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Dethleffs pluspunkter – 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. Närmare information och förklaringar hittar du även på  
www.dethleffs.se

Plus för familjen Plus för komforten Plus för utrustningen Plus för säkerheten

 Lättviktskonstruktion: 3,5 tons-fordon för  
4 personer och gott om nyttolastkapacitet 
(beroende på utrustning).

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

 Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad 
tack vare påkostad dubbelgolvskonstruktion.

Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitetspro-
gram inkl. viktiga förarassistanssystem  
(se sidan 128).  

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

 Välkomnande: 70 cm bred XXL-
ingångsdörr. 

Vinteranpassad: Uppvärmt funktionsdubbel-
golv med frostsäker vatteninstallation.

Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt 
chassi för säkra och dynamiska köregen-
skaper.

Familjevänlig: Minst fyra fasta bäddar 
utan ombyggnad av sittgruppen.

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

Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv 
med frostsäker vatteninstallation och 
extra förvaringsutrymme.

Väl skyddad: Motståndskraftigt, glasfiber-
förstärkt tak som skyddar mot hagel.

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

Elegant svängt kök med högeffektiva 
brännare och Maxi-lådor med centrallås.

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

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

Förvaringskung: Extra högt bakre garage, 
delvis lämpligt för elcykel, tack vare Deth-
leffs sänkta bakdel.

Plus för livslängden

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

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

Träfri bodelskonstruktion som inte drabbas 
av röta – med glasfiberklätt undergolv, 
tak och bakparti (bakparti beroende på 
modellen).

Rörelsefrihet: Det separata duschrummet 
och tvättutrymmet bildar tillsammans ett 
rymligt badrum.

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

Träfri golvkonstruktion som inte drabbas 
av röta – med glasfiberklätt undergolv 
bakparti beroende på modellen.

Lätt instigning: Tack vare nedsänkt  
ingångstrappsteg.
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Hjärtligt välkommen ...
Hej!
För drygt 85 år sedan uppfann Arist Dethleffs hus-
vagnen. Han ville nämligen ta med familjen på sina 
affärsresor.

Det som började med en idé är i dag världens störs-
ta produktionsanläggning för husbilar som produce-
rar runt 10 000 fordon om året vid vårt huvudkontor 
i tyska Isny. 

Mot denna bakgrund ligger familjen, och allt som vi 
förknippar med den, oss extra varmt om hjärtat. 

Till exempel när det gäller ärlighet och pålitlighet 
vid rådgivning, försäljning och naturligtvis även vid 

efterföljande service. När du ger dig ut på en resa 
med ditt fordon kommer du också att lära känna 
Dethleffs pålitlighet.

Vi ser fram emot att hälsa dig välkommen i  
Dethleffs-familjen!

Vänligen 
Alexander Leopold 
Verkställande direktör
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... till Dethleffs-familjen!
Över 85 års erfarenhet
Husvagnsresans historia började med en idé som  
följdes av många fler. Denna idérikedom har vi beva-
rat genom åren. Det kanske är en anledning till att 
Dethleffs husbilar är särskilt praktiska och funktionella 
än idag.

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

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

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

Särskilt omtyckt bland familjer och alla 
andra som vill ha gott om plats och  mycket 
förvaringsutrymme. Barn gillar verkligen 
alkoven, som är en mysig sovplats ovanför 
förarhytten. Med sina generösa mått är 
alkovbädden även perfekt för långa vuxna. 
Alkoven fungerar även utmärkt som extra 
förvaringsutrymme om den inte används 
som bädd. 

Utförandevarianter
 Delintegrerad

Vill du ha ett fordon som klarar vardagen 
och har alla bekvämligheter? Då är de delin-
tegrerade husbilarna helt rätt för dig. Med 
låg fordonshöjd och dynamiska köregenska-
per är de perfekta för alla som ger sig ut på 
upptäcktsfärd även utanför de stora trafikle-
derna. Att köra genom små byar eller över 
bergspass är inga problem.  
 
Delintegrerade modeller med uppfällbar 
bädd hittar du i serien Trend.

 Integrerad

Den välisolerade förarhytten är integrerad i 
boutrymmet, vilket ger en märkbar platsbe-
sparing. En uppfällbar bädd ovanför förar-
hytten ger en extra sovplats. Körkänslan i 
en integrerad husbil kan inte jämföras med 
något annat. Den stora panoramaframrutan, 
den effektiva bullerdämpningen och den 
generösa rumskänslan gör varje åktur till en 
upplevelse. 
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T 6757T 6717 T 6767 T 7017 T 7057 T 7057 EBT 7T 6T 1

Globebus
Kompakta, smidiga och ändå så stora! | från sidan 18

Trend
En perfekt start | från sidan 36

Delintegrerad

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 liter, extra bred 
ingångsdörr eller extra högt bakre garage för mer krävande trans-
porter – Trend är det perfekta insteget till Dethleffs husbilsvärld. 
Med den uppfällbara bädden (tillval) har den upp till fyra fullvärdiga 
sovplatser!

