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90 års erfaring,  
sikkerhed & service

Med pionerånd ind i fremtiden

Ikke uden 
min familie!

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.

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

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 en-
hver livssituation og ethvert behov.

Vores fabrik i Isny i Allgäu er et af de mest mo-
derne produktions anlæg for fritids køretøjer 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  

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



Globevan,  
den nye  
ven af  
familien.
Dethleffs går ind i det nye segment med Globevan: 
urban camper. Kompakte køretøjer, der er lige så  
overbevisende i det daglige familieliv som på  
campingturene. En Dethleffs til hver dag.

Dethleffs har udviklet og bygget urban camper og cam-
per vans i 17 år. De mange års erfaring fra over 55.000 
byggede køretøjer er blevet indarbejdet i designet af 
Globevan.

Gennemtænkte detaljer, høj fleksibilitet til hverdags- og 
fritidsbrug – naturligvis i den sædvanlige Dethleffs-kvali-
tet. Glæd dig til den nye urban camper fra Dethleffs.
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Globevan.
En Dethleffs til hver dag.

Tagræling i begge sider

Hævetag med panoramafunktion 
og to sovepladser

Bakkamera og anhængerkobling

16" alufælge

130 hk 6-trins manuel gearkasse

Bi-Xenon-forlygter i Camp Two-versionen

Kofanger og udvendige sidespejle lakeret i bilens farve
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70 liter brændstoftank

Omfattende 
standard- 

udstyr
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Lange ture og daglig bytrafik. Alle, der er meget på farten med deres køretøj, lægger stor vægt på moderne sikkerheds- og 
assistentsystemer samt komfortabelt udstyr. Dethleffs Globevan imponerer med sit omfattende standardudstyr.     

Komfort & sikkerhed

1

1
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3

Integreret betjeningspanel og lydfjernbetjening på 
rattet, vognbaneassistent med træthedsregistrering og 
fjernlysassistent, nødbremsehjælp inkl. nødbremselys, 
bakkestarthjælp, parkeringspilotsystem for og bag.

Kontrolpanel og batteriindikator for batteriet 
i opholdsrummet, diesel-standvarme.

Ford-lydsystem med DAB+, bakkamera med billedtrans-
mission af den bageste kørselsbane i multifunktionsdis-
playet, klimaanlæg inkl. støv- og pollenfilter.

Ekstra USB-tilslutninger, 12 V- og 230 V-stik giver 
altid nok energi.

UDST YR
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Lounge eller soverum med fire sovepladser og en dejlig bred ligge-
flade til ture med familie og venner.

Et rummeligt vidunder

1 Sammen med sovebænken og de drejelige forsæder er resultatet en 
rummelig bodel med ståhøjde.

Sovebænken kan placeres variabelt takket være airline-skinnesystemet. 
Liggefladen sætter nye standarder med en bredde på 140 cm.

To opbevaringsbokse, der er fastgjort med fingerskruer, giver masser af 
plads til alt det, der skal være hurtigt tilgængeligt, og de kan desuden 
bruges som taburetter uden for køretøjet.

K AB INE

1



Globevan.
Rigelig plads til 
enhver hobby.
Fleksible anvendelsesmuligheder gør Globevan til et 
ekstremt alsidigt køretøj. Gennemtænkte detaljer viser dig 
hver dag, at vores designere ved, hvordan man udnytter 
pladsen optimalt.

GLOBEVAN   1312   GLOBEVAN



KABINE   1514   KABINE

1

Fleksibel og alsidig anvendelse. To til fire sæder til daglig brug eller masser af plads til hobbyer og flytning.

4-3-2-i-1

2 2-sæders: Sovebænken kan nemt fjernes og skaber stor opbevarings-
plads selv til pladskrævende hobbyer.

4-sæders: standard-sædearrangementet. Fire siddeplad-
ser og fire sovepladser.

K AB INE

1 2
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Bliv der, hvor det er smukkest. Uanset om dagsturen bliver forlænget spontant, den lange weekend er alt for god til at blive  
tilbragt i byen, eller det endelig er tid til at tage sydpå. Gennemtænkte løsninger sikrer afslappede feel-good-øjeblikke.

