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Dethleffs mervärde – symbolförklaring
I Dethleffs husvagnar finns många smarte idéer och standardutrustning för din säkerhet och
komfort. Bildtecknen visar dig, i vilka husvagnar du hittar de enstaka delar. Läs också mer
om fördelarna på www.dethleffs.se eller fråga din återförsäljare.
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På resor går det undan, även på
tyska Autobahn − med husvagnar
som får köras i 100 km/h

Märkeschassi från säkerhets
experten ALKO

Förhindrar effektivt sväng och
tipprörelser

Trygg på vägen med bättre
bromsvärden än genomsnittet
och automatisk justeringsfunktion

Fordonets tak är av motstånds
kraftig glasfiber – skyddar mot
nyckfullt väder

Vinterspecialist! Vinterdugliga
husvagnar tack vare vinterkom
fortpaket (tillval)

Välkomnande: 70 cm breda
XXLingångsdörrar med kupéin
steg

Myggnätsdörr: Skyddar mot små
plågoandar

För ett hälsosamt rumsklimat:
Optimal bakre ventilation av över
skåpen förhindrar att kondensvat
ten bildas

Praktiskt utformade kök med
stora lådor, utdragbart skafferi
och en gasspis med 3 plattor och
elektrisk tändning

Extra bekväm matlagning:
Högeffektspis med 4 plattor, väl
tilltaget förvaringsutrymme och
många förvaringsfack

Rena kyltornet! Extra stort
kylskåp med en volym på minst
142 l och 15 l frysfack

Rena kyltornet! Extra stort kyl
skåp med en volym på minst 175 l
och 31 l frysfack

Sov gott: Fasta bäddar med 7zons
EvoPoreHRCpremiummadrasser
på ergonomiska ribbottnar i trä

Mer benutrymme: Lyftbord
med en pelare med lättgående
sänkningsfunktion som gör om
sittgruppen till en säng

Mer plats: Uppfällbar underslaf
för mer stuvutrymme eller plats
för barnen att leka (beroende på
modell)

Säkerheten främst: Prisvärt säker
hetspaket för ännu högre säker
het på resorna (tillval)

Happy Family: Planlösningar med
våningssängar – perfekt för barn
familjer. Trevåningssängar kan
oftast fås som tillval
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Hej!
För drygt 80 år sedan skapade Arist Dethleffs den
första husvagnen i Tyskland. Han ville nämligen ta
med familjen på sina affärsresor. Därför har familjen,
och allt som vi förknippar med den, ett särskilt stort
värde för oss.

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

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

Vänligen
Alexander Leopold
Verkställande direktör
4

Vårt mål: Din belåtenhet
En för alla
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.

Garanti
Din nya Dethleffs husvagn har en omfattande
fabriksgaranti, som ger dig extra säkerhet. 6 år
täthetsförsäkring Dethleffs 6 år täthetsförsäkring på
fordonet ger säkerhet och ökar värdet. (Försäkringen
fordrar årliga inspektioner av din Dethleffs återförsäljare mot avgift).
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c’go & c’trend – varsågod och stig in
Våra husvagnar c’go och c’trend är kompakta,
eleganta och lätta. Utrustning som övertygar möter
fräscha och trendiga interiörer som skapar trevlig
stämning och gör det riktigt roligt att åka på husvagnssemester.
Dessa modeller räddar din semesterkassa både när
det gäller inköp och bränsleförbrukning och passar
perfekt för aktiva spontanresor och minisemestrar.

Många av dessa husvagnar kan till och med
dras med vanligt B-körkort och litet dragfordon.
Sälj tältet! Nu är det husvagnslivet som gäller!
Detaljerad information om dessa husvagnar
finns i den separata Kompakt-katalogen eller
på www.dethleffs.se.

EU
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Camper
Familjehusvagnen | från sidan 14

Camper övertygar med ett stort urval av planlösningar med våningssäng
och korta resehusvagnar för aktiva. Med den nya utökade standardutrustningen finns nu allt med ombord, så att det bara är att börja äventyret!

390 FH

450 FR

450 QR

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

Camper
Tillåten totalvikt*

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

Totallängd (inkl. dragstång)

635 till 942 cm

Totalbredd

230 till 250 cm

Fordonshöjd

265 cm

Antal bäddar

3–7

Dubbelaxlad

från 650 FMK

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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Nomad
Erfarenhet lönar sig | från sidan 26

Nomad är perfekt för alla som letar efter en elegant husvagn med kvalitetsutrustning. För aktiva par erbjuder den ett oslagbart urval av praktiska planlösningar. Och när det kommer gäster byggs sittgruppen enkelt
om till en bekväm säng.

470 ER

470 FR

510 ER

530 DR

540 ER

540 QMK

560 FMK

560 FR

560 RET

560 RFT

590 RF

650 ER

730 FKR

740 RFK

Nomad
Tillåten totalvikt*

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

Totallängd (inkl. dragstång)

713 till 942 cm

Totalbredd

230 till 250 cm

Fordonshöjd

265 cm

Antal bäddar

3–7

Dubbelaxlad

från 650 ER

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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Beduin
En världsvan klassiker | från sidan 38

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

Beduin
Tillåten totalvikt*

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

Totallängd (inkl. dragstång)

766 till 942 cm

Totalbredd

230 till 250 cm

Fordonshöjd

265 cm

Antal bäddar

4–7

Dubbelaxlad

från 650 RET

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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510 ER

550 ER

560 FR

560 RET

560 RFT

650 RET

650 RFT

730 FKR

760 ER

760 DR

Exclusiv
Femstjärnigt semesterboende | från sidan 50

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

Exclusiv
Tillåten totalvikt*

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

Totallängd (inkl. dragstång)

