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Dethleffs mervärde – symbolförklaring
I Dethleffs husvagnar finns många smarte idéer och standardutrustning för din säkerhet och 
komfort. Bildtecknen visar dig, i vilka husvagnar du hittar de enstaka delar. Läs också mer 
om fördelarna på www.dethleffs.se eller fråga din återförsäljare.

    

Dethleffs‘ system till optimal 
ventilation bakom överskåpen.

    

Tak, front och bak är i mod-
ståndskraftigt GFK - skyddar mot 
alla väder.

    

Kom in: 70 cm XXL-ingångsdörr 
och kupé-insteg.

  

Cool tower! Extra stort kylskåp 
med min. 142 l kyl och 15 l frys-
fack.

    

Cool tower! Extra stort kylskåp 
med min. 175 l kyl och 15 l frys-
fack.

    

Säker på vägen tackat vara 
bromsvärden, som ligger över 
genomsnittet samt automatisk 
justering.

    

Förhindrar effektivt pendling  
och krängning. 

    

AL-KO Trailer Control (ATC) förhin-
drar krängning av husvagnan.

    

Märkesunderrede från säkerhets-
specialisten AL-KO.

    

SovGott: Fasta bäddar med be-
hagliga madrasser i hög kvalitet 
på ergonomiska träribbotten. 

    

3:e våningsbädd möjligt i Happy 
Family planlösningar som tillval. 

    

Praktisk kök med stora lådor och 
variabel avtäckning över kokytan 
för mer avsättningsplats. 

    

Extra köks-komfort: fyra effekt-
fulla koklågor, rymliga förva-
ringsytrymme och många hyllar.

    

Winterproof! Vinterdugliga hus-
vagnar med Vinterkomfort paket 
som tillval.

    

Happy Family: Många planlös-
ningar med våningsbäddar - 
idealiska för familjer.

    

Insektsskydd: Håller myggplågan 
borta.

    

Flott i semestertrafiken - också 
på motorvägen med tempo 100.
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För drygt 80 år sedan skapade Arist Dethleffs den 
första husvagnen i Tyskland. Han ville nämligen ta 
med familjen på sina affärsresor. Därför har familjen, 
och allt som vi förknippar med den, ett särskilt stort 
värde för oss.  

Till exempel när det gäller ärlighet och pålitlighet 
vid rådgivning, försäljning och naturligtvis även vid 
efterföljande service. När du ger dig ut på en resa 
med din husvagn kommer du också att lära känna 
Dethleffs pålitlighet. 

I varje fordon finns mer än 80 års erfarenhet och 
mycket kunskap från våra kunder – för vi har en 
lång tradition av att praktiskt engagera kunderna i 
fordonsutvecklingen.

Hjärtligt välkommen i Dethleffs-familjen!

Alexander Leopold & Günther Wank
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Vårt mål: Din belåtenhet
Kvalitet betyder för oss också att ge perfekt  
service! 
I hela Europa är en speciell tätt nät av 330 kvalifi-
cerade återförsäljare och servicepartners tillgänglig 
som snabbt kan hjälpa dig vidare om du har otur. 
Du hittar överallt återförsäljare med vänlig och 
kvalificerad personal. I verkstäderna är ditt fordon 
i trygga händer. Vi ser till att de anställda har mest 
aktuell kunskap.Få hjälp snabbt och enkelt.  
Dethleffs har alltid ca 18000 reservdelar i lager.

Garanti
Din nya Dethleffs husvagn har en omfattande  
fabriksgaranti, som ger dig extra säkerhet.

6 år täthetsförsäkring
Dethleffs 6 år täthetsförsäkring på fordonet ger  
säkerhet och ökar värdet. (Försäkringen fordrar  
årliga inspektioner av din Dethleffs återförsäljare 
mot avgift)
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Heltäckande säkerhet!
Dethleffs säkerhetspaket
Dethleffs husvagnar hör till världens säkraste. Vi 
arbetar aktivt med säkerhet – genom regelbundna 
förarutbildningar för husvagn och standardmontera-
de säkerhetskomponenter för hög aktiv körsäkerhet 
från säkerhetsspecialisten AL-KO.

ªª AL-KO märkeschassi 
ªª AL-KO Oktagon stötdämpare
ªª AL-KO AKS säkerhetskoppling 
ªª AL-KO ATC (Trailer Control)
ªª AL-KO AAA Premium broms

Europeiska märkesdäck, dragstång med op-
timerad längd och tredje bromsljus som 

standard garanterar optimal körkomfort

ESP för husvagnar 
En unik funktion är AL-KO ATC Trailer Control System 
som är standard på modellerna Camper och uppåt. 
ATC-systemet, som fungerar ungefär som personbi-
larnas ESP-system, övervakar ständigt husvagnens 
vägbeteende. I körsituationer som orsakar kräng-
ningar i husvagnen registrerar sensorerna minsta 
rörelse i sidled. Husvagnen bromsas omedelbart in 
på ett varsamt sätt – utan ingrepp från föraren. På 
bara några sekunder har ekipaget återfått ett säkert 
vägbeteende. 
En nyhet i säkerhetspaketet är AL-KO AAA Premium 
broms. Denna påskjutsbroms med automatisk juste-
ringsfunktion optimerar bromssträckan och bromsef-
fekten kontinuerligt.

100 km/h
Tryggt att veta: Alla säkerhetskomponenter i Deth-
leffs husvagnar, som stötdämpare, AKS säkerhets-
koppling och däck, är konstruerade för 100 km/h. 
Det betyder att du kan köra ifrån lastbilarna och ta 
dig fram snabbare på tyska Autobahn.

*  Standarutrustning på Camper, Nomad, 
Beduin och Exclusiv

Heltäckande  säkerhet*

O AL-KO ATC
O AL-KO AAA broms + Komplett  

säkerhetspaketO Stabilt glasfiberför- stärkt tak
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EU Caravans 2016
Compact Class

c’go & c’trend – varsågod och stig in
Våra modeller c‘go och c‘trend är kompakta och 
trendiga. Många av de här modellerna kan även dras 
med körkortsklass B och litet dragfordon. 

Tycker du om aktiva spontanresor och minisemestrar? 
Vill du ha en semestermiljö som präglas av glada 
färger och trendiga accenter? Då har du hittat rätt!
  

De här modellerna är kompakta, snygga och lätta. 
Dessutom är de skonsamma mot din semesterkassa – 
både när det gäller inköpspris och bränslekostnader. 

Se vår separata katalog för kompaktmodeller.
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 510 ER

520 RET 530 FSK 560 FMK 560 RET 560 RFT

670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK

Camper
Allroundvagn för aktiva semesterfirare | från sidan 14

Bästsäljaren i vårt program med uppfriskande interiör och prisbelönt 
säkerhetsutrustning som standard. En allroundvagn med många modell-
varianter för aktiva resenärer och familjer.

