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Dethleffs mervärde – Symbolförklaring
Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekväm utrustning som standard.
Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på
fordonssidorna. På sidorna 154/155 hittar du en illustrerad översikt.
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Lättviktskonstruktion: 3,5 tonsfordon för 4 personer och gott
om nyttolastkapacitet
(beroende på utrustning).

Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitetsprogram inkl. viktiga förarassistanssystem (antispinn,
Hill Holder med flera).

Säker på vägen: AL-KO lågbyggt,
bredspårigt chassi för säkra och
dynamiska köregenskaper.

Ergonomi: Bekväma pilotsäten
med höjd-/lutningsjustering,
inbyggda nackstöd och bra sidostöd.

Väl skyddad: Motståndskraftigt
glasfiberförstärkt tak som skyddar mot hagel.

Vinteranpassad: Uppvärmt funktionsdubbelgolv med frostsäker
vatteninstallation.

Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation och extra förvaringsutrymme.

För ett hälsosamt rumsklimat:
Optimal bakre ventilation av överskåpen förhindrar att kondensvatten bildas.

Välkomnande: 70 cm bred
XXL-ingångsdörr.

Förvaringskung: Extra högt bakre
garage, delvis lämpligt för elcykel,
tack vare Dethleffs sänkning av
bakpartiet.

Flexibel: En eldriven, uppfällbar
bädd för extra sovplatser om så
önskas.

Mer effekt: 90 Ah-batteri med
AGM-teknik för högre kapacitet,
längre livslängd och kortare uppladdningstid.

Praktiskt: Kök med stora lådor
och variabelt spisskydd som ger
större arbets- och avställningsytor.

Håll dig kall! Extra stora kylskåp
med en volym på sammanlagt
142 liter och frysfack.

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

Höj- och sänkbar Queensbädd:
Bekvämt insteg till bädden eller
högt bakre garage.

Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp med fristående bord.

Familjevänlig: Minst fyra fasta
bäddar utan ombyggnad av sittgruppen.

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

Långlivad: Träfri golvkonstruktion
som inte drabbas av röta – med
glasfiberklätt undergolv.
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Hjertelig velkommen ...
Kjære leser
For 85 år siden oppfant firmaets grunnlegger, Arist
Dethleffs, den første bobilen i Tyskland fordi han ville
ha med familien sin på de lange forretningsreisene.
Familien og alrt vi forbinder med den, har derfor en
ganske spesiell betydning for oss.
Derfor er ærlighet og pålitelighet viktig for oss –
både ved rådgivning, kjøp og når du senere skal ha
service.

Hver eneste bobil fra Dethleffs inneholder 85 års
erfaring i tillegg til kompetansen til våre medarbeidere her i Isny i Allgäu – for vi har vært tro mot dette
stedet helt frem til i dag.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Dethleffsfamilien!

Vennlig hilsen
Alexander Leopold
Daglig leder
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... i Dethleffs-familien!
85 års erfaring
Historien om campinglivet begynte med en idé som
ble fulgt av mange andre. Og denne idérikdommen
har vi brakt med oss helt frem til i dag. Kanskje det
er en grunn til at bobilene til Dethleffs alltid har vært
spesielt praktiske og funksjonelle.
Kvalitet fra Allgäu
Siden 1931 har vi produsert fritidsbiler her i Isny i
Allgäu. Den fremragende kvaliteten vitner om at
medarbeiderne identifiserer seg med selskapet!

Sosial kompetanse
Vår filosofi om å være en venn for familien innebærer
også at vi har et sosialt engasjement, for eksempel
når det gjelder den allmennyttige Dethleffs Familystiftelsen.
Familietanken
Uansett om det gjelder par, barnerike familier eller
gode venner – alle som ønsker å være med og har
glede av å tilbringe fritiden på hjul og sammen med
andre, tilhører Dethleffs FAMILY.
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Påbyggsvarianter
Delintegrert
Har du lyst på en bil med alle bekvemmeligheter, som også kan brukes til hverdags?
Da er en delintegrert det rette valget. Med
lav høyde og dynamiske kjøreegenskaper er
den perfekt for alle som drar på oppdagelsesferd også utenfor hovedveiene. Kjøring
på fjelloverganger og gjennom små landsbyer er ikke noe problem. Delintegrert med
senkeseng finnes i seriene Trend og 4-travel.

Integrert
Det godt isolerte førerhuset er integrert i bodelen, noe som frigjør en del plass. En nedfellbar senkeseng over førerhuset gir ekstra
soveplass. I-modeller gir en ekstraordinær
kjøreopplevelse: Den store panoramafrontruten, den effektive lyddempingen og den
gode romfølelsen gjør enhver kjøretur til en
fornøyelse.
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Alkove
Disse modellene er spesielt populære blant
familier og andre som setter pris på god
boltreplass og komfort. Barn er ofte mest
begeistret for den koselige soveplassen over
førerhuset. Med de sjenerøse målene er
alkovesengen også ideell for lange voksne.
Når alkoven ikke brukes som seng, kan den
benyttes som et ekstra oppbevaringsrom.

Delintegrert

Globebus

Kompakt, lett å manøvrere og likevel romslig | fra side 16

T6

Den perfekte starten | fra side 34

Globebus Delintegrert

Trend Delintegrert

Bredde

219 cm

Bredde

233 cm

Høyde

281 cm

Høyde

290 cm

Totallengde

fra 599 til 698 cm

Totallengde

fra 696 til 741 cm

Med en bredde på bare 219 cm og totallengder fra 599 cm er Globebus kompakt, lett å manøvrere og absolutt egnet til hverdagsbruk.
Den “minste” fra Dethleffs overbeviser med en herlig romfølelse og
komfort.

T1

Trend

T7

Mye bobil til gunstig pris. Med et kjøleskap på 142 l, ekstra bred
inngangsdør og spesielt høye hekkgarasjer for krevende transportoppgaver er Trend den perfekte starten på veien inn i Dethleffs
bobilverden. Med senkesengen (inngår i Trend for Norway) har du
4 fullverdige soveplasser til disposisjon!

T 6717

T 6757

T 6767

T 7017

T 7057 DBM

T 7057 EB
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Delintegrert

Advantage

4-travel

Mer, mer, mer … | fra side 56

Nyskapning og design | fra side 72
Advantage Delintegrert

4-travel Delintegrert

Bredde

233 cm

Bredde

233 cm

Høyde

276 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

fra 695 til 740 cm

Totallengde

Fra 699 til 749 cm

Mer utstyr – mer komfort – mer sikkerhet! Advantage byr på imponerende merverdi for krevende bobilister. Utstyr i toppklassen,
elegant design og den helt råtesikre Lifetime-Plus-bodelen uten
bruk av trematerialer vil overbevise også deg.

T 6601
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T 6611

T 6651

T 7051

Senkesengen i 4-travel er bygget inn på langs istedenfor på tvers,
med et svært praktisk resultat: Du kan senke den ned så langt du
trenger for komfortabel inn- og utstigning, uten å forstyrre sengekameraten. En moderne designstil, mange nyskapende ideer og
perfekte løsninger avrunder det tidsmessige inntrykket.

T 7051 EB

T 6966-4

T 7116-4

T 7156-4

Magic Edition

Esprit

Eventyrlig annerledes | fra side 86
Magic Edition Delintegrert

Esprit Delintegrert

Bredde

233 cm

Bredde

233 cm

Høyde

294 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

fra 741 cm

Totallengde

fra 733 til 763 cm

Perfekt for alle som elsker det uvanlige. Her finner du suverene
romløsninger, et overlegent utstyrsnivå og utsøkt design i unik
harmoni. Særlig tiltalende: En romslig L-sittegruppe med moderne
polstringsløsninger

T 2 EB

Reis komfortabelt til alle årstider | fra side 104

T 3 DBM

Ikke bare egnet for vinterbruk, men vintersikker! Med det nye funksjonelle dobbeltgulvet IsoProtect-Plus er Esprit-modellene særdeles
godt egnet selv for svært lave temperaturer. Andre kjennetegn:
Interiørdesign utenom det vanlige og et fantastisk utstyr.

T 6810-2

T 7150-2

T 7150-2 DBT

T 7150-2 EB
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Integrert

Globebus

Kompakt, lett å manøvrere og likevel romslig | fra side 16

Trend

Den perfekte starten | fra side 34

Globebus Integrert
Bredde

219 cm

Bredde

233 cm

Høyde

281 cm

Høyde

294 cm

Totallengde

fra 599 til 694 cm

Totallengde

fra 694 til 739 cm

Med en bredde på bare 219 cm og totallengder fra 599 cm er
Globebus spesielt kompakt, lett å manøvrere og absolutt egnet
til hverdagsbruk. Den “minste” fra Dethleffs overbeviser med
en herlig romfølelse og komfort.

I1
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I6

Trend Integrert

Kongeklasse til vennepris! Noen faller for kjøleskapet på 142 l, andre for den ekstra brede inngangsdøren, og atter andre for senkesengen som er standardutstyr – Trend Integrierte overbeviser alle
med sitt fremragende, komplette utstyr innbefattet den råtesikre
Lifetime-Smart-gulvkonstruksjonen.

I7

I 6717

I 6757

I 6767

I 7017

I 7057 DBM

I 7057 EB

Advantage

Magic Edition

Mer, mer, mer … | fra side 56

Eventyrlig annerledes | fra side 86
Advantage Integrert

Magic Edition Integrert

Bredde

233 cm

Bredde

233 cm

Høyde

276 cm

Høyde

294 cm

Totallengde

fra 692 til 737 cm

Totallengde

739 cm

Perfekt for alle som elsker det uvanlige Her finner du suverene
romløsninger, et overlegent utstyrsnivå og utsøkt design i unik
harmoni. Særlig tiltalende: En romslig L-sittegruppe med moderne
polstringsløsninger

Mer utstyr – mer komfort – mer sikkerhet! Advantage byr på imponerende merverdi for krevende bobilister. Utstyr i toppklassen,
elegant design og den helt råtesikre Lifetime-Plus-bodelen uten
bruk av trematerialer vil overbevise også deg.

I 6601

I 6611

I 6651

I 7051

I 7051 EB

I 2 EB

I 3 DBM
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Integrert

Esprit

Reis komfortabelt til alle årstider | fra side 104
Esprit Integrert
Bredde

233 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

729 – 760 cm

Mobil luksus …
… på sitt beste
Reise på høyeste nivå – til det har vi utviklet kjøretøyene i Dethleffs
luksusklasse. Opplev den triveligste formen for mobil fritid. Globetrotter-modellene XL I og XXL A, som har førsteklasses utstyr, edle
materialer og fremfor alt god plass, kombinerer det beste av over
80 år med Dethleffs-erfaring i hver eneste bobil.
I den separate Dethleffs-luksusklasse-katalogen gir vi deg en
grundig presentasjon av alle modellene!
Be om Dethleffs luksusklasse-katalog – spørg din Dethleffs
forhandler eller les kataloget på www.dethleffs.no/dk.

Ikke bare egnet for vinterbruk, men vintersikker! Med det nye funksjonelle dobbeltgulvet IsoProtect-Plus er Esprit-modellene særdeles
godt egnet selv for svært lave temperaturer. Andre kjennetegn:
Interiørdesign utenom det vanlige og et fantastisk utstyr.
EU

I 6810-2
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I 7150-2

I 7150-2 DBT

I 7150-2 EB
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201
Motorhomes s
Premium clas

Alkove

Trend

Esprit Comfort

Den perfekte starten | fra side 34

Et mirakel av plass til alle årstider | fra side 120

Trend Alkoven
Bredde

233 cm

Bredde

233 cm

Høyde

319 cm

Høyde

323 cm

Totallengde

fra 651 til 706 cm

Totallengde

fra 733 til 858 cm

Mye bobil til gunstig pris Med et kjøleskap på 142 l, ekstra bred
inngangsdør og spesielt høye hekkgarasjer for krevende transportoppgaver er Trend den perfekte starten på veien til Dethleffs
bobilverden. I Dethleffs bobilverden er Trend Alkoven en absolutt
lettvekter: Med en totalvekt på bare 3,5 t kan inntil 6 personer
være med på turen!

A 5887

Esprit Comfort Alkove

A 6977

Enormt med oppbevaringsplass, sjenerøse plassforhold, absolutt
vintersikker takket være det høye dobbeltgulvet. Esprit Comfort er
det praktiske medlemmet av Dethleffs-familien. ALPA-grunnplanen
A 6820-2 med sine enkeltsenger i alkoven inntar en særstilling.

Opplev den nye Grand-Alpa
A 7820-2 med enda mer komfort
for par som reiser alene:
www.dethleffs.de/alpa

A 6820-2

A 7870-2
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Globebus

Kompakt, lett å manøvrere og likevel romslig
Denne serien består av Dethleffs mest kompakte modeller som er utformet med tanke
på kjøring i byer med trange smug, eller
fjelloverganger med mange svinger. Det
betyr ikke at du må gi avkall på fordelene til
en utvokst bobil. Ved utformingen av Globebus har vi lagt vekt på komfort og romfølelse, i tillegg til en umiddelbart tiltalende,
hjemlig atmosfære i bodelen.

Bobilen som allerede har mottatt mange
utmerkelser, er nå utstyrt med den råtesikre Lifetime-Smart-gulvkonstruksjonen.
En GT-utstyrspakke faller helt sikkert i smak
hos alle som legger vekt på markante
sportslige detaljer.

*Integrert
*
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*I7
*

Globebus plusspunkter
ªª
Nytt! Råtesikker Lifetime-Smart-gulvkonstruksjon
ªª
Mye plass i bodelen (+ 4 cm større bredde og 8 cm større høyde enn forgjengeren)
ªª
198 cm ståhøyde i bilen
ªª
Stor L-sittegruppe med løse polstrede puter i moderne design
ªª
Stabil forlengelse av benkeplaten på kjøkkenet (ikke i T/I 7)
ªª
Stor hekkgarasje (innbefattet lavt understell) med ekstra serviceluke
ªª
Sportslig, markant GT-utstyrspakke (ekstrautstyr)

*ikke T/I 1
*

Bildene på de neste sidene viser delvis utstyr fra GT-pakken,
som er mot ekstra kostnad.
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Globebus

Globebus – Delintegrert
Globebus delintegrert (leveres fra 599 cm
totallengde) er lett å manøvrere og sportslig
som en SUV. Denne kjøreopplevelsen kan
forklares: Det lave Fiat-understellet og den
lave totalhøyden gjør at bilen ligger godt på
veien, mens den kraftige motoren på 130 hk
sørger for kjøreglede selv på trange og svingete veier. Du glemmer ganske fort at du er
på tur med en fullvoksen bobil.

