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4-travel

Delintegrerad med längsgående uppfällbar bädd

Nya Dethleffs 4-travel
Innovation möter design

Ibland är det de små uppfinningarna som gör stor
skillnad När det gäller den uppfällbara bädden i de
delintegrerade modellerna uppfinner vi inget nytt –
vi tänker bara nytt.
Det här hör också till 4-travel: elegant köksdel med gashäll med tre plattor och
stora lådor. Särskild höjdpunkt: rumsavdelaren i högglans mot sittgruppen med
bistroliknande förvaringsplats, skåp och snygg belysning.

I Dethleffs 4-travel används en uppfällbar bädd som
är monterad på längden i stället för på tvären, vilket
är riktigt praktiskt: Den kan sänkas så långt ner att
det är lika bekvämt att gå och lägga sig som i en
fast dubbelsäng. Och även liggytan på 200 x 140 cm
överträffar måtten på traditionella uppfällbara bäddar!
En uppfällbar bädd som kan ersätta en fast bädd. Det
ger helt nya möjligheter när det gäller utformningen,
vilket exempelvis den nya modellen T 6966-4 visar:
Genom att avstå från ytterligare en fast bädd kunde

Det rymliga badrummet i fordonets bakparti erbjuder mycket rörelsefrihet. Utöver en
plastklädd duschkabin har badrummet ett fullstort klädskåp och fungerar samtidigt
som omklädningsrum.

vi skapa en interiör som känns rymlig och öppen,
och som har ett fantastiskt bekvämt, rymligt badrum
som sträcker sig över hela fordonsbredden.
Modern design, många innovativa idéer och perfekta
praktiska lösningar kompletterar 4-travels framåtsträvande framtoning.
Totalt finns tre planlösningar att välja på i 4-travel:
med enkelbäddar, kingsizebädd eller utan extra, fast
bädd i modell T 6966-4 som vi presenterar här. Varianterna med enkel- och kingsizebädd är tillgängliga
fr.o.m. höst/vinter 2015.
Mer information på:
www.dethleffs.se

På endast 699 cm total längd rymmer T 6966-4 ett stort badrum i bakpartiet, ett rymligt L-format kök med högt kylskåp på 145 l
och en inbjudande sittgrupp. Och trots det har den en underbart öppen rumskänsla.

Världspremiär!

Låt oss presentera: Den längsgående uppfällbara bädden

Även i mellanläget har bädden gott om utrymme i höjdled. Sittgruppen blir en
extra sovplats när den byggs om till en bädd (tillval).

I det lägsta läget sänks bädden ner till sittdynorna. Att gå och lägga sig är därför
precis lika bekvämt som sovkomforten, som de ergonomiska 7-zons EvoPoreHRCmadrasserna tillhandahåller.

Tack vare den längsgående monteringen av den
uppfällbara bädden kan den sänkas ner elektriskt
ända ner till sittytorna i sittgruppen – utan att
dynorna behöver möbleras om. Så bekvämt har
det aldrig varit att krypa ner i en uppfällbar bädd.
Med mått på 200 x 140 cm är den dessutom
generöst tilltagen och kan därför med all rätt
fungera som den främsta sovplatsen.

Även när bädden är nedsänkt kan du passera helt
fritt genom dörrarna till bodelen. Den uppfällbara
bädden kan också låsas i ett mellanläge.
Om sittgruppen används som extra sovplats (tillval)
får 4-travel därför fyra sovplatser.
För insläpp av ljus och luft finns ett stort, uppställbart
takfönster ovanför den uppfällbara bädden.

Den generösa, L-formade sittgruppen är inbjudande och modern. Upp till fem personer får plats vid det multifunktionella bordet.
Även under den uppfällbara bädden har 4-travel tillräckligt med ståhöjd.

4-travel

Övertygande detaljer

Nya 4-travel är utmärkt utrustad och full av
praktiska idéer och intressanta funktioner.
För att värdet ska bevaras så bra som möjligt
är den baserad på den rötsäkra Dethleffs
Lifetime-Plus-konstruktionen utan träkom-

Den snygga läslampan med svanhals ger dig ljus där
du behöver det

Servicelucka för påfyllning och rengöring av färskvattentanken, 230 V-anslutning, tömning av varmvattenberedaren

Tack vare det sänkta chassit finns ett högt bakre
lastutrymme med genomgående förvaringsmöjlighet

Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering och
stoppade armstöd

Extra breda dörrar till boutrymmet (70 cm) – på
begäran med fönster och centrallås

Markanta och säkra: Integrerade bakljus med LED-ljuslist

ponenter i tak, väggar och golv. Tak och undergolv är dessutom skyddade från skador
med glasfiberplattor (GFK).
Mer information och fler bilder hittar
du på www.dethleffs.se

Det höga ytterfacket med droppbehållare är praktiskt
för transport av långa föremål som skidor och liknande

Ta även en titt på andra husbilar från Dethleffs!
Tack för ditt intresse för våra 4-travel-modeller. Du hittar många fler
modeller i vår huvudkatalog. Vi skickar gärna den här informationen
och mer information om Dethleffs. Fråga din återförsäljare.
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Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel
Observera att bilderna i denna broschyr delvis föreställer specialutrustning som medför extra kostnader eller inredningsdetaljer som
inte hör till standardutrustningen. Standardutrustningen finns i de
separata tekniska data till 4-travel. Färgavvikelser kan uppstå av
trycktekniska skäl.
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