Camper

Tillåten totalvikt* 1.000 till 2.800 kg (2,5 t - 2,8 t tillval)

Totallängd (inkl. dragstång) 635 till 942 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 3 – 7

Dubbelaxlad från 670 FAR

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
8  | 
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470 ER

650 RET

470 FR

560 FR 650 RFT 670 FAR

500 FR

560 RET

730 FKR670 FSR670 FKR

510 ER

560 RFT

740 RFK

520 RET

600 DR

760 DR

540 DMH

600 ER

760 ER

540 RFT 560 FMK

Nomad
Erfarenhet lönar sig | från sidan 26

Nomad är ett gediget alternativ till Camper med många olika planlös-
ningar. Diskret elegans, övertygande belysningskoncept och sensationell 
rumskänsla.

Nomad

Tillåten totalvikt* 1.350 till 2.800 kg (2,5 t - 2,8 t tillval)

Totallängd (inkl. dragstång) 713 till 942 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 3 – 7

Dubbelaxlad från 650 RFT

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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510 ER 550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR

600 ER 650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER

Beduin
En världsvan klassiker | från sidan 38

Beduin har omfångsrik utrustning som uppfyller högt ställda krav:  
Elegant design, all tänkbar komfort och många extra tillbehör.

Beduin

Tillåten totalvikt* 1.600 till 2.800 kg (2,5 t - 2,8 t tillval)

Totallängd (inkl. dragstång) 766 till 942 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 4 – 7

Dubbelaxlad från 650 RFT 

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
10  | 
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550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER

650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER
Exclusiv

Tillåten totalvikt* 1.800 till 2.800 kg (2,5 t - 2,8 t tillval)

Totallängd (inkl. dragstång) 788 till 942 cm

Totalbredd 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 4 – 7

Dubbelaxlad från 650 RFT 

Exclusiv
Femstjärnigt semesterboende | från sidan 50

Exclusiv tilltalar genom sin moderna, självsäkra stil. Påkostade material, 
trivselpaket med stämningsfull, indirekt belysning som standard och 
smakfulla detaljer ger en känsla av modern elegans och lyx.

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
1110  | 
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Allroundvagn för aktiva semesterfirare
En allroundvagn med uppfriskande interiör  
och prisbelönt säkerhetsutrustning som 
standard. 

Rätt modell för var och en
Här hittar du ett stort urval av modeller.  
Aktiva semesterfirare och barnfamiljer väljer 
ofta någon av dessa välutrustade modeller.

Dethleffs säkerhetspaket 
Dethleffs standardmonterade säkerhetspaket 
med bland annat AL-KO Trailer Control (ATC) 
garanterar problemfria resor. ATC-systemet, 
som motsvarar personbilarnas ESP-system, 
övervakar ständigt husvagnens vägbeteende 
och bromsar varsamt in den innan det uppstår 
kritiska situationer (se sidan 6). En nyhet är 
den självjusterande bromsen från ALKO. Den 
ger betydligt högre säkerhet och komfort tack 
varje automatisk bromsjustering.

I utrustningen ingår även: Robust glasfiberför-
stärkt tak, praktisk myggnätsdörr och ener-
gisnål LED-förtältslampa.

Camper med mervärde 
ªª  Ljus, tvåfärgad möbeldekor och två moderna klädslar 
ªª  Många olika planlösningar för familjer (inklusive våningsbäddar) och  
aktiva semesterfirare (stora stuvutrymmen)

ªª  Huvudbelysningen vid ingången kan styras från både sovrummet och 
ingången

ªª Belysta hörnmodular
ªª Dethleffs säkerhetspaket (se sidan 6) 

 
På sidorna 22 – 23 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar 
med Camper.

14  | 



1514  | 

  De grafitgrå trapetsformade fönst-
ren präglar utseendet på Dethleffs 
husvagnar

  Tredelad lamphållare sänker repara-
tionskostnaden vid parkeringsskador

  Prisbelönt säkerhetsutrustning  
inklusive självjusterande broms 

  Lättåtkomlig gaslåda även med 
monterad cykelhållare 

  Kan lastas upp till 2 ton (enkelaxlad)  
resp. 2,5–2,8 ton (dubbelaxlad)  
(båda är tillval)
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Camper

450 FL

Äkta semesterkärlek
Camper vinner snabbt allas hjärtan. Hemligheten: 
Den inre skönheten. Den är praktisk, genomtänkt 
och har boendelösningar för alla behov. De generösa 
stuvutrymmena gör Camper till ett perfekt fritidscen-
ter för aktiva semesterfirare. Och den har gott om 
plats för familjer. Eller för spontana besök. Då för-
vandlas sittgruppen enkelt till en mysig dubbelbädd.  

Har du också förälskat dig?  

Kvalitet från husvagnens uppfinnare 
Dethleffs kvalitet och erfarenhet märks överallt i 
Camper. Alla möbler kan öppnas stort och stängas 
säkert tack vare massiva gångjärn. Alla detaljer är 
väl genomtänkta och gediget konstruerade så att du 
får glädje av din husvagn i många år. Eller vad sägs 
om solskyddsrullgardiner med återslagsdämpning 
och slitstarkt golv av räfflad plåt i gasskåpet?

Läs mer om Dethleffs många innovationer på sidan 6.
ªª I de rundade hörndynorna sitter du härligt bekvämt

ªª Här finns plats även för stora kastruller och stekpannor 
16  | 
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ªª 450 FL | Narvik:  Direkta och indirekta ljuskällor skapar en stämningsfull atmosfär. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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670 FSR670 FAR 670 FKR

Camper

Familjens bästa vän
Camper är som gjord för familjer. Om du reser med 
barn kommer du att uppskatta de många fördelarna 
med denna familjevänliga husvagn. Som stora stuv- 
utrymmen, stabil och lättskött inredning. Och inte 
minst det rymliga kökscentret med flexibla täckytor 
och enorma lådfack. Perfekt för att laga läckerheter 
till alla hungriga campare.  

Barnkammare 
Camper finns med många olika, familjevänliga 
planlösningar som separat barnkammare och stora, 
stabila våningsbäddar med bekväma 7-zons EvoPore 
HRC-madrasser. Våningsbäddarna kan belastas med 
upp till 80 kg och är därför även lämpliga för större 
campare. På begäran kan några modeller utrustas 
med en tredje våningsbädd. Familjevänligt helt 
enkelt.

Många barn?
Om du behöver ännu mer plats ska du titta på XL- 
varianterna av Camper. Med en bredd på 2,5 meter 
och en längd på 8 meter (t.ex. Camper 740 FKR) får 
du samma komfort och rörelsefrihet som i en semes-
terlägenhet. Det gäller också bäddarna. Alla Camper 
är som standard utrustade med SovGott-bäddsyste-
met (se sidan 62 – 63).

