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Dethleffs mervärde – Symbolförklaring
I Dethleffs husbilar finns en mängd intelligenta idéer och bekväm utrustning som standard. 
Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på 
fordonssidorna. Utförligare information på sidan 130/131.

1  För ett hälsosamt rumsklimat Optimal 
ventilation förhindrar att kondensvat-
ten bildas.

 2  

 

Praktiskt: Kök med stora lådor och vari-
abelt skydd till lågorna för mer arbets- 
och avställningsytor

3  Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv 
med frostsäker vatteninstallation och 
extra förvaringsutrymme

4  Vinteranpassad: Uppvärmt funktions-
golv med frostsäker vatteninstallation

5  Sov Gott: Fasta bäddar med 7-zons 
EvoPoreHRC-madrasser på ergonomiska 
ribbottnar i trä 

 6  Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitets-
program inkl. viktiga förarassistans-
system (antispinn, Hill Holder, HBA 
hydraulisk bromsassistans, Roll-over 
mitigation) 

7 

 

Säker på vägen: AL-KO lågbyggt, bred-
spårigt chassi för säkra och dynamiska 
köregenskaper

8  Väl skyddad: Motståndskraftigt glasfi-
berförstärkt tak som skyddar mot hagel

 9  Lättviktskonstruktion: 3,5 tons-fordon 
för 4 personer och gott om nyttolastka-
pacitet  
(beroende på utrustning)  

 10 

 

Ergonomiskt: Bekväma pilotsäten med 
höjd-/lutningsjustering, stoppade arm-
stöd och bra sidostöd

11  Mer effekt: 95 Ah-batteri med 
AGM-teknik för högre kapacitet, längre 
livslängd och kortare uppladdningstid

12 

 

Flexibel: En bekväm uppfällbar bädd 
ger extra sovplatser (delvis som tillval)

13  Vinterduglig! En tjock isolering och den 
intelligenta grundkonstruktionen gör 
fordonen vinterdugliga enligt EN 1646-1

14  Vinterspecialist! Utmärkt vinter- 
anpassad tack vare påkostad dubbel-
golvskonstruktion.

 15  Välkomnande: 70 cm bred XXL- 
ingångsdörr 

16  Förvaringskung: Extra höga bakre las-
tutrymmen tack vare Dethleffs sänk-
ning av bakpartiet

17  Håll dig kall! Extra stora kylskåp med 
en volym på minst 142 l och frysfack 

18  Långlivad: Träfri konstruktion som inte 
drabbas av röta - med glasfiberklätt 
undergolv

19  Långlivad: Träfri golvkonstruktion som 
inte drabbas av röta – med glasfi-
berklätt undergolv
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Hjärtligt välkommen ...

För över 80 år sedan uppfann företagets grundare 
Arist Dethleffs den första husvagnan i Tyskland. Han 
ville nämligen ha med sig familjen på sina långa 
affärsresor. Familjen, och allt som vi förknippar med 
den, har ett särskilt stort värde för oss. 

Därför är ärlighet och tillförlitlighet viktigt för oss: 
vid rådgivning, försäljning och naturligtvis även vid 
efterföljande service.  
 
 
 
 
 

I varje husbil från Dethleffs finns över 80 års erfaren-
het och den kompetens som våra medarbetare här i 
hemorten Isny im Allgäu besitter – för vår hemort har 
vi förblivit trogna. 

Hjärtligt välkommen till Dethleffs-familjen!

Vänligen
Alexander Leopold
Verkställande direktör
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... till Dethleffs-familjen!
Över 80 års erfarenhet
Husvagnsresans historia började med en idé som 
följdes av många fler. Denna idérikedom har vi be-
varat genom åren. Det kanske är en anledning till att 
Dethleffs husbilar är särskilt praktiska och funktionel-
la än idag.

Kvalitet från Allgäu
Sedan 1931 har vi tillverkat fritidsfordon på orten Isny 
im Allgäu. Den utmärkta kvaliteten talar för att med-
arbetarna identifierar sig med företaget! 

Social kompetens
För oss innebär vår filosofi om en vän i familjen också 
socialt engagemang, t.ex. inom ramarna för den sam-
hällsnyttiga stiftelsen Dethleffs Family.

Omtanke om familjen
Oavsett om det är par, barnfamiljer eller bästa vänner 
– till Dethleffs FAMILY hör alla som vill vara med och 
som tycker det är roligt att tillbringa fritiden mobilt 
och tillsammans med andra.
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Utförandevarianter
  Delintegrerad

Vill du ha ett fordon som klarar vardagen 
och har alla bekvämligheter? Då är de 
delintegrerade husbilarna helt rätt för dig. 
Med låg fordonshöjd och dynamiska köre-
genskaper är de perfekta för alla som ger 
sig ut på upptäcktsfärd även utanför motor-
vägarna. Att köra genom små byar eller över 
bergspass är inga problem. Delintegrerade 
husbilar med uppfállbar bädd finns i serierna 
Trend och Magic Edition T-4.

  Integrerad

Den välisolerade förarhytten är integrerad i 
boutrymmet, vilket ger en märkbar platsbe-
sparing. En uppfällbar bädd ovanför förar-
hytten ger en extra sovplats. Körkänslan i 
en integrerad husbil kan inte jämföras med 
något annat. Den stora panoramaframrutan,
den effektiva bullerdämpningen och den 
generösa rumskänslan gör varje åktur till  
en upplevelse.

  Alkov

Särskilt omtyckt bland familjer och alla 
andra som vill ha gott om plats och mycket 
förvaringsutrymme. Barn gillar verkligen 
alkoven, som är en mysig sovplats ovanför 
förarhytten. Med sina generösa mått är 
alkovbädden även perfekt för långa vuxna. 
alkoven fungerar även utmärkt som extra 
förvaringsutrymme om den inte används
som bädd.
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T 15 T 6717 T 6757 T 7057 DBM T 7057 EBT 11T 4T 2T 1

Globebus Active*
Så kort, med så bra utrustning | från sidan 16

Trend**
En perfekt start | från sidan 32

Delintegrerad

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 l, extra bred 
ingångsdörr eller extra höga bakre lastutrymmen för mer krävande 
transporter – Trend är en perfekt början på Dethleffs husbilsvärld. 
Med den uppfällbara bädden (ingår i Trend för Sweden) har den upp 
till fyra fullvärdiga sovplatser!

Med en bredd på endast 215 cm och en total längd från 599 cm är 
Globebus mycket kompakt, flexibel och fullständigt anpassad för var-
dagen. En nyhet är det omfattande Active-paketet för en sensationell 
komplett utrustning (ingår i Globebus Active Edition i Sverige)

Globebus Delintegrerad

Bredd 215 cm

Höjd 262 cm

Total längd från 599 till 678 cm

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 287 cm

Total längd från 696 till 741 cm

* Globebus Active marknadsföras i Sverige som Globebus Active Edition. ** Trend marknadsföras i Sverige som Trend for Sweden 76  | 



T 1 EBT 1 DBMT 7051 EBT 7051T 6671T 6651T 6611T 6601T 5901

Perfekt för alla som älskar det enastående. Här förenas övertygan-
de planlösningar, överraskande utrustning och excellent design i 
en unik symbios. I utrustningslinjen Black är dynor av äkta läder 
standard!

Mer utrustning – mer komfort – mer säkerhet! Advantage erbjuder 
övertygande mervärde för husbilsägare med höga krav. Utrust-
ningen av toppkvalitet, den snygga designen och den fullständigt 
rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen utan träkomponenter kom-
mer att övertyga även dig. 

Advantage***
Mer, mer, mer … | från sidan 48

Magic Edition****
Förtrollande annorlunda | från sidan 64

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 272 cm

Total längd från 731 till 768 cm

Delintegrerad

Advantage Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 640 till 740 cm

*** Marknadsföras i Sverige som Master Class Truma eller Alde **** Magic Edition marknadsföras i Sverige som Scandinavian Magic 8  | 



T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2T 7151-4 EBT 7151-4 DBM

Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtect-Plus är Esprit-modellerna lämpade även för 
de kyligaste temperaturerna. Ytterligare kännetecken: Enastående 
interiördesign och en fantastisk utrustning

För ännu mer flexibilitet är Magic Edition T-4-modellerna utrustade 
med uppfälbara bäddar som standard.
Utrustningslinjerna Black och White står för högsta designkrav och 
olika utrustningsalternativ. 

Magic Edition T-4*****
Förtrollande annorlunda | från sidan 64

Esprit******
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 82

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 285 cm

Total längd från 731 till 768 cm

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 728 till 763 cm

*****Magic Edition marknadsföras i Sverige som Scandinavian Magic ****** Marknadsföras i Sverige som Master Class Truma eller Alde 98  | 



I 7051 EBI 7051I 6671I 6651I 6611I 6601I 5901I 15I 11I 4I 2I 1

Globebus Active*
Så kort, men så bra | från sidan 16

Advantage**
Mer, mer, mer … | från sidan 48

Integrerad

Mer utrustning – mer komfort – mer säkerhet! Advantage erbjuder 
övertygande mervärde för husbilsägare med höga krav. Utrust-
ningen av toppkvalitet, den snygga designen och den fullständigt 
rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen utan träkomponenter kom-
mer att övertyga även dig.

Med en bredd på endast 215 cm och en total längd från 600 cm är 
Globebus mycket kompakt, flexibel och fullständigt anpassad för 
vardagen. En nyhet är det omfattande Active-paketet för en sensa-
tionell komplett utrustning (ingår i Globebus Active Edition)

Globebus Integrerad

Bredd 215 cm

Höjd 262 cm

Total längd från 600 till 675 cm

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 637 till 737 cm

* Globebus Active marknadsföras i Sverige som Globebus Active Edition ** Advantage marknadsföras i Sverige som Master Class Truma eller Alde 10  | 



I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2I 6810-2I 1 EBI 1 DBM

Magic Edition***
Förtrollande annorlunda | från sidan 64

Esprit****
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 82

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 272 cm

Total längd från 731 till 768 cm

Perfekt för alla som älskar det enastående. Här förenas övertygan-
de planlösningar, överraskande utrustning och excellent design i 
en unik symbios. I utrustningslinjen Black är dynor av äkta läder 
standard!

Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtect-Plus är Esprit-modellerna lämpade även för 
de kyligaste temperaturerna. Ytterligare kännetecken: Enastående 
interiördesign och en fantastisk utrustning.

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 728 till 763 cm

*** Magic Edition marknadsföras i Sverige som Scandinavian Magic **** Esprit marknadsföras i Sverige som Master Class Truma eller Alde 1110  | 



A 6820-2 A 7870-2

A 5887 A 6977

Esprit Comfort*
Otroligt mycket plats för alla årstider | från sidan 98

Alkov

Enorma förvaringsutrymmen, generöst med plats, fullständigt 
vinteranpassad tack vare högt dubbelgolv. Esprit Comfort är den 
praktiska av Dethleffs husbilar. Med sina enkelbäddar i alkoven 
intar ALPA-planlösningen A 6820-2 en unik position.