788 till 942 cm

Totalbredd

250 cm

Fordonshöjd

265 cm

Antal bäddar

4–7

Dubbelaxlad

från 650 RET

550 ER

560 FR

650 RET

730 FKR

760 ER

760 DR

650 RFT

*Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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Familjehusvagnen
Med omfattande standardutrustning, väl tilltagna förvaringsutrymmen och ett stort urval
av planlösningar med våningssäng och korta
resehusvagnar, är Camper den perfekta husvagnen för alla som är sugna på upplevelser.
Trygg på vägen
Säkerhetsutrustningen som är standard på
Camper gör resan bekymmersfri:
Hit hör en mängd olika moderna säkerhetskomponenter, som det förstklassiga
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AL-KO-märkeschassit, Octagon-axelstötdämpare och antisvängningskopplingen AKS.
Även den moderna, självjusterande AL-KO
AAA Premium-bromsen är standard. Den ger
kortare bromssträcka och därmed klart högre
säkerhet.
I Camper finns allt för att semestern ska kunna börja direkt! Vare sig det gäller varmvatten, myggnätsdörrar, stora panoramatak eller
robusta glasfibertak, ger Camper helt enkelt
mer för pengarna.

Camper med mervärde
ªª
Klar att starta semestern direkt tack vare omfattande standardutrustning
ªª
Modern inredning med väl tilltagna utrymmen och tre tidlösa interiörer
att välja bland
ªª
Stort urval av familjeplanlösningar med våningssängar
ªª
Korta resehusvagnar med total längd på under 7 m
ªª
Föredömlig Dethleffs säkerhetsutrustning (se sidan 64)
På sidorna 22 – 23 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar
med Camper.

De grafitgråa trapetsformade fönstren präglar
utseendet på Dethleffs husvagnar
Tredelad lamphållare sänker reparationskostnaden vid parkeringsskador
Prisbelönt säkerhetsutrustning inklusive
självjusterande broms
Lättåtkomlig gaslåda även med monterad
cykelhållare
Bagagerumsluckan som är standard erbjuder
praktiska transportmöjligheter
Kan lastas upp till 2 ton (enkelaxlad) resp.
2,5 – 2,8 ton (dubbelaxlad)
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Camper

Äkta semesterkärlek
Camper vinner snabbt allas hjärtan. Hemligheten:
Den inre skönheten. Den är praktisk, genomtänkt
och har boendelösningar för alla behov. De generösa
stuvutrymmena gör Camper till ett perfekt fritidscenter för aktiva semesterfirare. Den erbjuder rikligt
med plats för både familjer och för spontana besök.
Då förvandlas sittgruppen, tack vare lättsänkt lyftbord med en pelare, enkelt till en trevlig dubbelsäng.
De bekväma enkelsängarna kan mycket snabbt förvandlas till en mycket stor
ªª
dubbelsäng (tillval).

Rolig matlagning på semestern
Här blir både stora och små campare mätta: På tre
gasplattor med elektrisk tändning går det utmärkt
att laga till läckerheter även för stora familjer.

De färska ingredienserna förvaras i det stora 142 l-kylskåpet. Flaskor och kryddor kan förvaras på bästa sätt
i det praktiska utdragbara skafferiet. Tallrikar, grytor
och pannor får plats i de rymliga lådorna.
Och dessutom: Varmvattenförsörjning finns som
standard ombord på Camper.
På sida 2 hittar du en översikt på Dethleffs mervärde
- och symbolförklaring.

ªª
Praktiskt kök med stora lådor och utdragbart skafferi för flaskor.
16

550 ESK

ªª
550 ESK | Catania: Detta kallar vi familjevänligt: För Camper finns det många planlösningar med våningssängar att välja bland. En tre- våningssäng finns för de flesta planlösningar som tillval.
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Camper

En vän till familjen
Camper är som gjord för familjer. Om du reser med
barn kommer du att uppskatta de många fördelarna
med denna familjevänliga husvagn. Som stora stuvutrymmen, stabil och lättskött inredning.
Barnkammare
Camper finns med många olika, familjevänliga
planlösningar som separat barnkammare och stora,
stabila våningssängar med bekväma 7-zons EvoPore
HRC-madrasser. På begäran kan några modeller utrustas med en tredje våningssäng. Våningssängarna
kan belastas med upp till 80 kg och är därför även
lämpliga för större campare.

För att få mer plats går det att fälla upp de båda
underslaferna. På våningssängar monterade på längden bildas därigenom en stor ”lekplats” i kupén, på
våningssängar monterade på tvären fås istället ett
stort bakre lastutrymme för skrymmande semesterprylar.
Många barn?
Om du behöver ännu mer plats ska du titta på XL-varianterna av Camper. Som stor dubbelaxlad version
med en bredd på 2,5 meter och en längd på 8 meter
(t.ex. Camper 740 RFK) får du samma komfort och rörelsefrihet som i en semesterlägenhet på hjul. Detta
gäller även sängarna: Alla Camper har som standard
SovGott-sängsystemet (se sidan 62).

ªª
Med den fällbara våningssängen fås ett stort lekutrymme inne i kupén.

ªª
Stor rörelsefrihet – för att tvätta sig, klä på sig och leka.
18

540 QMK

ªª
540 QMK | Cosmo: Det praktiska lyftbordet med en pelare ger gott om benutrymme i sittgruppen. Även ombyggnaden till säng går extra lätt.
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Camper

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

20

Hamrad plåt, vit (standard)
ªª

ªª
Tvåfärgad Rosario Cherry

ªª
Slät plåt, vit (tillval)

ªª
Bolivia

ªª
Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª
Cosmo

ªª
Catania

Planlösningar barnsäng

530 FSK

540 QMK

550 ESK

390 FH

450 FR

450 QR

470 FR

460 EL

470 ER

510 ER

500 QSK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

Planlösningar dubbelsäng

Planlösningar enkelsäng
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Camper