ªª   Privat utrymme för små campare: Våningsbäddar med vikdörr som avdelare

ªª Det öppna tvättutrymmet bredvid den franska bädden är generöst tilltaget

Denna attraktiva planlösning finns i tre varianter: 
med våningsbäddar (bild), serveringsbord eller 
extra sittgrupp i mitten – även i serien Nomad.
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ªª 670 FKR | Limonta: Perfekt familjehusvagn med stort kök och våningsbäddar i fordonets mitt. Alla bilder på den hä sidan avser denna planlösning.
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Camper

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Tvåfärgad möbeldekor Noce Solista

ªª Narvik ªª Limonta

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª Slät plåt, vit (tillval) 
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR

510 ER 520 RET 560 RET 670 FAR 560 RFT

560 FMK 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK530 FSK

ªª  upp till 4  
bäddar

ªª  5 till 7  
bäddar
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Camper

Mervärde

ªª Flexibelt flyttbara spotlights

ªª  12-volts strömförsörjning och LED- 
indikering av utlöst säkring

ªª  Den senaste Truma-värmaren med  
tändautomatik och varmluftsanläggning

ªª  Stämningsfullt belyst hörnmodul

ªª  Trapetsformad fönster med rullgardiner 
för skydd mot mygg och insyn runtom

ªª  Praktiskt förvaringsfack i ingångsom-
rådet

ªª  Grundbelysningen kan tändas och släck-
as från både ingångs- och sovutrymmet

ªª  Extra eluttag i sittgruppen

ªª  Odelad ingångsdörr med insektsskydd 
som standard

ªª  Soft Close-systemet stänger lådorna 
tyst och mjukt 

ªª   Kvalitetsgångjärn för stora lucköpp-
ningar

ªª  Stor lucka i klarglas med insektsskydd 
och mörkläggningsgardin

ªª  Gourmet-kökscenter med variabla 
täckytor (se sida 64-65)

ªª  Perfekt sovkomfort tack vare  
SovGott-systemet (se sidan 62)

ªª  AirPlus-system för bakre ventilation i 
överskåpen (se sidan 71)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Heltäckande säkerhet!

ªª   Standardmonterad lucka gör det extra 
stuvutrymmet lätt att komma åt

ªª  Energisnål förtältsbelysning med 
LED-lampor

ªª  Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª  Flerdelat bakparti för enkla repara-
tioner

Täthetsförsäkring medförar extra kostnader.

ªª  Robust glasfiberförstärkt tak som 
skyddar mot hagel

ªª Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª  Stabila och elegant infällda range-
ringshandtag

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande 
kåpa som svängs uppåt  

ªª  Stora vatten- och spillvattentanker, 
praktisk placerad i gasollådan.

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  ALKO AKS förhindrar pendling och 
krängning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet 
på högsta nivå

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropa
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Erfarenhet lönar sig
Nomad är ett gediget alternativ till Camper 
med många olika planlösningar. Diskret 
elegans, ett omfångsrikt säkerhetspaket och 
mycket stuvutrymme gör denna husvagn till 
ett perfekt familje- och fritidscentrum. 

Rätt modell för var och en
Här hittar du ett stort urval av modeller.  
Aktiva semesterfirare och barnfamiljer väljer 
ofta någon av dessa välutrustade modeller.

Dethleffs säkerhetspaket  
Dethleffs standardmonterade säkerhetspaket 
med bland annat AL-KO Trailer Control (ATC) 
garanterar problemfria resor. ATC-systemet, 
som motsvarar personbilarnas ESP-system, 
hindrar husvagnen från att kränga eller 
gunga (se sidan 68). En nyhet är den självjus-
terande bromsen från ALKO. Den ger betydligt 
högre säkerhet och komfort tack varje auto-
matisk bromsjustering.

I utrustningen ingår även: Robust glasfiberför-
stärkt tak, praktisk ingångsdörr med insekts-
skydd och energisnål LED-förtältslampa.

Nomad med mervärde
ªª Dethleffs säkerhetspaket (se sidan 68)
ªª  Intelligent möbelkoncept med specialutvecklade överskåp som ger högre 
takhöjd och bättre rumskänsla

ªª  Huvudbelysningen vid ingången kan tändas och släckas från både från 
både ingångs- och sovutrymmet

ªª  Många olika planlösningar för familjer (inklusive våningsbäddar) och  
aktiva semesterfirare (stora stuvutrymmen)

ªª  Diskret eleganta klädslar och ett övertygande belysningskoncept  

På sidorna 34 – 35 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar med 
Nomad.
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  De grafitgrå trapetsformade fönst-
ren präglar utseendet på Dethleffs 
husvagnar

  Tredelad lamphållare sänker repara-
tionskostnaden vid parkeringsskador

  Prisbelönt säkerhetsutrustning  
inklusive självjusterande broms 

  Lättåtkomlig gaslåda även med 
monterad cykelhållare 

  Kan lastas upp till 2 ton (enkelaxlad)  
resp. 2,5–2,8 ton (dubbelaxlad)  
(båda är tillval)
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740 RFK

Nomad

Komfortabelt nomadliv
Dethleffs presenterade sin första Nomad redan 1954. 
Sedan dess har modellen fått en växande skara  
trogna beundrare tack vare sin höga kvalitet och  
påkostade inredning. Dethleffs bygger vidare på 
dessa solida grundvärderingar. De nya modeller-
na har traditionell design och två diskret eleganta 
klädslar.

Dethleffs utvecklar egna innovationer
Även den senaste Nomad-modellen är späckad med 
våra egenutvecklade innovationer. Som exempelvis 

det intelligenta AirPlus-systemet för ett sunt in-
omhusklimat, Dethleffs säkerhetspaket och Sov-
Gott-systemet. Här sörjer förstklassiga 7-zons EvoPo-
re HRC-madrasser i alla bäddar för bästa nattsömn. 
Tillsammans med den ergonomiska fjädringen bildar 
madrasserna ett perfekt avstämt sovsystem så att 
du sover djupt och gott även på semestern.

ªª Sittgruppen i barnkammaren kan förvandlas till en bädd*

ªª Upp och hoppa! En ny, solig semesterdag väntar!

* Därmed skapas en liggyta över hela vagns-
bredden! På dagen kan den undre våningsbäd- 
den fällas upp så att det blir mer plats för lek.
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ªª 740 RFK | Namib: Perfekt för barnfamiljer – en mobil semesterlägenhet med plats för allt. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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560 FR

Nomad

För riktigt sköna semesterdagar
Om du gillar gedigna detaljer är Nomad något för 
dig. Här bor du inte bara bekvämt, utan även med 
stil. Innerutrymmet har försetts med den ljusa,  
valnötsfärgade trädekoren ”Noce Padano” och du 
kan välja mellan två påkostade klädslar i varma  
naturfärger och diskret blommönster. För riktigt 
sköna semesterdagar!

Som tillval kan Nomad till och med uppgraderas 
med den lyxiga läderklädseln Cortina.

Kort sagt: Trivsamt och elegant på samma gång.  
På följande sidor kan du läsa mer om Nomads  
hemtrevliga atmosfär och ett enastående ljuskoncept 
som är allt annat än självklart i den här klassen.  
Och din lokala Dethleffs-återförsäljare visar gärna allt 
annat smått och gott som Nomad har att bjuda på. 

