- og skistavsfabrikanten pioner til den succeshistorie, der har varet ved indtil den dag i dag.

Ikke uden
min familie!

Idéen går i serieproduktion
Overalt, hvor familien Dethleffs dukker op med deres campingvogn, er de omgivet af nysgerrige mennesker. Prototypen
møder stor interesse og finder således flere og flere tilhængere. Ideen bliver til en virksomhed, og virksomheden bliver til
en hel fritids- og feriebranche.

ARIST DETHLEFFS HAR SKABT EN BEVÆGELSE
PÅ BAGGRUND AF EN IDÉ. HANS PIONERÅND
LEVER FORTSAT I DETHLEFFS OG HAR
BEGEJSTRET MILLIONER AF MENNESKER.
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HISTORIE / KNOW HOW

90 års erfaring,
sikkerhed & service
Velkommen til
Dethleffs-følelsen
En Dethleffs autocamper føles godt
fra første øjeblik. Fordi kvaliteten af
vores produkter er lige så god som
prisen. Med en service, der gør alt for
at muliggøre vores kunders mobile
feriedrømme. Og et produktsortiment,
der tilbyder det rigtige køretøj til enhver livssituation og ethvert behov.

Med pionerånd ind i fremtiden
Vores fabrik i Isny i Allgäu er et af de mest moderne produktionsanlæg for fritidskøretøjer i hele
Europa og har altid været forpligtet til den højeste
kvalitet. Over 55.000 camper vans er allerede
blevet udviklet og produceret her i de sidste 17 år.

30 ha
moderne
n
produk tio

Mere end 90 modeller af
campingvogne og autocampere
til unikke ferieoplevelser
på hjul.

HISTORIE / KNOW HOW 3

Den første
camper van,
der er en
Dethleffs.
Vores verdenspremiere: Dethleffs præsenterer sin første
camper van under sit eget mærke! I løbet af de sidste
17 år er mere end 55.000 urban camper og camper vans
blevet designet, udviklet og bygget på fabrikken i Isny.
Nu var det tid til vores egen.
Derfor har Dethleffs med sin mangeårige erfaring
designet en camper van, som vil begejstre dig med
gennemtænkte detaljer, en moderne atmosfære og
et særligt omfattende 90-års udstyr – naturligvis i den
velkendte Dethleffs-kvalitet.
Stol på den enorme ekspertise fra 90 års konstruktion
af fritidskøretøjer, og glæd dig til de første Dethleffs
blandt camper vans.
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All in: Vores 90-års udstyr
Den store markise giver et skyggefuldt sted. Og forteltlampen
sørger for den hyggelige stemning.

Kabelforberedelser til solcellemoduler,
bakkamera, TV- og SAT-tilslutning

Sorte alufælge giver din Globetrail et sporty touch.
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Luksuriøst udstyr også i førerhuset: læderrat,
captain’s chair med armlæn m.m.

Kølergitter blanksort lakeret

90 liter brændstoftank

Kofanger lakeret i bilens farve
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BODEL & KØKKEN

Din stue, når du rejser.
Når Dethleffs bygger en camper van, kan du stole på kvaliteten, stemningen og de gennemtænkte løsninger. Det er ikke så
underligt, for vores designere tager selv på camping og kender dine ønsker.
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Stoffer af høj kvalitet, smagfulde farvekombinationer og solidt
håndværk gør Globetrail til en ægte Dethleffs. Rammevinduerne er
med i 90-års udgaven.
Lav mad (næsten) som derhjemme. Optimal udnyttelse af plads og
areal. Det store køleskab er let tilgængeligt både udefra og indefra,
da døren har en åbningsvinkel på 180°.
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Overskabene giver masser af plads til dit udstyr.

4

Den indirekte belysning giver lys i skuffen og skaber samtidig en
varm atmosfære.
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SOVERUM

Hjemme, mens du er på farten.
Dem, der er på farten, ønsker ikke at undvære komfort. Optimal udnyttelse af pladsen og
kvalitetsmaterialer sikrer ægte feel-good-øjeblikke på rejsen.
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Dobbeltseng og liggeplads i ét. Selvfølgelig med en rigtig
klap-lamelbund. Den indirekte belysning i overskabene skaber
en dejlig atmosfære.
Standard overskabene over bagdøren giver ekstra
opbevaringsplads og er indirekte belyst.
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BAD MED LAMELDØR

BAD MED L AMELDØR

Rummeligt bad med
praktisk opdeling.
Badet med lameldør udnytter det tilgængelige rum effektivt:
det giver bevægelsesfrihed og tilstrækkelig opbevaringsplads.
For at tage brusebad skal du blot trække badeforhænget rundt
om brusenichen. Vandhanen kan trækkes ud og fungerer som
brusehoved.
Det oplukkelige vindue, som er udstyret med myggenet og
mørklægningsgardin, sikrer god ventilation.