MerVärde

ªª
Spotlights som kan placeras flexibelt

ªª
Gott om benutr. fås m. lyftbordet m. en

ªª
Stort 142 l kylskåp med 15 l frysfack

ªª
Gourmetkök med praktiskt utdragbart

ªª
Spis med 3 gasplattor med elektrisk

ªª
12 volts strömförsörjning och LED-indi-

ªª
Trapetsformad fönster med rullgardiner

ªª
Stort bakre lastutr. tack vare fällbar

ªª
Kvalitetsgångjärn för stora lucköpp-

ªª
Perfekt sovkomfort tack vare Sov-

ªª
Varmvattenförsörjning som standard

ªª
Praktiskt förvaringsfack i ingångsom-

ªª
Odelad ingångsdörr med insektsskydd

ªª
Det stora takfönstret Heki med LED-be-

ªª
AirPlus-system för bakre ventilation i

samt USB-uttag

kering av utlöst säkring
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pelare som kan justeras i höjd

för skydd mot mygg och insyn runtom

rådet

(beroende på planlösning)

våningssäng (beroende på modell)

skafferi

ningar

lysning släpper in både ljus och luft.

tändning (se sidan 63)

Gott-systemet (se sidan 62)

överskåpen (se sidan 67)

Heltäckande säkerhet!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Standardmonterad lucka gör det extra

ªª
Flerdelat bakparti för enkla reparatio-

ªª
Med AL-KO Big Foots står du stadigt

ªª
AL-KO AAA-bromsen ser alltid till att

ªª
Antisvängningssystem för maximal

ªª
Energisnål förtältsbelysning med

ªª
Robust glasfiberförstärkt tak som skyd-

ªª
Räfflat plåtgolv och platsbesparande

ªªALKO Octagon axelstötdämpare för

ªª
Märkeschassi från den ledande,

ªª
Införingshjälp för vev gör vevstöden

ªª
Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª
Miljövänlig: rullbar gråvattentank i

ªª
ALKO AKS förhindrar pendling och

ªª
Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

stuvutrymmet lätt att komma åt

LED-lampor

bekväma att använda

ner

dar mot hagel och grenar

oavsett underlag (tillval)

kåpa som svängs uppåt

gaslådan ingår

bromsarna är perfekt inställda

optimal väghållning

krängning

aktiv körsäkerhet (tillval)

tyska tillverkaren AL-KO
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Övertygande design och komfort
Nomad är sedan många år tillbaka en
omtyckt modell i Dethleffs program. Med
elegant inredning, omfattande standardutrustning och smakfulla detaljlösningar är den
sedan lång tid den perfekta husvagnen för
resenärer med högt ställda krav.
Rätt modell för var och en
Oavsett om det gäller en smal resehusvagn
eller en stor dubbelaxlad lyxvagn, erbjuder Nomad ett stort urval av genomtänkta
bodelslösningar för ensamresande par. Och
även om det snabbt skulle tillkomma res-
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sällskap, går det lika snabbt att ordna extra
sovplatser.
Trygg på vägen
”Semestern börjar redan vid avresan!” Detta
motto för husvagnsresor gäller i högsta grad
även för Nomad, vars toppmoderna chassiteknik gör resan riktigt avkopplande.
Oavsett om det handlar om det förstklassiga
märkeschassit, Octagon-axelstötdämparna,
antisvängningskopplingen eller den självjusterande AL-KO AAA Premium-bromsen, är
alla komponenter optimalt anpassade till
varandra och ger aktiv körsäkerhet.

Nomad med mervärde
ªª
Dethleffs säkerhetsutrustning se sidan 64
ªª
Stort urval av planlösningar med dubbelsängar och enkelsängar
ªª
Omfattande standardutrustning
ªª
Exklusiv boutrymmesdesign med stämningsfull belysning
ªª
Två diskret eleganta textilinredningar att välja mellan
ªª
Sittdynor med bekväma extrakuddar
ªª
Topputrustat gourmetkök
ªª
Vilsam sömn tack vare vårt SovGott-system med 7-zons EvoPoreHRCmadrasser
På sidorna 34 – 35 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar
med Nomad.

De grafitgråa trapetsformade fönstren präglar
utseendet på Dethleffs husvagnar
Tredelad lamphållare sänker reparationskostnaden vid parkeringsskador
Prisbelönt säkerhetsutrustning inklusive
självjusterande broms
Lättåtkomlig gaslåda även med monterad
cykelhållare
Bagagerumsluckan som är standard erbjuder
praktiska transportmöjligheter
Kan lastas upp till 2 ton (enkelaxlad) resp.
2,5 – 2,8 ton (dubbelaxlad)
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Nomad

Komfortabelt nomadliv
Dethleffs presenterade sin första Nomad redan 1954.
Sedan dess har modellen fått en växande skara
trogna beundrare tack vare sin höga kvalitet och
eleganta inredning. De aktuella modellerna bygger
vidare på dessa solida grundvärderingar och bjuder
på detaljer av hög kvalitet.
Nomad-komfort
Den senaste Nomad-generationen ger en unik
trivselkänsla. Stoppning med extra kuddar inbjuder
till att sitta kvar länge. Lyftbordet med en pelare
ger härligt mycket benutrymme. Särskilda accenter
som indirekt belysning, smakfyll möbeldesign eller
tvättstället i mineralmaterial gör att Nomad sticker
ut från vanliga husvagnar.

Förstklassig sovkomfort fås med SovGott-systemet
med 7-zons EvoPoreHRC-madrasser av hög kvalitet i
alla fasta bäddar för vilsamma nätter. Tillsammans
med den ergonomiska fjädringen bildar madrasserna
ett perfekt avstämt sovsystem så att du sover djupt
och gott även på semestern. Alla enkelsängar är
förbundna med stoppning vid platsen för huvudet
och axlarna. Bekvämt för den som sover på magen
eller för att mysa.

ªª
Vik-/skjutdörren skiljer sovdelen från bodelen

ªª
Två 95 cm breda enkelsängar garanterar god sömn. Och intill är badrummet,
med det eleganta tvättstället i mineralmaterial.
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650 ER

ªª
650 ER | Merida: För mysiga kvällar: De stoppade kuddar som sitter på den stora sittgruppen ser inte bara snygga ut, utan är också otroligt bekväma.
Det praktiska lyftbordet med en pelare ger en massa extra benutrymme.
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Nomad

För riktigt sköna semesterdagar

ªª
Stor dubbelsäng - lägga sig från 3 sidor. (Bilden visar panoramafö. som tillval)

ªª
Rymligt kök med praktiskt utdragbart skafferi, 142 l kylskåp och 3 gasplattor
30

med elektrisk tändning.