ªª Bistroatmosfär: Kök med barskiva

ªª Högglansytor i badrummet
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ªª 560 FR | MAGNOLIA: Enorm rund sittgrupp i bakpartiet för mysiga kvällar. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Nomad

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Magnolia

ªª Cortina äkta läder (tillval)ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª Slät plåt, vit (tillval)
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470 ER 520 RET500 FR470 FR 540 DMH510 ER

670 FKR560 FMK

600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 760 DR 760 ER

560 RET560 FR

670 FSR

560 RFT

540 RFT

740 RFK730 FKR

ªª   5 till 7  
bäddar

ªª  upp till 4  
bäddar
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Nomad

Mervärde

ªª Flexibelt flyttbara spotlights

ªª  Den senaste Truma-värmaren med  
tändautomatik och varmluftsanläggning

ªª  Stämningsfullt belyst hörnmodul

ªª  Trapetsformad fönster med rullgardiner 
för skydd mot mygg och insyn runtom

ªª  Praktiskt förvaringsfack i ingångsom-
rådet

ªª  Grundbelysningen kan tändas och släck-
as från både ingångs- och sovutrymmet

ªª Extra eluttag i sittgruppen

ªª  Odelad ingångsdörr med insektsskydd 
och fönster som standard

ªª  Soft Close-systemet stänger lådorna 
tyst och mjukt 

ªª  Kvalitetsgångjärn för stora lucköpp-
ningar

ªª  Gourmet-kökscenter med variabla 
täckytor (se sida 64-65)

ªª  Perfekt sovkomfort tack vare Sov-
Gott-systemet (se sidan 62)

ªª  AirPlus-system för bakre ventilation i 
överskåpen (se sidan 71)

ªª  12-volts strömförsörjning och LED- 
indikering av utlöst säkring

ªª  Stor lucka i klarglas med insektsskydd 
och mörkläggningsgardin
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª  Energisnål förtältsbelysning med 
LED-lampor

ªª  Flerdelat bakparti för enkla repara-
tioner

ªª  Robust glasfiberförstärkt tak som 
skyddar mot hagel

ªª  Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª  Stabila och elegant infällda range-
ringshandtag

ªª Stora vatten- och spillvattentankar

ªª  Standardmonterad lucka gör det extra 
stuvutrymmet lätt att komma åt

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande 
kåpa som svängs uppåt  

ªª   Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet 
på högsta nivå

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO

Heltäckande säkerhet!

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª  ALKO AKS förhindrar pendling och 
krängning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet 
på högsta nivå

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

Täthetsförsäkring medförar extra kostnader.
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Res med stil 
Enastående teknik, utrustning och design 
för höga krav. Insteget till den övre klassen 
är enklare än du tror tack vare extra bred 
ingångsdörr och sänkt kupéinsteg. 

En rad funktionella detaljer gör din semester 
ännu bekvämare. Även här har säkerheten 
högsta prioritet och garanteras genom den 
senaste fordonstekniken från AL-KO.  

De påkostade tygerna i innerutrymmet och 
exteriörens nya utseende sprider en känsla 
av glamor.

Så reser du avslappnat med stil!

Beduin med mervärde
ªª  Funktion Plus: Extra hög boendekomfort genom funktionella detaljer 
(bl.a. höjdinställbart bordsunderrede, utdragbart skoskåp vid ingången, 
extra bred ingångsdörr och kupéinsteg)

ªª  Gourmet Plus: Kök med 4-lågig gasspis, utdragsskåp och smart utvidg-
ning av arbetsplatsen

ªª  Säkerhet Plus: ATC, GFK, AKS och NYHET: AL-KO AAA självjusterande 
broms

ªª Design Plus: En känsla av glamor in- och utvändigt 
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  Grafitgrå trapetsformade fönster 
och påkostade plisségardiner som 
insynsskydd och mörkläggning.

  Nya, moderna lamphållare med 
inbyggda lampor i elegant, iögonfal-
lande design  

  Bekvämt: Extra bred dörr (70 cm) 
och kupéinsteg för enkel instigning.

  Säkerhetspaket med ALKO AAA 
självjusterande broms

  Snyggt och praktiskt dragstångs-
skydd
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550 ER

Beduin

Elegant globetrotter
Smarta lösningar 
Beduin vill upptäcka världen med dig. Men du gör 
bäst i att först upptäcka husvagnens många praktis-
ka och snygga detaljer. En smart detalj är t.ex. det 
höjdinställbara bordet som ger ett generöst benut-
rymme. Många förvaringshyllor och stuvutrymmen, 
som exempelvis det diskret inbyggda skoskåpet 
under sittgruppen, ger plats åt allt som ska med på 
nästa stora resa. 

Elegant och avslappnat
Regnar det? Gör inget. Medan regnet stillsamt 
droppar mot taket får du äntligen tid att läsa den där 
nya boken. Tack vare läslampor och höjdinställbara 
nackstöd (tillval) får du en extra mysig dag i bädden. 
Bakgrundsbelysningen av väggen och hyllan trollar 
fram en trivsam stämning. Beställs som extra tillval.

ªª  Tygklädda huvudändar och en praktisk, öppen hylla vid enkelbäddarna (som 
tillval även bakgrundbelyst)  

ªª  Läs bekvämt med höjdinställbara nackstöd (tillval) och flexibla läslampor 

ªª Praktisk skoförvaring som även är åtkomlig utifrån

Dröm sött!
Dethleffs Sov Gott-system ger garanterat god 
nattvila. Din rygg får extra stöd genom en be-
kväm 7-zons EvoPore HRC-madrass i lyxkvalitet 
med olika hårdhetszoner. 
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ªª 550 ER | Vogue: Moderiktig och bekväm rund sittgrupp med höjdinställbart bord. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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560 FR

Beduin

Glamorös känsla
En dröm för gourmeter
Semesterns läckraste måltider fixar du själv i det 
enastående Gourmet-kökscentret. Här tillreder du 
maten effektiv på fyra gaslågor. Varför inte bjuda in 
de nya, trevliga grannarna. Tack vare smarta köksas-
sistenter i form av stort kylskåp, utdragsskåp och väl 
tilltagna arbetsytor klarar du även större sällskap.  

Ut på glamping
Glamping är den nya trenden och står för gla-
morcamping – flexibelt resande med ett stänk av 
lyx. Känner du dig träffad? Du gillar du säkert den 
stilfulla inredningen och de snygga textilklädslarna 
”Glamour” och ”Vogue”.

Mycket nöje på glampingen …

ªª  4-lågig gasspis, utdragsskåp samt stora avläggningsytor och lådor är något 
alla kökschefer trivs med

ªª  Det rymliga utdragsskåpet är påkostat, stabilt och praktiskt och har plats 
även för stora flaskor
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ªª 560 FR | Glamour: Glamping i form av lite glamor vid sittgruppen och semesterdagen kan börja. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Beduin

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Tvåfärgad Virginia Eiche/högglans Creme ªª Virginia Eiche med ljuslister (tillval)

ªª Glamour ªª Vogue

ªª Äkta läder Castello (tillval) ªª Äkta läder Fascino (tillval)ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª Slät plåt, vit (tillval)
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510 ER 560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 till 7  
bäddar

ªª  upp till 4  
bäddar
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COMFORT & STABILITY

Beduin

Mervärde

ªª  Påkostade plisségardiner för mörk-
läggning och insynsskydd

ªª Indirekt belysning (tillval)

ªª  Praktisk utdragbar duschkran vid  
handfat (beroende på modell)

ªª  Isolerat kupéinsteg och extra bred 
dörr för bekväm instigning (70 cm)