Esprit Comfort Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 323 cm

Total längd från 733 till 858 cm

Trend
Till våren 2016 kommer också en 
Trend Alkov att erbjudas - läs mer 
på www.dethleffs.se

*Esprit Comfort marknadsföras i Sverige som Master Class Truma eller Alde 12  | 12  | 



GB/IRL Motorhomes 2016
Premium class

M
otorhom

es 2016 | Prem
ium

 class

Mobil lyx …
... i dess vackraste form
Att resa på högsta nivå – det är för detta ändamål vi 
har utvecklat modellerna i Dethleffs lyxklass. Upplev 
mobil frihet på bästa sätt. Högkvalitativ utrustning 
med förstklassiga material och framför allt med 
mycket plats – Globetrotter-modellerna XL I och XXL 
A kombinerar det bästa från mer än 80 års Dethleffs- 
erfarenhet i varje husbil

I den separata katalogen för Dethleffs lyxklass 
presenterar vi alla modeller i detalj! En kort be-
skrivning hittar du här:

Globetrotter XL I (Integrerad) 
Dynamisk komfort

En vinteranpassad och rymlig husbil i lyxklass som 
ända bara är drygt 3 meter hög - Globetrotter XL 
erbjuder lyx av ett speciellt slag. Trots generös ut-
formning behöver man här inte avstå från dynamik! 
Globetrotter XL skapar därmed sitt eget segment un-
der de lyxigaste modellerna: den smarta lyxklassen. 
 

Globetrotter XXL A (Alkovmodell)
Res med stil

Globetrotter XXL sätter standarden! När det gäller 
miljö, utrymme och lastviktsreserver gör den inga 
kompromisser. En tystgående och urstark Common 
Rail-dieselmotor passar perfekt in i den lyxiga 
helheten och ger en idealisk dragbil även för tunga 
släpvagnar.

Beställ Dethleffs lyxklasskatalog – 
fråga din Dethleffs återförsäljare eller 
läs katalogen på www.dethleffshusbil.se.

1312  | 12  | 
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Globebus Active

Ibland är mindre helt enkelt mer. Med den 
kompakta Globebus Active tar du dig fram 
på smala lands- och bergsvägar eller trånga 
gator utan problem. Detta fordon kombi-
nerar skåpbilens smidiga yttermått med 
komforten i en multifunktionell husbil. 

Nyhet: Active-paketet (ingår som standard) 
innehåller allt som gör semestern bekväm 
och säker: kraftfull 2,3 l MultiJet-motor med 
96 kW (130 hk), klimatanläggning i förarhyt-
ten, farthållare, airbags, stort panorama-tak-
fönster och mycket mer.

Fördelar med Globebus  
ªª Det omfattande Active-paketet ingår i standardutrustningen
ªª Kompakta fordonsmått: Bredd 215 cm, höjd 262 cm
ªª Två modeller under 6 meter totallängd
ªª  Dynamic-design: gott om plats i innerutrymmet och kompakta yttermått
ªª  Flerdelat, lättreparerat bakparti med energisnåla LED-baklyktor med mycket  
lång livslängd

ªª Valvdörrar med insektsskydd
ªª Bekvämt: Elektrisk trappa

Kort och gott

*Integrerad
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Globebus Active

Globebus Active – Delintegrerad
Globebus Active delintegrerad är kompakt 
och sportig som en van. Den rör sig också 
på samma sätt: det lågbyggda Fiat-chassit 
och den låga totalhöjden gör att den har bra 
väghållning. Den kraftfulla motorn på 130 
hk står för körglädjen. Du kommer snabbt 
att glömma att du är ute och kör med en 
fullstor husbil.  

Globebus Active – anpassad för både 
semester och vardag! Förstahandsvalet för 
aktiva husbilsägare. 

Genomtänkt: Den aerodynamiskt utformade 
förarhytten sänker bränsleförbrukningen 
och har som standard ett stort, uppställbart 
panoramafönster som också släpper in ljus 
och luft i fordonet. 

ªª  Rullgardiner i förarhytten: Skydd mot värme, kyla 
och nyfikna blickar

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och luft till förarhytten

Globebus Active Delintegrerad

Bredd 215 cm

Höjd 262 cm

Total längd från 599 till 678 cm

18  | 18  | 



DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

ªª  Stort öppningsbart takfönster i förarhytten ªª Snygg säkerhetsdetalj: LED-varselljusªª  Backspeglarna justeras och värms upp elektrisktªª  Harmonisk fulländning av designen: Förar-
hyttströskel med stegplatta i massivt aluminium.

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Imperialblå/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 6205

ªª Vit Standard ªª  Imperialblå/vit (tillval) 
Kodnr 5426

1918  | 18  | 



Globebus Active

Globebus Active – Integrerad
Den kungliga klassen i kompakt format! 
Globebus Integrerad har ett iögonfallande 
utseende – kompakt med aktiva köregen-
skaper och utmärkt design. Resan i sig är 
en fantastisk upplevelse tack vare den stora 
panorama-vindrutan och det extremt gene-
rösa utrymmet i förarhytten.

Den praktiska uppfällbara bädden hör till 
standardinredningen och är upp till 150 

cm bred. Den kan fällas ut extra långt ned 
– finns på begäran även i eldrivet utföran-
de. På dagen fälls den upp och är nästan 
osynlig under förarhyttens tak. En stor 
fördel med denna konstruktion är att både 
sittbänken och bordet kan användas även 
när bädden är nedfälld. 

Belönad med Caravaning Design Award.

ªª  Den uppfällbara bädden (standard) har en liggyta 
med en bredd på upp till 150 cm

ªª  Fördel Integrerad: Eftersom förarhytten är precis lika bred som bodelen gör integrationen av de två att 
boutrymmet utvidgas betydligt.

ªª  Rundad vindruta med enastående panoramavy 

Globebus Active Integrerad

Bredd 215 cm

Höjd 262 cm

Total längd från 600 till 675 cm

20  | 



ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet  
gör att alla delar som kan behöva servas är  
lättåtkomliga 

ªª Elegant infällda LED-varselljus ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor

ªª  Rullgardiner i förarhytten skyddar mot kyla, 
värme och nyfikna blickar

ªª  Vit Standard ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

2120  | 



Globebus Active

Fler boendeidéer 
Inredningen med överskåp som är insvängda nedtill 
skapar en härlig rumskänsla. En smart detalj: Alla 
kablar ligger dolda i installationskanalen undertill. 
Spotlights, eluttag och högtalare kan eftermonteras 
enkelt och individuellt. 

I Gloebus kan den varma trädekoren Calva Apfel 
kombineras med de smakfullt matchande inredning-
arna Namib eller Solana.

ªª  Calva Apfel 

ªª  Calva Apfel | Namib: Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och luft till förarhytten

ªª Namib

ªª Solana

22  | 



ªª Calva Apfel  | Solana: Enkelbäddskomfort i Kompakt-klassen. Men även när det gäller rumskänslan övertygar modell I 4
2322  | 



Globebus Active

Mer sovkomfort

I Globebus Active hittar du en mängd olika sov-
rumsindelningar. Oavsett vad du bestämmer dig för 
använder vi Dethleffs Sov Gott-system i alla bädd-
varianter, vilket garanterar en förstklassig sovkom-

fort. Till detta hör EvoPoreHRC-madrasser av högsta 
kvalitet från Schweiz och ergonomiska ribbottnar. 
Detaljerad information om detta hittar du på s. 116.

ªª T/I 11: Tvärgående dubbelbäddar gör att utrymmet kan utnyttjas optimalt och ger stora förvaringsutrymmen undertill

ªª  Den uppfällbara bädden i de integrerade modellerna har en liggyta som är 
upp till 150 cm bred

ªª  Högsta sovkomfort tack vare Sov Gott-systemet inklusive de utmärkta Evo-
PoreHRC-madrasserna med 7 zoner

Härligt utsövd!

24  | 



ªª T/I 4: Perfekt även för långa personer: 205 och 210 cm långa bäddar
2524  | 



Globebus Active

Mer matlagningsglädje

Trots sina kompakta mått erbjuder köket i Globebus 
Active allt du behöver för att trolla fram regionala 
delikatesser på semestern. Gashäll med 3 plattor, 
diskho med varmvattenförsörjning, kylskåp med 

frysfack och gott om förvaringsutrymme t.ex. i de 
stora lådorna med Softclose-teknik som är enkla att 
fylla och tömma.

ªª Gashällen med 3 plattor och diskhon döljs under eleganta lock i rökglas när de inte används

ªª  Kylskåpet på 90 l har ett frysfack som rymmer 8 l – tillräckligt för att 
förvara en massa glass eller isbitarna till drinken

ªª Lättgående lådor med mycket plats

Kök på hjul

26  | 



Mer badrumskomfort

I Globebus Active-modellerna (inte T/I 2) finns det 
praktiska flexibla badrummet med svängbar vägg. 
På så sätt kan rummet utnyttjas dubbelt:  

som rymligt toalettutrymme eller separat, plastklädd 
duschkabin.  

ªª Den indirekta belysningen ger en stämningsfull atmosfärªª  Vänd på den bakre väggen så blir toalettutrymmet till en plastklädd duschkabin

Två i en

2726  | 



Globebus Active

MerVärde
Med sitt omfångsrika utrustningspaket Active är 
Globebus Active utmärkt utrustad redan från början. 
 

De standardmässiga chassi-komponenterna som 
förarhyttens klimatautomatik, elektriska speglar och 
2,3 l Mjet-motor med en effekt på 96 kW (130 hk) 
utgör tillsammans en prisfördel.

ªª Den indirekta belysningen ger en stämningsfull miljö

ªª  Flexibelt placerbara spotlights för 
optimal rumsbelysning 

ªª  Kraftfull Truma Combi 6 värmepanna 
med inbyggd varmvattenberedare 
(10 l)

ªª  Praktisk nödbädd i sittgruppen (tillval beroende på  
planlösningen)

ªª  Behagligt inomhusklimat tack vare Air Plus bakre ventilation 
av överskåpen

ªª  Radioförberedelse inklusive högta-
lare, kabelanslutningar och antenn

ªª LED-innerbelysning i klädskåp
ªª  De stora takluckorna i klarglas släpper in ljus och luft i 
fordonet.

28  | 28  | 



ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP (standard) 
och viktiga förarassistanssystem Se s. 120

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd  
mot hagel

ªª  Ger ett bra klimat: Klimatautomatik i förarhytten

ªª  Håller myggorna borta: lättgående och stabil 
rullgardin med insektsnät

ªª För avslappnad körning: Farthållare

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor

ªª  Perfekt för förvaring: Stort lastutrymme i bakpartiet 
med en extra lucka på vänster sida
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Trend

Nya Trend är perfekt för alla som gärna 
reser sportigt – och till ett attraktivt pris. 
Den övertygar med sitt stilrena utförande, 
perfekta kvalitet från Allgäu och många 
ovanliga utrustningsdetaljer. Hit hör exem-
pelvis den rötsäkra Lifetime-Smart-golvkon-
struktionen.

Den uppfällbara bädden, som kan fås till alla 
Trend-modeller (ingår i Trend for Sweden), 

ger maximal flexibilitet. Med den får du en 
extra sovplats i en handvändning. 