Globebus – like god som feriebil og hverdagsbil Aktive bobilisters første valg
Fremtidsrettet tankegang: Det aerodynamisk
utformede førerhusoverbygget reduserer
drivstofforbruket og er som standard utstyrt
med et stort panoramavindu. Dette kan åpnes og slippe ekstra lys og luft inn i bilen.

Globebus Delintegrert
Bredde

219 cm

Høyde

281 cm

Totallengde

fra 599 til 698 cm

ªª
Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
18

ryggvinkel samt polstrede armlener

Persienner i førerhuset beskytter mot varme, kulde
ªª
og nysgjerrige øyne.

ªª
Stor L-sittegruppe med bred overgang til førerhuset gir mer bevegelsesfrihet i sittegruppen.

ªª
Stort vindu i førerhusoverbygget, som kan settes
opp

ªª
Svart radiatorgrill med sportslig utseende

ªª
De utvendige speilene kan leveres med elektrisk
oppvarming og justering (ekstrautstyr)

ªª
Elegant sikkerhetsfunksjon: LED-kjørelys
(ekstrautstyr)
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Globebus

Globebus – Integrert
Kongeklassen i kompaktformat! Utseendet
gjør at Globebus integrert er et skikkelig
blikkfang med sin smidige, kompakte og
suverene design. Turen er i seg selv en fantastisk opplevelse takket være den kjempestore panoramaruten foran og den sjenerøse
plassen i førerhuset.

Den praktiske senkesengen er standard og
har en liggeflate på 185 x 150 cm. Den kan
svinges ekstra langt ned og kan leveres
med elektrisk betjening. Om dagen er sengen skjult under taket i førerhuset. Den store
fordelen med denne løsningen: Sittebenken
og bordet kan benyttes selv med nedsenket
senkeseng.

Globebus Integrert
Bredde

219 cm

Høyde

281 cm

Totallengde

fra 599 til 694 cm

ªª
Senkesengen, som er standard, har en liggeflate
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på 185 x 150 cm.

ªª
Panoramarute med fantastisk utsyn

ªª
Mye plass og mye lys i integrert-modellen: Førerhuset er like bredt som påbygget. Derfor er plassen i bodelen,
som kan utnyttes, stor.

ªª
Markante frontlys, elegant integrert i designen

ªª
Servicevennlig: Stor åpning til motorrommet som gjør
det enkelt å nå frem til alle servicerelevante deler

ªª
Typisk for en turbuss – speil som er montert
hengende, forstyrrer ikke synsfeltet

ªª
Integral-baklys med LED-lys for nattkjøring
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Et blikkfang både på innsiden og utsiden!
Globebus GT-pakken inneholder mange
eksklusive utstyrskomponenter, bl.a. et
automatisk klimaanlegg, skinnratt, aluminiumsfelger og dør til bodelen med sentrallås.
Den røde beskyttelsesplaten under motoren
er et unikt kjennetegn på den stilige GT,

ªª
GT svart

ªª
Førerhus med sportslig utseende, skinntrukket ratt,
22

aluminiumsdekor og instrumentpanel med kromringer

ªª
Elegant: Brytere og stikkontakter med kromutseende

Blikkfang på kjøkkenet: Bakveggen i elegant svart
ªª

som ikke kan forveksles. Det er likevel bare
en liten detalj i det omfattende, elegante
utstyret på utsiden og innsiden.
Mange komponenter i tilvalgspakken for
Globebus er standard for GT.

ªª
GT hvit

ªª
GT-kjennemerke: Rød beskyttelsesplate på understellet

ªª
GT sølv

ªª
Sikre rammevinduer som isolerer godt

ªª
GT svart

ªª
Høyt monterte baklys og takreling

ªª
Sporty alufelger som standard
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Globebus

Flere boalternativer
ªª
Rosario Cherry

Den lyse, tverrgående tredekoren fremhever den
sjenerøse romfølelsen inne i Globebus-modellen.
Nyskapende innredning er kombinert med lettvektskonstruksjon. Dørene på overskapene er topphengslet og har en delikat kremfarget, høyglanset front.

Den innbydende L-sittegruppen har fått trekk med
ny design og løse puter. Varmhvite LED-lys gir en
stemningsfull atmosfære om kvelden.

ªª
Quadro

ªª
Pepe

ªª
Rosario Cherry | Quadro: Romslig L-sittegruppe med 1-søyles hev/senk bord med svingbar bordplate
24

ªª
Rosario Cherry | Pepe: God romfølelse og hyggelig komfort I 7 er utstyrt med en pen møbelmodul i inngangspartiet med innstigningshåndtak, speilflate og plass til en flatskjerm.
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Globebus

Bedre søvn
Sov godt!
God søvn er svært viktig for å ha nytte og glede av
ferien. Det er grunnen til at alle senger i Globebus
er utstyrt med ergonomiske 7 soners EvoPoreHRCmadrasser i klimaregulerende materiale.

Konstruktørene hos Dethleffs laget planløsningene
med tanke på at det må være mulig å sitte behagelig på de fastmonterte sengene selv med stor
hekkgarasje.

ªª
Senkesengen, som er standard, har en liggeflate på 185 x 150 cm.

COMFORT & STABILITY

ªª
Perfekt sovekomfort takket være SovGodt-systemet inkludert de fremragende 7

soners EvoPoreHRC-madrassene. Du finner mer informasjon om dette på side 138.

ªª
En foldedør skiller soverommet og klesskapet fra bodelen. Samtidig får du et
26

romslig påkledningsrom som er beskyttet mot innsyn.

ªª
T/I 6: Alternativet til dobbeltsengen: Enkeltsenger som kan bygges om til en stor liggeflate på 200 x 155 cm (ekstrautstyr)

ªª
T/I 7: Høydejusterbar: Den store dobbeltsengen som er tilgjengelig fra 3 sider, kan høydejusteres i samsvar med lastesituasjonen.
27

Globebus

Morsommere å lage mat
Kompakt og snerten
Globebus’ nye kjøkkener krever minimalt med plass
og gir maksimalt med komfort. Alle er utstyrt med
et tre bluss-kokeapparat med elektrisk tenning.
Tre store skuffer og en praktisk uttrekkshylle er
utstyrt med kulelagerteknikk og dempere for myk

lukking. En stor 142 l kjøle-/frysekombinasjon er
standardutstyr (ekstrautstyr i T/I 1).

ªª
Mangt og mye har plass i de store skuffene (Foto T/I 7).

ªª
Stødig forlengelse av benkeplaten, kan stues vekk usynlig og gjøres klar til bruk
28

med én hånd (ikke i T/I 7)

ªª
Venter på lokale godsaker: Dethleffs’ gourmetkjøkken med tre bluss-kokeapparat og stor arbeidsflate Blussene og kummen er i
rustfritt stål.

Mer komfort på badet
Forfriskende
Globebus-modellene er kompakte, men det har ikke
gått ut over baderomskomforten. Badet ble utviklet
med fokus på lett tilgjengelige baderomselementer
med gedigen armatur og mye oppbevaringsplass til
hygienetilbehør.

ªª
T/I 6 inneholder en romslig dusj, en lett tilgjengelig servant og mye oppbevaringsplass.

Interessant for høye mennesker: Selv dusjkabinettet
har en komfortabel ståhøyde.

ªª
T/I 7: Intelligent vaskeromskonsept med romslig 3 D-bad Høyglansservanten med hylle i mørk
marmor-utseende gir det hele et svært elegant preg.
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Globebus

Merverdi
Liten og smart Utviklerne måtte finne på nye løsninger for å skaffe plass til en stor mengde feriebagasje
innenfor bilens kompakte mål.

Fra og med dette modellåret er Globebus utstyrt
med råtesikker Lifetime-Smart-gulvkonstruksjon
uten trematerialer.

ªª
LED-belysningen med indirekte lyselementer (tilleggsutstyr) skaper en stemningsfull atmosfære (T-modeller med bred gjennomgang til førerhuset).

ªª
Sjenerøs L-sittegruppe med 1-søyles hev/senk bord gir god benplass.

ªª
Hjørnehyller for oppbevaring og som dekorativt element (T/I 7).

ªª
I alle delintegrerte kan sittegruppen enkelt gjøres om til seng. (Standard hvor

ªª
T/I 1: Praktisk oppbevaringsrom under lamellbunnen som er
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muligt)

oppklappbar og tilgjengelig også fra utsiden

ªª
Praktisk: Uttrekkbart trinn til sengen kan også brukes til
oppbevaring (T/I 1).

ek s t r a

u

t st
yr

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig glass-

ªª
Råtesikker Lifetime-Smart-gulvkonstruksjon uten

ªª
Markant og sikker: Integral-baklys med LED-lys for

ªª
Sikker på reisen med standard ESP og viktige

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor

ªª
Høy hekkgarasje som kan lastes fra begge sider,

fibertak

kjøreassistentsystemer. Se side 140.

trematerialer

(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

nattkjøring

150 kg flatelast (bare T/I 1 & 6)

ªª
Bred dør til bodelen (70 cm) med myggnettingsjalusi (ikke i T/I 1)
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Trend

Den perfekte starten
Den nye Trend er ideell for alle som gjerne
vil være litt sporty på turen – og det gjelder
prisen også.
Den imponerer med en vakker utførelse
og perfekt kvalitet fra Allgäu samt masse
utstyr, som er alt annet enn en selvfølge. Til
dette hører for eksempel også den råtesikre
Lifetime-Smart-gulvkonstruksjonen.

Trend-modellenes brede tilbud av soveplasser gir stor fleksibilitet. Delintegrert kan
leveres med senkeseng som ekstrautstyr,
integrert leveres med senkeseng som standardutstyr. Senkesengen gir ekstra soveplass i en håndvending. Alkoven-modellene
kan leveres med inntil 6 godkjente sitteplasser (ekstrautstyr) og like mange soveplasser.

*ekstrautstyr
*
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*I 7057
*

Plusspunkter for Trend
ªª
Fremragende forhold mellom pris og kvalitet
ªª
Senkeseng fås som tilleggsutstyr til alle delintegrerte
ªª
Bodelen i høy kvalitet med GFK-tak og Lifetime-Smart-gulvkonstruksjon (T & I)
ªª
142 l høyt kjøleskap med stort fryserom
ªª
70 cm bred inngangsdør og elektrisk stigtrinn
ªª
Store hekkgarasjer, de fleste er egnet for elsykler
ªª
Stor lastekapasitet selv om bilen er registrert for 4 personer med en tillatt totalvekt
på 3,5 t (Alkoven kan leveres med godkjenning for 6 personer)

*(ekstrautstyr T)
*

*kun T/I
*
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Trend

Trend – Delintegrert
Det lave og bredsporede Fiat-understellet
gir Trend T glimrende kjøreegenskaper. Det
sportslige inntrykket understrekes av de dynamiske linjene til førerhusoverbygget (kan
leveres med stort vindu som kan settes opp)
og den moderne designen. Likevel imponerer Trend mest når det gjelder funksjonalitet.
Modellen med Dethleffs lave understell som

standardutstyr, er utstyrt med en ekstra stor
hekkgarasje med inntil 115 cm høyde, som
er tilgjengelig via klaffer på førerens venstre
og høyre side.
Den uvanlig brede inngangsdøren på 70 cm
til bodelen oppleves som svært komfortabel.

Trend Delintegrert
Bredde

233 cm

Høyde

290 cm

Totallengde

fra 696 til 741 cm

Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ªª
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ryggvinkel og integrert hodestøtte

ªª
Elektrisk senkeseng for en eller to ekstra soveplasser
som trylles frem med et knappetrykk (ekstrautstyr)

ªª
Etter ønske kan man få en L-sittegruppe med frittstående, høydejusterbart bord (ekstrautstyr)

ªª
Hvit (standard)

ªª
Stort vindu i førerhusoverbygget, som kan settes
opp (ekstrautstyr)

ªª
Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 5338

ªª
Elegant utseende og bedre sikkerhet: LED-kjørelys
(ekstrautstyr)

ªª
Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

ªª
Markante baklysfester
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Trend

Trend – Integrert
Opplev den fantastiske reisefølelsen til vennepris - med Trend integrert. Trend integrert
er utstyrt med alt som Dethleffs er blitt
berømt for, samtidig som modellen selvfølgelig har genene til en ekte integrert:
En fascinerende reisefølelse som skyldes

den store panoramafrontruten, mye plass i
førerhuset og en senkeseng som standardutstyr, som med sine 196 x 150 cm betyr
svært god sovekomfort.
Velkommen i kongeklassen!

Trend Integrert
Bredde

233 cm

Høyde

294 cm

Totallengde

fra 694 til 739 cm

Persiennene i førerhuset er standard. De er både
ªª
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lystette og isolerende.

ªª
Romslig senkeseng med lamellbunn og 7 soners
EvoPoreHRC-madrass (196 x 150 cm)

ªª
Et miljø for kresne med fordelene til en integrert-modell: Selv med nedsenket senkeseng kan sittegruppen
benyttes (Foto: Den viste L-sittegruppen er standard)

ªª
Titansølvmetallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 1665

ªª
Servicevennlig: Stor åpning til motorrommet som gjør
det enkelt å nå frem til alle servicerelevante deler

ªª
Kjøleren er beskyttet med et gitter og kledd med
attraktive krombøyler.

ªª
Hvit (standard)

ªª
Typisk for en turbuss – speil som er montert
hengende, forstyrrer ikke synsfeltet

ªª
Markante baklysfester
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Trend

Trend – Alkoven
Trend Alkoven er det perfekte reisefølge for
alle som reiser med mye bagasje. Familiens
innbo eller sportsutstyr – alt får plass. De
store ting plasseres i de store hekkgarasjene. Når den nederste køyesengen I A 5887
slås opp, får man et oppbevaringsrom som
er nesten like høyt som et værelse.

Det beste er likevel at alle kan være med
på turen! Selv med en tillatt totalvekt på
bare 3,5 t er det mulig å få bilen godkjent
for 6 personer.