Om du gillar gedigna detaljer är Nomad något för
dig. Här bor du inte bara bekvämt, utan även med
stil. Den nya inredningen har utformats i den moderna och ombonade trädekoren ”Almeria Ask”. Med
sitt tvärgående träfibermönster får den bodelen att
verka ännu större. Två alternativa textilinredningar i
varma naturfärger och mjuk, tilltalande yta inbjuder
till avkoppling.

För hobbykockar
Det snygga gourmetköket gör matlagningen till ett
nöje på tre gasplattor med elektrisk tändning. Ett
praktiskt utdragbart skafferi och stora lådor rymmer
en mängd köksredskap. Färska ingredienser förvaras i det 142 l stora kylskåpet, där till och med 1,5
l-flaskor kan stå upprätt. Extra komfort: Varmvattenförsörjning som standard.

530 DR

ªª
530 DR | Casa: Ser bra ut och är perfekta för skön sömn: pålagda dynor i sittgruppen. Den indirekta belysningen ger mysig stämning.
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Nomad

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller
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ªª
Hamrad plåt, vit (standard)

ªª
Almeria Ask

ªª
Slät plåt, vit (tillval)

ªª
Casa

ªª
Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª
Merida

Planlösningar barnsäng

540 QMK

560 FMK

730 FKR

740 RFK

470 FR

530 DR

560 FR

560 RFT

590 RF

470 ER

510 ER

540 ER

560 RET

650 ER

Planlösningar dubbelsäng

Planlösningar enkelsäng
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Nomad

MerVärde

ªª
Spotlights som kan placeras flexibelt

ªª
Gott om benutr. fås m. lyftbordet m. en

ªª
Stort 142 l kylskåp med 15 l frysfack

ªª
Gourmetkök med praktiskt utdragbart

ªª
Spis med 3 gasplattor med elektrisk

ªª
12 volts strömförsörjning och LED-indi-

ªª
Uppst.bart fönster m. rullgardiner för

ªª
Tvättställ av förstklassigt mineralma-

ªª
Den indirekta belysningen ger en

ªª
Perfekt sovkomfort tack vare Sov-

ªª
Varmvattenförsörjning som standard

ªª
Praktiskt förvaringsfack i ingångsom-

ªª
Odelad ingångsdörr med insektsskydd

ªª
Det stora takfönstret Midi-Heki m.

ªª
AirPlus-system för bakre ventilation i

samt USB-uttag

kering av utlöst säkring
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pelare som kan justeras i höjd

skydd mot mygg och insyn runtom

rådet

(beroende på planlösning)

terial

och fönster

skafferi

stämningsfull atmosfär

LED-belysn. släpper in både ljus och luft

tändning (se sidan 63)

Gott-systemet (se sidan 62)

överskåpen (se sidan 67)

Heltäckande säkerhet!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Standardmonterad lucka gör det extra

ªª
Flerdelat bakparti för enkla repara-

ªª
Med AL-KO Big Foots står du stadigt

ªª
AL-KO AAA-bromsen ser alltid till att

ªª
Antisvängningssystem för maximal

ªª
Energisnål förtältsbelysning med

ªª
Robust glasfiberförstärkt tak som

ªª
Räfflat plåtgolv och platsbesparande

ªªALKO Octagon axelstötdämpare för

ªª
Märkeschassi från den ledande,

ªª
Införingshjälp för vev gör vevstöden

ªª
Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª
Miljövänlig: rullbar gråvattentank i

ªª
ALKO AKS förhindrar pendling och

ªª
Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

stuvutrymmet lätt att komma åt

LED-lampor

bekväma att använda

tioner

skyddar mot hagel

oavsett underlag (tillval)

kåpa som svängs uppåt

gaslådan ingår

bromsarna är perfekt inställda

optimal väghållning

krängning

aktiv körsäkerhet (tillval)

tyska tillverkaren AL-KO
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Res med stil
Enastående teknik, utrustning och design
för höga krav. Insteget till den övre klassen
är enklare än du tror tack vare extra bred
ingångsdörr och sänkt kupéinsteg.
En rad funktionella detaljer gör din semester
ännu bekvämare. Även här har säkerheten
högsta prioritet och garanteras genom den
senaste fordonstekniken från AL-KO.
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De påkostade tygerna i innerutrymmet och
exteriörens nya utseende sprider en känsla
av glamor.
De påkostade tygerna i innerutrymmet och
exteriören sprider en känsla av glamor.

Beduin med mervärde
ªª
Funktion Plus: Extra hög boendekomfort genom funktionella detaljer, bl.a.
höjdinställbart lyftbord med en pelare, utdragbart skofack vid ingången,
extra bred ingångsdörr och kupéinsteg
ªª
Gourmet Plus: Kök med 4-lågig gasspis, utdragsskåp och smart utvidgning
av arbetsplatsen
ªª
Design Plus: En känsla av glamor in- och utvändigt

Så reser du avslappnat med stil!
En illustrerad översikt över andra fördelar med Beduin hittar du från sidan
46 och framåt.

Enkelaxlad Dubbelaxlad

Grafitgråa trapetsformade fönster och påkostade plisségardiner som insynsskydd och
mörkläggning
Modern lamphållare med inbyggda lampor i
elegant, iögonfallande design
Komfortabel: Extrabred dörr (70 cm) och
kupéinsteg för lätt instigning
Säkerhetspaket med självjusterande AL-KO
AAA-broms
Snyggt och praktiskt dragstångsskydd

39

Beduin

Elegant globetrotter

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

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

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

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

Dröm sött!
Dethleffs Sov Gott-system ger garanterat god nattvila. Din rygg får extra stöd genom
en bekväm 7-zons EvoPore HRC-madrass i lyxkvalitet med olika hårdhetszoner.