Från och med våren 2016 finns Trend även 
som prisvärd alkovmodell. Mer information 
finns på www.dethleffs.se

Fördelar med Trend 
ªª Toppförhållande mellan pris och kvalitet
ªª Uppfällbar bädd ingår i alla Trend for Sweden-modeller
ªª  Hållbar kvalitetskonstruktion med glasfiberklätt tak och Lifetime-Smart- 
golvkonstruktion

ªª Modern interiör i 2 designlinjer
ªª Högt kylskåp på 142 l med stort frysfack
ªª 70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg
ªª Stora bakre lastutrymmen med en höjd på upp till 115 cm
ªª  Stora nyttolastreserver trots 4 personer tillåtna vid 3,5 tons tillåten totalvikt 
(beroende på utrustning)

En perfekt start

32  | 32  | 



3332  | 32  | 



Trend

Trend – Delintegrerad
Det lågbyggda, bredspåriga Fiat-chassit 
(standard) ger Trend T utmärkta köregen-
skaper. Detta sportiga intryck understryks 
också av den dynamiska, markerade förar-
hyttshuven med stort, uppsällbart fönster 
(ingår i Trend for Sweden) och den moderna 
designen. Det som främst utmärker Trend 

är dock dess funktionalitet. Den är utrustad 
med Dethleffs sänkta bakparti som stan-
dard och erbjuder därför stora bakre lastut-
rymmen med en höjd på upp till 115 cm och 
med luckor på vänster och höger sida. 
Den ovanligt breda bodelsdörren med sina 
70 cm ger utökad komfort.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª På begäran kan du få en L-formad sittgrupp med ett fristående bord som är höj- och sänkbart (tillval)ªª  Rullgardiner i förarhytten: Skydd mot värme,  
kyla och nyfikna blickar (ingår i Trend for Sweden)

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 287 cm

Total längd från 696 till 741 cm

34  | 34  | 



ªª  Stort uppställbart takfönster i förarhytten (ingår i 
Trend for Sweden)

ªª  Både snyggt och säkert: LED-varselljus (ingår i 
Trend for Sweden)

ªª Vit Standard ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled 

ªª Markant bakljushållare
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Trend

Den moderna interiören i Trend präglas av de creme-
färgade överskåpsluckorna med högglansyta. Möbel-
stommarna är tillverkade i den vackra möbeldekoren 
Virginia Eiche med grov ytstruktur. Som alternativ 

utan pristillägg finns möbelstommarna i dekoren 
Topaz Apfel. Till varje trädekor kan du välja mellan 
två textilinredningar. 

ªª Virginia Eiche

ªª  T 7057 Virginia Eiche  | Unique:  Dekoren Virginia Eiche utmärker sig genom moderna, raka linjer och kompletteras perfekt av  
inredningen Uniques svala ytor med ljusa och mörka kontrastfärger. (Bilden visar tillvalet  
L-formad sittgrupp) 

ªª Sporty ªª Unique

ªª Uniqueªª Sahara

Fler boendeidéer 

ªª Topaz Apfel (Alternativ dekor utan pristillägg)
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ªª  T 6757 Topaz Apfel | Sahara:  Trädekoren Topaz Apfel ger interiören ett varmt, hemtrevligt intryck. Inredningen Sahara matchar på ett elegant sätt och är mycket tåligt mot smuts tack 
vare sin mikrofiber-yta.
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Trend T 6717

Fler boendeidéer – på mindre än 7 m
Den populära modellen T 6717 EB är precis 696 cm 
lång och har trots det många detaljer som är viktiga 
för husbilsresenärer: Bekväma enkelbäddar, ett stort 
klädskåp, högt kylskåp på 142 l och ett gigantiskt 

bakre lastutrymme där till och med elcyklar eller en 
vespa får plats! I Trend for Sweden ingår även en 
elektrisk uppfällbar bädd med två extra sovplatser 
ombord.

ªª  T 6717 Virginia Eiche | Sporty: Alltid inom räckhåll: stort, 
upplyst klädskåp för kavajer, blusar och allt annat som man 
helst transporterar hängande på galgar. 

ªª  T 6717 Virginia Eiche | Sporty: Fullt utrustat L-format kök 
med mycket förvaringsutrymmen och arbetsytor! Det höga 
kylskåpet på 142 l har en elegant, blanksvart yta.

ªª  T 6717 Virginia Eiche | Sporty: Trots det höga, bakre lastutrymmet där till 
och med elcyklar kan transporteras, har enkelbäddarna gott om utrymme i 
höjdled
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ªª  T 6717 Virginia Eiche | Sporty:  Standard i Trend-modellerna är en barsittgrupp med sidomonterat bord som enkelt kan förlängas med en iläggsdel.  
Praktiskt: 230V-uttaget i fotutrymmet eller direkt under överskåpet.
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Trend

COMFORT & STABILITY

Mer sovkomfort
Vi vet att förstklassig sovkomfort har högsta prioritet 
för våra kunder. Därför använder vi uteslutande en 
perfekt avvägd kombination av EvoPoreHRC-madras-
ser av högsta kvalitet från Schweiz och ergonomiska 
ribbottnar som underfjädring i Trend-modellerna. 

Din personliga smak avgör valet mellan enkel- och 
dubbelbäddar. I Trend hittar du båda varianterna i 
två olika modeller. 
 
 

De uppfällbara bäddarna som ingår i Trend for 
Sweden erbjuder extra sovplatser! De är elektriskt 
justerbara och även de utrustade med förstklassiga 
EvoPoreHRC-madrasser med 7 zoner. 

ªª  Elektr. uppfällbar bädd (ingår i Trend for Sweden)! Beroende på modell innebär 
det en eller två extra sovplatser som blir tillgängliga med en knapptryckning

ªª  T 6717:  Under de bekväma enkelbäddarna finns ett extra högt lastutrymme – 
perfekt för att transportera elcyklar eller en vespa
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ªª T 7057 DBM: Kingsizebäddar är lätta att ta sig upp i från tre sidor. På så sätt kan du kliva upp utan att väcka personen bredvid dig.
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Trend

Mer matlagningsglädje
På semestern är matlagning extra roligt. I Trend 
finns ett komplett utrustad L-format kök med inred-
ningsdetaljer som du annars bara hittar i mycket 
dyrare modeller, till exempel det stora, höga kyl-

skåpet som rymmer 142 l eller bekväma lådor med 
Softclose-teknik.

ªª  Det L-formade köket har både arbetsytor och gott om 
förvaringsutrymme

ªª  Lådorna går på hjul och stängs mjukt och tyst tack vare 
Softclose-tekniken.

ªª  På gasspisen med 3 plattor kan du förverkliga även  
utmanande matlagningsidéer.

ªª  Det smala och därmed platssparande höga kylskåpet på 142 l har ett praktiskt 
frysfack och en låda för höga flaskor. 
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Mer badrumskomfort
Det är skönt att veta att det egna badrummet ligger 
bara några steg bort. Oavsett om det används för 
en snabb uppfräschning på resan eller den dagliga 

hygienen på semestern har Trend en mängd praktis-
ka idéer! 

ªª  I vissa modeller kan duschkabinen och toalettutrymmet kombineras till ett stort badrum som sträcker sig över hela fordonsbredden. 

ªª  På torkstången i duschkabinen kan 
blöta kläder hängas på tork 

ªª  Blandare av hög kvalitet med 
keramiska packningar

ªª Används ofta: Spegel med handdukshållare i dörren (beroende på modell)
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Trend

MerVärde
Nya Trend har ett övertygande mervärde:
Kvalitet, utrustning, lång livslängd och en mängd 
praktiska idéer. 

Sportiga personer och alla som reser med stort 
bagage kommer att älska de stora bakre lastutrym-
mena. Tack vare det sänkta bakpartiet (standard) är 
de extra höga och kan lastas i från båda sidorna.  

ªª  Här visas viktig fordonsinformation 
på ett överskådligt sätt

ªª  Många 230V-uttag i bodelen och 
det bakre lastutrymmet

ªª  Genomtänkt: Belysning och 230V-uttag i det bakre  
lastutrymmet

ªª  Behagligt inomhusklimat tack vare Air Plus bakre  
ventilation av överskåpen

ªª  Den indirekta belysningen skapar en underbart mysig stämning på kvällen 
(ingår i Trend for Sweden)

ªª  Praktiskt: Stuvfack vid ingången 
(beroende på modell)

ªª  Barnsäker: Isofix-fästen för  
bilbarnstolar finns som tillval!

ªª  De stora takluckorna i klarglas (Mini-Heki) släpper in ljus 
och luft i fordonet 
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ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP (standard) 
och viktiga förarassistanssystem Se s. 120

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd 
mot hagel

ªª  Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra  
köregenskaper 

ªª  Den rötsäkra golvkonstruktionen är skyddad från 
skador tack vare en glasfiberplatta 

ªª  70 cm bred ingångsdörr med elstyrt trappsteg! 
Fönster och centrallås ingår i Trend for Sweden

ªª  Garagen i bak vid EB-modellerna är extra hög och 
lastbar från båda sidor

ªª Markant bakljushållare
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Advantage

Nya Advantage: namnet säger allt! Mer 
komfort, mer säkerhet, längre livslängd, 
fler idéer! Från det 142 l stora kylskåpet 
(standard) via de extra breda dörrarna till 
boutrymmet till den generösa sittgruppen – 
Advantage imponerar med många idéer och 
ett sensationellt förmånligt pris.

För att du även ska kunna njuta av allt annat 
riktigt länge bygger även Advantage på 
Dethleffs nya Lifetime-Plusteknik. Det bety-
der: träfri konstruktion som inte drabbas

av röta! Tak och golv skyddas av glasfiber-
plattor och den mycket täta, vattenavvisan-
de XPS-isoleringen håller värme och kyla 
ute. 

Mer än övertygande är också den lätta kon-
struktionen hos Advantage: Den är godkänd 
för 4 personer vid 3,5 t totalvikt (beroende 
på utrustningsnivå) och har ändå
reserver för extralast.

Fördelar med Advantage 
ªª X-tra large: Generös sittgrupp med harmoniska former i alla modeller
ªª Energisnål LED-belysning invändigt
ªª  Ny köksdesign med flexibelt spisskydd och lådor. Praktiskt: Fällbar extra arbetsyta 
på alla modeller

ªª  Smalt högt kylskåp på 142 l (varav 15 l frysfack) och praktisk flaskförvaring
ªª  Bekväm: Extra bred dörr till boutrymmet (70 cm) gör det lätt att gå in och ut, inkl. 
insektdörr som standard

ªª Utdragbar låda för gasflaskor så att du enkelt kan byta flaska
ªª Låg totalhöjd på endast 276 cm

Mer, mer, mer …

*Integrerad
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Advantage

Advantage – Delintegrerad
Dynamikexperterna
Med den nya, särskilt aerodynamiskt utfor-
made takhuven vidareutvecklar Advantage 
T inte bara designen hos nya Ducato på ett 
smart sätt, utan kopplar den samtidigt till 
praktiska fördelar som lägre vindbrus och 
minskad bränsleförbrukning. 

Finesserna ligger i detaljerna, t.ex. leder 
integrerade vattenkanaler bort regnvatten 
över vindrutan och bakpartiet. Det skyddar 
dig mot regnstänk när du kliver in.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och 
luft i förarhytten (ingår i Master Class)

ªª  Noce Solista  | Baku: De stora takfönstren är infattade med en elegant baldakin och gör sittgruppen ljus 
och lutning (ingår i Master Class) (Bild visar L-sittgrupp, som är standard på I och tillval på T i Sverige)

Advantage Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 640 till 740 cm
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ªª  Vattenkanaler leder bort regnvatten över  
vindrutan och bakpartiet

ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled 

ªª  Skydd mot värme, kyla och nyfikna blickar:  
Rullgardiner för vind- och sidorutor (ingår i 
Master Class)

ªª  Både snyggt och säkert: LED-varselljus (ingår i 
Master Class)

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª Vit Standard 
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Advantage

Advantage – Integrerad
Välkommen till den kungliga klassen!
Att resa i Advantage I är en härlig upplevel-
se, inte minst tack vare den stora panora-
mavindrutan som bjuder på en grandios 
utsikt och den mycket väl bullerdämpade 
instrumentpanelen.

En annan oslagbar fördel är den uppfällba-
ra bädden i XXL-format (standard) med en 
liggyta på 195 x 150 cm, ribbotten och
kallskumsmadrass i högsta kvalitet. Under 
dagen är den nästan osynlig under förarhyt-
tens tak.