ªª  Stabilt, höjdinställningsbart bord som 
ger mycket benutrymme

ªª  Odelad ingångsdörr med innerklädsel, 
fönster och insektsskydd

ªª  Soft Close-systemet stänger lådorna 
tyst och mjukt

ªª    Praktisk skoförvaring som går att 
komma åt utifrån

ªª Lyx: Heki II med belyst glasbaldakin

ªª GourmetPlus kökscenter (se sidan 66)

ªª  12 volts strömförsörjning och LED- 
indikering av utlöst säkring

ªª  Den senaste Truma-värmaren med  
tändautomatik och varmluftsanläggning

ªª  AirPlus-system för bakre ventilation i 
överskåpen (se sidan 71)

ªª  Grundbelysningen kan tändas och släck-
as från både ingångs- och sovutrymmet

ªª  Perfekt sovkomfort med SovGott- 
systemeet (se sidan 62)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Servicelucka på alla modeller

ªª  Stabilt och hållbart dragstångsskydd i 
snygg design

ªª  Snygga trapetsformade fönster i 
grafitgrått

ªª  Uppfriskande tillval: TRUMA klimat- 
anläggning

ªª  Ny bakljushållare med inbyggda 
lampor i fräck design

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande 
kåpa som svängs uppåt  

ªª  Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO

Heltäckande säkerhet!

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª  ALKO AKS förhindrar pendling och 
krängning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet 
på högsta nivå

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropaªª  Inbyggd kederlist i kjolprofilen ªª Stora vatten- och spillvattentankar

Täthetsförsäkring medförar extra kostnader.
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Exklusiv semester för dig
Exclusiv står för en modern och självsäker stil. 
Påkostade material, belysta överskåpsluckor, 
trivselpaket med stämningsfull, indirekt be-
lysning som standard och smakfulla detaljer 
ger en känsla av ren elegans och lyx.

Precis som Beduin har Exclusiv många smarta 
lösningar för matlagning, boende, säkerhet 
och teknik. 

Exclusiv bjuder på ett femstjärnigt lyxboen-
de som vi beskriver närmare på de följande 
sidorna.

Exclusiv med mervärde 
ªª Inklusive alla fördelar och all utrustning som ingår i Beduin-modellerna
ªª Trivselbelysning, som tillval även med dimbara ljuskällor
ªª EvoPore HRC-madrass med WATERGEL-bäddmadrass för återhämtande sömn  
ªª  Säkerhet som standard: Utöver AL-KO AKS och ATC även självjusterande 
AL-KO AAA-broms (AL-KO Automatic Adjustment)  

ªª Äkta läderklädsel som standard
ªª Belysta överskåpsluckor som standard 

På sidorna 58 – 59 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar 
med Exclusiv.
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   Grafitgrå trapetsformade fönster 
och påkostade plisségardiner som 
insynsskydd  

  Eyecatcher: Ny, modern och iögon-
fallande lamphållare med integrerade 
lampor

  Säkerhetspaket med ALKO AAA 
självjusterande broms

   Bekvämt: Extra bred dörr (70 cm) 
och kupéinsteg för enkel instigning.

  Exklusiv look: Kromlister och range-
ringshandtag i kromutförande

  Snyggt och praktiskt dragstångs-
skydd
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760 DR

Exclusiv

Lyx med friska fläktar 
Njut av utrymmet, stilen och lyxen i Dethleffs gene-
röst tilltagna planlösning. Det påkostade badrummet 
ger en bra start på dagen med sin stora rörelsefrihet. 
Kökscentret GourmetPlus bjuder in till kulinariska 
upptäcktsresor. Den eleganta inredningen med sin 
effektfulla trivselbelysning påminner om miljön 
ombord på en lyxyacht. Hög tid att ge sig ut på den 
stora resan.

Kök för stjärnkockar 
Semestergourmeter behöver utrymme för att hacka, 
filea och sautera. I kökscentret GourmetPlus finns 
det gott om plats – inte minst tack vare den utfäll-
bara, stabila arbetsskivan. Den nyfångade fisken 
ryms enkelt i den stora kyl-/fryskombinationen. I 
flaskfacket väntar den väl kylda aperitifen. På tal om 
flaskor: Olja, vinäger med mera förvaras bäst i ut-
dragsskåpet. De rymliga lådorna har plats för porslin, 
stekpannor och kastruller av alla slag

ªª  Två dörrar förvandlar badrummet till din personliga wellnesstudio – med stor 
rörelsefrihet och inbyggd garderob

ªª   Snabbt i väg till marknaden! Och sedan lagar vi mat som proffsen i kökscen-
tret GourmetPlus.

Och dessutom: De indirekta ljuskällorna skapar 
inte bara en trevlig stämning – de fungerar även 
som praktisk belysning för lådorna.
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ªª 760 DR | Castello: Behaglig läderklädsel och indirekta ljuskällor skapar en mycket stämningsfull atmosfär (dimbar med fjärrkontroll som tillval). Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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550 ER

Exclusiv

Kompakthet i lyxförpackning
Vill du ha en rullande semesterlägenhet som är 
modern och lyxig? Då kommer du att gilla Exclusiv! 
Till exempel modellen 550 ER. Planlösningen erbjud-
er mycket lyx och stor rörelsefrihet för två personer 
trots sitt kompakta format. Ljuskällor som är smart 
inbyggda i möblerna skapar en trivsam stämning 
med indirekt belysning.  

Sittgruppen är försedd med en inbjudande mjuk och 
behaglig klädsel av äkta läder. Du kan trolla fram en 
alldeles personlig atmosfär genom att dimma den 
indirekta belysningen (tillval).

Detta är femstjärnig lyx på hjul som vi ser det.

ªª Tid för avkoppling. De bekväma nackstöden av äkta läder hjälper till

ªª   Den praktiska extra stoppning ger gott om utrymme i axelpartiet och är 
standard i alla enkelbäddar.

Som att sova på moln 
För att uppfylla mycket högt ställda krav har vi ut-
vecklat den exklusiva 7-zons EvoPore HRC-madras-
sen med en behaglig WATERGEL-bäddmadrass.
Den ger optimalt stöd för kroppen, ger en under-
bar kyleffekt och har en klimatreglerande funk-
tion hela natten. Dröm sött!
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ªª 550 ER | Fascino: Den mjuka klädseln av äkta läder ger en mysig avslutning på semesterdagen. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Exclusiv

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª  Tvåfärgad Dakota Eiche/ Welsh White med  
inbyggd LED-ljuslist

ªª  Tvåfärgad Dakota Eiche/ Welsh White med  
inbyggd LED-ljuslist av plexiglas (tillval)

ªª Äkta läder Fascinoªª Äkta läder Castello

ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª Slät plåt, vit (tillval)
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560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 till 7  
bäddar

ªª  upp till 4  
bäddar
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

Mervärde

ªª  Multimdia paket inklusive Bluetooth- 
funktion (tillval)

ªª  Indirekt belysning med dimfunktion 
som tillval

ªª  Generöst tilltagna badutrymmen med stor 
rörelsefrihet (beroende på planlösningen)