ªª
Praktisk skoförvaring som även är åtkomlig utifrån.
40

550 ER

ªª
550 ER | Amaro: Det attraktiva ljuskonceptet skapar en stämning där man helt enkelt känner sig väl till mods. Till och med köksdelen är upplyst.
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Beduin

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

Ut på glamping
Glamping är den nya trenden och står för glamorcamping – flexibelt resande med ett stänk av
lyx. Känner du dig träffad? Då gillar du säkert den
stilfulla inredningen och de snygga textilklädslarna
”Glamour” och ”Amaro”.
Mycket nöje på glampingen …

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

ªª
Det rymliga utdragsskåpet är påkostat, stabilt och praktiskt och har plats även
för stora flaskor.
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560 FR

ªª
560 FR | Glamour: Glamping i form av lite glamor vid sittgruppen och semesterdagen kan börja. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Beduin

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller
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ªª
Hamrad plåt, vit (standard)

ªª
Tvåfärgad Virginia ek/högglans Creme

ªª
Virginia ek med ljuslister (tillval)

ªª
Slät plåt, vit (tillval)

ªª
Glamour

ªª
Amaro

ªª
Slät plåt, silvermetallic (tillval)

ªª
Äkta läder Castello (tillval)

ªª
Äkta läder Fascino (tillval)

Enkelaxlad
Enkelsängar

Enkelaxlad
Dubbelsäng

510 ER

550 ER

Dubbelaxlad
Enkelsängar

560 RET

560 FR

560 RFT

650 RFT

730 FKR

Dubbelaxlad
Dubbelsäng

650 RET

760 ER

760 DR
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Beduin

MerVärde

ªª
Påkostade plisségardiner för mörkläggning och insynsskydd

ªª
Indirekt belysning (tillval)

ªª
Grundbelysn. kan tändas/släckas

från både ingångs- och sovutrymmet

ªª
Soft Close-systemet stänger lådorna
tyst och mjukt

ªª
GourmetPlus-kökscenter (se sidan 63)

COMFORT & STABILITY

ªª
12 volts strömförsörjning och LED-indi-

ªª
Praktisk utdragbar duschkran vid

ªª
Stabilt, höjdinställningsbart bord som

ªª
Praktisk skoförvaring som går att

ªª
Perfekt sovkomfort tack vare Sov-

ªª
Truma-värmare med tändautomatik

ªª
Isolerat kupéinsteg och extra bred dörr

ªª
Odelad ingångsdörr med innerklädsel,

ªª
Lyx: Heki II med belyst glasbaldakin

ªª
AirPlus-system för bakre ventilation i

kering av utlöst säkring
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och varmluftsanläggning

handfat (beroende på modell)

för bekväm instigning (70 cm)

ger mycket benutrymme

fönster och insektsskydd

komma åt utifrån

Gott-systemet (se sidan 62)

överskåpen (se sidan 67)

Heltäckande säkerhet!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Servicelucka på alla modeller

ªª
Snygga trapetsformade fönster i

ªª
Bakljushållare med inbyggda lampor i

ªª
AL-KO AAA-bromsen ser alltid till att

ªª
Antisvängningssystem för maximal

ªª
Stabilt och hållbart dragstångsskydd i

ªª
Uppfriskande tillval: TRUMA klimat-

ªª
Räfflat plåtgolv och platsbesparande

ªªALKO Octagon axelstötdämpare för

ªª
Märkeschassi från den ledande,

ªª
Införingshjälp för vev gör vevstöden

ªª
Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª
Miljövänlig: rullbar gråvattentank i

ªª
ALKO AKS förhindrar pendling och

ªª
Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

snygg design

bekväma att använda

grafitgrått

anläggning

fräck design

kåpa som svängs uppåt

gaslådan ingår

bromsarna är perfekt inställda

optimal väghållning

krängning

aktiv körsäkerhet (tillval)

tyska tillverkaren AL-KO
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Exklusiv semester för dig
Exclusiv står för en modern och självsäker
stil. Påkostade material, belysta överskåpsluckor, trivselpaket med stämningsfull, indirekt belysning som standard och smakfulla
detaljer ger en känsla av ren elegans och lyx.

Precis som Beduin har den mycket smart
utrustning för matlagning, boende och
säkerhet. Den stämningsfulla belysningen
och de smakfulla dynorna i äkta läder ger
en exklusiv känsla.
Exclusiv bjuder på ett femstjärnigt lyxboende som vi beskriver närmare på de följande
sidorna.

Exclusiv med mervärde
ªª
Inklusive alla fördelar och all utrustning som ingår i Beduin-modellerna
ªª
Trivselbelysning, som tillval även med dimbara ljuskällor
ªª
EvoPore HRC-madrass med WATERGEL-bäddmadrass för återhämtande
sömn
ªª
Säkerhet som standard: T.ex. med självjusterande AL-KO AAA-broms,
antisvängningskoppling AKS, märkesdäck av hög kvalitet mm.
ªª
Äkta läderklädsel som standard
ªª
Belysta överskåpsluckor som standard
På sidorna 58 – 59 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar
med Exclusiv.
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Enkelaxlad Dubbelaxlad

Grafitgråa trapetsformade fönster och
påkostade plisségardiner som insynsskydd
Nya, moderna lamphållare med inbyggda
lampor i elegant, iögonfallande design
Säkerhetspaket med självjusterande AL-KO
AAA-broms
Komfortabel: Extrabred dörr (70 cm) och
kupéinsteg för lätt instigning
Exklusiv look: Kromlister och rangeringshandtag i kromutförande
Snyggt och praktiskt dragstångsskydd
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Exclusiv

Lyx med friska fläktar
Njut av utrymmet, stilen och lyxen i Dethleffs generöst tilltagna planlösning. Det påkostade badrummet
ger en bra start på dagen med sin stora rörelsefrihet. Den eleganta inredningen med sin effektfulla
trivselbelysning påminner om miljön ombord på en
lyxyacht. Hög tid att ge sig ut på den stora resan.
ªª
Två dörrar förvandlar badrummet till din personliga wellnesstudio – med stor
rörelsefrihet och inbyggd garderob.