SOVE & L AVE M AD & TAGE BRUSEBAD

Hjemme alle steder.
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Et udtrækkeligt gaskomfur i bagenden med piezotæn-
ding. Det kan gemmes væk for at spare plads, men er 
altid klar til hurtig tilberedning af kaffe, te eller lækre 
måltider.

Der er masser af plads under den forlængede sove-
bænk til bagage, indkøb og alt det andet, du gerne vil 
have med dig.

En 32-liters kompressorkøleboks (køling og frysning) 
kan også bruges uden for køretøjet takket være 
adapterpladen. Alternativt er der plads nok til to 
opbevaringsbokse her.

Usædvanligt i dette segment og yderst praktisk.  
Udendørsbruser med 16 liters tank.

Et batteri på 95 ah i opholdsrummet og en gasflaske 
på 1,8 kg, der er gemt væk for at spare plads, sikrer 
uafhængig campingglæde.

Et campingbord finder sin plads i højre vægbeklæd-
ning. Det forvandler opholdsrummet i køretøjet til en 
spisestue på ingen tid. Det trebenede bord skal dog 
fortrinsvis bruges der, hvor udsigten er smukkest.

1
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Hvis det godt må 
blive lidt grovere. 
Udstyr Trail.
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Markant  
udseende.  
Praktisk  
udstyr.
Ud over de mange visuelle egenskaber imponerer  
Globevan i Trail One- og Trail Two-varianterne med sin 
anden skydedør og et mekanisk spærredifferentiale på 
forakslen. 

For alle dem, der kan lide at køre uden for asfalterede veje.
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UDST YR

Udstyr til Trail. 
Hverdagen er hård og barsk. Ligesom din Globevan Trail One & Trail Two.
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To skydedøre med trinbræt til højre og venstre.  
Beskyttelse og behagelig indgang.

Kofangere foran og bagpå i en mørkere accentfarve.

Mørk Trail kølergrill med karakteristisk Ford-skrift.

Trail-transfers på højre og venstre side af køretøjet og på 
bagklappen.

Sorte 16 tommer alufælge giver et stærkt udseende.
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T I LBEHØR

Var der andet,  
du kunne ønske dig?
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Et ekstra bagagenet under loftet gør det muligt at udnytte al den 
tilgængelige opbevaringsplads optimalt.

Opbevaringslommen er intet mindre end et tekstilskab. 
Talrige opbevaringsrum og en integreret mørklægning af 
bagruden gør dette originale tilbehør til et multitalent. Når 
lommen ikke er i brug, kan den spændes fladt sammen.

6

8

Dethleffs originalt tilbehør tilbyder dig skræddersyet tilbehør til din Globevan samt smarte campinggadgets.  
Tilpas dit køretøj perfekt til dine personlige ønsker, så du føler dig helt hjemme, når du er på tur.

Markise med holder til solrige dage.
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Topper til den nederste liggeflade. 
Mere komfort til rolige nætter.

Surringsøjer holder lasten, hvor den skal være.

Tagbagagebærersystemet består af en grundskinne og en 
tagbagagebærer. For op til 50 kg ekstra last.

Cykelholder til anhængerkoblingen. Der er mulighed for op til 
fire cykler.

Du kan finde yderligere tilbehør til din Globevan online på
www.dethleffs-original-zubehoer.com

Termisk isolering og mørklægning af vinduer for hele 
køretøjet. Holder nysgerrige blikke ude og behagelige tem-
peraturer inde.
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Dethleffs  
partnernetværk. 
Nært og  
personligt.
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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 reserve-
dele ankommer til det rigtige sted til tiden. 

Denne fremragende service er blevet værdsat af Dethleffs’ 
kunder i årtier. For vi har altid taget kundeservice bogsta-
veligt. 



Design
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Frost hvid

Frost hvid

Magnetic-grå metallic

Silber metallic

Dekor Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Møbelindretning Polstring
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Din Dethleffs-forhandler. Der tages forbehold for tekn. 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. In-
formation omkring teknik, udstyr og priser findes i de separate 
tekniske data. 