Trend Alkoven
Bredde

233 cm

Høyde

319 cm

Totallengde

fra 651 til 706 cm

ªª
Alkoven-sengen: Barna elsker den, og de voksne
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trives i den!

ªª
Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ryggvinkel og integrert hodestøtte

ªª
Den klassiske Dinette-sittegruppen kan benyttes uten at førersete og passasjersete må dreies. Sittegruppen
kan enkelt ombygges til en seng for 2 personer.

ªª
Vinduet i Alkoven (høyre side) er topphengslet og kan
settes opp. Dette sørger for lys og luftsirkulasjon

ªª
Elegant utseende og bedre sikkerhet: LED-kjørelys
(tilleggsutstyr)

ªª
Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

ªª
Markante baklysfester
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Trend

Flere boalternativer
Det moderne interiøret i Trend preges av de kremfargede overskapdørene i høyglans. Møblene er utført i
den elegante møbeldekoren Virginia-eik med følbar
overflatestruktur.

Virginia-eik
ªª

ªª
Sporty

Delintegrert- og integrert-modellene kan leveres
med møbeldekoren Topaz Apfel (ekstrutstyr). Du kan
velge mellom tre tekstilinnredninger, den ene mot
et tillegg i prisen bomiljø Sahara leveres ikke for
Alkoven).

ªª
Unique

ªª
Topaz Apfel (Alternativ dekor uten tillegg i prisen bare for T og I)

ªª
Sahara
42

ªª
Unique

ªª
Virginia Eik | Unique: Dekoren Virginia-eik er moderne og rettlinjet og går perfekt sammen med de kjølige, lyse og mørke
overflatene i bomiljøet Unique. (Bildet viser en L-sittegruppe som er standard)

ªª
Topaz Apfel | Sahara: Tredekoren Topaz Apfel gir interiøret et lunt, hjemlig inntrykk. Bomiljø Sahara er en elegant løsning. Overflaten i mikrofiber er smussavvisende
(Topaz Apfel og Sahara er alternativt utstyr uten tillegg i prisen for T- og I-modeller)
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Trend

Flere boidéer – på under 7 m
Biler med en totallengde på under 7 m er lett å
manøvrere og fleksible på tur. Trend har flere av
disse praktiske modellene som er utstyrt med smarte

ªª
T 6717: Under de komfortable enkeltsengene er det en spesielt høy hekkgara44

sje, som er perfekt egnet for transport av elsykler eller en skuter.

løsninger som er viktige for bobilister: Behagelige
senger, store klesskap, et høyt kjøleskap med 142 l
volum og mye oppbevaringsplass.

ªª
T 6717 Virginia Eik | Sporty: Som standard har Trend en barsittegruppe med et bord som kan slås ut fra siden og lett forlenges med et innleggselement. Praktisk: 230 V stikkontakt i fotområdet eller rett under overskapet.

ªª
T 6767 Virginia Eik | Unique: Istedenfor enda en fastmontert seng, valgte vi å skape et rom som virker stort og åpent. Det er ikke bare badet i hele bilens bredde,
som er stort, men også L-sittegruppen.
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Trend Alkoven

Familien-kompetanse

ªª
Barna elsker den store Alkoven-sengen (210 x 165 cm), og to voksne har god

Trend Alkoven er den perfekte familiemodellen fordi
alle kan bli med. Over førerhuset er det en seng
med ekstra stor liggeflate. Bak i bobilen kan du
velge mellom køyesenger (A 5887) eller enda en
dobbeltseng (A 6977). Hvis det er behov for enda
mer soveplass, kan Dinette-sittegruppen ombygges.

Sittegruppen kan benyttes uten at førersete og
passasjersete må dreies. Med denne løsningen kan
du velge mellom 6 sitteplasser (ekstrautstyr) eller
ekstra soveplass til 2 personer. Trend Alkoven imponerer også med et godt utstyrt kjøkken, komfortable
sanitærrom og utrolig mye oppbevaringsplass.

ªª
Multitalentet. Når den nederste køyesengen i A 5887 slås opp får du en stor

ªª
Variobad med svingbar vegg: Separat dusjkabinett eller toalettrom

plass i den!
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hekkgarasje for plasskrevende feriebagasje.

ªª
Moderne interiørdesign av god kvalitet, skreddersydd for barnefamilier. Kan leveres med Isofix-barnesetefeste i sittegruppen
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Trend

Bedre søvn

ªª
Delintegrert kan leveres med elektrisk senkeseng. Alt etter hvilken modell man har,
betyr dette at en eller to ekstra soveplasser trylles frem med et knappetrykk.

Vi vet at førsteklasses sovekomfort har høyeste
prioritet hos kundene våre. Også i Trend-modellene
bruker vi derfor utelukkende en perfekt tilpasset
kombinasjon av EvoPoreHRC-madrasser – et høykvalitetsprodukt som er utviklet i Sveits – og ergonomiske
lamellbunner som underfjæring. Se side 138.
Den personlige smaken avgjør om man foretrekker
enkeltsenger eller dobbeltseng. Trend har begge
alternativer. Enkeltsengene i Trend er montert i en

ªª
T/I 7017: Nyt søvnen uforstyrret i en behagelig enkeltseng. En skyvedør skille
bodelen fra sovedelen med tilknyttet bad.
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høyde som tar hensyn til hodet, samtidig som den
gir plass til en hekkgarasje under. Perfekt for alle
som reiser med mye bagasje eller har med seg elsykler eller skuter.
Ekstra soveplasser får man med senkesengene, som
inngår i alle Trend for Norway-modeller. De kan justeres elektrisk og er også utstyrt med de høyverdige
7-soners EvoPoreHRC-madrassene.

ªª
I 7057: Integrert med høydejusterbar kingsizeseng. Den store dobbeltsengen som er tilgjengelig fra 3 sider, kan trinnløst høydejusteres i samsvar med lastesituasjonen.

COMFORT & STABILITY

ªª
T 7057 DBM: Queensizesengene har enkel tilgang fra tre sider. Dermed er det ikke noe problem å stå opp uten å vekke partneren.
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Trend

Morsommere å lage mat
Særlig på ferie kan det være morsomt å lage mat.
Trend kan briske seg med et komplett utstyrt L-kjøkken. Her finner du utstyrskomponenter som vanligvis

brukes i mye dyrere modeller, bl.a. et høyt kjøleskap
med 142 l volum, eller skuffer med dempere for myk
lukking.

ªª
På gasskomfyren med 3 bluss kan du enkelt omsette ambisiøse kokeidéer i praksis.

ªª
Det smale og derfor plassbesparende 142 l høye kjøleskapet har et praktisk
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fryserom og en skuff for høye drikkeflasker.

ªª
Skuffene går på rulleskinner og lukkes mykt og stille takket
være dempefunksjonen

Det L-formede kjøkkenet har stor arbeidsflate og mye oppbeªª
varingsplass

Mer komfort på badet
Det gir en god følelse å vite at ditt eget bad bare er
noen få skritt unna. Kanskje vil du stelle deg raskt
under kjøreturen, eller kanskje gjelder det den dagªª
På tørkestangen i dusjkabinettet er
det enkelt å tørke våte klær

lige hygienen i ferien. I begge tilfeller tilbyr Trend
mange praktiske løsninger.

ªª
Vannarmaturer i svært god kvalitet
og moderne design

ªª
Ofte i bruk: Speil med håndkleholder i døren (avhengig av modell)

På noen modeller kan dusjkabinett og sanitærrom kombineres til ett stort sammenhengende baderom i hele bilens bredde.
ªª
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Trend

Merverdi
Den nye Trend kan by på mye merverdi i form av
kvalitet, utstyr, lang levetid og mange praktiske
ideer.

Idrettsfolk og alle som reiser med mye bagasje,
lar seg begeistre av de store hekkgarasjene.
Takket være standard hekksenking er de spesielt
høye, og de kan lastes fra begge sider.

ªª
Den indirekte belysningen (inngår i Trend for Norway) skaper et trivelig og
stemningsfullt miljø om kvelden.

ªª
Barnesikker: Isofix-feste for barne-

ªª
Praktisk: Oppbevaringsrom i inn-

Viktige opplysninger om bilen blir
ªª

ªª
Mange 230-volts stikkontakter i

seter fås som ekstrautstyr!
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presentert her

ªª
De store taklukene (Mini-Heki) i klart glass slipper lys og luft

gangspartiet (avhengig av modell)

bodelen og i hekkgarasjen

inn i bilen

ªª
70 cm bred inngangsdør med elektrisk stigtrinn! Vindu og
sentrallås inngår i Trend for Norway

ªª
Nyttig: Belysning og 230-volts stikkontakt i hekkgarasjen

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig

ªª
Bredsporet, lavt Fiat-understell gir sikre kjøreegen-

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor

ªª
Råtesikker gulvkonstruksjon kledd med stabil

ªª
Sikker på tur med standard ESP og viktige kjøre-

ªª
Markante baklysfester

ªª
T/I 7017: Mulighet for gjennomlasting under

ªª
Garasjen ved enkeltsengsmodellene er ekstra høy

glassfibertak

assistentsystemer. Se side 140.

skaper (Alkoven: Stigeramme)

(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

enkeltsengene (åpninger: 95 x 55 cm)

GFK-plate (ikke Alkoven)

og kan lastes inn fra begge sider.
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Advantage

Mer, mer, mer…
Den nye Advantage: Programmet vårt ligger
i navnet! Mer komfort, mer sikkerhet, lengre
levetid, flere ideer! 142 l kjøleskap som standardutstyr, ekstra bred dør til oppholdsrommet og en sittegruppe med god plass gjør at
Advantage skaper begeistring med mange
gode idéer til en utrolig gunstig pris.
For at du lenge skal ha glede av alt dette, er
også Advantage basert på den nye Dethleffs
Lifetime-Plus teknologi. Det innebærer en
råtebestandig bodelkonstruksjon uten inn-

felt treverk. Tak og gulv er beskyttet med
GFK-plater. Et lag av høykomprimert, vannavvisende XPS-skum gir god isolasjon mot
varme og kulde.
I Advantage er det brukt bare vektbesparende konstruksjoner. Godkjenning for 4
personer, en totalvekt på 3,5 t og stor lastekapasitet er fullt ut forenlige i en Advantage
(avhengigt av utstyrsnivå).

*Integrert *ekstrautstyr
*
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*

Plusspunkter for Advantage
ªª
X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe med harmoniske, runde former
ªª
Økonomisk innvendig LED belysning
ªª
Ny kjøkkendesign med variable deksler på gassblussene og skuffer.
ªª
Praktisk: Platene, som arbeidsflaten kan utvides med, kan slås opp i alle modeller
ªª
Smalt, høyt kjøleskap med 142 l volum (av dette 15 l fryserom) og praktisk uttrekk
for flasker
ªª
Praktisk: Ekstra bred dør til oppholdsrommet (70 cm) gir komfortabel inn- og
utstigning innbefattet dør med fluegitter som standardutstyr
ªª
Kassen til gassflasken kan trekkes ut. Enkelt å bytte flaske
ªª
Lav totalhøyde på bare 276 cm
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Advantage

Advantage – Delintegrert
Dynamikk-eksperter
Ducatos markante design er gjenkjennelig i
den aerodynamiske takluken på Advantage
delintegrert. Fordelene er mindre vindstøy
og redusert drivstofforbruk. Vi har finpusset
detaljene: Et eksempel er integrerte vannka-

naler som leder regnvannet mot henholdsvis frontruten og akterdelen. Det beskytter
deg mot ufrivillige regnskyll når du skal inn
i bilen.

Advantage Delintegrert
Bredde

233 cm

Høyde

276 cm

Totallengde

fra 695 til 740 cm

ªª
Det store takvinduet bringer mye lys og luft inn i
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førerhuset (inngår i Master Class)

Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ªª
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª
Noce Solista | Baku: De store takvinduene omrammet av en elegant baldakin gjør at sittegruppen fremstår
som lys og luftig (inngår i Master Class). Bildet viser L-sittegruppe - standard i I- og ekstrautstyr i T-modeller.

ªª
Hvit (standard)

ªª
Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 5338

ªª
Vannkanaler leder regnvannet mot henholdsvis
frontruten og akterdelen

ªª
Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

ªª
Sølv/titansølv-metallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 8092

ªª
Beskytter mot varme, kulde og nysgjerrige øyne: Persienner til front- og sideruter (inngår i Master Class)

ªª
Elegant utseende og bedre sikkerhet: LED-kjørelys
(ekstrautstyr)
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Advantage

Advantage – Integrert
Velkommen i kongeklassen!
En reise i Advantage Integrert er en enestående opplevelse takket være panoramafrontruten som gir deg følelsen av å sitte ute,
og et lydisolert instrumentpanel. Et pluss
er også XXL-senkesengen som er standar-

dutstyr, med en liggeflate på 195 x 150 cm,
lamellbunn og en 7 soners EvoPoreHRC-madrass. Om dagen forsvinner sengen nesten
usynlig i taket på førerhuset.

Advantage Integrert
Bredde

233 cm

Høyde

276 cm

Totallengde

fra 692 til 737 cm

Standard om bord: den komfortable senkesengen
ªª
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med EvoPoreHRC-madrass og lamellbunn

ªª
Varmluftkanalen i bodelen er lagt gjennom dashbordet og sørger for rask avriming av rutene.

ªª
Lorraine Walnut (ekstrautstyr) | Namib: Bokomfort med flotte tekstiler og et stemningsskapende
lyskonsept (Bildet viser indirekte belysning (ekstrautstyr) og L-sittegruppe (standard))

ªª
Hvit (standard)

ªª
Servicevennlig: Stor åpning til motorrommet som gjør
det enkelt å nå frem til alle servicerelevante deler

ªª
Titansølvmetallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 1665

ªª
Typisk for en turbuss – speil som er montert
hengende, forstyrrer ikke synsfeltet

ªª
Førerhusdør med elektrisk stigtrinn for komfortabel
innstigning (ekstrautstyr)

ªª
Persiennene i førerhuset er standard. De er både
lystette og isolerende.
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Advantage

Mer bomangfold
Møblene i Advantage er ikke bare elegante, men
også svært praktiske. Overskapene skråner nedover og sørger for merkbart mer takhøyde, og i de
integrerte installasjonskanalene går det kabler som
ligger godt beskyttet mot smuss.