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

Och dessutom: De indirekta ljuskällorna skapar
inte bara en trevlig stämning – de fungerar
även som praktisk belysning för lådorna.
ªª
Snabbt i väg till marknaden! Och sedan lagar vi mat som proffsen i kökscentret
GourmetPlus.
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760 DR

ªª
760 DR | Castello: Behaglig läderklädsel och indirekta ljuskällor skapar en mycket stämningsfull atmosfär (dimbar med fjärrkontroll som tillval). Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Exclusiv

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

Sittgruppen är försedd med en inbjudande mjuk och
behaglig klädsel av äkta läder. Du kan trolla fram en
alldeles personlig atmosfär genom att dimma den
indirekta belysningen (tillval).
Detta är femstjärnig lyx på hjul som vi ser det.

ªª
Tid för avkoppling. De bekväma nackstöden av äkta läder hjälper till.
Som att sova på moln
För att uppfylla mycket högt ställda krav
har vi utvecklat den exklusiva 7-zons EvoPoreHRC-madrassen med en behaglig WATERGEL-bäddmadrass.
Den ger optimalt stöd för kroppen, ger en
underbar kyleffekt och har en klimatreglerande
funktion hela natten. Dröm sött!

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

ªª
550 ER | Fascino: Den mjuka klädseln av äkta läder ger en mysig avslutning på semesterdagen. Alla bilder på den här sidan avser denna planlösning.
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Exclusiv

Många valmöjligheter
Exteriör design | Textilutföranden | Modeller

ªª
Hamrad plåt, vit (standard)

ªª
Tvåfärgad Dakota ek/ Welsh White med

ªª
Tvåfärgad Dakota ek/ Welsh White med

ªª
Äkta läder Castello

ªª
Äkta läder Fascino

inbyggd LED-ljuslist

ªª
Slät plåt, vit (tillval)
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ªª
Slät plåt, Silver-metallic (tillval)

inbyggd LED-ljuslist av plexiglas (tillval)

Enkelaxlad
Enkelsängar

Enkelaxlad
Dubbelsäng

550 ER

560 FR

Dubbelaxlad
Enkelsängar

Dubbelaxlad
Dubbelsäng

650 RET

760 ER

650 RFT

730 FKR

760 DR

57

Exclusiv

MerVärde

ªª
Multimdia paket inklusive Bluetoothfunktion (tillval)

ªª
Indirekt belysning med dimfunktion
som tillval

ªª
Grundbelysn. kan tändas/släckas från
både ingångs- och sovutrymmet

ªª
Belysta lådor med Soft-Close-system

ªª
Proffskök med högeffekts-

spis med 4 gasplattor (se sidan 63)

COMFORT & STABILITY

ªª
12 volts strömförsörjning och LED-indi-

ªª
Generöst tilltaget badrum m. stor

ªª
Stabilt, höjdinställningsbart bord med

ªª
Praktisk skoförvaring som går att

ªª
Perfekt sovkomfort med enastående

ªª
Truma-värmare med tändautomatik

ªª
Isolerat kupéinsteg och extra bred dörr

ªª
Stor kyl-/fryskombination (142 l/15 l frys-

ªª
Påkostade plisségardiner för mörklägg-

ªª
AirPlus-system för bakre ventilation i

kering av utlöst säkring
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och varmluftsanläggning

rörelsefrihet (ber. på planlösn.)

för bekväm instigning (70 cm)

enhandsmanövrering

fack resp.175 l/31 l)

komma åt utifrån

ning och insynsskydd

behaglig WATERGEL-bäddmadrass

överskåpen (se sidan 67)

Heltäckande säkerhet!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Servicelucka på alla modeller

ªª
Bakljushållare med inbyggda lampor i

ªª
Stabila rangeringshandtag i kromutfö-

ªª
AL-KO AAA-bromsen ser alltid till att

ªª
ATC ger max. aktiv körsäkerhet på

ªª
Stabilt och hållbart dragstångsskydd i

ªª
Uppfriskande tillval: TRUMA klimat-

ªª
Räfflat plåtgolv och platsbesparande

ªª
ALKO Octagon axelstötdämpare för

ªª
Märkeschassi från den ledande,

ªª
Införingshjälp för vev gör vevstöden

ªª
Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª
Miljövänlig: rullbar gråvattentank i

ªª
ALKO AKS förhindrar pendling och

ªª
Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

snygg design

bekväma att använda

fräck design

anläggning

rande

kåpa som svängs uppåt

gaslådan ingår

bromsarna är perfekt inställda

optimal väghållning

krängning

högsta nivå

tyska tillverkaren AL-KO
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Ett sunt sovklimat
Test-No. ZHNO 042008

TESTEX ZURICH

ªª
Testad kvalitet

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

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

COMFORT & STABILITY

Prüf-No. ZHNO 042008

TESTEX ZÜRICH

Klimatreglerande 7-zoners EvoPoreHRC madrass med WATERGEL.
ªª
62

ªª
Trivsamt även om du sover på magen. Enkelbäddarna är förbundna med extra stoppning i axelområdet.

Kök av högsta klass

ªª
Uppfällbar, platsbesparande och stabil utvidgning av arbetsytan

ªª
Rymlig: Utdragbart skafferi, lådor och kyl-/fryskombination

I Beduin och Exclusiv väntar den kökskomfort en
mästerkock kan begära: Med fyra högeffektiva
brännare kan gourmetkockar fixa till riktigt läckra
rätter. Vid matlagning ger den stabila utfällbara
arbetsskivan extra hjälp. Självklart är även här det
utdragbara skafferiet för flaskor standard.

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

Gasen i botten med fyra stora kokytor och i diskhoen är där gott om plats till att diska.
ªª
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Heltäckande säkerhet!