ªª  Standardutrustning: Den bekväma uppfällbara 
bädden med EvoPoreHRC-madrass och ribbotten

ªª  Loraine Walnut (tillval)  | Namib: Bokomfort med textilier av hög kvalitet och stämningsfull belysning (bild 
med indirekt belysning som ingår i Master Class) (L-sittgrupp är standard på I och tillval på T i Sverige)

ªª   Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varmlufts- 
kanal i instrumentpanelen från uppvärmningen av 
bodelen

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 637 till 737 cm

52  | 



ªª  Hängande speglar av husbilstyp för ett ostört 
synfält

ªª  Rullgardinerna i förarhytten (standard) mörklägger 
samtidigt som de isolerar 

ªª  Vit Standard ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª  Som standard: förarhyttsdörr för lätt insteg och 
med elektr. försterhiss.

ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet  
gör att alla delar som kan behöva servas är  
lättåtkomliga 5352  | 



Advantage

Fler boendeidéer 
Inredningen i Advantage är inte bara elegant utan 
har även många praktiska lösningar. Överskåpen 
smalnar av nedtill och ger därför märkbart mer 
ståhöjd och i de integrerade installationskanalerna 
löper kablarna prydligt och skyddat. 
 

Du kan välja mellan två-färgade och totalt fyra att-
raktiva inredningar (delvis tillval). 

ªª  Noce Solista | Chevron:  X-tra large: Generös sittgrupp med harmoniska former i alla modeller. Praktiskt: 230V- och USB-uttag 
finns direkt under överskåpet. (bild med L-formad sittgrupp, standard i Sverige på I, tillval på T)

ªª Noce Solista

ªª Baku ªª Chevron

ªª Namib (tillval)ªª Muscat (tillval)

ªª Loraine Walnut (högglansyta | tillval)
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ªª  Loraine Walnut (tillval) | Muscat: Den exklusiva trädekoren Loraine Walnut med överskåp i högglans skapar en stilfull och trivsam atmosfär (bild med L-formad sittgrupp, standard i Sverige på I, tillval på T)
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Advantage

Mer sovkomfort …
... Innebär för oss: Toppmoderna sovsystem och 
mysiga men ändå funktionella sovrumsindelningar. 
I Advantage hittar du alla tänkbara bäddvarianter. 
Vilken du bestämmer dig för beror på dina behov. 
Gemensamt för alla är att de är utrustade med den 

allra modernaste sovtekniken, som de fantastiska 
EvoPoreHRC-madrasserna från Schweiz. Mer informa-
tion om detta hittar du på sidan 116.

ªª T 7051 DBM: Det stora förvaringsutrymmet under bädden är mycket lättillgängligt

ªª  Bra garderob under enkeltbäddarna (vid tillval häga bäddar)

ªª  Perfekt balanserade sovsystem med toppmoderna EvoPoreHRC-madrasser 
garanterar god sömn
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ªª T 7051 DBM: Dubbelbädd med gott om plats – lättillgänglig från tre sidor
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Advantage

Mer matlagningsglädje
Advantage ger mer – även när det gäller att laga 
mat! I det nyutvecklade Gourmet-kökscentret utnytt-
jas platsen på bästa möjliga sätt. Dessutom är spis-
skyddet delat. Det spelar ingen roll om du behöver  
 

en, två eller tre plattor. Du har bara framme så
många plattor som du behöver, resten är tillgängligt 
som arbetseller förvaringsyta. Och den kan göras 
ännu större med en praktisk uppfällningsbar del.

ªª  I de praktiska lådorna med Softclose-teknik får du enkelt 
plats med allt. Höga flaskor får plats i det praktiska  
utdragbara skafferiet (i vissa modeller)

ªª  Kylskåp på 142 l med frysfack på 15 l I den nedersta lådan 
kan höga flaskor förvaras stående 

ªª  Det ovannämnda blir extra snyggt med en bakvägg som är klädd i samma 
ytmaterial som köket

ªª  Önskas mer arbetsyta? Med en handvändning fäller du ut den praktiska 
extraplattan.
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Mer badrumskomfort
Eleganta badrum med hemtrevlig trädekor, 
högglansytor, vändbara väggar som gör om toalet-
tutrymmet till en plastklädd duschkabin - Advantage 

har riktiga badlandskap och många överraskningar i 
beredskap. 

ªª  Sanitetsutrymme och dusch kan kombineras till ett stort badrum som kan avgränsas från sovrummet med en jalusi. I duschen går 
det även att hänga upp blöta kläder (7051 EB och DBM)

ªª  Dörrhandtag av hushållsstandard 
(7051 EB och DBM)

ªª  Duschkabinen blir till torkskåp  
(i vissa modeller) 

ªª Modern design i badrummet: Högglansytor och stora speglar
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Advantage

MerVärde
Det är inte för inte som Advantage hör till de mest 
sålda modellerna i Dethleffs utbud. Här förenas 
designtekniska anspråk, stil och vacker inredning på 
ett enastående sätt. Men även när det handlar om  
 

ren fakta övertygar den med ordentliga fördelar, till 
exempel den rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen 
som garanterar en lång livslängd för husbilen.

ªª  Säkert: Alla sittplatser har 3-punktsbälte och stabilt nackstöd som kan ställas 
in i höjdled

ªª Den vackra indirekta belysningen ingår i Master Class

ªª  Perfekt nätaggregat - men minst fem 230 V respektive 
USB-uttag

ªª Flyttbara spotlights för optimal rumsbelysning

ªª Säkert: Steg med nattbelysning
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ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP och viktiga 
förarassistanssystem se sidan 120

ªª  Markanta och säkra: Integrerade bakljus med 
LED-ljuslist

ªª  Dörrar med insektsskydd och elektriskt trappa 
som standard

ªª  Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra  
köregenskaper 

ªª  Bekvämt: Utdragbar låda för gasflaskor gör det 
lätt att byta flaska

ªª  Stora bakre garager. Enkeltbäddarmodeller  
erbjuds i tre versioner!

ªª  Extra breda dörrar till boutrymmet (70 cm).  
Fönster och centrallås ingår i Master Class

Ingår i Master Class
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Magic Edition

**T 7151-4*T 7151-4

Med sin extravaganta look attraherar de 
exklusiva Magic Edition-modellerna alla som 
uppskattar utrustning och design utöver det 
vanliga. Ett extra plus när det gäller lastka-
paciteten är att de aktuella modellerna har 
bantats ner betydligt jämfört med föregå-
ende modeller tack vare modern lättvikts-
teknik 
 
 

It‘s Magic!
Du kan välja mellan modellerna “BLACK” 
och “WHITE” med olika stilar och utrustning. 
Magic Edition innebär också lyxig utrustning 
till förmånligt pris! Standardutrustningen i 
Magic Eidtion innehåller allt som behövs för 
en komfortabel semester med stil – från den 
starka motorn, via aluminiumfälgar, tak-
räcke och ramfönster ända till bodelsmiljö i 
äkta läder – allt är möjligt.

Fördelar med Magic Edition 
ªª Extravagant design
ªª Omfattande utrustning med spareffekt
ªª Dethleffs lättviktskoncept för högre lastvikt 
ªª  Enastående köregenskaper tack vare det lågbyggda, bredspåriga chassit från  
AL-KO (endast T 7151-4-modeller) eller Fiat.

ªª Låg fordonshöjd (endast 272 cm)
ªª Ståhöjd minst 198 cm 
ªª Bad med svängbar vägg för optimalt utnyttjande av utrymmet
ªª Stor kyl-/fryskombination med 190 l inkl. 35 l frysfack
ªª Svängd ingångsdörr med insektsskydd och elektrisk steg

Förtrollande annorlunda!

***Integrerad och T 7151-4
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Magic Edition

Magic Edition – Delintegrerad
Dynamisk som en dröm
Med sin sportiga linjeföring och den låga to-
talhöjden på endast 272  cm framstår Magic 
Edition Delintegrerade som extra dynamis-
ka. Praktisk bieffekt: Även vid körning 

genom bergspass eller genom små byar där 
klippor eller balkonger begränsar utrymmet 
på vägen kan du alltid känna sig säker och 
avslappnad med en Magic Edition Delinte-
grerad.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  Optimal luftväxling med fönstret i förarhyttshuven 
(standard)

ªª WHITE: Det standardmonterade fönstret i förarhyttens tak gör att sittgruppen badar i ljus.

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 272 cm

Total längd 738 cm
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ªª  Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra  
köregenskaper

ªª  Harmonisk fulländning av designen: Förarhyttströs-
kel med stegplatta i massivt aluminium.

ªª WHITE Delintegrerad ªª BLACK Delintegrerad

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus
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Magic Edition

Magic Edition – Delintegrerad
 med uppfällbar bädd

Är ni oftast två som reser men vill ha flexibi-
liteten med en extra plats som är tillgänglig 
snabbt och utan att möblera om? Då ska 
du titta närmare på delintegrerade T-4 med 
uppfällbara bäddar! 

De här modellerna kan fås med kingsize-
bädd eller enkelbäddar. Den smart integre-

rade uppfällbara bädden är standard och 
erbjuder ytterligare två sovplatser. 

Under dagen försvinner bädden helt i tak-
delen ovanför sittgruppen och på kvällen 
trollar du med några få handgrepp fram en 
härlig dubbelsäng från himlen.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  Bekväm sovplats för två – trolla fram den från 
himlen med ett enkelt handgrepp

ªª Black: Belysningselement på undersidan av den uppfällbara bädden ger rätt ljus och atmosfär på kvällen.

Magic Edition Delintegrerad med uppfällbar bädd

Bredd 233 cm

Höjd 285 cm

Total längd 768 cm

Plats för fyra
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ªª  Lågbyggd, breds¨årigt ALKO-chassi garanterar 
exellent körkomfort

ªª WHITE Delintegrerad-4 ªª BLACK Delintegrerad-4

ªª  Harmonisk fulländning av designen: Förarhytts- 
tröskel med stegplatta i massivt aluminium.

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus
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Magic Edition

Trollar fram ett leende i ansiktet
Här börjar semesterupplevelsen redan med 
resan: bekväma pilotsäten med integrerade 
bälten, gott om avställningsytor, en högklas-
sig instrumentpanel, gränslös rörelsefrihet 
och den fantastiska runtomsikten genom 
panoramarutan gör att du kan njuta av varje 
kilometer. 

Förarhytten är inte bara elegant och prak-
tiskt designad, den skärmar även av motor- 

 
ljud mycket bra. I den övre delen av förar-
hytten finns den uppfällbara bädden, som 
standardutrustning och diskret integrerad. 
Aluminiumkonstruktionen gör den extra lätt, 
vilket ävenhar en positiv effekt på hante-
ringen och vid lastningen.

På kvällen sänks den ned med ett hand-
grepp, så långt ned att man kan gå och 
lägga sig utan gymnastiska övningar. 

ªª  Bekvämt: Mycket utrymme i höjdled, 195 x 150 cm 
liggyta, Sov Gott bäddsystem

ªª Fördel integrerad: Sittgruppen kan användas även när den uppfällbara bädden är nere.ªª  Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varm-
luftskanal i instrumentpanelen från uppvärmning-
en av bodelen

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 272 cm

Total längd 735 cm

Magic Edition – Integrerad
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ªª  Via den extra stora öppningen till motorrummet 
utförs servicearbeten smidigt

ªª Elegant infällda LED-varselljusªª  Rullgardinerna i förarhytten mörklägger samtidigt 
som de isolerar 

ªª WHITE integrerad ªª  BLACK integrerad 

ªª  Som standard förarhyttsdörr för lätt insteg och 
med elektr. fönsterhiss.
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Magic Edition

Black & White! Två inredningslinjer – två interiörsti-
lar! Magic Edition-modellerna överraskar med ge-
nerösa interiörer och häftigt formgivna möbler med 
enhetliga rundningar. Medan White ger ett trivsamt- 
 

och elegant intryck med sin vita intarsia och textilin-
redningen Fortessa har  Black högblank, svart intar-
sia och dynor i det äkta lädret Zamora som avspeglar 
den stilfulla lyxen i denna designlinje.

