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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.
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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.
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Dethleffs
Globetrail.
En 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. 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 jubilæumsudstyr – naturligvis i den velkendte Dethleffs-kvalitet.
Stol på den enorme ekspertise fra over 90 års konstruktion af fritidskøretøjer, og glæd dig til den nyeste
Dethleffs blandt camper vans – Globetrail på Ford-basis.
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Køreklar takket være
90-års jubilæumsudstyr.
Den ekstra brede markise giver et skyggefuldt sted
og strækker sig ud over de åbne skydedøre.

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

Sorte alufælge giver din Globetrail et sporty touch.
18" fælgene fås som originalt Dethleffs-tilbehør
(ekstraudstyr).
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Luksuriøst udstyr også i førerhuset: Instrumentbræt i to farver,
læderrat, fartpilot, kopholdere (m.m.)

Elektrisk justerbare udvendige sidespejle med varme.

Kofanger lakeret i bilens farve.
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BODEL & KØKKEN

Din stue, når du rejser.
I Globetrail kan du være sikker på høj kvalitet, hyggelig atmosfære og gennemtænkte bodelsløsninger fra Dethleffs.
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 allerede med i 90-års jubilæumsudstyret.
Lav mad (næsten) som derhjemme, da plads og areal er udnyttet optimalt. Det højt placerede køleskab (84 l) inkl. frostboks er
smart integreret og ergonomisk tilgængeligt.
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Skufferne uden greb byder på masser af opbevaringsplads og
kan nemt åbnes både indefra og udefra.
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Komfortabelt køkkenbord, der kan udvides med den stabile
udklappelige bordplade.
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SOVERUM

Sov godt.
Dem, der er på farten, ønsker ikke at undvære komfort. En komfortabel stor seng i materialer af
høj kvalitet sørger for ægte afslapning.
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Dobbeltseng og liggeplads i ét. Med integrerede spots, der
bekvemt kan tændes og lukkes med berøring.
De ergonomiske tallerkenfjedre af høj kvalitet tilpasser
sig individuelt og nøjagtigt til rygsøjlen. Lamelbunden er
naturligvis klapbar, så sengen nemt kan ombygges til
opbevaringsplads.
Siddegruppen kan ombygges til en ekstra soveplads med
en liggeflade på 168 x 101/78 cm.
Optimal mulighed for at benytte enkeltsengen: Sengen i
enkeltsengsvarianten kan også benyttes uden problemer og
med stor liggeflade, selvom den rummelige brusekabine er
opbygget helt.
SOVERUM
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BAD

BAD

Innovativt komfortbad
Det rummelige sidebad ombygges i en håndevending til en stor bruseoase med masser af lys og komfortabel ståhøjde.
I stedet for generende døre sørger et praktisk rulleforhæng for privatliv. Den klapbare rude i mælkeglaslook lader
dagslys slippe ind.
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Innovativt komfortbad med en bredde på 1,41 m og raffineret
ombygningsmulighed.
Rummeligt badeværelsesskab med udfaldssikring og
forskydeligt spejl samt et rammevindue til optimal udluftning
(90-års jubilæumsudstyr).
Stilfuld hotelfornemmelse: Den lysgennemtrængelige
drejevæg i mælkeglaslook sørger for naturligt lys i badet.

BAD 13

BAD

Forfriskende anderledes

En nem ombygning af sengen giver plads til den rummelige brusekabine med masser af lys.
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BAD

Perfekt rumudnyttelse takket være den drejelige brusedør i mælkeglas og
brusekar under sengen i bag.

Ægte bevægelsesfrihed i bodelen og i badet takket være mulighed for at
ombygge brusekabinen.

Komfortabelt brusebad på et utroligt areal på 87 x 47 cm.
Multifunktionel rulledør: Den adskiller bodel og bad fra hinanden, når det
ønskes. Hvis den skydes til side, opstår der en åben bodel, der er helt
overdådig.
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HØJDEPUNKTER

Raffineret integreret
I Globetrail gemmer sig 17 års erfaring inden for konstruktion
af camper vans og masser af raffinerede detaljer.
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Uanset om det gælder hylder til campinggrej eller plads
til cyklen, er der masser af opbevaringsplads under
sengen.
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Skift gasflasker nemt og skånsomt mod ryggen takket være
det praktiske udtræk (ekstraudstyr).
Fjernindikator ved siden af betjeningspanelet. Den viser,
når gasflasken er tom. Omskiftning fra sommer- til
vinterbrug.
Det ergonomisk placerede 84 l køleskab inkl. frostboks rummer en masse.
Enorm rumfornemmelse takket være den eksklusive moderne
udbygning i forenden, der strækker sig fra siddegruppen og ind
i førerhuset.
Endnu bedre: De integrerede spots kan tændes og
slukkes med berøring.
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Smart og moderne: Overskabene uden greb i Globetrail, med
afrundede kanter og dæmpbar belysning (90-års jubilæumsudstyr).
Trinløs bodel uden steder, hvor man kan snuble, men derimod med masser af opbevaringsplads i dobbeltgulvet. Alle
kabler og ledninger er ført i dobbeltgulvet og dermed også
beskyttet mod kulde.
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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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Design
Stofkombination Camino

Camino

16" alufælge i sort
(90-års jubilæumsudstyr)
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DESIGN

Trædekor

Frost hvid (standard)

Grey matter (ekstraudstyr)

Magnetic-grå metallic (ekstraudstyr)

Obsidian-sort metallic (ekstraudstyr)

DESIGN 2 1

Din Dethleffs-forhandler.
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Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
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. Spørg også gerne hos din Dethleffs-forhandler.
Der kan forekomme farveafvigelser af tryktekniske årsager.

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