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

ªª
Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak

Säkerhet har lång tradition hos oss. Sedan mer än 20
år tillbaka erbjuder vi regelbunden förarutbildning
för alla husvagnsentusiaster. För trots all modern säkerhetsteknik är den mänskliga faktorn fortfarande
den viktigaste i slutändan. Och deltagarna meddelar
oss regelbundet att även sådana som är gamla och
erfarna alltid lär sig något nytt.
När det gäller säkerhetsutrustning ligger Dethleffs
husvagnar i täten. Helt enkelt därför att våra kunders
säkerhet har högsta prioritet. Säkerhetsrelevanta
komponenter som ett märkeschassi av hög kvalitet, självjusterande trumbromsar, märkesdäck med
stora säkerhetsreserver och mycket annat är därför
standard.

ªªALKO Octagon axelstötdämpare för ªª
Märkeschassi från den ledande,
optimal väghållning

ªª
ALKO AKS förhindrar pendling och
krängning
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tyska tillverkaren AL-KO

ªª
Märkesdäck tillverkade i Västeuropa

Bra att veta: Att bara fordonskomponenter av hög
kvalitet används, leder också till att alla Dethleffs
husvagnar får att köras i 100 km/h. Med passande
dragbil är du alltså snabbare framme på resans mål
- om du vill! För egentligen börjar ju resan redan vid
avfärd, så varför stressa?

Dethleffs säkerhetspaket
ªª
Brandvarnaren varnar i god tid för rökutveckling i husvagnen.

För alla som reser riktigt mycket med sin husvagn
rekommenderar vi Dethleffs säkerhetspaket som
tillval. Detta innehåller en del intressanta kompletteringar till standardutrustningen:
AL-KO ATC (Trailer-Control-system)
AL-KO ATC bromsar på samma sätt som ESP på
personbilar, så att en husvagn som börjar svänga åt
sidorna inom några bråkdelar av en sekund bromsas
in mjukt och återgår till ett säkert körtillstånd.

ªª
Duocontrol med kollisionssensorn bryter gastillförseln vid en krock.

Gastryckreglage Duocontrol med kollisionssensorn
Duocontrol har en säkerhets- och en komfortkomponent: För det första ser den inbyggda kollisionsgivaren till att gastillförseln bryts direkt vid en krock, så
att gasen inte kan strömma ut okontrollerat. Denna
skyddsanordning gör det möjligt att ha gasdriven
utrustning igång även under körning!

För det andra är Duocontrol ett automatiskt omkopplingssystem som automatiskt kopplar om till en full
gasflaska när den första flaskan är tom. Man slipper
alltså på detta sätt den irriterande bytesproceduren,
som har en tendens att infalla om natten eller när
det regnar. Men Duocontrol kan ännu mer: Den integrerade EisEx-regleruppvärmningen ser till att ingen
isbildning stör gasdriften trots låg utetemperatur.
Brandvarnare
En beprövad livräddare. Varnar med ett genomträngande pipljud vid rökutveckling.

ªª
ATC ger maximal aktiv körsäkerhet på högsta nivå.
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Vinterspecialisten från Allgäu
Allgäu i tyska Alperna – där Dethleffs har sitt hu
huvudkontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar
och rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål.
Dethleffs rykte som en äkta vinterexpert har sina
skäl. Det märks på vår standardutrustning som t.ex.

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

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

ªª
Testad av experter: Beduin med vinterkomfortpaket från Alde klarar köldtestet i
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30 minusgrader i Sverige utan problem.

Så blir ditt fordon vinterdugligt
ªª
AirPlus ventilerar takskåpen och

förhindrar därmed kondensbildning

ªª
XPS-isolering och 34 mm väggtjocklek och 42

mm golvtjocklek för bästa isolering även i riktigt
låga temperaturer

ªª
Vattenledningarna läggs direkt på värmerören och
skyddas därmed mot sönderfrysning (bild: ALDE
värmesystem)

ªª
Vattenburen eller elektrisk golvvärme ger härligt varma fötter
och en jämn värmefördelning (bild: ALDE golvvärme)
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Bättre hela tiden!
Namnet Dethleffs står sedan över 85 år tillbaka
för innovativ utveckling, väldigt mycket valuta för
pengarna och inte minst förstklassig kvalitet. Det är
därför våra kunder uppskattar oss.
Kvalitet är dock en kontinuerlig process som startar
redan när fordonen utvecklas. Redan på ett tidigt
stadium ser konstruktörerna till att Dethleffs höga
kvalitetskrav uppfylls genom att välja lämpliga
material och leverantörer samt en perfekt anpassad
tillverkningsprocess.
Våra kvalitetskrav innebär att vi alltid vill bli bättre.
Detta betyder framför allt att vi ständigt strävar efter
att förbättra våra produkter och hitta bästa möjliga
lösning. Det är en viktig orsak till att vi kontinuerligt
investerar i forskning och utveckling, nya tillverkningsanläggningar och självklart även i våra medarbetare.
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Det har gjort oss till en av regionens största utbildningsföretag. Vi rekryterar i första hand människor
som vi själva utbildat. Därefter ser vi till att våra
medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig. På så
vis kan vi allt bättre för varje dag uppfylla vårt löfte
att vara en vän till familjen.

Peter Leichtenmüller
Produktionschef

Kvalitet från A till Ö
ªª
Vi säkerställer vår enastående kvalitetsstandard genom ständiga kvalitetskon-

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

ªª
Vår praxisorienterade inställning får stort genomslag även i utvecklingsarbetet.

ªª
Syna gärna våra kort. Upplev tillverkningen av våra husvagnar och husbilar på plats live på en rundtur

troller i alla tillverkningssteg och speciella revisioner.

Inom ramen för våra kundunderstödda utvecklingsprojekt får våra konstruktörer
ta del av praktiska erfarenheter från våra kunder.