En bredd på endast 220 cm och en total längd från 599 cm gör 
Globebus mycket kompakt, flexibel och anpassad för vardagen. 
Även den minsta husbilen från Dethleffs erbjuder en härlig rums-
känsla med hög komfort.

Globebus Delintegrerad

Bredd 220 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 698 cm

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 290 cm

Total längd från 696 till 741 cm
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Perfekt för alla som älskar det unika. Här förenas övertygande 
planlösningar, enastående utrustning och ypperlig design i en unik 
symbios. En attraktiv detalj är den generösa L-sittgruppen med 
modernt utformade dynor.

Advantage är en Editionsmodell på Citroën-chassi med fullspäckad 
utrustningslista redan som standard. Denna delintegrerade husbil 
har dessutom en sportig design och en helt rötsäker Lifetime-Plus 
påbyggnad utan träkomponenter.

Advantage Edition
Helt enkelt oslagbar | från sidan 66

Magic Edition
Förtrollande annorlunda | från sidan 82

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 741 cm

Delintegrerad

Advantage Edition delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 695 till 740 cm

T 3 DBMT 2 EBT 7051 EBT 7051T 6611
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Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtectPlus är Esprit-modellerna utomordentligt väl 
rustade även för mycket låga temperaturer. Andra kännetecken är 
förträfflig interiördesign och fantastisk utrustning. 

Esprit
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 100

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 733 till 763 cm

T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2
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Globebus
Kompakta, smidiga och ändå så stora! | från sidan 18

Trend
En perfekt start | från sidan 36

Integrerad

Kunglig klass till förmånligt pris Stort kylskåp på 142 liter, extra bred 
ingångsdörr och uppfällbar bädd som standard. Trend integrerade 
modeller är enastående välutrustade och är även försedda med den 
rötsäkra golvkonstruktionen Lifetime-Smart.

En bredd på endast 220 cm och en total längd från 599 cm gör 
Globebus mycket kompakt, flexibel och anpassad för vardagen. 
Även den minsta husbilen från Dethleffs erbjuder en härlig rums-
känsla med hög komfort.

Trend integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd från 694 till 739 cm

I 7I 6I 1 I 6757I 6717 I 6767 I 7017 I 7057 I 7057 EB

Globebus integrerad

Bredd 220 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 695 cm
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Magic Edition
Förtrollande annorlunda | från sidan 82

Advantage Edition
Helt enkelt oslagbar | från sidan 66

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 739 cm

Advantage är en Editionsmodell på Citroën-chassi med fullspäck-
ad utrustningslista redan som standard. Denna integrerade husbil 
har dessutom en elegant design och en helt rötsäker Lifetime-Plus 
påbyggnad utan träkomponenter.

Perfekt för alla som älskar det unika. Här förenas övertygande 
planlösningar, enastående utrustning och ypperlig design i en unik 
symbios. En attraktiv detalj är den generösa L-sittgruppen med 
modernt utformade dynor.

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 692 till 737 cm

I 7051 EBI 7051I 6611 I 3 DBMI 2 EB
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Integrerad

Esprit
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 100

Mobil lyx …

Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtectPlus är Esprit-modellerna utomordentligt väl 
rustade även för mycket låga temperaturer. Andra kännetecken är 
förträfflig interiördesign och fantastisk utrustning. 

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd 760 cm

… i sin vackraste form

Att resa på högsta nivå – det är för detta ändamål vi har utvecklat 
modellerna i Dethleffs lyxklass. Upplev mobil frihet på bästa sätt. 
Högkvalitativ utrustning med förstklassiga material och framför  
allt med mycket plats – Globetrotter-modellerna XL I och XXL A  
kombinerar det bästa från mer än 86 års Dethleffs-erfarenhet i 
varje husbil. 

I den separata katalogen för Dethleffs lyxklass presenterar  
vi alla modeller i detalj! 

Beställ Dethleffs katalog  
för lyxklassen. 

Online: www.dethleffs.se

I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2
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Alpa
En semesterlägenhet på hjul | från sidan 116

Alpas framgångssaga fortsätter! Generösa utrymmen, inbjudande, 
rund sittgrupp och enkelbäddar på längden i alkoven är typiskt Alpa 
Lifestyle.

Alpa alkovmodeller

Bredd 233 till 235 cm

Höjd 327 till 345 cm

Total längd från 733 till 886 cm

Alkov

Trend
För de stora semesterresorna med familjen | från sidan 52

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 liter, extra bred in-
gångsdörr eller extra högt bakre garage för mer krävande transporter 
– Trend är det perfekta insteget till Dethleffs husbilsvärld. Och plats för 
sex personer!