ªª  Isolerat kupéinsteg och extra bred 
dörr för bekväm instigning (70 cm)

ªª  Stabilt, höjdinställningsbart bord med 
enhandsmanövrering  

ªª  Stor kyl-/fryskombination (142 l/15 l 
frysfack resp.175 l/31 l)

ªª  Belysta lådor med Soft-Close-system

ªª   Trivsam atmosfär med myspaket och 
mjuka, langetterade mattor

ªª  Påkostade plisségardiner för mör-
kläggning och insynsskydd

ªª  Proffskök med effektiv 4-lågig gasspis

ªª  Perfekt sovkomfort med enastående 
behaglig WATERGEL-bäddmadrass

ªª  12 volts strömförsörjning och LED- 
indikering av utlöst säkring

ªª  Den senaste Truma-värmaren med  
tändautomatik och varmluftsanläggning

ªª  AirPlus-system för bakre ventilation i 
överskåpen (se sidan 71)

ªª  Grundbelysningen kan tändas och släck-
as från både ingångs- och sovutrymmet
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Servicelucka på alla modeller

ªª  Uppfriskande tillval: TRUMA klimat- 
anläggning

ªª  Stabilt och hållbart dragstångsskydd i 
snygg design

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande 
kåpa som svängs uppåt  

ªª  Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare för 
optimal väghållning

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO

Heltäckande säkerhet!

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª  ALKO AKS förhindrar pendling och 
krängning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet 
på högsta nivå

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

ªª  Ny bakljushållare med inbyggda 
lampor i fräck design

ªª  Stabila rangeringshandtag i kromut-
förande

ªª  Inbyggd kederlist i kjolprofilen ªª Stora vatten- och spillvattentankar

Täthetsförsäkring medförar extra kostnader.
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Dethleffs sovsystem
Till en lyckad semester hör en återhämtande nattvila. 
Därför har alla fasta bäddar, även våningsbäddarna, i 
Dethleffs husvagnar vårt SovGott-system.  
Systemet består av 7-zons EvoPore HRC-madrasser 

och flexibelt lagrade ribbottnar. Resultatet: Sju olika 
hårdhetszoner som ger ett perfekt stöd för kroppen 
och en återhämtande sömn.

ªª Återhämtande nattvila tack vare SovGott-systemet  

ªª  EvoPore HRC-madrasser även i alla våningsbäddar. En tredje våningsbädd 
möjlig som tillval (beroende på modellen)

ªª Förvandlas enkelt till en dubbelbädd tack vare rullbotten (tillval)
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Ett sunt sovklimat

Vår exklusiva 7-zons EvoPore HRC-madrass med WA-
TERGEL-bäddmadrass uppfyller mycket högt ställda 
krav. Madrassens zonuppbyggnad ger kroppen bästa 
tänkbara stöd. WATERGEL-bäddmadrassen fungerar 
som en osynlig klimatanläggning och ger ett torrt 

och hälsosamt sovklimat och en behaglig, klimat-
reglerande effekt vid insomning. Lyxmadrassen är 
standard i Exclusiv och tillval för alla övriga fordon  
i detta katalog.

ªª  Flexibelt lagrad och individuellt 
inställbar ribbotten

ªª Testad kvalitet 

ªª Klimatreglerande 7-zoners EvoPoreHRC madrass med WATERGEL

Klimatanläggning i madrassen

ªª Trivsamt även om du sover på magen. Enkelbäddarna är förbundna med extra stoppning i axelområdet
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Matlagning för gourmeter
Många goda idéer från våra kunder har förverkli-
gats i Gourmet-kökscentret. Ett funktionellt kök ska 
hjälpa dig vid matlagningen genom variabla och 

platsbesparande täckytor och rymliga, mjukt stäng-
ande lådor. Gourmet-kökscentret är standard på alla 
Camper- och Nomad-modeller.

ªª Gott om stuvutrymme och lättåtkomlig avstängningsventil för gas

ªª Gott om plats på spisen tack vare variabla täckytor
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Kök för stjärnkockar
Beduin och Exclusiv är utrustade med förstklassiga 
kök. Fyra stora kokytor håller maten puttrande. 
Utdragsskåpet är perfekt för flaskor och kryddor. 
Den utfällbara arbetsytan i köksblocket ger semes-
terkockarna ännu mer plats (med undantag  

för planlösning 560 FR med bar).
Den stora kyl-/fryskombinationen har gott om plats 
för färskvarorna: 142 l/15 l i enkelaxlade fordon och 
175 l/31 l i dubbelaxlade.

ªª Uppfällbar, platsbesparande och stabil utvidgning av arbetsytanªª Rymliga: utdragsskåp, lådor och kyl-/fryskombination
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ªª Gasen i botten med fyra stora kokytor och i diskhoen är där gott om plats till att diska
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Dethleffs säkerhetspaket
Säkerhet har lång tradition hos oss. Sedan mer 
än 20 år tillbaka erbjuder vi regelbunden förar-
utbildning för alla husvagnsentusiaster. Eftersom 
kundernas säkerhet är viktig för oss har Dethleffs 
husvagnar i många år levererats med en omfångsrik 

säkerhetsutrustning som standard. Märkesdäck från 
västeuropeiska tillverkare, förstklassiga chassin från 
AL-KO, AL-KO ATC säkerhetskoppling, AAA-broms 
och mycket mer är standard på alla husvagnar som 
beskrivs i den här broschyren.

ªª  AL-KO AAA-bromsen ser alltid till 
att bromsarna är perfekt inställda

ªª   ALKO Octagon axelstötdämpare 
för optimal väghållning

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäker-
het på högsta nivå

ªª  Märkeschassi från den ledande, 
tyska tillverkaren AL-KO

* Standarutrustning på Camper, Nomad, Beduin och Exclusiv

Heltäckande  säkerhet*

O AL-KO ATC 
+ Komplett  
säkerhetspaketO Stabilt glasfiberför- stärkt tak

O AL-KO AAA broms

Heltäckande säkerhet!

ªª  ALKO AKS förhindrar pendling och 
krängning

ªª  Märkesdäck tillverkade i  
Västeuropa
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Husvagn – för största frihet  
och säkerhet!
Dethleffs kamerasystem – säker körning med 
stort synfält (tillval) 
Dålig sikt bakåt på grund av vibrerande backspeglar 
är en säkerhetsrisk. Med våra innovativa kamera-
system har du alltid koll på vad som händer bakom, 
eller till och med runtom, husvagnen – i briljant 
kvalitet dessutom.

Måste du köra om i en lång motorvägskurva? Eller 
rangera husvagnen utan assistans? Då är backka-
meran en oumbärlig hjälp som även skyddar mot 
kostsamma småskador. 
Vårt Top-View System med 360 graders täckning är 
helt nytt. Systemet analyserar informationen från 
flera kameror på husvagnen i realtid och skapar ett 
fågelperspektiv som visas på bildskärmen. Du ser 
hela tiden vad som händer runt din husvagn – både 
när du kör och står stilla.