I 85 år har vårt varumärke stått för kvalitet Made in
Germany. Denna kombination av erfarenhet, avancerad kompetens och ett kundorienterat, praktiskt
tänkande är unikt för branschen.

i vår fabrik. Se baksidan för närmare information.
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Vårt mål: din belåtenhet
Kvalitet betydar för oss ochså perfekt service
efter köpet!
I hela Europa står därför ett finmaskigt nät av företag
till ditt förfogande. Omkring 330 återförsäljare och
servicepartners hjälper dig snabbt om det händer
något.
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.

Även i övrigt stödjer vi våra partner på bästa möjliga sätt så att de kan hjälpa dig snabbt och smidigt.
Därför finns det hela tiden drygt 16 000 reservdelar
på lager hos Dethleffs. Vi kan genomföra 93 % av
återförsäljarnas beställningar 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 ”Camping, Cars & Caravans” med ”König Kunde Award”.
Vi är särskilt fornöjada med specialprisen ”Mest
familjvänliga märke”.

CARAVANS
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Garanti - din säkerhet
Din nya husvagn från Dethleffs får du med en omfattande tillverkargaranti, som ger dig mycket mer
säkerhet än vad som krävs enligt garantilagstiftningen. Den 6-åriga täthetsförsäkring på karossen ger

dig också betryggande säkerhet. Förutsättningen är
att fordonet besiktigas varje år.

Långtidsgaranti: Om du önskar kan du även teckna en tre- eller fyraårig långªª
tidsgaranti.

ªª
6 års täthetsförsäkring: Dethleffs 6-åriga täthetsförsäkring* på karossen ökar
andrahandsvärdet på ditt fordon.

ªª
För årliga besiktningar och verkstadstjänster står de vänliga och kompetenta Dethleffs-återförsäljarna i Tyskland och Europa till
ditt förfogande.
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Stiftelsen Dethleffs Family
Ord måste följas av handling
”En sann vän till familjen” visar sig konkret i handlingar, inte med ord. Därför grundade vi redan 2004
den allmännyttiga stiftelsen Dethleffs Family. Stiftelsen hjälper utsatta familjer och sociala inrättningar
genom exempelvis följande projekt.
Äntligen Semester!
Fri från vardagen - detta möjliggörs med projektet
”Äntligen semester” i kostnadsfria, fasta husvagnar
på vår partners campingplatser. För familjer och
barnsinstitutioner som annars inte skulle ha möjlighet att finansiera en campingsemester till barnen.
Bondgård för ungdomar, Bacova
Ett annat stort projekt är att bistå Pater Berno Foundation i Rumänien. På ungdomsgården i Temesvar
utbildas gatubarn och bringas så på rätt spår till en
bättre framtid. Under många år har vi stött Pater Berno i sitt värdefulla arbete. I jubileumsåret donerade
vi Pater Berno en van för stora byggnadsarbeten på
ungdomsgården.
Sedan många år tillbaka stöder vi det värdefulla
arbete som Pater Berno åtagit sig. Till detta bidrar
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även julklapparna från Dethleffs medarbetare, som
ivrigt slås in varje år.
Det rullande kök
Et lokalt projekt, som vi stöder, är det rullande kök
från ”Krumbach Familienstiftung” för daghem och
skolar. Barnen lärar här gemensamt att laga sunt
mat med lokala, friska produkter.
Det rullande kök är i övrigt blivit lagat av Dethleffs
lärlinge, som också har lagat de populära husvagnssparbössor till stiftelsen.
Hjälp till du också! Ditt bidrag går oavkortat till
stiftelsen Dethleffs Family och tillhörande projekt.
Skriv till oss, om du har en idé där FAMILY Stiftung
kan hjälpa: dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de

Sylke Roth och Simone Ludwig
Direktionssekreterare
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Från uppfinnaren
av husvagnen
1931: Arist Dethleffs, en fabrikör som tillverkar piskor och
skidstavar, uppfinner husvagnen och inleder därmed en
fantastisk framgångssaga.

Dethleffs historia handlar om en man och hans idé.
Den handlar om Arist Dethleffs, som i början av trettiotalet som äkta familjemänniska bygger Tysklands
första husvagn – han kallar den helt enkelt ”husbil”.
Oavsett var familjen Dethleffs visar upp husvagnen,
omringas de snart av nyfikna människor.
Under de följande årtiondena blev namnet Dethleffs
synonymt med kompetens och konsekvens när det
handlar om husvagnar och husbilar, tack vare en
mängd innovationer och banbrytande idéer. Med
modeller och produktprogram av omisskännlig
karaktär. En hel del av dem blev klassiska förebilder.
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Denna erfarenhet, som idag sträcker sig över 85 år,
tillsammans med den höga kvalitetsnivån och inte
minst det ständiga utbytet av erfarenheter mellan
Dethleffs, resenärer och partners, har gjort märket till
”En vän till familjen”. Och kanske är det detta intensiva utbyte av kunskaper som gör att ett företag av
Dethleffs storlek kan fortsätta vara så flexibelt och
innovativt som när det började, år 1931.
Denna intrycksfulla historia presenterar vi tillsammans med många intressanta bilder från 85 år av
husvagnstillverkning hos Dethleffs, på www.dethleffs.de/historie

1952: Dethleffs börjar serietill
verka husvagnarna Tourist och
Camper.
1982: Dethleffs presenterar
den moderna modellen
NOMAD  med inbyggd
gaslåda.

2000: Med sin
AERO TOURIST inleder
Dethleffs en exempellös
designoffensiv.

2008: Dethleffs presenterar
den eleganta Familyserien
som utvecklats i samarbete
med fem familjer och fyllts
med parktiska lösningar.

2016: c´go blir årets
caravan i Tyskland och
bevisar hur modern och
fräsch camping kan vara.
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Tack för att du är intresserad av våra husvagnar. Attraktiva modeller finns även
i vår katalog Kompakt Caravans. Kontakta din Dethleffs återförsäljare eller läs mer
på www.dethleffs.se
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Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen
visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden
och specialutrustningar som levereras mot pristillägg. Uppgifter om tekniska data,
utrustning och priser finns i prislistan. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.
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