ªª
Noce Solista

ªª
Baku

Man kan velge mellom to tofargede møbeldekorer
og i alt fire attraktive bomiljøer (delvis ekstrautstyr).

ªª
Chevron

ªª
Lorraine Walnut (høyglansoverflate | ekstrautstyr)

ªª
Muscat
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ªª
Namib

ªª
Noce Solista | Chevron: X-tra large: Alle modeller med stor sittegruppe er utformet med harmoniske, runde former. Praktisk: 230-volts
stikkontakter og USB-kontakter er plassert rett under overskapet (L-sittegruppen på bildet er ekstrautstyr i T og standard i I)

ªª
Lorraine Walnut (ekstrautstyr) | Muscat: Den eksklusive tredekoren Lorraine Walnut med overskap i høyglans fremkaller en stilig og hjemlig atmosfære (L-sittegruppen på bildet er ekstrautstyr i T og standard i I)
63

Advantage

Bedre søvn …
...betyr for oss: Topp moderne sovesystemer kombinert med hyggelige, men likevel funksjonelle
inndelinger av soverommene. Advantage har alle
tenkelige sengevarianter. Velg den varianten som
oppfyller best dine personlige behov.

Felles for alle er at de er utstyrt med de fantastiske
EvoPoreHRC-madrassene som er utviklet i Sveits.
Du finner informasjon om dette på side 138.

ªª
Finn tilgjengelige garderober under enkeltsenger (ved ekstrautstyr høy seng)

ªª
Ideelt tilpassede sovesystemer med topp moderne EvoPoreHRC-madrasser
garanterer en velgjørende søvn
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ªª
T 7051 DBM: Det store lasterommet under sengen er spesielt lett tilgjengelig

ªª
T 7051 DBM: Dobbeltseng med gardemål – tilgjengelig fra tre sider
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Advantage

Morsommere å lage mat
Advantage har mer å tilby, også med tanke på
matlaging. Det intelligente gourmet-kjøkkensenteret
utnytter effektivt plassforholdene. For eksempel er
dekslet på gassblussene todelt. Trenger du ett, to
eller tre bluss?

Dekk til dem du ikke trenger så får du en større flate
til å arbeide på eller sette ting fra deg. Arbeidsflaten
kan du enkelt utvide ettersom dekslene kan vippes
opp eller ned etter behov.

ªª
De praktiske skuffene med dempere for myk lukking har mye

ªª
Det høye kjøleskapet som rommer 142 l og et fryserom på 15 l.

ªª
En meget elegant detalj er bakveggen som er flyttet frem og kledd med
kjøkkenlaminat

ªª
Vil du ha større arbeidsflate? Den praktisk ekstraplaten kan slås ut med et
håndgrep.
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oppbevaringsplass. Høye flasker får bunnen i den praktiske
uttrekkshyllen (avhengig av modell)

I den nederste skuffen kan også høye flasker oppbevares i
stående stilling.

Mer komfort på badet
Elegant baderom med lun tredekor, høyglans-overflater og svingbare vegger som forvandler sanitærrommet til et dusjkabinett i plast. Slik iscenesetter

ªª
Dørhåndtak som hjemme (7051 EB
og DBM)

Advantage din dusjopplevelse, og har flere overraskelser i bakhånd.

ªª
Dusjkabinettet blir til tørkerom
(avhengig av modell)

ªª
Moderne eleganse på badet: Høyglansoverflater og store speil

ªª
Toalett og dusj kan slås sammen til et stort bad som kan skilles fra soverommet med en sjalusi. Dusjen kan også brukes til å henge
opp våte klær (7051 EB og DBM)
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Advantage

Merverdi
ªª
Fleksibelt plasserbare spotlights for optimal rombelysning

ªª
Sikkerhet: Alle sitteplasser med 3-punkts sikkerhetsbelte og høydejusterbar
68

hodestøtte

Ikke uten grunn er Advantage blant de mest solgte
modellene til Dethleffs. Advantage kombinerer
designtekniske krav, stil og et høyt utstyrsnivå på
en helt unik måte. Også når det gjelder rene fakta,

imponerer Advantage med konkrete fordeler, for
eksempel med den råtesikre Lifetime-Plus-konstruksjonen i bodelen, selve garantisten for et langt liv for
bobilen.

ªª
Perfekt strømforsyning – med minst fem 230 V hhv. USB uttag

ªª
Sikkerhet: Trinn med nattbelysning

ªª
Stemningsfull indirekte belysning inngår i Master Class.

ek s t r a

u

t st
yr

ªª
Understell med bakaksel som har stor hjulavstand
for sikre kjøreegenskaper

ªª
Sikker på veien med standard ESP og viktige kjøreassistentsystemer. Se side 140.

ªª
Markant og sikker: Integrerte baklys med LED-

ªª
Fluenettingsjalusi og elektrisk stigtrinn er

ªª
Ekstra bred dør til bodelen (70 cm), med vindu og

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor

ªª
Praktisk: Uttrekkbar kasse for gassflasker slik at

ªª
Store garasjer bak. Enkeltsengsmodeller tilbys i tre

lysbånd

(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

standardutstyr.

gassflasker enkelt kan byttes

sentrallås (inngår i Master Class)

versjoner!
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4-travel

Nytenkning og funksjonell design
Noen ganger er det de små oppfinnelsene
som setter store ting i bevegelse. Senkesengen i delintegrert er således ingen ny
oppfinnelse, bare perspektivet er nytt.

Dersom senkesengen låses i midtre
posisjon, får du to ekstra soveplasser. En
fleksibel løsning som du vil sette pris på
på familieferien eller en tur med venner.

Senkesengen i 4-travel er bygget inn på
langs istedenfor på tvers, med et svært
praktisk resultat: Du kan senke sengen så
langt ned at du stiger inn og ut like komfortabelt som ved en fastmontert dobbeltseng.
Liggeflaten på hele 200 x 140 cm overgår
de fleste klassiske senkesenger.

En moderne designstil, mange nyskapende
ideer og perfekte løsninger avrunder det
tidsmessige inntrykket av 4-travel.

*Integrert
*
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4-travel plusspunkter
ªª
Avansert, elektrisk justerbar, langsgående senkeseng med komfartabel innstigning
ªª
Råtesikker Lifetime-Plus-konstruksjon i bodelen
ªª
Sportslig utvendig design med dynamisk T-takluke, ny hekkspoiler og moderne
LED-baserte integrerte baklys
ªª
Sentral serviceenhet for fylling av ferskvann, tømming og oppvarming av varmtvannsbereder
ªª
Ekstra bred bodelsdør (70 cm) med separat kupéinngang og myggnettingsjalusi
ªª
Høy hekkgarasje med tilgang fra to sider
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4-travel

4-travel – Delintegrert
Komforten i boligdelen er ikke begrenset
til kupéen. En strømlinjeformet silhuett gir
en bedre kjøreopplevelse fordi bilen blir
mindre følsom for sidevind og bruker mindre
drivstoff. I tillegg blir det mindre støy under
kjøring.

4-travel-klassens sportslige linjer fremheves av taklukens elegant buede form, som
skjuler senkesengen om dagen.

4-travel Delintegrert
Bredde

233 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

Fra 699 til 749 cm

ªª
Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
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ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª
Persienner i førerhuset beskytter mot varme, kulde
og nysgjerrige øyne (ekstrautstyr).

ªª
Den sjenerøse L-sittegruppen virker innbydende og moderne. Det er plass til inntil fem personer ved det
fleksible bordet. Selv under senkesengen i 4-travel er det ståhøyde.

ªª
Hvit (standard)

ªª
Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 5338

ªª
Elegant avslutning: Hekkspoiler med integrert,
tredje bremselys

ªª
Pent integrert i sidedesignen: Terskelbeslag på stigtrinnet til førerhuset, som gjør innstigningen enklere

ªª
Sølv/titansølv-metallic (ekstrautstyr)
Kodenr. 8092

ªª
De utvendige speilene kan leveres med elektrisk
oppvarming og justering (ekstrautstyr).

ªª
Elegant sikkerhetsfunksjon: LED-kjørelys
(ekstrautstyr)
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4-travel

Mer bomangfold
ªª
Noce Palermo

Når senkesengen forsvinner i taket om dagen, får du
en romslig boligdel med nesten 2 m ståhøyde. Moderne møbler i lettvektskonstruksjon med tiltalende
avrundinger er en del av det elegante interiøret i

kremfargede naturnyanser. Alternativt kan bomiljø Chocolat velges (ekstrautstyr). Gjennomgående
overskap (avhengig av planløsning) bak i bilen for
oppbevaring av reiseremedier

ªª
Macchiato

ªª
Chocolat

ªª
Noce Palermo | Chocolat: Inntil fem personer kan ta plass ved det fleksibelt justerbare bordet. Bordet kan senkes, og sitte76

gruppen kan bygges om til enda en liggeflate.

ªª
Noce Palermo | Macchiato: Med en totallengde på bare 699 cm har T 6966-4 plass til et stort bad bak, et romslig L-kjøkken med et høyt kjøleskap som rommer 145 l, og en innbydende
sittegruppe. Og likevel har du følelsen av å befinne deg i et luftig, åpent rom.
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4-travel

Bedre søvn …
Verdensnyhet hos Dethleffs
Ettersom senkesengen er bygget inn på langs, kan
sengen senkes ned elektrisk til sitteflatenivå, uten
at du må flytte polstringen. Kan det være enklere å
stige inn i en senkeseng? Størrelsen på 200 x 140 cm
er det heller ikke noe å si på.

Med andre ord er senkesengen fullt brukbar som
hovedsoveplass. Selv med nedsenket senkeseng
er det fri gjennomgang til døren til bodelen.

ªª
Når senkesengen blir stående i midtstilling, er det fortsatt tilstrekkelig med
takhøyde, så sittegruppen kan bygges om til seng (ekstrautstyr).

ªª
Komfortabel inn- og utstigning i hoftehøyde
78

ªª
Senkesengen kan senkes helt ned til setenivå. Derfor er innstigningen enkel og sovekomforten høy på den ergonomiske 7 soners
EvoPoreHRC-madrassen.

ªª
T 7116-4: De store enkeltsengene er en garanti for uforstyrret søvn. Når du løfter fotdelen av sengen får du tilgang til et klesskap og flere praktiske oppbevaringsmuligheter.
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4-travel

Morsommere å lage mat
ªª
De tre blussene er plassert på rad for å kunne utnytte arbeidsflaten best mulig

ªª
Plass til det meste Det store kjøleskapet med et volum på 145 l og fryserom
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har plass til både mat og drikke for hele ferien.

Det hører også med i 4-travel: Et elegant gourmetkjøkkensenter med store uttrekksskuffer basert
på kulelagerteknikk, og dempere for myk lukking.
Servanten og blussene er fremstilt i rustfritt stål.

En glassvitrine og en barhylle med glassholdere er
både praktisk og dekorativ (T 6966-4).

ªª
Et visuelt og funksjonelt høydepunkt: En høyglans-romavdeler mot sittegruppen med bistrolignende disk, hylleskap og attraktiv
LED-lysinstallasjon (T 6966-4)

Mer komfort på badet
Baderommene er moderne utstyrt med tredekor og
veggmontert armatur. Det finnes forskjellige romdelingsløsninger avhengig av modell: En plassbesparende, svingbar vegg mot toalettrommet, et stort

bad i hele bilens bredde, eller sanitærrom og dusjkabinett helt adskilt. Alle løsninger er funksjonelle og
basert på en best mulig plassutnyttelse.

ªª
Vaskerom med gedigen armatur og store flater med plass til ting og tang.

ªª
T 7116-4: Svingbart toalettrom: Det romslige badet forvandles med et håndgrep til et dusjkabinett.

T 6966-4: Baderommet bak i bilen gir mye bevegelsesfrihet. I tillegg til et dusjkabinett med plastvegger inneholder badet et
ªª
fullverdig klesskap og kan tjene som påkledningsrom.
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4-travel

Merverdi

ªª
Den indirekte belysningen sørger for et stemningsfullt miljø

Den nye 4-travel har mye godt utstyr, mange praktiske løsninger og interessante funksjoner.

Tak og understell er i tillegg beskyttet mot skader
med ekstra GFT-plater.

Den råtesikre Dethleffs Lifetime-Plus-konstruksjonen
i bodelen uten bruk av trematerialer i tak, vegger
eller gulv sørger for at bilen holder seg i verdi.

Du finner mer informasjon og flere bilder på
www.dethleffs.no/4-travel

ªª
Romslig apotekerbenk under servanten til kjøkkenredskaper

ªª
I modellen T 7116-4 er et lett tilgjengelig klesskap skjult

ªª
Dette elegante leselyset med svanehals styrer lyset nøyaktig dit du trenger det.

ªª
Godt romklima takket være “Air82

Plus” overskap med utlufting bak

ªª
Praktiske koppholdere og oppbevaringshyller i førerhuset

(avhengig av modellen)

under enkeltsengen.

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor
(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig

ªª
Markant og sikker: Integrerte baklys med LED-

ªª
Servicetilgang for fylling og rengjøring av ferskvanns-

ªª
Sikker på veien med standard ESP og viktige kjøre-

ªª
70 cm bred dør til bodelen med myggnettingsjalusi

ªª
Høy hekkgarasje med mulighet for gjennomlasting og

glassfibertak

assistentsystemer

lysbånd

(vindu og sentrallås er ekstrautstyr)

tanken, 230 V kontakt, tømming av varmtvannsbereder

en ekstra dør til oppbevaringsrommet på venstre side

ªª
Et høyt oppbevaringsrom med dryppkar, tilgjengelig

fra utsiden; praktisk for transport av høye gjenstander
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Magic Edition

Fortryllende annerledes!
Alle som setter pris på utsøkt design og eksklusivt utstyr, blir imponert av de eksklusive
Magic Edition-modellene.
Det er nesten utrolig at disse fantastiske
reiseledsagere samtidig er svært økonomiske. Det omfattende Magic Edition-utstyret
inneholder i utgangspunktet en mengde

tilleggsutstyr som standard, bl.a. en
190 l kjøl-/fryskombinasjon, automatisk
klimaregulering i førerhuset, skinntrukket
ratt, 16 tommers aluminiumsfelger,
rammevinduer m.v.
It’s Magic!