2

Den praktiske lameldør kører særligt let og lydløst. Dens store
fordel er, at der ikke er nogen dør, der optager plads. Og især
når du laver mad, er det meget behageligt med mere plads til
at bevæge dig.
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Badet imponerer med sin ekstra brede lameldør og giver
dermed en enestående rumfornemmelse.
Overskabet i badet giver masser af opbevaringsplads – enten
sikret af smarte gummibånd eller af den glidende spejldør, som
nemt kan skubbes til siden uden at begrænse hovedhøjden.

Den udtrækkelige vandhane bliver til et alsidigt udendørs
brusebad på ingen tid.
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DREJELIGT BAD

Fra bad til
brusekabine med
en enkelt drejning.
Denne idé er lige så genial, som den er enkel: Du skal blot
dreje bagvæggen sammen med håndvasken, og så bliver
badet til en fuldgyldig brusekabine. Det drejelige bad fås
i modellerne 600 S og 640 S.
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DREJELIGT BAD

Simpelthen genialt.
Den tredimensionelt formede drejevæg i et halvtransparent, matteret glaslook passer godt ind i bagvæggen og fylder
derfor næsten ingenting. Med et enkelt snuptag kan den drejes over toilettet sammen med håndvasken. Dette skaber
en brusekabine helt i plast med sit eget brusearmatur.

DREJELIGT BAD 15

Dethleffs
Globetrail.
Camper van.
Dethleffs Globetrail er mere end blot en ombygget varevogn. Det er din camper van, som du kan bo komfortabelt
i, når du er på farten. Gennemtænkte detaljer viser dig
hver dag, at vores designere ved, hvordan man udnytter
pladsen optimalt og skaber bolig- og opholdsrum.
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HØJDEPUNKTER

Detaljer, der gør
hele forskellen.
Du kan se erfaringen fra 17 års konstruktion af camper vans
i detaljerne. Dethleffs’ ingeniører ved, hvad der er vigtigt.

1

Standard surringsøjer sørger for sikker transport. Om
nødvendigt også til vaskemaskiner.

2

Det er der ingen, der har: Udtræksskuffen i bag giver
masser af plads til småting.

3

Stikkontakter til Schuko- og USB-tilslutninger

4

Sluger meget: køleskab på 84 liter med 3-stjernet fryserum

5

Enkeltsengene kan klappes op separat. Sådan får du
ekstra opbevaringsplads.

6

De store, rummelige, håndtagsløse skuffer med manuel
centrallås giver plads til alle køkkenredskaberne.

7

Der er også plads til et opbevaringsrum i afsatsen.

8

Integrerede klædeskabe skaffer orden og
beskytter dit tøj.

9

Sørger for en behagelig og sikker atmosfære: den indirekte
afsatsbelysning, som også fungerer som indgangslys.

1

2

3
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HØJDEPUNKTER
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Den, der er
på farten,
skal føle sig
sikker.
Mere end 300 Dethleffs-forhandlere står klar til at give dig
kompetent rådgivning og eksperthjælp for alle tilfældes
skyld. Og reservedelsservicen sikrer, at de rigtige reservedele ankommer til det rigtige sted til tiden.
Denne fremragende service er blevet værdsat af Dethleffs’
kunder i årtier. For vi har altid taget kundeservice bogstaveligt.
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I N D I V I D U E LT U D S T Y R

Således bliver Globetrail familievenlig.
Med vores innovative foldetag kan du udvide boligarealet med et ekstra soveværelse på første sal –
med en sensationel panoramaudsigt.

1

2

3

Den praktiske svanehalslampe bringer lyset præcis derhen,
hvor du har brug for det. Den er udstyret med økonomisk
LED-teknologi og oplader mobiltelefoner & co. via USB-stik.

Det store panorama-tagvindue bringer lys og luft ind i det
øverste rum og er naturligvis udstyret med mørklægningsgardiner og myggenet.

5

Foldetagets teltbælg giver mulighed for forskellige
mørklægningstilstande: fra helt lukket til den åbne
cabriolet version (se billede 5).