ªª  WHITE: Bekvämt boende med snygga textilier och stämningsfull belysning

ªª Trädekor WHITE: Noce Padano

ªª Trädekor BLACK: Noce Padano

ªª Inredning i äkta läder BLACK: Zamora

ªª Textilinredning WHITE: Fortessa

Fler boendeidéer 

72  | 



ªª BLACK: Här bor man gärna – modernt och ändå inbjudande gemytligt
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Magic Edition

Mer sovkomfort
Här skapas resedrömmar
Magic Edition-modellerna har bäddsystemet Sov Gott 
med innovativa 7-zons EvoPoreHRC-madrasser som 
gör varje semester till en dröm. Läs mer på sidorna 
116.

Funderar du på hur bäddarna ska placeras? Sov på 
saken. De populäraste sovrumsvarianterna finns som 
fristående modeller i Magic Edition. Vi önskar dig
en god och utvilande sömn.

ªª  De generöst tilltagna enkelbäddarna i Magic Edition garanterar en ostörd sömn. Med dynorna kan de snabbt och enkelt byggas 
om till en dubbelbädd som sträcker sig över hela fordonsbredden (ingår i Scandinavian Magic)

ªª  Delintegrerade med uppfällbar bädd: T-4-modellerna har en upp till 140 cm 
bred uppfällbar bädd ovanför sittgruppen som standard. Även när bädden är 
nedsänkt går det att gå ut och in ur husbilen via dörrarna i bodelen.

ªª  Integrerad uppfällbar bädd: Den 150 cm breda uppfällbara bädden finns i 
förarhytten. Fördel: Sittgruppen kan användas även när bädden är nedsänkt.

ªª  Sov Gott-bäddsystem: Perfekt sovkomfort tack vare innovativa  
EvoPoreHRC-madrasser och ergonomiska ribbottnar i alla bäddar!
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ªª  Den stora kingsize bädden kombinerar fördelarna vid enkelbäddar med dubbelbäddar. Lätt insteg från 3 sidor så man inte väckar upp partnaren.
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Magic Edition

Mer matlagningsglädje
Vill du trolla fram något speciellt till middagen? Ta 
då en titt på det smarta Gourmetköket med rymliga 
lådor och variabelt skydd till spisen som ger mycket 
arbetsyta. 
Ett riktigt plus när det gäller säkerheten är gasav-
stängningsventilen som är placerad på fronten så  

att du inte glömmer att stänga av gasen efter an-
vändning.

Alltid ombord: den upphöjda kyl-/fryskombinatio-
nen med separat frysfack och totalt 190 l volym. Där 
ryms allt som behövs – även för en långsemester.

ªª  ... resten förblir övertäckta och fungerar som avställnings- och 
arbetsyta

ªª  1, 2 eller 3: Du bestämmer hur många plattor du vill använda 
till matlagningen ...

ªª  Stor kyl-/fryskombination på 190 l (varav 35 l frysfack) 
även med ugn (ingår i Scandinavian Magic T 7151-4 i ALDE 
version. Kan tillköpas till Truma-version)

ªª  Stark mot matos: Frånluftsutsug i köket (T 7151-4: fläktkåpa) (Standard i Black)

ªª Elegant och praktisk – den svängda köksfronten
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Mer badrumskomfort
Badrummet är inte bara hemtrevligt utformat med 
trädekor och elegant tvättställ i högglans utan även 
väldigt praktiskt: Stora speglar, mycket förvarings-
utrymme, handdukskrokar och mycket mer ingår 

naturligtvis. Beroende på modell har husbilen ett 
praktiskt vändbart toalettutrymme eller ett stort 
badrum som sträcker sig över hela fordonsbredden.

ªª Högglansytorna är inte bara eleganta utan även lätta att rengöra.ªª  Med ett handgrepp kan du vända den bakre väggen och förvandla det ge-
neröst tilltagna badrummet till en plastklädd duschkabin! (T/I 1 EB och DBM)
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Magic Edition

MerVärde
Oavsett om du väljer inredningen Black eller White 
har Magic Edition-modellerna en mängd inrednings-
detaljer av högsta kvalitet. Detta börjar redan med 
den kraftfulla 2,3  l MJet-motorn med 96 kW (130 hk) 

och slutar inte med den stora 190 l kyl-/fryskombi-
nationen.  
Magic Edition – låt dig förtrollas.

ªª 230 V-uttag och justerbara surrösen i den bakre delen ªª  Praktisk och väl dold: Tvättkorg i garderoben  
(DBM modeller)

ªª  Behagligt inomhusklimat tack vare Air Plus bakre  
ventilation av överskåpen

ªª  Överskåp med integrerad installationskanal och direkt och indirekt belysning

ªª Exklusiv kontrollpanel ªª  Upplyst trappa ger säkerhet och en snygg ljusmiljö ªª Den indirekta belysningen ger en stämningsfull atmosfär
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ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP och föraras-
sistanssystem (beroende på modellen - se s. 120)

ªª  De svarta ramfönstren drar blickarna till sig 
(endast BLACK)

ªª  Kraftfull och snål: 2,3 l MultiJet-motor med 96  kW 
(130 hk) som standard

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd  
mot hagel 

ªª  Enkel att reparera: bakparti med LED-ballykter 
(bild visar BLACK med takrails och stege)

ªª  Lågchassi från Fiat för utmärkta körförhållanden ªª  Håller småkrypen på avstånd – praktisk  
insektskyddsdörr
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Esprit

Nya Esprit kombinerar uttrycksfull, modern 
design med enastående lyxklasskomfort 
på ett unikt sätt. Hit hör möjligheten att 
använda husbilen året runt: Med det nya 
funktionsdubbelgolvet IsoProtect-Plus är 
alla modeller inte bara vinterdugliga utan 
fullständigt vinteranpassade. Dethleffs Life-
Time-Plus-konstruktion garanterar dessutom 
ett bestående värde tack vare den rötsäkra 
konstruktionen utan träkomponenter.  

När det gäller resekomfort och aktiv körsä-
kerhet kan Esprit stoltsera med ett lågbyggt, 
bredspårigt AL-KO-chassi och en hel arsenal 
av förarassistanssystem. Och för en avslapp-
nad, snabb resa sörjer den kraftfulla 2,3 l 
MJet-motorn med 96 kW (130 hk)*.

Välkommen till den nya lyxiga husbilsklassen!

*I Master Class ingår maxi 148 hk

Fördelar med Esprit 
ªª Kraftfull 2,3 l MJet-motor med 96 kW (130 hk)*
ªª  Optimal vinteranpassning med funktionsdubbelgolvet IsoProtect-Plus och frost-
säker installation

ªª  Perfekta köregenskaper: AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi med 145 mm sänkning 
(Viktökning upp till 4,5 ton är standard i Sverige)

ªª  Sänkt ram (standard) för extra höga bakre lastutrymmen (250 kg lastförmåga) 
ªª  Enkelbäddarna kan beställas som låga eller höga Även i det höga utförandet finns 
det gott om utrymme i höjdled och förvaringsutrymme i överskåp (6810-2 och 
7150-2-EB)

ªª  Flerdelat och därmed lättreparerat bakparti med LED-bakljus med lång livslängd
ªª  Attraktivt gourmetkök med stora lådor, centrallås, högeffektiva brännare och my-
cket arbetsyta

Res bekvämt under alla årstider!

*Integrerad
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Esprit

Esprit – Delintegrerad
Boendekomfort med mysfaktor
Den hör till de snyggaste delintegrerade 
husbilarna på marknaden och har förstklas-
sig boendekomfort. Snygga belysningsdetal-
jer i baldakinen, köket och överskåpen ger 
en extra gemytlig atmosfär. 
 

 
Den L-formade sittgruppen med fristående 
bord som kan justeras vågrätt och lodrätt 
är rymlig och bekväm. De stora panorama-
takfönstren i förarhyttshuven och ovanför 
sittgruppen bildar ett imponerande ljusband 
som gör att insidan av husbilen badar i ljus.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och 
luft i förarhytten 

ªª  T 7150-2 Virginia Eiche  | Glamour: Den enhetliga överskåpskonstruktionen sträcker sig ända in i förarhytten 
så att den integreras med boutrymmet och ger ett rymligt och luftigt intryck.

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 728 till 763 cm
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ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled

ªª  Rullgardiner i förarhytten: Skydd mot värme, kyla 
och nyfikna blickar

ªª  Vit/Travertin (tillval) 
Kodnr 7882

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª Vit Standard 

ªª  Harmonisk fulländning av designen: Förarhytts- 
tröskel med stegplatta i massivt aluminium.

ªª  Både snyggt och säkert: LED-varselljus (ingår i 
Master Class)
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Esprit

Esprit – Integrerad
Ett designkoncept med sikte på framtiden, 
laddat med professionell funktionalitet! 
För dig innebär det en njutbar resa utan 
kompromisser. Till exempel redan under 
körningen med den perfekta panoramasik-
ten genom den stora vindrutan. Rutan är 
perfekt även vid regn och kyla eftersom en 
extra varmluftsledning från uppvärmningen 
av bodelen förhindrar att det blir imma eller 
frost på rutan.

Kompromisslös är även komforten i den 
uppfällbara bädden (standard). Den kan en-
kelt justeras – finns även i eldrivet utförande 
som tillval. En intelligent svängkonstruktion 
i aluminium ger en ordentlig bäddbredd 
på 150  cm – med väl tilltaget utrymme i 
höjdled.

ªª  Utmärkt sovkomfort 196 x 150 cm liggyta med 
7-zons EvoPoreHRC-madrass

ªª   7150-2 EB  | Skylight: Integrationen av förarhytten med de stora fönstren i boutrymmet ger den lyxiga, 
rymliga känsla som är typisk för integrerade husbilar (bilden visar en valbar design på luckorna och dynor 
i det äkta lädret Skylight som kan beställas mot extra kostnad)

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och integrerade bälten

ti l lval

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 725 till 760 cm
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ªª  Via den extra stora öppningen till motorrummet 
utförs servicearbeten smidigt

ªª  Lyxklasstandard: Förkromad strålkastarinfästning, 
LED-varselljus och galler i kylargrillen

ªª  Backspeglarna har monterats hängande och 
garanterar ostörd sikt De kan justeras och värmas 
upp elektriskt.

ªª  En extra varmluftsledning från bodelsuppvärmningen 
håller vindrutan och sidofönstren fria från kondens-
vatten och frost

ªª  Travertin (tillval) 
Kodnr 7883 

ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª Vit Standard 
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Esprit

För en unik boupplevelse används en ny sorts tredi-
mensionell trädekor i Esprit. Virginia Eiche har en yta 
med samma struktur som äkta träfaner men utan 
nackdelarna med färgförändringar.  
 
 

Du kan välja mellan två dekorer på överskåps-
luckorna och sedan kombinera med två smakfulla 
inredningar i textil och en i äkta läder (delvis tillval). 
Dynorna i det äkta lädret Skylight (tillval) andas och 
ger en fantastisk sittkomfort.

ªª Virginia Eiche | Glamour:  I standardinteriören Virginia Eiche kommer ytstrukturens speciella effekt till sin rätt. Bordskanten i 
äkta trä matchar färgmässigt med interiören.