*ekstrautstyr
*
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*T/I 3 DBM
*

Plusspunkter for Magic Edition
ªª
Omfattende utstyrspakke med spareeffekt
ªª
Lav bilhøyde (294 cm)
ªª
Ståhøyde fra 198 cm
ªª
Stor kjøle-/frysekombinasjon med 190 l innbefattet 35 l fryserom
ªª
Mulighet for en 5. sitteplass med setebelte (tilleggsutstyr)
ªª
Strømsparende LED-lyskonsept med tiltalende, indirekte belysning
ªª
70 cm bred dør til bodelen med komfortabel, lav innstigning til kupéen
ªª
Trinnløs gulvkonstruksjon fra førerhuset til baderommet
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Magic Edition

Magic Edition – Delintegrert
Eventyrlig dynamisk
Med de sporty linjene og den lave totalhøyden på bare 294 cm fremstår de delintegrerte
bilene i Magic Edition-serien som spesielt
dynamiske. Praktisk sideeffekt: Også ved
kjøring på fjelloverganger eller gjennom

små landsbyer, der balkonger eller fjellnabber
snevrer inn veien, kan du føle deg trygg
og avslappet om bord i en Magic Edition
delintegrert.

Magic Edition Delintegrert
Bredde

233 cm

Høyde

294 cm

Totallengde

741 cm

Beskytter mot varme, kulde og nysgjerrige øyne:
ªª
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Persienner til front- og sideruter

ªª
Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª
Standardvinduet i førerhusoverbygget bader sittegruppen i klart lys.

ªª
Optimal luftutskifting med standardvinduet i
førerhusoverbygget

ªª
Attraktiv og sikker: Integral-baklys med LED-lys for
nattkjøring

ªª
En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª
Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys
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Magic Edition

Magic Edition – Integrert
Lokker fram et smil
Kjøreturen alene er allerede en ferieopplevelse: Komfortable pilotseter med integrerte
belter, massevis av oppbevaringsmuligheter,
høyverdig dashbord, grenseløs bevegelsesfrihet og den flotte utsikten gjennom
panoramaruten gjør at man kan nyte hver
kilometer. Førerhuset er utformet elegant
og praktisk og meget godt isolert mot
motorstøy. I førerhustaket er senkesengen

(standard) diskré integrert. Den er laget av
aluminium og derfor spesielt lett og enkeltå
håndtere, samtidig som lastekapasiteten kan
brukes til andre ting.
Om kvelden slås den ned et håndgrep, og
den kommer så langt ned at man ikke behøver å drive gymnastiske øvelser for å krype
til køys.

Magic Edition Integrert
Bredde

233 cm

Høyde

294 cm

Totallengde

739 cm

ªª
Komfortabelt: God takhøyde, 195 x 150 cm
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soveflate, SovGodt-sengesystem

ªª
Persiennene i førerhuset er standard. De er både
lystette og isolerende.

ªª
Fordel med integrert: Sittegruppen kan brukes også når senkesengen er heist ned.

ªª
Varmluftkanalen i bodelen er lagt gjennom dashbordet og sørger for rask avriming av rutene.

ªª
Typisk for en turbuss – speil som er montert
hengende, forstyrrer ikke synsfeltet

ªª
Åpningen i motorrommet er spesielt stor, og derfor
er det lett å utføre servicearbeid på motoren

ªª
Standard: Førerhusdørr med elektr. vindusløftere
og enkel innstigning
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Magic Edition

Mer bomangfold
ªª
Dakota eik

Interiøret i Magic Edition preges av kontrasten mellom frontene i overskapene, som er i høyglans hvit,
og de andre møbelelementene med trestrukturutseende i grått. L-sittegruppen har fått ny polstring

med løse puter i matchende grå- og brunfarger med
solide sømmer. Polstring i ekte skinn kan leveres
som ekstrautstyr.

ªª
Tizio (Standard)

ªª
Puritani (ekte skinn, tilleggsutstyr)

ªª
Tizio: Bomiljø Tizio har et sportslig utseende. Seteputene i lettstelt mikrofiber er holdt i samme nyanse som møblenes trefarge.
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ªª
Puritani: Det sofistikerte interiøret i Magic Edition kommer til sin rett i kombinasjon med Puritani bomiljø i ekte skinn (ekstrautstyr). Ekte skinn føles mykt og deilig, har fremragende
pusteegenskaper og er like behagelig å sitte på både om sommeren og vinteren.
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Magic Edition

Bedre søvn

ªª
Senkeseng i integrert: Den 150 cm brede senkesengen er plassert i førerhuset.
Fordel: Sittegruppen kan brukes også når sengen er senket ned.

Dette stoffet blir det (reise)drømmer av
Bobilistenes foretrukne alternativer når det gjelder
soverom, er henholdsvis enkeltsenger og en midtplassert dobbeltseng (queensize). Hva liker du best?
Magic Edition leveres med begge alternativene.
Uansett hva du velger, kan du være sikker på å få en

enestående sovekomfort, fordi sengene er utstyrt
med SovGodt-systemet med avanserte 7 soners
EvoPoreHRC-madrasser og ergonomisk lamellbunn.
Slikt blir det drømmeferier av! Les mer på side 138.

ªª
Strøm: 230 V og USB-stikkontakt på soverommet.

ªª
SovGodt-sengesystem: Perfekt sovekomfort takket være innovative EvoPoreHRC94

madrasser og ergonomiske lamellbunner i alle sengene!

ªª
Den sjenerøst dimensjonerte queensizesengen er en kombinasjon av fordelene ved enkelt- og dobbeltsengen. Siden sengen er
lett tilgjengelig fra 3 sider, kan du når som helst legge deg og stå opp uten å forstyrre sengekameraten.

ªª
De store enkeltsengene i Magic Edition er en garanti for uforstyrret søvn. De kan raskt og enkelt gjøres om til en dobbeltseng i hele bilens bredde ved hjelp av putesettene (ekstrautstyr).
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Magic Edition

Morsommere å lage mat
Vil du trylle frem noe deilig å spise? Da er det
bare å bruke det smarte gourmetkjøkkenet med
3 bluss-komfyren med elektrisk tenning, romslige
skuffer og stor arbeidsflate.

Alltid om bord: den høyt plasserte kjøle/frysekombinasjonen med separat fryseboks og et samlet volum
på 190 l. Der er det plass til mye – også til den helt
store ferien.

ªª
Praktisk: Komfyr med 3 bluss med elektrisk tenning.

ªª
Gourmetkjøkkenet har mer å by på enn mye oppbevaringsplass. Bakveggen i
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akryl er pen og lett å holde rent.

ªª
Hvis du legger dekselet på oppvaskkummen, får du større arbeidsflate foran blussene, som kan brukes som skjærebrett.

ªª
Stor 190 l kjøle-/frysekombinasjonen inkl. 35 l fryserom, kan
også leveres med stekeovn.

Mer komfort på badet
Baderommene har mye tredekor og elegante
høyglansservanter, er tiltalende utformet og svært
praktiske: Store speilflater, mye oppbevaringsplass,
håndklekroker og mye mer hører naturligvis til.

ªª
T/I 2: Høyglansoverflatene er både svært elegante og enkle å rengjøre.

Vasken og holderen for dusjarmaturen har et svært
elegant utseende med svarte høyglansede overflater. T/I 2-modellen inneholder et sanitærrom med
separat dusjkabinett, T/I 3-modellen et stort bad i
hele bilens bredde.

ªª
T/I 3: Stor bevegelsesfrihet Det store baderommet i hele bilens bredde kan lukkes mot bodelen med en stabil dør.
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Magic Edition

Merverdi
Magic Edition-utstyrspakken er omfattende. Mye av
det som er tilleggsutstyr i andre biler, er standardutstyr her. Uansett hvilken Magic Edition-utgave

du velger, vil du få fremragende komfort og flott
design. Magic Edition trollbinder.

ªª
De store takvinduene er innfelt i en elegant, bakgrunnsbelyst baldakin (delintegrert).

ªª
Ved all innvendig belysning brukes strømsparende LED
lysteknikk.

ªª
Bakgrunnsbelyst møbelelement i inngangspartiet med hyller og håndtak.
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ªª
Enkeltsetet på siden kan utvides til en femte sitteplass med
setebelte for kjøreturen (ekstrautstyr).

ªª
Svingbar skjermholder i øyehøyde inkl. strøm- og antennetilkobling (skjermen er ekstrautstyr).

ªª
Elegant og lett å holde rent: Bakveggen i kjøkkenet, som er flyttet frem

ªª
Snu platen på kummen og bruk platen som skjærebrett

ªª
Luksus-kontrollpanel med visning av strøm og vann
samt ute- og innetemperatur

ªª
Klesskapet i T/I 2 er lett tilgjengelig

ªª
Digital Truma betjeningsdel med nyttige tilleggsfunksjoner

ªª
Høyt som et rom: Klesskapet i T/I 2
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Magic Edition

Merverdi
Kjøreglede, design, komfort, sikkerhet Med Magic
Edition utstyrspakke blir din bobil en fryd for øyet,
og turen med bilen en komfortabel og sikker opplevelse.
ªª
Et blikkfang: Dashbord, ratt og girkule i skinn, dekor med krom- og aluminium-

st an

sutseende

d

d
ar

ªª
Fremmer en avslappet kjørestil:
Cruisekontroll

ªª
En god følelse: Automatisk klimaregulering i førerhuset

ªª
Persienner i førerhuset beskytter mot varme, kulde og nysgjerrige øyne.
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ªª
Harmonisk designavslutning: Dørstokk med massiv trinnplate
i aluminium

ªª
Ser elegant ut og gir sikkerhet: LED-kjørelys

ªª
Ekstra bred dør til bodelen (70 cm) med vindu, sentrallås og
fluenettingsjalusi

ªª
Sikre rammevinduer som isolerer godt

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig glassfibertak

ªª
Sikker på veien med standard ESP og viktige kjøreassistentsystemer. Se side 140.

ªª
Fremragende kjøreegenskaper med bredsporet,

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor

ªª
Ser bra ut: 16 tommers aluminiumsfelger

ªª
Sikker om natten Innoluna Integral-baklys med

lavt Fiat-understell

ªª
Luftig: Det store takvinduet i førerhuset

(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

LED-nattlys

ªª
Kort vei: med førerhusdør inkl. elektrisk vindusheis
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Esprit

Reis komfortabelt til alle årstider!
På en unik måte forener den nye Esprit uttrykksfull, moderne design med fremragende overklassekomfort. Ett av elementene
her er at bilen kan brukes hele året. Med det
nye funksjonelle IsoProtect-Plus dobbeltgulvet er alle modellene ikke bare egnet
for vinterbruk, men absolutt vintersikre.
Dethleffs Lifetime-Plus-konstruksjon i bodelen garanterer dessuten at bilen holder seg
i verdi takket være den råtesikre bodelen
uten trematerialer.
*Integrert
*
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Når det gjelder reisekomfort og aktiv kjøresikkerhet, kan Esprit skilte med lavt og
bredsporet AL-KO-understell samt et helt
arsenal av kjøreassistentsystemer. Motoren
er en moderne Euro 6 MJet-motor med 2,3 l
volum og kraftfulle 96 kW (130 hk).
Velkommen til den nye luksusklassen!
*I Master Class inngår maxi/148 hk

Plusspunkter for Esprit
ªª
Kraftfull, økonomisk og ren: 2,3 l MultiJet Euro 6 motor med 96 kW (130 hk)
ªª
Optimal vintersikkerhet med det funksjonelle IsoProtect-Plus dobbeltgulvet og en
frostsikker installasjon
ªª
Ideelle kjøreegenskaper: Lav og bredsporet AL-KO-understell med 145 mm senking
(vektøkning til 4,5 t er standard i Norge og Danmark)
ªª
Nedsenket ramme som standard for spesielt høye hekkgarasjer (250 kg last) eller
oppbevaringsplass i hekken
ªª
Enkeltsenger kan bestilles i utførelsene lav og høy. Selv den høye utførelsen byr på
tilstrekkelig plass til hodet og et overskap.
ªª
Attraktivt gourmetkjøkken med store skuffer, sentrallås, kraftige bluss og stor
arbeidsflate
*kun T
*
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Esprit – Delintegrert
Bokomfort med tilsnitt av velvære
Den er en av de mest elegante delintegrerte
bobilmodellene på markedet og har førsteklasses bokomfort. Pene belysningselementer i baldakin, kjøkken og overskap sørger
for en spesielt stemningsfull atmosfære.

L-sittegruppen med frittstående, horisontalt og vertikalt justerbart bord er stor og
komfortabel. De store panoramatakvinduene i førerhusoverbygget og over sittegruppen danner et imponerende lysbånd, som
forvandler det indre av bilen til et rom som
gjennomstrømmes av lys.

Esprit Delintegrert
Bredde

233 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

Fra 733 til 763 cm

ªª
Det store takvinduet slipper mye lys og luft inn i
førerhuset
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Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ªª
ryggvinkel samt polstrede armlener

ªª
T 7150-2 Virginia Eik | Glamour: Den homogene overskapsarkitekturen som strekker seg helt inn førerhusoverbygget, integrerer førerhuset i salongen og skaper inntrykk av et stort rom.

ªª
Hvit (standard)

ªª
Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr)

ªª
Hvit/travertin (ekstrautstyr)

ªª
Sølv/titansølv-metallic (ekstrautstyr)

Kodenr. 5338

Kodenr. 7882

ªª
En harmonisk avrunding av designen: Stigbrett i
førerhuset med massiv aluminiumsmatte.

ªª
Påbyggingsdelene i plast er holdt i samme design
som bilen og i flukt med bilens profil på siden

Kodenr. 8092

ªª
Persienner i førerhuset beskytter mot varme, kulde
og nysgjerrige øyne

ªª
Elegant utseende og bedre sikkerhet: LED-kjørelys
(tilleggsutstyr)
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Esprit – Integrert
Et fremtidsrettet designkonsept, ladet med
profesjonell funksjonalitet! For deg betyr det
ganske enkelt å nyte turen uten kompromisser. For eksempel allerede ved fremreisen
med den perfekte utsikten gjennom panoramaruten. For øvrig holder den seg fin også
i regn og kulde, for en ekstra varmluftsledning fra varmesystemet i bodelen hindrer

duggdannelse eller ising. Kompromissløs
komfort i senkesengen, som er standardutstyr. Den er lett å justere og fås om ønskelig med elektrisk betjening. En intelligent
svingkonstruksjon i aluminium muliggjør en
sengebredde på 150 cm – med mer enn nok
takhøyde.