Upplev största tänkbara frihet med Mover- 
Autark-paketet (tillval)  
Gör en personlig självständighetsförklaring med 
Truma Dynamic Move Technology®. Med Mover- 
Autark-paketet rangerar du själv husvagnen med 
högsta precision utan assistans. Systemet kör hund-
raprocentigt rakt, även över jämnheter och mindre 
hinder. I paketet ingår en komplett 12 V-strömför-
sörjning med bl.a. batteri, laddare och displaypanel. 
Därmed kan du njuta av friheten i husvagnen även 
utan 230 V-anslutning.

ªª Mover Autark-paket med Truma Mover XT (tillval)

ªª Dethleffs kamerasystem – säker körning med stort synfält (tillval)
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Njutning för ögon och öron
Som tillval finns ljud- och multimediapaket som 
omfattar allt från högtalarförberedelse och radio till 
teve och SAT-anläggningar för multimediala upple-
velser. Multimediapaketen för Beduin och Exclusiv 

är även Bluetooth-förberedda, så att du kan njuta av 
det perfekta semesterljudet via dina egna mobila 
enheter. Få mer information hos din Dethleffs åter-
försäljare om multimedia-möjligheterna.

ªª  Med Skyroof (tillval för urvalda planlösningar) kan du njuta av stjärnhimlen 
inomhus! Skyroof är utrustat med två eller tre öppningsbara takfönster (Heki). 
Baldakinen är försedd med infällda LED-lampor som skapar en magisk ljusstäm-
ning.

ªª  Ljudpaket 1 (tillval):  Komplett 
förberedelse med kvalitetshögtala-
re, subwoofer och förstärkare som 
diskret monterats i möblerna

ªª  Ljudpaket 2 (tillval): Med radio 
och DVD-spelare  

ªª  Multimediapaket (tillval): SAT-anläggning med mottagare, teve, DVD-spelare och ett kraftfullt ljudsystem garanterar största 
nöje för ögon och öron.

70  | 



7170  | 

ªª  Förstklassiga isoleringsvärden 
Ju bättre isoleringen är, desto mindre energi krävs för uppvärmning eller klima-
tanläggning. Bostadsdelen i din husvagn från Dethleffs består av extra tjocka 
sandwichelement med 34 mm väggtjocklek och 42 mm golvtjocklek. Dessa värden 
ligger är klart bättre än genomsnittet och garanterar en förstklassig isolering.

Behaglig miljö
Tack vare en intelligent konstruktion har Dethleffs 
möjliggjort en behaglig miljö i husvagnen även vid 
extrema temperaturskillnader. Dethleffs AirPlus- 
system ser till att den uppvärmda luften cirkulerar 
obehindrat i innerutrymmet. Dessutom har kon-

struktionen förstklassiga isoleringsvärden tack vare 
mycket tjocka sandwichelement. Varmvattenpannan 
från ALDE ger en mycket behaglig och jämnt förde-
lad värme i hela fordonet. Den arbetar utan fläkt och 
är därför perfekt för allergiker. 

ªª  AirPlus överskåpsventilation 
Med AirPlus-systemet skapas en luftcirkulation som förhindrar att kondens-
vatten bildas.

ªª  Golvvärme från TRUMA (inkl. i pris) eller ALDE (tillval) som skapar ett behagligt inomhusklimat och härligt varma fötter – skönt 
om du gillar att gå barfota
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Vinterspecialisten från Allgäu
Allgäu i tyska Alperna – där Dethleffs har sitt hu-
vudkontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar 
och rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål. 
Dethleffs rykte som en äkta vinterexpert har sina 
skäl. Det märks på vår standardutrustning som t.ex. 

integrerad AirPlus-ventilation i takskåpen och en 
mycket välisolerad bodel, men även på möjligheten 
att beställa en bekväm ALDE-varmvattenpanna till 
de flesta modeller.

Vinterbonad: Dethleffs Vinterkomfort paket
En unik specialitet som Dethleffs erbjuder som tillval är Vinterkomfort 
paketen. Med denna utrustning kan du njuta av vintercamping även i riktigt 
låga temperaturer. Här finns många detaljer som gör vinterresan till ett nöje. 
T.ex. isoleringsmaterial i form av ett mycket tätt XPS-skum, isolerade hjulhus 
och en 12 V-uppvärmning av vattenlås och utanpåliggande avloppsrör som 
testats vid rymdfärder och som förhindrar att vattensystemet fryser sönder. 
Elektrisk eller vattenburen golvvärme (beroende på systemet) är en enastå-
ende behaglig komfortdetalj. 
Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt – med vinterduglig fordonsteknik 
från vinterspecialisten Dethleffs. Alla Vinterkomfort paket och delar som 
ingår hittar du i den separata prislistan.
Och dessutom: Din Dethleffs-återförsäljare kan ge dig utförlig rådgiv-
ning när det gäller vintercamping.

ªª  Testad av experter: Beduin med vinterkomfortpaket från ALDE klarar köldtes-
tet i 30 minusgrader i Sverige utan problem

72  | 



7372  | 

Så blir ditt fordon vinterdugligt
ªª  AirPlus ventilerar takskåpen och  
förhindrar därmed kondensbildning

ªª  XPS-isolering och 34 mm väggtjocklek och 
42 mm golvtjocklek för bästa isolering 
även i riktigt låga temperaturer

ªª  Vattenledningarna läggs direkt på värme-
rören och skyddas därmed mot sönder-
frysning (bild: ALDE värmesystem)

ªª  Vattenburen eller elektrisk golvvärme ger 
härligt varma fötter och en jämn värme-
fördelning (bild: ALDE golvvärme)
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Ständigt bättre!
Kvalitet är en kontinuerlig process som startar redan 
när fordonen utvecklas. Redan på ett tidigt stadium 
ser konstruktörerna till att Dethleffs höga kvalitets-
krav uppfylls genom att välja lämpliga material och 
leverantörer samt en perfekt anpassad tillverknings-
process. Våra kvalitetskrav innebär att vi alltid vill bli 
bättre.

Detta rättesnöre betyder framför allt att vi ständigt 
strävar efter att förbättra våra produkter och hitta 
bästa möjliga lösning. Det är en viktig orsak till att 
vi kontinuerligt investerar i forskning och utveckling, 
nya tillverkningsanläggningar och självklart även i 
våra medarbetare.

Det har gjort oss till en av regionens största utbild-
ningsföretag. Vi rekryterar i första hand människor 
som vi själva utbildat. Därefter ser vi till att våra 
medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig.

På det viset kan vi uppfylla våra höga krav lite bätt-
re för varje dag.

Peter Leichtenmüller 
Produktionschef
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ªª  Vi säkerställer vår enastående kvalitetsstandard genom ständiga kvali-
tetskontroller i alla tillverkningssteg och speciella revisioner. 

ªª  Vår praxisorienterade inställning får stort genomslag även i utvecklingsarbetet. 
Inom ramen för våra kundunderstödda utvecklingsprojekt får våra konstruktörer  
ta del av praktiska erfarenheter från våra kunder. 

Kvalitet från A till Ö 
Den som köper en Dethleffs får ett moget fordon 
av högsta kvalitet. Vi har utvecklat vår fabrik i Isny, 
Tyskland till en av de modernaste produktionsan-
läggningarna för fritidsfordon i hela Europa – med 
mycket motiverade medarbetare. 