ªª Virginia Eiche

ªª Vogue ªª Glamour

ªª  Äkta läder  
Skylight (tillval)

ªª Master Gloss Cream (tillval)

Fler boendeidéer 
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ªª  I 7150-2 DBM | Master Gloss Cream (tillval) | Vogue:  Den genomgående ljuskompositionen med olika effekter framhäver det intressanta samspelet mellan kontrasterande ytor och material.
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Esprit

Mer sovkomfort
Bäddsystemet Sov Gott (se sidan 116) ger vilsam sömn 
i enkel- eller kingsizebäddar. Fördel med bäddvarian-
terna: Det är smidigt att kliva upp och att gå och lägga 
sig, och du väcker inte personen bredvid dig.
Enkelbäddarna kan som tillval fås som alternativet 
”höjd bädd”, vilket ger ett bakre lastutrymme med 

plats för en elcykel eller vespa. Vi har utvecklat en 
lägre överskåpsmodell som är speciellt framtagen 
för dessa varianter. På så sätt är det möjligt att ha 
överskåp runtom med samma mängd förvaringsut-
rymme och tillräckligt med utrymme i höjdled trots 
höga bäddar.

ªª   7150-2 EB:  Den som vill ha ett högt bakre lastutrymme för transport av vespor eller elcyklar väljer utförandet med höga 
sängar som finns som tillval (bild). Tack vare de lägre överskåpen som är speciellt utvecklade för detta finns det 
fortfarande ett utrymme i höjdled på 90 cm.

ªª  Under den högra enkelbädden finns 
ett användbart multifunktionsfack 
för förvaring av allt möjligt. Det 
går att komma åt både inifrån och 
utifrån och har LED-belysning.

ªª  Dethleffs bäddsystem Sov Gott 
med innovativa 7-zons Evo-
PoreHRC-madresser och ribbottnar 
garanterar utmärkt sovkomfort. 
Detaljerad information om detta 
hittar du på sidan 116.
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ªª  7150-2 DBM:  Bekvämare blir det inte. Kingsizebädden går att ta sig upp i från tre sidor och är så låg att du kliver i och ur den utan problem.  
På vänster och höger sida om sängen finns höga klädskåp.
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Esprit

Mer matlagningsglädje
Gourmetköket i Esprit drar definitivt blickarna till sig. 
Här kombineras attraktiv design med genomtänkt 
funktionalitet. Ett exempel på det är att det finns en 
plats där kaffemaskinen kan stå på den bakre delen 
av ytan – naturligtvis med 230V-strömanslutning. 

Beroende på utförande är köksluckorna försedda 
med trädekoren Virginia Eiche (standard) eller cre-
mefärgad högglans vid den alternativa trädekoren 
Master Gloss Cream (tillval). Trädekor Virginia Eiche 
och Master Gloss Cream får inte kombineras. 

ªª  De stora lådorna har förvaringsutrymme i överflöd och 
låses automatiskt när motorn startas. Bilden visar ett kök 
med alt. trädekor Master Gloss Cream (tillval)

ªª  Lämpad även för långsemestern: Stor 190 l kyl-/fryskombi-
nation – finns med ugn (bild, ingår i Master Class)

ªª  Gashällens tre plattor är så stora att du kan ha 3 kastruller på hällen samtidigt

ªª  Baksidan av locket till diskhon är en 
skärbräda med spår för avrinning.

ªª  Det utdragbara skafferiet innehåll-
er ett källsorteringssystem och 
plats för förvaring av höga flaskor.
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Mer badrumskomfort
Duschen blir lika bra som hemma med den stora 
takduschen i kombination med den kraftfulla tryck-
vattenpumpen. 

Mycket trädetaljer, högglansytor och förkromade 
badrumstillbehör fulländar den exklusiva utform-
ningen av badrummen i Esprit.

ªª  För att det ska gå att få så mycket privat utrymme som möjligt kan badrummet avskärmas helt från bodelen och sovutrymmet 
i DBT-modellerna. Stora speglar gör att rummet känns ännu större.

ªª  En flärd av lyx även i badrummet! Badrumstillbehören hör till standardutrust-
ningen.
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Esprit

MerVärde
Absolut vinteranpassning är ett av de viktigaste 
mervärdena i Esprit-modellerna. Utöver den rötsäkra 
Lifetime-Plus-bodelskonstruktionen med påkostad 
isolering spelar det nya funktionsdubbelgolvet Iso-

Protect-Plus en viktig roll. Hela vatteninstallationen 
inklusive slangar, avloppsledningar och tankar är 
placerad här och värms upp aktivt. På så sätt är den 
skyddad från att frysa. 

ªª  Kontakterna är behändigt  
placerade vid ingången

ªª  Extra breda dörrar till boutrymmet (70 cm) med säkert 
2-punktslås, fönster och jalusi av insektsnät. Kan fås med 
centrallås som tillval.

ªª Perfekt ansluten med minst fem 230V/USB-uttag

ªª  Eleganta överskåp helt inn i förarhytten med stämnigsfull indirekte belysning 
(bild visar alt. trädekor, tillval)

ªª  Kommer alltid till användning: 
Golvfack

ªª  Exklusiv kontrollpanel med visning av ström och vatten 
samt utomhus- och inomhustemperatur

ªª  Digitalt Truma kontrollpanel med 
många extra funktioner

inngår i Master Class
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ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP och föraras-
sistanssystem (beroende på modellen - se s. 120)

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus: Det träfria undergolvet är 
klädd på båda sidor med GFK

ªª  Bekvämt: Utdragbar låda för gasflaskor gör det 
lätt att byta flaska

ªª  Det lågbyggda, bredspåriga AL-KO-chassit garan-
terar säkra och dynamiska köregenskaper. Det kan 
belastas med upp till 4,5 ton (standard i Sverige).

ªª  Vinteranpassad: I funktionsdubbelgolvet med 
IsoProtectPlus är hela vattensystemet frostsäkert 
installerat.

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd  
mot hagel 

ªª  Väl isolerad och säker: automotiva ramfönster

ªª  Här finns det gott om plats: Höga lastutrymmen i bakpartiet med 250 kg lastförmåga, kan lastas i från 
båda sidorna. Ett LED-ljuslist lyser upp utrymmet.
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Esprit Comfort

*A 7870-2

Esprit Comfort A-modeller kan beskrivas 
med tre enkla ord: Plats, plats och ännu mer 
plats! Det uppvärmningsbara dubbelgolvet
skyddar inte bara mot kyla. Dubbelgolvets 
höjd på 40 cm skapar fantastiska utrymmen 
och slukar åtskilliga semesterprylar. Det är
något du inte minst kommer att uppskatta 
på skidsemestern! Det går till och med att 
ställa drickabackarna här. 

Eftersom dubbelgolvet döljer vattentankarna 
och hjulhusen frigörs stora utrymmen som 
möjliggör bekväma badutrymmen och stor 
rörelsefrihet.

Förarhytten fungerar som klimatsluss och 
håller bistra temperaturer på avstånd. Eller 
hettan sommartid.

För optimal vintertålighet och vid bistra 
temperaturer rekommenderar vi användning 
av ALDE varmvattenberädare (ingår i Master 
Class Alde).

Fördelar med Esprit Comfort alkovmodeller  
ªª  40 cm högt dubbelgolv för fullständig vinteranpassning och gott om  
förvaringsutrymme

ªª AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi
ªª 130 hk stark 2,3 l MJet-motor som standard (i Master Class ingår maxi/148 hk)
ªª  Bakljushållare med långlivade LED-bakljus. Består av flera delar och är därför  
lätt att reparera

ªª Gourmetkök
ªª Digital TRUMA-kontroll med många extra funktioner
ªª  Modell A 6820-2 motsvarar den populära ALPA-planlösningen – husbilen för alla 
ensamresande par 

Otroligt mycket plats för alla årstider
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Esprit Comfort

Esprit Comfort – Alkov
Alkovmodeller är de praktiska varianterna 
bland husbilarna. Alkoven ovanför förarhyt-
ten kan användas som ett praktiskt förva-
ringsutrymme dagtid och på natten blir den 
en mysig sovplats som särskilt barnen gillar. 
Men även för vuxna är detta en rymlig sov-
plats. Beroende på modell är alkoven en stor 
dubbelbädd eller enkelbäddar som i modell 
A 6820-2, den populära ALPA-planlösningen 
(husbil för ensamresande par).

Alkovkonstruktionen gör så att förarhytten 
inte integreras i boutrymmet. Fördelen med 
det är att förarhytten fungerar som en sorts 
klimatsluss och håller kyla och värme ute. 

Särskilt vid vintercamping är det en stor 
fördel när det gäller komforten och med sin 
vinteranpassade dubbelgolvskonstruktion 
är Esprit Comfort Alkov som gjord för att 
användas på vintern!

ªª  Klappbar alkov för nem passage till förarhytten 
(A 7870-2)

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  A 7870-2 | Namib: Plats för riktigt många! Genomgången till förarhytten kan om så önskas stängas till med 
ytterligare dynor

Esprit Comfort Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 323 cm

Total längd från 733 till 858 cm
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ªª  Frostskydd: 40 cm högt, uppvärmt dubbelgolv 
med mycket förvaringsutrymme

ªª  Öppningsbara fönster i alkoven ger ljus och  
luftcirkulation (delvist tillval)

ªª  Mycket förvaringsutrymme får du i det 40 cm 
djupa golvfacket

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5708

ªª   Imperialblå/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5706

ªª  Imperialblå/vit (tillval) 
Kodnr 5426

ªª Vit Standard 

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor
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Esprit Comfort

De båda Esprit Comfort alkovmodellerna har två 
helt olika boupplevelser: medan A 7870-2 har en 
fast dubbelbädd i bakpartiet utöver alkovbädden, 
utnyttjar A   6820-2 detta utrymme för en stor, rund 
sittgrupp och erbjuder istället enkelbäddar ovanför 
 

förarhytten – ganska unikt för en husbil med alkov.
Den varma trädekoren Noce Padano kan kombineras 
med två smakfullt matchande textilinredningar och 
en serie dynor i äkta läder av hög kvalitet (tillval).

ªª  A 7870-2 | Namib:  Plats för riktigt många! Genomgången till förarhytten kan om så önskas stängas till med ytterligare dynor

ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Solana

ªª  Äkta läder Burano  
(tillval) 

Fler boendeidéer 
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ªª  A 6820-2 | Namib:  Enkelbäddar i alkoven? Unik, men genial är den populära ALPA – husbilen för ensamresande par. Genom att man avstår från ytterligare en fast 
bädd uppstår ett generöst utrymme med en stor, rund sittgrupp och mycket rörelsefrihet vid köket
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Esprit Comfort

Mer sovkomfort
I A 7870-2 finns två klassiska dubbelbäddar i alkoven 
och i bakpartiet. A 6820-2 har istället två enkelbäd-
dar i alkoven, vilka bekvämt nås via stora, mjukt 
stigande trappsteg.  

I båda sovkoncepten används Dethleffs Sov 
Gott-bäddsystem, dvs. EvoPoreHRC premiummadras-
ser med 7 zoner och ergonomiska ribbottnar i trä. 
Mer information om detta finns på sidan 116.

ªª  A 6820-2:  Alkov med två bekväma enkelbäddar. Passagen till förarhytten kan stängas och låsas helt 

ªª A 6820-2: De stora trappstegen är bekväma och säkra

ªª  Perfekt sovkomfort tack vare Sov Gott-bäddsystemet med 7-zons EvoPoreHRC 
premiummadrasser och ergonomisk ribbotten  
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ªª A 7870-2: Bekväm dubbelbädd med 210 x 150 cm liggyta och gigantiskt lastutrymme i bakpartiet undertill
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Esprit Comfort

Mer matlagningsglädje
Gourmetköket är ett paradexempel på praktisk funk-
tionalitet: Det tvådelade skyddet till gashällen ger 
arbets- och avställningsyta eftersom du bara tar bort 
skyddet från de plattor som verkligen ska användas. 
Till morgonkaffet räcker det alltså att bara använda 

en platta – resten förblir övertäckta och fungerar 
som avställningsyta.
En praktisk detalj är att hyllplanen i kökets överskåp 
kan flyttas i höjdled. 