Esprit Integrert
Bredde

233 cm

Høyde

298 cm

Totallengde

729 – 760 cm

yr

e k s t r a ut s t

ªª
Sovekomfort av edleste sort: Liggeflate på

196 x 150 cm med 7-soners EvoPoreHRC-madrass
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ªª
Komfortable pilotseter med justering av høyde og
ryggvinkel samt integrert belte

ªª7150-2 EB | Skylight: Integrasjonen av førerhuset med de store vindusflatene i salongen skaper en

luksuriøs hjemmefølelse som er typisk for integrerte modeller (bildet viser alt. tredekor og ekte Skylight
skinnpolstring som er ekstrautstyr)

ªª
Hvit (standard)

ªª
Travertin (ekstrautstyr)

ªª
Titansølvmetallic (ekstrautstyr)

Kodenr. 7883

ªª
Luksusklassekrav: Lyskaster i krominnfatning,
LED-kjørelys og beskyttelsesgitter på grillen

Kodenr. 1665

ªª
Åpningen til motorrommet er spesielt stor, og
derfor er det lett å utføre servicearbeid.

ªª
Turbussbakspeilene har hengende montering og gir
uforstyrret oversikt. De er elektrisk oppvarmet og
justerbare.

ªª
En ekstra varmluftledning fra varmesystemet i

bodelen holder front- og siderutene frie for kondensvann og ising
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Mer bomangfold
En spesiell opplevelse av å være hjemme kommer
til uttrykk i Esprit ved bruk av en ny, tredimensjonal
tredekor. Virginia Eik har en strukturert overflate, slik
dette er kjent fra finer av ekte tre, men uten naturtreets ulemper med tanke på fargeforandringer.

ªª
Virginia Eik

To dekorer for overskapluker er tilgjengelige og kan
kombineres med to smakfulle tekstilinnredninger og
en skinninnredning (delvis ekstrautstyr). Polstringen
i Skylight ekte skinn (ekstrautstyr) puster spesielt
godt og gir en overlegen sittekomfort.

ªª
Master Gloss Cream (ekstrautstyr)

ªª
Amaro

ªª
Ekte Burano-skinn
(ekstrautstyr)
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ªª
Glamour

ªª
Virginia Eik | Glamour: Standardinteriøret i Virginia-Eik gjør at den særskilte virkningen av den følbare overflatestrukturen
kommer spesielt godt frem. Bordkanten i ekte tre er tilpasset denne når det gjelder fargen.

ªª
Master Gloss Cream (ekstrautstyr) | Amaro: En helhetlig lyskomposisjon med mange slags effekter understreker samspillet og kontrastene mellom overflater og materialer.
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Bedre søvn
SovGodt-sengesystemet (se side 138) sørger for
velgjørende søvn i enkeltsenger så vel som kingsizesenger. Fordeler med disse sengevariantene: Du kan
stå opp og legge deg enkelt og komfortabelt uten
å forstyrre sengekameraten. Når det gjelder enkeltsenger, kan man som alternativ få “høyt plasserte”

ªª
Under den høyre enkeltsengen

er det et nyttig multifunksjonelt
rom for mange slags oppbevaringsoppgaver. Det er tilgjengelig
innen- og utenfra og opplyst med
LED-lamper.

senger som gjør at hekkgarasjen får plass til en
elsykkel eller skuter. Spesielt for denne varianten har
vi utviklet et konsept med lavere overskap. Konseptet gjør det mulig å ha overskap hele veien rundt
med tilsvarende oppbevaringsplass og tilstrekkelig
takhøyde selv med høye senger.

ªª
Glimrende sovekomfort garanteres

av SovGodt-sengesystemet til
Dethleffs med innovative 7-soners
EvoPoreHRC-madrasser og lamellbunner. Du finner detaljert informasjon om dette på side 138.

7150-2 EB: Den som ønsker seg en høy hekkgarasje til frakt av scooter eller elsykler, kan velge ekstrautstyr med høy seng (bilde).
ªª
Takket være de spesialutviklede lave overskapene for formålet er det fremdeles en komfortabel takhøyde på 90 cm.
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ªª
7150-2 DBM: Mer komfortabelt blir det ikke. Kingsizesengen er tilgjengelig fra tre sider og plassert så lavt at det er ganske enkelt å komme opp i og ut av den. Høye klesskap er plassert på venstre og høyre side.
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Morsommere å lage mat

ªª
Baksiden av dekselet til kummen
er et skjærebrett med saftrenne.

ªª
Apotekeruttrekket huser et kilde-

Gourmetkjøkkenet i Esprit er et skikkelig blikkfang.
Her kombineres en attraktiv swingdesign med
gjennomtenkt funksjonalitet. Til dette hører også
for eksempel plass til en kaffemaskin i det bakre
området – selvfølgelig med 230-volts stikkontakt.

Kjøkkenfrontene er utført i tredekoren Virginia Eik
(standard) eller i den alternative tredekoren Master
Gloss Cream (ekstrautstyr). (OBS: Tredekorene kan
ikke kombineres!)

De store skuffene låser seg automatisk når bilen begynner å
ªª

ªª
Også egnet for den lange ferien: Stor 190 l kjøle-/kombina-

sorteringssystem og har plass til
oppbevaring av høye flasker.

ªª
Kokeflatene på 3 bluss-komfyren er så store at du kan bruke 3 kasseroller
samtidig.
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kjøre. Bildet viser tredekor Master Gloss Cream (ekstraudstyr)

sjon med stekeovn (inngår i Master Class)

Mer komfort på badet
Du får dusjkomfort som hjemme med den store
regndusjen i kombinasjon med den høyeffektive
trykkvannspumpen.

ªª
Et anstrøk av luksus også på badet! Baderomstilbehør hører til standardutstyret.

Mye tredekor, høyglansoverflater og baderomstilbehør i krom avrunder det ambisiøse inntrykket som
formidles av baderomsmiljøene i Esprit.

Et anstrøk av luksus også på badet! I DBT-modelen kan baderommet stenges helt av mot sove- og bodel. Et stort speil gir ennu
ªª
bedre romfølelse.
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Merverdi
Absolutt vintersikkerhet er en av de viktigste merverdiene til Esprit-modellene. Det nye funksjonelle
Isoprotect-Plus dobbeltgulv er viktig ved vinterbruk, i
tillegg til den råtesikre Lifetime-Plus-konstruksjonen
i bodelen med avansert isolering. Hele vanninstalªª
Elegante overskape helt inn i førerhuset med indirekte belysning (bild viser alt.

lasjonen innbefattet slanger, avløpsrør og tanker,
oppvarmes aktivt og er dermed godt beskyttet mot
å fryse.

ek s t r a

tredekor master Gloss Cream, ekstrautstyr)

u

t st
yr

ªª
Bryterelementer plassert i gunstig
gripeposisjon i inngangspartiet
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ªª
Tas alltid i bruk: Gulvbokser

ªª
Luksus-kontrollpanel med visning av strøm og vann samt ute-

ªª
Digital Truma betjeningsdel med

ªª
Perfekt forsynt med minst fem 230-volts stikk-/USB-kontakter

mange tilleggsfunksjoner

og innetemperatur

ªª
Ekstra bred dør til bodelen (70 cm) med sikker 2-punkts lås,
vindu og fluenettingsjalusi Kan leveres med sentrallås

ªª
Vinterutstyrt: I det funksjonelle

Isoprotect-Plus dobbelgulvet er hele
vanninstallasjonen plassert på frostsikker måte.

ªª
Sikker på veien med standard ESP og viktige kjøreassistentsystemer. Se side 140.

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig glassfibertak

ªª
Da passer det med: Høye hekkgarasjer med 250 kg last, som kan lastes inn fra begge sider. Et LED-lysbånd
sørger for nødvendig belysning.

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor
(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

ªª
Velisolert og sikker: med automotive rammevinduer

ªª
Dethleffs Lifetime-Plus. Ingen trematerialer i

ªª
Det lave og bredsporede AL-KO-understellet gir sikre

ªª
Praktisk: Uttrekkbar kasse for gassflasker slik at

og dynamiske kjøreegenskaper. Det kan lastes opp til
den maksimalvekt på 4,5 t (standard i Norge).

undergulvet som er kledd med GFK på begge sider.

gassflasker enkelt kan byttes
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Et mirakel av plass til alle årstider
Esprit Comfort A kan beskrives med tre ord:
Plass, plass og atter plass! Dobbelgulvet
kan varmes opp og beskytter ikke bare
mot kulde. Med en høyde på 40 cm er det
et mirakel av plass og gir gode muligheter
til oppbevaring av ferieutstyr – akkurat det
du har så god bruk for på vinterferien! Her
er til og med plass til kasser med drikkevarer. Vanntankene og hjulbrønnene skjules i
dobbeltgulvet. Dette resulterer i ypperlige
plassforhold inne i bilen og gir komfortable

baderom og stor bevegelsesfrihet. Førerhuset fungerer som klimasluse og beskytter
mot lavetemperaturer. Det samme gjelder
for øvrig for hete sommernetter. Til optimalt
vinterbruk også ved svært lave temperaturer
anbefaler vi å installere ALDE vannbåren
varme (inngår i Master Class Alde).
Til vinterbruk også ved svært lave temperaturer anbefaler vi å installere Alde vannbåren varme.
*A 7870-2
*
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Plusspunkter for Esprit Comfort alkove
ªª
40 cm høyt dobbeltgulv for absolutt vintersikkerhet og mye oppbevaringsplass
ªª
Lavt og bredsporet AL-KO-understell
ªª
Kraftfull, økonomisk og ren: 2,3 l MultiJet Euro 6 motor med 96 kW (130 hk)
ªª
Flerdelte, reparasjonsvennlige baklys med LED-lamper med lang levetid
ªª
Gourmetkjøkken
ªª
Digital Truma betjeningsdel med mange tilleggsfunksjoner
ªª
Modell A 6820-2 tilsvarer den populære ALPA-grunnplanen – bobilen for par som
reiser alene
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Esprit Comfort – Alkove
Alkovemodeller er praktikerne blant bobilene. Alkoven over førerhuset er et praktisk
oppbevaringsrom om dagen og en koselig
soveplass om natten, særlig populær blant
barna. Men også voksne vil sove godt her.
Alt etter modell i form av en stor dobbeltseng eller på enkeltsenger i modell A 6820-2,
den populære ALPA-grunnplanen (bobil for
par som reiser alene).

Alkovekonstruksjonen gjør at førerhuset
ikke blir integrert i salongen. Det har den
fordelen at førerhuset fungerer som en slags
klimasluse slik at kulde og varme holdes ute.
Når det gjelder vintercamping, er det en
enorm komfortgevinst, og Esprit Comfort
alkove med den vintersikre dobbeltgulvkonstruksjonen er nærmest predestinert for dette!

Esprit Comfort Alkove
Bredde

233 cm

Høyde

323 cm

Totallengde

fra 733 til 858 cm

ªª
Komfortable pilotseter med justerbar høyde og
ryggvinkel samt polstrede armlener
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ªª
Klappbar alkoveseng ger god plass i førerhuset
(A 7870-2)

ªª
A 7870-2 | Namib: Plass til mange gjester Gjennomgangen til førerhuset lukkes med et ekstra polstringselement ved behov

ªª
Hvit (standard)

ªª
Imperialblå/hvitt (ekstrautstyr)

ªª
Hvit/titansølvmetallic (ekstrautstyr)

ªª
Imperialblå/titansølvmetallic (ekstrautstyr)

Kodenr. 5426

Kodenr. 5708

ªª
Frostbeskyttet: 40 cm høyt, oppvarmet dobbeltgulv
med stor oppbevaringsplass

ªª
Alkoven har vinduer som kan åpnes. Dette sørger
for lys og luftsirkulasjon (delvis ekstrautstyr)

Kodenr. 5706

ªª
Gulvboksen er 40 cm dyp og gir mye oppbevaringsplass

ªª
Reparasjonsvennlig: Flerdelt bak og strømsparende
LED-baklys

123

Esprit Comfort

Mer bomangfold
De to Esprit Comfort alkovemodellene byr på helt
forskjellige bomiljøer: Mens A 7870-2 i tillegg til
alkovesengen har en fastmontert dobbeltseng bak i
bilen, bruker A 6820-2 denne plassen til en stor, rund
sittegruppe. A 6820-2 har enkeltsenger over førerhuset, noe som er heller uvanlig i en alkovebobil.

ªª
Noce Padano

ªª
Namib

Den varme tredekoren Noce Padano kan kombineres
med to matchende tekstilinnredninger og polsterputer i ekte skinn (ekstrautstyr). Den varme tredekoren
Noce Padano kan kombineres med to matchende
tekstilinnredninger og en polsterpute i ekte skinn
(ekstrautstyr).

ªª
Solana

ªª
Ekte skinn Burano
(ekstrautstyr)

ªª
Namib: Plass til mange gjester Gjennomgangen til førerhuset kan lukkes med et ekstra polstringselement ved behov.
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ªª
Namib: Enkeltsenger i Alkoven? Uvanlig, men genialt – det er den populære ALPA – bobilen for par som reiser alene. Ved å gi avkall på en fastmontert seng til, får man et svært
sjenerøst rom med en stor rund sittegruppe og mye bevegelsesfrihet foran kjøkkenet.
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Bedre søvn
I A 7870-2 finnes det to klassiske dobbeltsenger i
alkoven og i hekken. A 6820-2 har derimot to enkeltsenger i alkoven, og disse er lette å nå via store og
slakt stigende trinn.

Begge de to sovekonseptene bruker SovGodt-sengesystemet til Dethleffs, dvs. 7 soners EvoPoreHRCpremiummadrasser og ergonomiske lamellbunner.
Du finner mer informasjon på side 138.