I mer än 80 år har vårt varumärke stått för kvalitet 
Made in Germany. Denna kombination av erfaren-
het, avancerad kompetens och ett kundorienterat, 
praktiskt tänkande är unikt för branschen.

ªª  Syna gärna våra kort.  
Upplev tillverkningen av våra husvagnar och husbilar på plats! Se baksidan för närmare information.
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Vårt mål: din belåtenhet
Kvalitet betydar för oss ochså perfekt service 
efter köpet!
För att du kan åka på semester utan oro, finns 
där överallt i Europa et stort nätt av kvalificerade 
återförsäljare. Omkring 330 återförsäljare kan snabbt 
och effektivt hjälpa dig. 

På plats finns moderna återförsäljare med vänlig, 
kvalificerad fackpersonal. I verkstäderna är ditt 
fordon i trygga händer. Vi ser till att de anställda har 
mest aktuell kunskap.

Övrigt stöder vi våra partnere bäst möjligt i sina 
ansträngningar för att hjälpa dig snabbt och enkelt. 
Därför har Dethleffs permanent runt 16.000 reserv-
delar i lager. 93% av ordrarna från återförsäljarna 
kan vi skicka inom tre dagar.

Denna typ av hållbar kvalitet tyckar våra kunder om. 
Inte för inte intar vi regelbunden toppplaceringar i 
läsarnas omröstningar i t.ex. fackmagasinet ”Cam-
ping, Cars & Caravans” med ”König Kunde Award”. 
Vi är särskilt fornöjada med specialprisen ”Mest 
familjvänliga märke”.
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Din nya Dethleffs husvagn har en omfattande
fabriksgaranti, som ger dig extra säkerhet.
I tillägg härtill erbjudar Dethleffs en 6 år täthetsför-
säkring på fordonet som standard, som ger säkerhet 

och ökar värdet. (Försäkringen fordrar årliga inspek-
tioner av din Dethleffs återförsäljare mot avgift).

ªª Vårt mål är kundernas belåtenhet.

ªª  6 års tätthetsförsäkring är standard: Dehleffs täthetsförsäkring höjar prisen 
på din begangnade husvagn. (Fordrar årliga inspektioner hos din återförsäljare 
mot avgift)

ªª  Din Dethleffs återförsäljare hjälpar dig gärna med de årliga inspektioner och åtgärdar

Garanti - din säkerhet
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Dethleffs Family Stiftung
Fina ord är inte nog!
„En sann vän till familjen“ visas i handling, inte i 
ord.Det är därför vi grundades 2004 den allmännyt-
tiga FAMILY Stiftung. Den stödjer familjer i nöd och 
sociala institutioner i Tyskland och även i Rumänien. 
I år firar vi stolta 10-årsjubileum av vårt stiftelses 
arbete. Till exempel projektet ...

Äntligen Semester! 
Fri från vardagen - detta möjliggörs med projektet 
„Äntligen semester“ i kostnadsfria, fasta husvagnar 
på vår partners campingplatser. För familjer och 
barnsinstitutioner som annars inte skulle ha möjlig-
het att finansiera en campingsemester till barnen.

Bacova - en gård för ungdomar
Ett annat stort projekt är att bistå Pater Berno Foun-
dation i Rumänien. På ungdomsgården i Temesvar 
utbildas gatubarn och bringas så på rätt spår till en 
bättre framtid. Under många år har vi stött Pater 
Berno i sitt värdefulla arbete. I jubileumsåret done-
rade vi Pater Berno en van för stora byggnadsarbe-
ten på ungdomsgården.

Det rullande kök 
Et lokalt projekt, som vi stöder, är det rullande kök 
från „Krumbach Familienstiftung“ för daghem och 
skolar. Barnen lärar här gemensamt att laga sunt 
mat med lokala, friska produkter. 
Det rullande kök är i övrigt blivit lagat av Dethleffs 
lärlinge, som också har lagat de populära hus-
vagns-sparbössor till stiftelsen.

Hjälp oss! Ditt bidrag flyter helt i FAMILY Stiftung och 
dess projekter.

Skriv till oss, om du har en idé där FAMILY Stiftung 
kan hjälpa: dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth
Executive Assistant

78  | 



7978  | 7978  | 



80  | 80  | 



8180  | 8180  | 



82  | 82  | 

1933 1936 1952 1965 1982

Över 80 år med Dethleffs
1931 Arist Dethleffs, en fabrikör som tillverkar piskor 
och skidstavar, uppfinner husvagnen och inleder där-
med en fantastisk framgångssaga. Ett år senare sker 
jungfrufärden som väcker stor uppmärksamhet, inte 
bara i Dethleffs hemort Isny.  
1936 Företagets avdelning ”Dethleffs Wohnautobau” 
sysselsätter redan sex fast anställda medarbetare. 
Sedan två år tillbaka tillverkar Gbr. Dethleffs OHG 
husvagnar på beställning.
1952 Dethleffs börjar serietillverka husvagnarna 
TOURIST och CAMPER.

1965 Den eleganta modellen SENIOR är dyrast i  
programmet och kostar 15 000 D-Mark.
1982 Dethleffs presenterar den moderna modellen 
NOMAD – med inbyggd gaslåda.
2000 Med sin AERO TOURIST inleder Dethleffs en 
exempellös designoffensiv.
2006 Dethleffs vinner Caravaning Design Award  
för sin flerfunktionella modell VARI med marknadens 
första höjdinställbara dubbelbädd, rymligt och varia-
belt badrum och stor baklucka.  

2008 Dethleffs presenterar den eleganta Family- 
serien som utvecklats i samarbete med fem familjer 
och fyllts med praktiska lösningar.
2010 Premiummodellen CARALINER är den lyxigaste 
husvagn som Dethleffs byggt.
2012 En helt nyutvecklad husvagnsgeneration ser 
dagens ljus och Beduin VIP belönas omgående med 
priset Caravaning Design Award 2012/2013.
2014 Med c‘go och c‘trend ger Dethleffs nybörjarklass 
inom camping ett piggt, nytt ansikt

Milstolpar
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Caravan Nord ApS
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle 
cn@dethleffs.dk · www.dethleffs.se

S

Vi tackar för ditt intresse för våra husvagnar.

Du finnar flera husvangnar i vårt Konpakt-klass katalog.  
Kontakta din Dethleffs återförsäljare eller läs mer på vår hemsida. 

Förbehåll göres för ändringar och fel
Förbehåll göres för att vissa biloder i denna katalog kan innehålla 
alternativa designer eller specialutföranden med tillvalsutrustning. 
Vad som är standardutrustning och vilka tekniska specifikationer 
som ingår i respektiva modell går att utläsa på ett separat blad. 
Färgavvikelser och eventuella tryckfel kan förekomma i den tryckta 
broschyren. Dethleffs förbehållar sig rätten till tekniska ändringar 
uten föregående meddelanden. 

Besök staden Isny i tyska Allgäu - staden där Arist Dethleffs 1931 
uppfann husvagnan och få en fabriksguidning på vår fabrik.  
Kontakta din återförsäljare för mer information. 
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