ªª 190 l kyl-/fryskombination med ugn (ingår i Master Class)

ªª  De stora lådorna och det utdragbara skafferiet rymmer en hel del ...

ªª ... och det är dessutom enkelt och skonsamt för ryggen att plocka i och ur dem. ªª  Tre plattor som passar även till större kastruller och  
stekpannor

ªª  1, 2 eller 3: Du bestämmer hur många plattor du vill använda 
till matlagningen.
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Mer badrumskomfort
Båda Esprit Comfort alkovmodellerna har generöst 
tilltagna badrum. Det innebär: Toalettutrymmet och 
den separata duschkabinen är placerade till vänster 
och höger om gången och kan kopplas samman till 
ett stort badrum genom att dörrarna ställs upp.  

Det ger en unik rörelsefrihet. 
Den separata duschkabinen är helt klädd i plast. En 
speciell kraftfull tryckvattenpump ser till att vatten-
trycket är tillräckligt.

ªª De generöst tilltagna badrummen har en riktig duschkabin med plastväggar runtom har gott om utrymme

ªª På torkstången i duschkabinen kan blöta kläder hängas på tork
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Esprit Comfort

MerVärde
Esprit Comfort alkovmodeller är som gjorda för vin-
tercamping! I det 40 cm höga dubbelgolvet är hela 
installationen frostsäkert placerad. Riktiga vinte-
rentusiaster beställer varmvattenpannan från ALDE 
(ingår i Master Class Alde) ännu mer vinterkomfort. 

De gigantiska förvaringsutrymmena kommer till 
användning oavsett årstid t. ex. i dubbelgolvet, där 
till och med en drickaback får plats. 

Den rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen utan trä-
komponenter ser till att värdet bevaras länge.

ªª  A 6820-2: Linneskåpet är placerat 
till vänster … 

ªª  Stämningsfull belysning med många direkta och indirekta 
ljuskällor (indirekt belysning ingår i Master Class)

ªª  … och klädskåpet till höger under 
enkelbäddarna.

ªª  Bra rumsklimat: ventilationen i överskåpen ”AirPlus”  
förhindrar att kondensvatten bildas i överskåpen.

ªª  Digitalt Truma kontrollpanel med 
många extra funktioner

ªª LED-innerbelysning i klädskåp ªª Stor, transparent taklucka för god luftcirkulation
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ªª  Ta dig fram säkert på vägen med ESP och föraras-
sistanssystem (beroende på modellen - se s. 120)

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd  
mot hagel 

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus Det träfria undergolvet är 
klätt med glasfiber på båda sidor

ªª  Volym: Stort bakre garage för transport av  
skrymmande semesterpackning och dyl.

ªª  Säkra köregenskaper med AL-KO bredspårigt 
chassi

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor

ªª  Coupé insteg: dörrar med insektsskydd och  
elektriskt trappa som standard

ªª  Frostskydd: 40 cm tjockt uppvärmt dubbelgolv 
med mycket förvaringsutrymme
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ªª  Lifetime-Plus-bodelskonstruktion. (Till skillnad från detta är undergolvet i 
fordonen med (funktions-)dubbelgolv klätt med glasfiber på båda sidorna

ªª  Totala väggtjocklekar på de Dethleffs-husbilar som presenteras i denna 
katalog

Golv: 41 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm
Advantage/Trend: 49 mm)

Tak: 35 mm

Sidovägg: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Vi har byggt fritidsfordon i 84 år. När det gäller 
konstruktion och tekniska finesser visar Dethleffs 
utvecklingsingenjörer hur det ska gå till. Inte för inte 
var vi en av de första tillverkarna att lämna 6 års
tätthetsförsäkring på bodelen.

I många modeller är Dethleffs Lifetime-Plus-kon-
struktionen idag ett kännetecken för kvalitet som 
står för maximal livslängd. Denna nya konstruktion 
förenar en fullständigt rötsäker väggkonstruktion 
med modern kunskap om ett sunt inomhusklimat:  

ªª   Väggar, tak och golv är fria från köldbryggor 
och konstruerade helt utan träkomponenter. 
Istället garanterar stabila polyuretanstöttor en 
hög vridstyvhet. 
 
 

ªª   Starka glasfiberplattor (glasfiberförstärkt plast) 
i tak och golv skyddar mot skador utifrån på 
grund av hagel, stenskott, saltvatten med mera. 

ªª   Ett extra tjockt skikt av hydrofobiskt, vattenav- 
visande XPS-skum av hög kvalitet sörjer för  
mycket goda isolationsvärden. 

ªª   Framför allt som dämpning av stegljud är 
spärrskiktet oöverträffat. Även under körning 
kan en låg bullernivå uppnås tack vare detta.  
Det går också att installera golvvärme.

  Stegljudsisolering
  av PVC och äkta trä
 XPS-skum
GFK-plåt

   Polyuretan stöttor
   med pluggar
  Äkta trä, som kan anda

 XPS-skum
Ytterskal av aluminium 

I serien Trend används den rötsäkra Lifeti-
me-Smart-golvkonstruktionen. Även här med 
polyuretan-lister istället för träkomponenter 
och med en tjock glasfiberplatta som skyddar 
mot skador!
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ªª Vatten som samlas på taket leds bort

ªª Bodelskonstruktion utan köldbryggor ªª  Extra stabiliserande förband med 
plugg

Ingenjörskonst från Tyskland
Dethleffs kvalitet bygger på många små och stora 
idéer. Här är några exempel:

Köldbryggor? Inte hos oss!
Hos Dethleffs är vägg-, tak- och golvelement sam-
manlänkade utan genomgående metallprofiler.  
Det förhindrar att metalliska köldbryggor uppstår 
invändigt, som – utan tilläggsisolering – leder till 
kondensvattenbildning och onödiga värmeförluster

Vridstyv tack vare pluggteknik
För att bodelen ska få bästa möjliga vridstyvhet 
fogar vi samman sidoväggar och bottenplatta  
med fingertjocka polyuretanplugg. Det innebär att 
skjuvkrafterna elimineras helt, även vid extrem 
påfrestning.

Vattenkanaler
Vattenhanteringen är genomtänkt och regnvatten 
leds från taket genom definierade vattenkanaler 
(t.ex. integrerade i glasfiberhuven) via bakparti och 
vindruta. Det gör att du slipper en ofrivillig dusch
när du kliver in i ditt Dethleffs-fordon.

På nästa sida kan du läsa om Dethleffs idéer för ett 
bättre inomhusklimat även på vintern.
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Vintercamping för alla!
Allgäu i tyska alperna – där Dethleffs har sitt huvud-
kontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar och 
rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål. Dethl-
effs rykte som en äkta vinterexpert har sina skäl. 

Det märks på vår standardutrustning, som Dethleffs 
AirPlus-ventilation i överskåpen och en mycket väli-
solerad bodel, men också på möjligheten att göra 
även fordon utan dubbelgolv fullständigt vinteran-
passade.  
 
 
 

Vinterkomfort med tillvalspaket
En särskild specialitet hos Dethleffs är vinterkomfort-
paketen som finns som tillval och som ger riktiga 
vinterentusiaster möjlighet att njuta av vintercam-
ping även vid riktigt kallt väder – även utan ett 
fordon med dubbelgolv!  Här finns många detaljer 
som bidrar till den perfekta vinterresan t. ex. rymd-
testad 12V-uppvärmning av septiktank och -rör eller 
behaglig golvvärme.

Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt – med 
vinterduglig fordonsteknik från vinterspecialisten 
Dethleffs.
Läs mer på www.dethleffs.se
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Hälsosamt rumsklimat
AirPlus bakre ventilation av överskåp
När varm luft snabbt kyls uppstår fukt. På husbilar 
förekommer detta särskilt på ytterväggen när det 
är mycket kallt utomhus. Med AirPlus-systemet 
ventileras överskåpen baktill, vilket skapar en luft-
cirkulation som förhindrar att kondensvatten bildas. 
Resultatet: En sund rumsluft utan mögelbildning 
eller fuktfläckar.

Obligatorisk ventilation – mät istället för att 
räkna
Lagen kräver att det finns ventilation i fordonet för 
att förhindra en för hög CO2-halt i bodelen. Dethleffs 
ingenjörer mäter det optimala antalet och spridning-
en för varje enskild modell. Det är mer arbetskrä-
vande än en uppskattad beräkning, men garanterar
perfekt avvägning mellan nödvändig friskluftstillför-
sel och CO2- koncentration.

Rullgardiner med isolerande beläggning
Dethleffs rullgardiner skyddar inte bara mot nyfikna 
blickar, utan reflekterar även solljuset tack vare me-
tallbeläggningen och bidrar på så sätt till ett behag-
ligare inomhusklimat.

Andningsaktiv
Textilierna som används i bodelen samt träpanelerna 
på sidoväggarna och i taket andas och kan på så sätt 
utjämna fukthalten i inomhusluften utan att skadligt 
kondensvatten bildas.

Vintercamping för alla!

ªª AirPlus-systemet förhindrar att kondensvatten bildas

ªª  Persienner: Insynsskydd och 
isolering

ªª Tyger som andas

Varmvattanpanna som tillval
Den kraftfulla uppvärmningen med fläktar i Truma Combi 6 ger en snabb uppvärmning 
av interiören i Dethleffs husbilar. Som tillval kan alla modeller (förutom Globebus) 
utrustas med en varmvattenpanna från ALDE! Det garanterar en uppvärmning som 
är lika behaglig som hemma i bostaden. ALDE varmvattenpannor arbetar helt utan 
fläktar. Perfekt för allergiker!
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COMFORT & STABILITY

Sov lika gott som hemma
Nu använder vi för första gången EvoPoreHRC- 
madrasser i alla husbilar. Detta innovativa high-
tech-material som utvecklats i Schweiz anses vara 
en milstolpe inom skumgummitekniken, med unika 
fördelar:

•  Optimal stödeffekt: utmärkt anatomiskt stöd för 
kroppen

•  Klimatreglerande: material som andas ger ett 
behagligt och hygieniskt sovklimat

•  Klimattålig: förstklassig materialstabilitet även vid 
påverkan av värme och fukt

•   Lång livslängd: optimal liggkomfort även efter 
många år

•  Extremt lätt: enklare än någonsin att bädda

I kombination med våra ergonomiska ribbottnar 
garanterar vi därför utmärkt liggkomfort – dygnet 
runt, året runt!

På www.dethleffs.se får du utförlig information om 
de unika fördelarna med detta nya sovsystem.
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ªª En god och vilsam sömn gör semestern riktigt härlig.
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Ergonomisk sittkomfort
Det belastar ryggen att köra koncentrerat i många 
timmar. Då är det viktigt att ha ett ergonomiskt 
utformat säte som ger kroppen bästa möjliga stöd. 
Därför använder Dethleffs som standard på T- og 
A-modeller Fiat Captain chair-pilotsäten i original 
med mycket goda ergonomiska egenskaper:

ªª  Ergonomiskt utformade sätes- och ryggdynor 
med högkvalitativt skum

ªª  Upphöjda sidokuddar på sittdynan gör att du 
sitter stadigt utan att glida i sidled

ªª  Bekväma, extra breda ryggstöd med nedfällbara 
armstöd som kan justeras på höjden och steglös 
inställning av ryggstödet

ªª  Stolans höjd och lutning kan ställas in. Möjliggör 
inställning av den bästa och mest avslappnade 
sittställningen

ªª  Stolvärme och ländryggsstöd kan fås som tillval

ªª  I T- och A-modellerna monterar vi originalpilotsätena Fiat Captain Chair med utmärkt sittkomfort. De är i regel klädda i samma 
textildekor som boutrymet.