ªª
A 6820-2: De store trinnene er komfortable og sikre

ªª
Perfekt sovekomfort takket være SovGodt-sengesystemet med 7-soners
EvoPoreHRC-premiummadrasser og ergonomisk lamellbunn
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ªª
A 6820-2: Alkove med to komfortable enkeltsenger Gjennomgangen til førerhuset kan lukkes og låses helt

ªª
A 7870-2: Komfortabel dobbeltseng med en liggeflate på 210 x 150 cm og gigantisk stor hekkgarasje under
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Morsommere å lage mat
Gourmetkjøkkenet er et skoleeksempel på praktisk
funksjonalitet: Det 2-delte dekselet til gasskomfyren
skaper arbeids- og avlastningsflate, fordi det bare tas
ut så mye kokeplass som det er behov for.

ªª
De store skuffene og det uttrekkbare skapet sørger for stor oppbevaringsplass …

ªª
1, 2 eller 3: Du velger hvor mange gassbluss du vil bruke til

ªª
… og er dessuten svært enkle og skånsomme for ryggen å laste inn i.

ªª
Tre bluss, som også er egnet til store kjeler og panner
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Til morgenkaffen er det altså nok med bare en kokeplass – resten brukes ikke og fungerer isteden som
avlastningsflate. De praktiske hyllene i overskapene
på kjøkkenet kan justeres i høyden.

matlagingen.

190 l kjøle-/frysekombinasjon med stekeovn (inngår i Master
ªª
Class)

Mer komfort på badet
Begge to Esprit Comfort alkovemodeller har store
bad. Det vil si: Sanitærrom og separat dusjkabinett
befinner seg på venstre og høyre side av gangen og
kan forbindes til et stort bad ved å justere dørene.

Det gir enestående bevegelsesfrihet. Det separate
dusjkabinettet er fullstendig kledd i plast. En kraftig
trykkvannspumpe sørger for tilstrekkelig vanntrykk.

ªª
På tørkestangen i dusjkabinen er det enkelt å tørke våte klær

Detaljene teller: Forkrommet metallreling
ªª

ªª
I de sjenerøse baderommene med et ekte, rundt dusjkabinett kledd i plastmaterialer er det gode plassforhold
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Merverdi
Esprit Comfort alkovemodellene er forhåndsbestemt
til vinterbruk! Hele installasjonen ligger frostbeskyttet i det 40 cm høye dobbeltgulvet. Ekte vinterfans
bestiller den valgfrie ALDE vannbåren varme (inngår
i Master Class Alde) for å få enda mer vinterkomfort.

ªª
Klesskap med innvendig LED-be-

ªª
Digital Truma betjeningsdel med

ªª
Stor gjennomsiktig takluke som gir god luftsirkulasjon

A 6820-2: Lintøyskapet er plasªª

ªª
… og klesskapet plassert til høyre

ªª
Stemningsfull belysning med mange direkte og indirekte

lysning
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sert til venstre …

mange tilleggsfunksjoner

under enkeltsengene

lyskilder (indirekte belysning inngår i Master Class)

De store oppbevaringsrommene blir benyttet året
rundt, f. eks. i dobbeltgulvet, der det til og med er
plass til bruskasser. Den råtesikre Lifetime-Pluskonstruksjonen i bodelen uten bruk av trematerialer
sørger for at bilen holder seg i verdi.

ªª
Godt inneklima: AirPlus-utlufting bak overskap hindrer at det
dannes kondens i overskapene

ªª
Miljøvennlig og sterk: Moderne EURO-6 motor
(2,3 l, 96 kW / 130 hk)

ªª
Sikre kjøreegenskaper med bred hjulstilling fra
AL-KO

ªª
Sikker på veien med standard ESP og viktige kjøreassistentsystemer. Se side 140.

ªª
Godt beskyttet mot hagl: motstandsdyktig glass-

ªª
Dethleffs Lifetime-Plus. Ingen trematerialer i

ªª
Romslig: stor hekkgarasje når du skal med deg

ªª
Reparasjonsvennlig: Flerdelt bak og strømsparende

ªª
Coupé innstigning: fluenettingsjalusi og elektrisk

ªª
Frostbeskyttet: 40 cm høyt, oppvarmet dobbeltgulv

fibertak

LED-baklys

undergulvet som er kledd med GFK på begge sider.

stigtrinn er standardutstyr

plasskrevende feriebagasje o.l.

med stor oppbevaringsplass
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Dethleffs Lifetime-Plus
Vi har bygget fritidsbiler i 85 år. Utviklingsingeniørene hos Dethleffs har en enestående kompetanse
når det gjelder konstruksjon og tekniske finesser.
Dethleffs er så trygg på kvaliteten av bodelen at
selskapet var blant de første produsenter som ga
6 års tetthetsgaranti.

Polyuretanavstivere med
dybelforbindelse
Pustende kledning i naturtre
XPS-skum
Utvendig skall av aluminium

Trinnlyddemping med PVC
og naturtre
XPS-skum
GFK-plate

ªª
Lifetime-Plus-konstruksjon i bodelen. (Gulvet i biler med (funksjonell)

dobbeltbunn utgjør et unntak. Disse er kledd med GFK-plater på begge sider)

I dag er Dethleffs Lifetime-Plus-konstruksjon i bodelen et kvalitetskjennetegn i mange modeller og står
for lang levetid. Denne nyskapende konstruksjonen
kombinerer en absolutt råtesikker veggkonstruksjon
med moderne kunnskap om et sunt inneklima:

ªªSterke GFK-plater (glassfiberforsterkede plastplater) i tak og gulv beskytter mot utvendige skader
fra hagl, steinsprut, saltvann o.l.
ªªEt spesielt tykt lag av høykomprimert, vannavvisende XPS-skum sørger for fremragende isolasjonsverdier.
ªªFinerplater er uovertrufne når det gjelder lyddempende underlag. Dermed reduseres støynivået betydelig selv under kjøring. Samtidig holdes muligheten åpent til å installere gulvvarme.

ªª
Vegger, tak og gulv er frie for kuldebroer og oppført helt uten trematerialer. I stedet sørger stabile
avstivere i polyuretan for høy vridningsstivhet.

Sidevegg: 34 mm
Tak: 35 mm

Bunn: 49 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm
Trend A: 42 mm)

ªª
Samlet veggtykkelse på Dethleffs bobiler som presenteres i denne katalogen
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I Globebus- og Trend (T/I)-serien brukes den
råtesikre Lifetime-Smart-konstruksjonen i
bodelen. Også her er det PU-lister istedenfor
trematerialer og en tykk GFK-plate som beskytter mot skader.

Ingeniørkunst fra Allgäu
ªª
Karosserikonstruksjon uten kuldebro

ªª
I tillegg stabiliserende dybelforbindelse

Nøkkelen til Dethleffs kvalitet er summen av mange
små og store ideer. Vi vil presentere enkelte av dem
her:
Kuldebroer? Ikke hos oss!
Forbindelsen mellom vegg-, tak- og gulvelementer
er hos Dethleffs utformet uten gjennomgående metallprofiler. På denne måten forhindrer vi, uten ytterligere isolering, at metall fungerer som kuldebro mot
det innvendige rom og forårsaker kondensdannelse
og varmetap.

ªª
Fra den sentrale vannfordeleren fører ledningene direkte og uten avbrudd til
vannuttakene.

Vridningsstiv med plugger
For å får en best mulig vridningsstivhet i bodelen,
bruker vi fingertykke plugger av polyuretan i sammenføyningene mellom sidevegger og gulvplater.
Skjærkraften som oppstår ved ekstreme belastninger, kan elimineres fullstendig på denne måten.

På neste side kan du lese hvordan Dethleffs sørger
for et bedre inneklima selv om vinteren.
Sentralt vannfordelingssystem
De fleste av Dethleffs modeller er utstyrt med et
sentralt vannfordelingssystem som kan være svært
nyttig i nødsituasjoner. Vannkonseptet er basert på
at slangeledningene er kappet bare på disse fordelingspunktene. Det betyr at man ikke har koblingsstykker på slangene, som er de stedene som lettest
blir utett. Skulle det likevel oppstå en lekkasje, vil
den være enkelt å finne og reparere ettersom fordelingspunktene er lett tilgjengelige.

Vannsystem
Et gjennomtenkt vannregime leder regnvann fra
taket gjennom definerte kanaler (bl.a. gjennom
vannkanaler i GFK-taket) over bakdel og frontrute.
Dette sparer Dethleffs-føreren for en ufrivillig dusj
når han skal entre bilen (avhengig av modellen).

ªª
Vann som samler seg på taket, ledes bort
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Vintercamping for alle!
Hovedkontoret til Dethleffs siden 1931 ligger i Allgäu
som med sine lange vintre og mye snø er et populært vinterreisemål. Ikke uten grunn er Dethleffs
kjent for å være en ekte vinterekspert.
Det er lett å se på standarder som Dethleffs AirPlus
ventilasjon bak overskap og et spesielt godt isolert
karosseri, men også på muligheten for å gjøre selv
biler uten dobbelgulv absolutt vintersikre.
Vinterkomfort med valgfrie pakker
En unik spesialitet fra Dethleffs er vinterkomfortpakkene (ekstrautstyr), som gjør at ekte vinterentusiaster kan dra på vintercamping og nyte turen selv
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når temperaturen synker langt under frysepunktet –
også i biler uten dobbeltgulv! Mange detaljer sørger
for perfekt vintermoro, for eksempel med en 12-volts
oppvarmingsteknikk som er utprøvd i romfarten,
av avløpstank og -ledninger eller en komfortabel
gulvoppvarming.
Opplev vintercamping på en helt ny måte – i en bil
med gode vinteregenskaper fra vinterspesialisten
Dethleffs. Les mer på www.dethleffs.no/dk

Sunt inneklima
ªª
Persienner: Isolering og beskyttelse mot innsyn

ªª
Tekstiler som puster

AirPlus utlufting bak takskap
Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet – i
en bobil mest på ytterveggen, når det er kaldt ute.
AirPlus-systemet sørger for utlufting bak overskapene. Luften kan sirkulere og forhindrer at det dannes
kondensvann. Resultat: Sunn inneluft uten mugg
eller jordslag.
Tvungen ventilasjon - måling istedenfor regning
Tvungen ventilasjon er foreskrevet ved lov for å
hindre at CO2- innholdet i bodelen blir for høyt.
Dethleffs-ingeniørene måler det optimale antallet og
fordelingen av ventilasjonsåpninger for hver modell
individuelt. Det er mer krevende enn en generell
beregning, men garanterer at forholdet mellom
tvungen tilførsel av friskluft og CO2-konsentrasjon er
perfekt balansert.

Persienner med isolerende lag
Persiennene som Dethleffs bruker, beskytter mot
nysgjerrige blikk, og metallbelegget reflekterer
sollyset. Det gir et mer behagelig inneklima.
Pustende materialer
Tekstilene i bodelen og trepanelet i vegger og tak
puster og utligner inneluftens varierende fuktighet,
uten at skadelig kondens oppstår.

Kan også leveres med vannbåren varme
Den kraftige Truma Combi 6-oppvarmingen med vifte er standard i bobilene til
Dethleffs og sørger for rask oppvarming av bilen innvendig. Etter ønske kan det installeres ALDE vannbåren varme i alle modellene (med unntak av Globebus)! Den garanterer behagelig velværevarme akkurat som hjemme og fungerer helt uten vifte. Ideelt
for allergikere!

ªª
AirPlus-systemet forhindrer at det dannes kondensvann

137

Sov som hjemme
For første gang bruker vi EvoPoreHRC-madrasser i
alle bobilene våre. Dette er et innovativt høyteknologisk materiale som er utviklet i Sveits. Det regnes
som en milepæl i skumstoffteknologien og byr på
unike fordeler:

I kombinasjon med vår ergonomiske lamellbunn garanterer vi fremragende liggekomfort – hele natten
– hele året!
På www.dethleffs.no finner du utførlig informasjon
om de unike fordelene ved dette nye sovesystemet.

ªª
Optimal støtte:
Fremragende anatomisk støtte for kroppen
ªª
Klimaregulerende:
Gode pustende egenskaper betyr et behagelig og
hygienisk soveklima
ªª
Klimastabil:
Førsteklasses materialstabilitet også under påvirkning av varme og fuktighet
ªª
Lang levetid:
Perfekt liggekomfort selv etter mange år
ªª
Ekstremt lett:
Utrolig enkelt å re sengene

En sunn og velgjørende søvn gjør ferien perfekt.
ªª
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COMFORT & STABILITY

Ergonomisk sittekomfort
Det er en belastning for ryggen å kjøre konsentrert
i flere timer. Desto viktigere er et ergonomisk
utformet sete som gir best mulig støtte til kroppen.
Derfor bruker Dethleffs Fiat Captain chair-pilotseter
med fremragende ergonomiske produktegenskaper
som standardutstyr på T- og A-modeller:

ªª
Ergonomisk utformede sete- og ryggpolster med
polstring av ekstra god kvalitet
ªª
Forhøyede sidevanger på sitteputen for ekstra
sidestøtte
ªª
Komfortable, ekstra brede armlener som kan stilles inn i høyden, trinnløs justering av rygglene
ªª
Justering av setehøyde og -vinkel. Lar deg stille
inn en optimal sittestilling som ikke tretter deg.
ªª
Oppvarmede seter og korsryggstøtte er mulig
som tillegg.

ªª
Integrert 3-punktsbelte

ªª
Bredde polstrede armlen

ªª
I T- og A-modellene bruker vi Fiats originale Captain Chair pilotseter med utmerket sittekomfort. De er vanligvis trukket med
samme tekstildekor som i salongen.

ªª
I integrerte modeller monterer vi høyverdige Aguti pilotseter

med integrert 3-punkts sikkerhetsbelte, som sørger for optimalt
belteforløp og maksimal bevegelsesfrihet
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Sikker som banken!
Med en bobil fra Dethleffs er du alltid sikker og
svært godt beskyttet på veien!
Garantist for avslappet tur: ESP (elektronisk stabilitetskontroll) er standard. I personbiler er ESP en
sikkerhetsfunksjon som det er umulig å klare seg
uten. Fagtidsskrifter som f.eks. tyske “promobil”
krever høylytt ESP som standardutstyr i bobiler. Hos
Dethleffs er dette systemet, som noen ganger kan
redde liv, standard.

ªª
Sikkerhet som standard: Hos Dethleffs er dette systemet, som noen ganger kan
redde liv, standard i bobilene!