1
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INDIVIDUELT UDSTYR

Dette er også muligt: en klar udsigt til stjernehimlen og
alligevel helt beskyttet med et fint myggenet, som også
lader dig mærke den kølige aftenluft.

Sov bedre! Den 6 cm tykke koldskumsmadras af høj
kvalitet har et standardmål på 209 x 143 cm. Affjedringen
er fremstillet af optimalt tilpassede lameller af ægte træ,
som også sikrer, at madrassen ventileres.

3

4

5
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TILBEHØR

Var der andet, du
kunne ønske dig?
Dethleffs originalt tilbehør tilbyder dig skræddersyet tilbehør til
din Globetrail samt smarte campinggadgets. Tilpas dit køretøj
perfekt til dine personlige ønsker, så du føler dig helt hjemme,
når du er på tur.

1

Blanksort lakerede 18" aluminiumsfælge giver din Globetrail
et individuelt præg.

2

Tæppet i førerhuset er skåret præcist til og skaber en behagelig, hyggelig atmosfære.

3

Instrumentbrætbetrækket med isolerende funktion beskytter instrumentbrættet mod skadelige UV-stråler om sommeren og holder på varmen om vinteren.

4

Termisk isolering af bagdørene. Holder varmen inde og kulden
ude. Eller omvendt.

5

Med slangesættet til spildevand undgås besværlig manøvrering ved bortskaffelse.

6

Myggenet til bagdørene. Giver varig beskyttelse mod
ubudne gæster.

7

De gekko-fødder, der fås som ekstraudstyr, gør teleskopstigen
stabil og dermed lettere at bruge udendørs.

8

Solbeskyttelsesmåtte til for- og sideruderne

9

2

Dethleffs multimediepakke: ZENEC Z-E3766EHG navigationsenhed inkl. navigationssoftware til camper vans og tilhørende
bakkamera.

Du kan finde yderligere tilbehør til din Globetrail online på
www.dethleffs-original-zubehoer.com/en
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Design
Stofkombination Camino

Tofarvet polstring

Møbelindretning

90 års edition fælge

Hvid (standard)

Lanzarote grå

Campovolo grå

Artense grå metallic

Brillant sort metallic
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DESIGN

-års udstyr
Jubilæums-udstyrsfordel

600

640

16 tommer alufælge





90 liter dieseltank





Kofanger lakeret i bilens farve





Kølergrill blanksort





Sort beskyttelsesplade





Læderrat og -gearknop, Techno Trim





LED-kørelys





Lygterammer sort





Forteltlampe





Markise





Rammevindue med termorude og myggenet og mørklægningsgardiner
i køkkenet og ved siddegruppen





Captain‘s Chair inkl. 2 armlæn; højdejusterbart passagersæde





Oplukkeligt vindue bag til højre, vindue i badet





DAB-tagantenne med højttalere, forberedelse til solcellemoduler og TV,
SAT-tilslutning, TV-beslag





Kabelforberedelse til bakkamera





Overskabe med indirekte belysning





Bordpladen kan drejes ud





1 dobbelt USB-stik i fronten til venstre





Det komplette standardudstyr finder du i de separate tekniske data eller på: www.dethleffs.dk/globetrail

90-ÅRS UDSTYR 2 7

Chassis-udvalg
Globetrail fås på basis af Fiat Ducato, Citroen Jumper og Peugeot Boxer. Valget af chassis har ingen
indflydelse på interiøret – det er identisk for alle 3 varianter.
Forskellene vedrører:
• kølergrill-designet
• udformningen af instrumentbrættet
• de tekniske specifikationer vedrørende motorer, chassisudstyr og assistentsystemer.
Det respektive køretøjsudstyr finder du i Globetrails tekniske data og på www.dethleffs.dk/globetrail.

Globetrail Peugeot Boxer

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Fiat Ducato
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CHASSIS

Planløsninger

600

!

600 S

640

640 S

Der er i øjeblikket ikke altid garanti for, at der er chassis og modeller til rådighed.
Kontakt venligst din Dethleffs Globetrail-forhandler for at få rådgivning!
PLANLØSNINGER 2 9

Din Dethleffs-forhandler.

08.22

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

Billederne i dette katalog indeholder delvist dekorationselementer, der
ikke hører med til leveringsomfanget, samt ekstraudstyr og tilbehør,
som kan tilkøbes mod merpris. Informationer omkring teknik, udstyr
og priser findes i de separate tekniske data. Eller spørg din Dethleffs-
forhandler direkte. Farveafvigelser er mulige på grund af printteknologi
eller forskellige outputenheder.