ªª Integrerad bälte

ªª Breda, stoppade armstöd
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ªª  I integrerade monterar vi Aguti pilotsäten av hög kvalitet med integrerat 3-punktsbälte som säkerställer att bältet sitter rätt och ger maximal rörelsefrihet. 
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ªª  Säkerhet som standard: det i vissa fall livräddande ESP-systemet är standard i 
Dethleffs husbilar!

ªª  3-punktsbälten: Alla säten i färdriktningen har ett 3-punktsbälte och 
stabila nackstöd som man känner igen från personbilsmiljön.

Med en husbil från Dethleffs är du alltid säker och 
skyddad på din resa!

En garanti för en avspänd resa: ESP (elektronisk 
stabilitetskontroll) som standard. ESP är en säker-
hetdetalj som numera är obligatorisk i personbilar. 
Facktidskrifter som tyska ”promobil” kräver att ESP 
ska vara standard i husbilar. Hos Dethleffs hör detta 
livräddande system till standardutrustningen.

ESP (elektronisk stabilitetskontroll) – håller fordo-
nets riktning och hjulens rörelse under kontroll. Vid 
behov, alltså särskilt i farliga körsituationer, verkar 
den genom att bromsa enskilda hjul eller sänker 
fordonets tempo genom att sänka motoreffekten.  
På så sätt hålls fordonet säkert på vägen. 

Dessutom innehåller den senaste generationens ESP 
fler, viktiga körassistanssystem:

ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – för att undvika att 
hjulen börjar spinna i uppförsbacke

ªª  Hill Holder – förhindrar att fordonet rullar bak-
länges i uppförsbacke

ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – hjälp vid 
nödbromsning. Systemet känner av en nödin-
bromsning och förstärker vid behov trycket på 
pedalenl

ªª  Överrullningskydd – minskar krängningar och 
förbättrar stabiliteten även i kurvor

Hill Descent Control – bidrar till att önskad hastighet
(upp till max. 30 km/h) bibehålls utan att föraren 
måste bromsa hela tiden. Föraren kan ägna sig helt 
åt styrningen (aktiveras med en knapp på instru-
mentpanelen).

Fler standardfunktioner hos Dethleffs husbilar: Brett 
chassi (Fiat eller AL-KO) som gör att husbilen ligger 
betydligt lägre mot vägen. Spårbredden hos Fiat- 
chassit som används av Dethleffs är exempelvis  
190 mm bredare än hos standardchassit från Ducato
(gäller inte för de smala Globebus-modellerna).

Airbag på förarplatsen är standard
Och airbagen för passageraren ingår i det Chassi 
paketet (ingår i Globebus Active Edition, Trend for 
Sweden, Scandinavian Magic och Master Class i 
Sverige).

Säker runtom!
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I en husbil från Dethleffs kan du påbörja din semes-
terresa med en trygg känsla. Många utrustningskom-
ponenter, men även speciella tekniska finesser, gör 
en husbil från Dethleffs säkrare – det börjar redan 
med ESP, som är standard ombord hos Dethleffs.  
Att vi tänker mycket längre än så bevisar till exem-
pel vår Dethleffs körutbildning som vi har anordnat 

i slutet av maj i över 20 år. Här lär sig alla något nytt 
– oavsett om det handlar om att lasta, bromsa eller 
ta kurvorna på rätt sätt. Körutbildningen för husbilar 
stöds av det tyska facktidskriften ”promobil”. Har det 
din interess - fråga din Dethleffs återförsäljare. 

ªª  Fri sikt: Dethleffs I-modeller erbjuder extra säkerhet tack vare ett mycket brett siktfält, både åt sidorna och framåt, rakt  
framför fordonet. I omfattande tester fastställer vi den bästa kompromissen mellan blickvinklarna.

ªª  Brandvarnare Liten del med stor effekt! Precis som hemma rekommenderas 
starkt att husbilen utrustas med en brandvarnare. Hos Dethleffs betalar du 
bara en liten extrakostnad för detta.

ªª  Sedan mer än 20 år tillbaka äger Dethleffs körutbildning för nybörjare och 
proffs rum i slutet av maj.

ªª  Backkamerasystem (tillval) gör att du besparar dig dyra skador samtidigt 
som säkerheten ökar. Dethleffs erbjuder många olika backkameror: från 
backhjälp till en ”digital backspegel”.

Upplev säkerheten!

Säkerheten har många sidor
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Vår kvalitetsambition:
Alltid bättre
Kvalitet är en process, som skall genomsyra allt 
och den börjar redan vid utvecklingen av fordonen. 
Redan i detta tidiga stadium läggs grunden till Deth-
leffs höga kvalitetskrav vid valet av lämpliga
material, leverantörer och en tillverkningsprocess 
som är perfekt anpassad till dessa. 

För oss betyder denna ambition framför allt en sak: 
Ett oförtröttligt sökande efter förbättringar, efter den 
optimala lösningen. Det är en tillräcklig orsak för oss 
att kontinuerligt investera i nya tillverkningsanlägg-
ningar och naturligtvis i våra medarbetare. 

Därför är vi en av regionens största utbildare av 
lärlingar och vi kan också besätta våra arbetsplatser 
med folk, som vi utbildat själva.

På så vis uppfyller vi våra ambitioner att bli litet 
bättre varje dag.

Peter Leichtenmüller 
Produktionshef
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Genomtänkt från A till Z
Den som köper en Dethleffs får ett välkonstruerat 
fordon av högsta kvalitet. Vår fabrik i Isny i tyska 
Allgäu har vi utvecklat till en av Europas modernaste 
produktionsanläggningar för tillverkning av fritidsfor-
don – med högt motiverade medarbetare som för

det mesta kommer från omgivningen. Kvalitet made 
in Germany har varit vårt varumärke i mer än 80 år. 
Kombinationen av erfarenhet, hypermodern kompe-
tens och kundorienterad praktisk användbarhet är 
unik i branschen.

ªª  Uplev själv fabriken. Besök oss i Isny - se mer på baksidan av detta katalog eller fråga din Dethleffs återförsäljare.
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 3. PLATZ
DETHLEFFS GLOBEBUS I

K AT E G O R I E :  I N T E G R I E R T E  B I S  7 0  0 0 0  E U R O 

 2. PLATZ
DETHLEFFS

GLOBETROTTER XXL
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O 

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs alPa
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs 

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. Platz
dethleffs 

adVantage a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

 1. PLATZ
DETHLEFFS ADVANTAGE T

K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O 

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.

I övrigt stöder vi våra partnere bäst möjligt i sina 
ansträngningar för att hjälpa dig snabbt och enkelt. 
Därför har Dethleffs permanent runt 16.000 reser-
vdelar 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 “Reise-
mobil Interntional”, särskilt när det gäller belåtenhet 
med fordonnet och service.

Vårt mål: din belåtenhet
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Garanti - din säkerhet
Din nya Dethleffs husbil 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 fordrarmårliga 
inspektioner av din Dethleffs återförsäljare mot 
avgift).

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

ªª Kundernas belåtenhet har vår första prioritet. 

ªª  6 års tätthetsförsäkring är standard: Dehleffs täthetsförsäkring höjar prisen på 
din begangnade husbil. (Fordrar årliga inspektioner hos din återförsäljare mot 
avgift)
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1933 1936 1952 1983 1984 1987

Milstolpar
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.

1983 Alkov-modellserien PIRAT produceras - den 
första succesmodellen från den ännu unga husbilspro-
ducent i Isny.
1984 En äkta milstolpa inom design är Globetrotter 
CD-B med sina otaliga glasfiberförstarkade plast-app-
likationer och markanta frontspoiler.
1987 Dethleffs BUS kommer på marknadet och träffar 
tidens trends.
2000 Dethleffs införar PREMIUM-CLASS. Ett automo-
tivt design och flerfärgda lackeringar kännetecknar 
dessa fullintegrerade. 

2005 Där finns många nya ideer i Frauenmobil. Härav 
kommer många att bli standardutrustning i andra 
modeller.
2007 Dethleffs tilldelas ”Goldenes Lenkrad” en av de 
mest renommerte priser insom automobilbranchen
2012 GLOBEBUS tecknar framtiden inom van-klassen 
och tilldelas Caravaning Design Award. 
2013 Med evan erövras en helt ny fordonsklass värl-
den. Den perfekta kombination från alla mobila världen 
blir av 14 europäiska facktidningar ärat med ”European 
Innovation Award for Caravaning Industry” (EIA). 

128  | 



2000 2007 2008 2012 2013

129128  | 



COMFORT & STABILITY

Dethleffs mervärde – Symbolförklaring

ªª  För ett hälsosamt rumsklimat Optimal 
ventilation förhindrar att kondensvatten 
bildas.

ªª  Praktiskt: Kök med stora lådor och 
variabelt skydd till plattorna för mer 
arbets- och avställningsytor

ªª  Långlivad: Träfri konstruktion som inte 
drabbas av röta - med glasfiberklätt 
undergolv

ªª  Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv 
med frostsäker vatteninstallation och 
extra förvaringsutrymme

ªª  Långlivad: Träfri golvkonstruktion som 
inte drabbas av röta – med glas-
fiberklätt undergolv

ªª  Vinteranpassad: Uppvärmt funktions-
golv med frostsäker vatteninstallation

ªª  Flexibel: En bekväm uppfällbar bädd 
ger extra sovplatser (delvis som tillval)

ªª  Sov Gott: Fasta bäddar med 7-zons 
EvoPoreHRC-madrasser på ergonomis-
ka ribbottnar i trä 

ªª  Vinterduglig! En tjock isolering och 
den intelligenta grundkonstruktionen 
gör fordonen vinterdugliga enligt EN 
1646-1

ªª  Mer effekt: 95 Ah-batteri med 
AGM-teknik för högre kapacitet, längre 
livslängd och kortare uppladdningstid
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ªª  Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitets-
program inkl. viktiga förarassistans-
system (antispinn, Hill Holder, HBA 
hydraulisk bromsassistans, Roll-over 
mitigation) 

ªª  Säker på vägen: AL-KO lågbyggt, bred-
spårigt chassi för säkra och dynamis-
ka köregenskaper

ªª  Lättviktskonstruktion: 3,5 tons-fordon 
för 4 personer och gott om nyttolast-
kapacitet (beroende på utrustning)

ªª  Väl skyddad: Motståndskraftigt 
glasfiberförstärkt tak som skyddar 
mot hagel

ªª  Ergonomiskt: Bekväma pilotsäten 
med höjd-/lutningsjustering, stopp-
ade armstöd och bra sidostöd

ªª  Håll dig kall! Extra stora kylskåp med 
en volym på minst 142 l och frysfack

ªª  Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpas-
sad tack vare påkostad dubbelgolv-
skonstruktion

ªª  Förvaringskung: Extra höga bakre 
lastutrymmen tack vare Dethleffs 
sänkning av bakpartiet

ªª  Välkomnande: 70 cm bred XXL- 
ingångsdörr 
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Vi tackar för ditt intresse för våra husbilar.

Du hittar våra Globetrotter XL I och XXL A i vårt separata Lyxklass- 
katalog. Kontakta din återförsäljare eller läs mer på vår hemsida. 

Förbehåll göres for ändringar och fel
Förbehåll göres for att vissa bilder i denna katalog kan innehålla 
alternativa designer eller specialutföranden med tillvals utrustning. 
Vad som är standardutrustning och vilka tekniska specifikationer 
som ingår i respektive modell går att utläsa på ett separat blad. 
Färgavvikelser och eventuella tryckfel kan förekomma i den tryckta 
broschyren. Dethleffs förbehållar sig rätten till tekniska ändringer 
utan föregående meddelanden.

Besök staden Isny i tyska Allgäu – staden där Arist Dethleffs 1931 
uppfann husvagnan – och få en fabriksguidning på vår fabrikk  
(kontakta dina återförsäljare för information).

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