ESP (elektronisk stabilitetskontroll) – holder kontroll på retningen til bilen og bevegelsene til hjulene.
Ved behov, altså særlig i farlige kjøresituasjoner
reagerer systemet, bremser enkelthjul eller senker
bilens hastighet ved å redusere effekten. På denne
måten holdes bilen sikkert i kjørefeltet.
Men i tillegg har siste generasjon av ESP flere viktige
kjøreassistentsystemer:
ªª
ASR (Anti Slip Regulation) – zfor å unngå at
hjulene spinner ved en bakkestart
ªª
Hill Holder – hindrer at bilen ruller bakover ved
en bakkestart

ªª
3 punkts sikkerhetsbelter: Alle godkjente sitteplasser i kjøreretning er utstyrt
med 3 punkts sikkerhetsbelter og stabile hodestøtter som er kjent fra bilproduksjonen.

140

ªª
HBA (Hydraulic Brake Assistance) – Hjelp ved
nødbremsing. Systemet gjenkjenner nødbremsing
und forsterker trykket på pedalen hvis nødvendig.
ªª
Roll-over Mitigation – Reduserer pendelbevegelser og forbedrer stabiliteten også i svinger.
Hill Descent Control – Hjelper å holde ønsket hastighet (inntil maks. 30 km/t) i bratte nedoverbakker,
uten stadig å bremse. Føreren kan konsentrere seg
hundre prosent på å styre (aktiveres med en tast på
instrumentpanelet).
Øvrig standardutstyr på Dethleffs bobiler: Bredsporet, lavt understell (Fiat eller AL-KO), som får bobilen
til å ligge tydelig lavere på veien. For eksempel
er sporvidden på et Fiat understell som Dethleffs
bruker, 190 mm bredere enn på en standard Ducato
(gjelder ikke for de smale Globebus-modellene).
Førerkollisjonspute standard
Passasjerkollisjonspute er inkludert allerede i Chassis
pakken (inngår i Globebus Active Edition, Trend for
Norway, Scandinavian Magic og Master Class).

Sikkerhet har mange nyanser
ªª
Sikkerhet for våre firbente venner: Fest setebeltet på alle sammen.

Med sikkerhetskrok og innbydende soveplass kan din firbente venn være med
på turen under trygge forhold (ekstrautstyr).

Opplev sikkerhet!
I en bobil fra Dethleffs kan du legge ut på den lange
ferieturen med en sikker følelse. Mange utstyrskomponenter, i tillegg til spesielle tekniske finesser, gjør
en bobil fra Dethleffs sikrere. Det spenner fra ESP
som er standard i bobilene til Dethleffs, til kjøretre-

ningen som Dethleffs har arrangert i over 20 år, alltid i slutten av mai . Her kan selv erfarne førere lære
noe nytt, det være seg riktig lasting, bremsing eller
kurvekjøring. Bobil-kjøretreningen støttes av promobil.
Informasjon og påmelding på www.dethleffs.no/dk

ªª
Fritt synsfelt: Synsfeltet i Dethleffs integrert betyr mer sikkerhet. Omfangsrike forsøk ligger bak når vi finner frem til det beste kompromisset mellom
synsfelt og tilgang til motorrommet.

ªª
Ryggekamerasystem (tilleggsutstyr): Unngå dyre skader ved manøvrering av bilen, og øk sikkerheten. Dethleffs tilbyr forskjellige ryggekameraer:
Alt fra manøvreringshjelp til “digitalt bakspeil”.

ªª
I over 20 år har Dethleffs arrangert kjøretrening for nybegynnere og proffer, alltid i slutten av mai.
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Bedre og bedre!
Navnet Dethleffs har stått for nyskapende utvikling,
et svært tiltalende forhold mellom pris og produkt
og ikke minst førsteklasses kvalitet i 85 år. Det vet
våre kunder å sette pris på.
Vi ser på kvalitet som en uavbrutt prosess som
begynner med utviklingen av bilene. Det gjelder
utvelgelse av egnede materialer, leverandører og
produksjonsprosesser. Her legges grunnlaget for
oppfyllelsen av Dethleffs høye kvalitetskrav.
Vårt kvalitetskrav er: Vi må stadig bli bedre. Det betyr i første rekke: Søke uavlatelig etter forbedringer
og de beste løsninger. Derfor investerer vi kontinuerlig i forskning og utvikling, i nye produksjonsanlegg
og selvfølgelig i våre medarbeidere.
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Vi er en av de største utdanningsbedrifter i regionen.
Ved ansettelser prioriterer vi personer som har fått
sin opplæring hos oss og som fortsetter å kvalifisere
seg hos oss. Slik innfrir vi løftet om å være en venn
av familien.

Peter Leichtenmüller
Leder av produksjon

Gjennomtenkt fra A til Å
Den som kjøper en Dethleffs, får en bil med høy
bruksverdi og kvalitet. Vi har utviklet fabrikken i Isny
i Allgäu til et av de mest moderne produksjonsanlegg for fritidsbiler i hele Europa, med høyt motiverte
medarbeidere.

Kvalitet made in Germany har vært vårt kjennemerke i over 85 år. Kombinasjonen av erfaring, oppdaterte kunnskaper og kundeorienterte løsninger er
enestående i bransjen.

Se oss i kortene. Opplev live hvordan våre campingvogner og bobiler produseres.
ªª
Informasjon på baksiden
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Vårt mål: din tilfredshet
Kvalitet betyr for oss også att kunne tilby
perfekt etter-salgservice!
I hele Europa har vi et finmasket nettverk av kvalifiserte bedrifter som kan hjelpe deg. Rundt 330
forhandlere og servicepartnere kan raskt hjelpe deg
i nødsituasjoner.
På stedet er det moderne butikker med vennlige,
kompetente ansatte. I de velutstyrte verksteder er
kjøretøyet ditt i gode hender. Vi sørger for at de ansatte har oppdatert kunnskap om våre produkter.

Ellers støtter vi våre partnere i sine anstrengelser
for å hjelpe deg raskt og enkelt. Dethleffs har defor
permanent ca. 16.000 reservedeler på lager. 93% av
forhandlernes bestillinger vi kan levere i løpet av tre
dager.
Kundene våre liker at kvaliteten varer ved. Det er
ikke uten grunn at vi regelmessig får toppkarakterer
i leserundersøkelser, ikke minst i tilfredshetsundersøkelser, bl.a. “König Kunde Award”, som tidsskriftet
Reisemobil International deler ut. Særlig stolt er vi
over spesialprisen “Det mest familievennlige varemerke”.
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Garanti - sin sikkerhet
Din nye Dethleffs bobil har en omfattende fabriksgaranti, så du kan kjenne sig sikker. Det er mulig å
få forlenget garanti til 4 år for dem som ønsker det.
Et tilvalg som også øker bruktbilverdien.

ªª
6 års tetthetsforsikring er standard. (Forutsetter årlige inspeksjoner hos din
Dethleffs forhandler mot gebyr)

ªª
Våre forhandlere står klar til at hjelpe dig med bl.a. årlige inspeksjoner og tetthetskontroller.
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Dethleffs Family
Allerede for 85 år siden stod familien i sentrum for
grunnlegger Arist Dethleffs. Familien var i tankene
hans da han fikk ideen om en bil til å bo i.
Uansett om det gjelder kjærestepar, barnefamilier
eller gode venner – alle som ønsker å være med og

ªª
Vær med likesinnede på utflukt til flotte steder, opplev Family-turer med et
variert program.

ªª
Family Treff som arrangeres i Isny annet hvert år, er også svært populære.
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ªª
Tren din aktive kjøresikkerhet på vår trafikksikkerhetskurs.

har glede av å tilbringe fritiden på hjul og sammen
med andre, tilhører Dethleffs FAMILY. Bli med på
fellesaktiviteter i kundeklubben, opplev og ha glede
av vår sterke familiefølelse.

ªª
Velkommen til Dethleffs Family!
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Dethleffs Family stiftelse
Fra ord til handling
En ekte “venn av familien” viser vennskapet gjennom handling, ikke ord. Det er grunnen til at vi
allerede i 2004 grunnla den allmennyttige stiftelsen
Dethleffs Family. Stiftelsen Dethleffs Family støtter
nødstilte familier og sosiale institusjoner bl.a. med
følgende prosjekter.
Endelig ferie!
Prosjektet “Endelig ferie” gjør det mulig å ta ferie fra
hverdagen i kostnadsfrie, fast installerte campingvogner på våre partner-campingplasser. Målgruppen
er familier og barneinstitusjoner som ellers ikke har
mulighet til å finansiere en campingferie for barna.
Ungdomsfarm Bacova
Et annet stort prosjekt støtter Pater Berno-stiftelsen i
Romania. På ungdomsfarmen Bacova i Temesvar får
gatebarn skolegang og hjelp til en bedre fremtid.
Vi har støttet fader Berno og hans viktige arbeid i
mange år. Det gjør også de ansatte hos Dethleffs,
som hvert år sender julepakker til ungdomsfarmen.
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Kjøkken på hjul
Et regionalt prosjekt som vi støtter, er “Krumbach
Familienstiftung” sitt kjøkken på hjul for barnehager
og skoler. Barna lærer å lage sunn mat sammen av
regionale, ferske produkter.
“Kjøkkenet på hjul” ble produsert i sin helhet på
Dethleffs’ undervisningsverksted. Der ble også stiftelsens populære campingvogn-sparebøsser laget,
som står fremme hos forhandlerne våre.
Hjelp du også! Ditt bidrag går uavkortet til Dethleffs
Family-stiftelsen og stiftelsens prosjekter.
Send en e-post hvis du har et forslag
på hvor Family stiftelsen kan hjelpe:
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de

Sylke Roth og Simone Ludwig
Ledelsesassistenter
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Fra campingvognens
oppfinner
1931: Pisk- og skistavsprodusenten Arist Dethleffs oppfant
campingvognen og legger
dermed grunnstenen for en
suksesshistorie.

Historien om Dethleffs er historien om en man og
hans ideer. Om Arist Dethleffs, der i begynnelsen av
trettiårene som en ekte familiemann byggede den
første campingvogn i Tyskland – han kallte den rett
og slett “Wohnauto – en bil der man kan bo”. Uansett
hvor familien Dethleffs kom frem, ble de omgitt av
mennesker.
I løpet av de neste tiårene gjennom utvikling og
mange nye ideer, ble navnet Dethleffs synonymt
med kompetanse og konsistens i campingvogner og
bobiler. Med modeller og programlinjer med en umiskjennelig profil. Ganske mange av disse har blivet
klassiske forbilder.
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Denne nå 85-års erfaring, den høye kvalitet og ikke
minst en kontinuerlig utveksling av erfaring mellom
Dethleffs, reisende og samarbetspartnere har gjort
merket til en “venn av familien”. Og kanskje det er
nettopp denne livlige kunnskapsoverføring, der gjor
att et stort selskap som Dethleffs kan forbli så fleksibel og nyskapende som siden begynnelsen anno
1931.
Les mer om vår historie og se mange interessante bilder fra 85 år med Dethleffs campingvogner og bobiler
på vår hjemmeside.

1952: Dethleffs påbegynner
serieproduksjon av campingvognerne Tourist og Camper.

1983: Alkove serien Pirate
forlater produksjonslinjen –
den første suksessmodellen
fra den ennå nye bobilfabrikk
Isny.

1987: Dethleffs Bus lansers
og fanger tidsånden.

2000: Dethleffs introduserer
Premium Class. Et automotivt
design og flerfarget lakkering
kjennetegner de fullintegrerte bobiler.

2016: Kongeklassen til
vennskapspris – Dethleffs
gjør det muligt med den
nye Trend integrert.
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Dethleffs merverdi – forklaring på symbolene

ªª
Lettbygget konstruksjon: Biler på 3,5 t

ªª
Mer sikkerhet: Elektronisk stabilitets-

ªª
Sikker på veien: Lavt bredsporet

ªª
Ergonomisk: Komfortable pilotseter

ªª
Godt beskyttet: Motstandsdyktig

ªª
Innbydende: 70 cm XXL-inngangsdør

ªª
Overlegen oppbevaringsplass:

ªª
Fleksibel: En elektrisk justerbar senke-

ªª
Større ytelse: Batteri på 90 Ah med

ªª
Praktisk: Kjøkken med store skufferog

registrert for 4 personer og med nok
lastekapasitet (avhenger av utrustningsnivå)
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program inkludert viktige kjøreassistentsystemer (ASR, Hill Holder,
HBA, Roll-over Mitigation)

Dethleffs konsept med lavt understell
gir ekstra høye hekkgarasjer, delvis
egnet for elsykler

ALKO-understell gir sikre og dynamiske
kjøreegenskaper

seng gir ekstra soveplass ved behov.

med justerbar innstilling av høyde og
ryggvinkel, integrert hodestøtte og
god støtte på setesidene

AGM-teknologi for større yteevne,
lengre levetid og kortere ladetid

GFK-tak beskytter mot hagl

variabel topp på kokeapparatet for mer
arbeidsplass

ª Vinteranpassad: Uppvärmt funktionsdubbelgolv med frostsäker vatteninstallation.

ª Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv
med frostsäker vatteninstallation och
extra förvaringsutrymme.

ª För ett hälsosamt rumsklimat: Optimal
bakre ventilation av överskåpen förhindrar att kondensvatten bildas.

ª Långlivad: Träfri konstruktion som inte
drabbas av röta – med glasfiberklätt
undergolv.

ª Långlivad: Träfri golvkonstruktion som
inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv.

ª Höj- och sänkbar Queensbädd: Bekvämt
insteg till bädden eller högt bakre
garage.

ª Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp
med fristående bord.

ª Familjevänlig: Minst fyra fasta bäddar
utan ombyggnad av sittgruppen.

COMFORT & STABILITY

ª Håll dig kall! Extra stora kylskåp med
en volym på sammanlagt 142 liter och
frysfack.

ª Sov Gott: Fasta bäddar med 7-zons
EvoPoreHRC-madrasser på ergonomiska
ribbottnar i trä.
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Tack för ditt intresse för våra husbilar. Våra luxuösa modeller Globetrotter XL
I och XXL A hittar du i den separata katalogen ”Husbilar i lyxklassen”. Vi skickar
gärna mer information till dig. Kontakta din 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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