Trend alkovmodeller

Bredd 233 cm

Höjd 319 till 327 cm

Total längd från 651 till 860 cm

Alpa A 6820-2 Grand Alpa A 7820-2 Grand Alpa Plus A 9820-2A 7877-2A 6977A 5887
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9 m
8 m

6 m

9 m
8 m

6 m

9 m
8 m

6 m

 Delintegrerade
Sugen på en vardagsduglig husbil med alla bekvämligheter?
Då ska du titta närmare på våra delintegrerade modeller. Med låg 
fordonshöjd och dynamiska köregenskaper är de perfekta för 
alla som ger sig ut på upptäcktsfärd även utanför de stora trafiklederna. 
Alla T-modeller kan endast få det maximala antalet sovplatser i kom-
bination med specialutrustningen nödbädd, ombyggnad av sittgrup-
pen på tvären och uppfällbar bädd (beroende på planlösningen).

Enkelbäddar Dubbelbäddar Uppfällbar bädd på tvären Runda sittgrupper

Globebus Trend Advantage Edition Magic Edition Esprit XL* 
XXL* 

Globebus Trend Advantage 
Edition

Magic Edition Esprit XL*  
XXL*

Globebus Trend Alpa

max.
3

max.
4

max.
4

max.
5

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
4

max.
5

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
4

T 6 T 6717 T 7017 T 7057 EB T 6611 T 7051 EB T 2 EB T 6810-2 T 7150-2 EB T 7 T 6757 T 7057 T 7051 T 3 DBM T 7150-2 DBT T 7150-2 T 1 T 6767Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m

 Integrerade
Körkänslan i en integrerad husbil kan inte jämföras med något annat. 
Den stora panoramaframrutan, den effektiva bullerdämpningen och 
den generösa rumskänslan gör varje åktur till en upplevelse. Alla 
I-modeller har en uppfällbar bädd som standard.

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

I 6 I 6717 I 7017 I 7057 EB I 6611 I 7051 EB I 2 EB I 7150-2 EB I 7850-2 EB I 7 I 6757 I 7057 I 7051 I 3 DBM I 7150-2 DBT I 7150-2 I 7850-2 I 1 I 6767Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m

 Alkovmodeller
Barn gillar verkligen alkoven, som är en mysig sovplats 
ovanför förarhytten. Med sina generösa mått är alkovbädden  
även perfekt för långa personer. Alkoven fungerar även utmärkt som 
extra förvaringsutrymme om den inte används som bädd.

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
4

max.
4

max.
4

A 9000-2 A 9050-2 A 5887 A 6977 A 7877-2 A 6820-2 A 7820-2 A 9820-2Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,35 m 2,35 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,35 m
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 Delintegrerade
Sugen på en vardagsduglig husbil med alla bekvämligheter?
Då ska du titta närmare på våra delintegrerade modeller. Med låg 
fordonshöjd och dynamiska köregenskaper är de perfekta för 
alla som ger sig ut på upptäcktsfärd även utanför de stora trafiklederna. 
Alla T-modeller kan endast få det maximala antalet sovplatser i kom-
bination med specialutrustningen nödbädd, ombyggnad av sittgrup-
pen på tvären och uppfällbar bädd (beroende på planlösningen).

Enkelbäddar Dubbelbäddar Uppfällbar bädd på tvären Runda sittgrupper

Globebus Trend Advantage Edition Magic Edition Esprit XL* 
XXL* 

Globebus Trend Advantage 
Edition

Magic Edition Esprit XL*  
XXL*

Globebus Trend Alpa

max.
3

max.
4

max.
4

max.
5

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
4

max.
5

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
3

max.
4

T 6 T 6717 T 7017 T 7057 EB T 6611 T 7051 EB T 2 EB T 6810-2 T 7150-2 EB T 7 T 6757 T 7057 T 7051 T 3 DBM T 7150-2 DBT T 7150-2 T 1 T 6767Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m

 Integrerade
Körkänslan i en integrerad husbil kan inte jämföras med något annat. 
Den stora panoramaframrutan, den effektiva bullerdämpningen och 
den generösa rumskänslan gör varje åktur till en upplevelse. Alla 
I-modeller har en uppfällbar bädd som standard.

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

max.
4

I 6 I 6717 I 7017 I 7057 EB I 6611 I 7051 EB I 2 EB I 7150-2 EB I 7850-2 EB I 7 I 6757 I 7057 I 7051 I 3 DBM I 7150-2 DBT I 7150-2 I 7850-2 I 1 I 6767Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,20 m 2,33 m

 Alkovmodeller
Barn gillar verkligen alkoven, som är en mysig sovplats 
ovanför förarhytten. Med sina generösa mått är alkovbädden  
även perfekt för långa personer. Alkoven fungerar även utmärkt som 
extra förvaringsutrymme om den inte används som bädd.

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
4

max.
4

max.
4

A 9000-2 A 9050-2 A 5887 A 6977 A 7877-2 A 6820-2 A 7820-2 A 9820-2Ka
ro

ss
lä

ng
d

Bredd 2,35 m 2,35 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,33 m 2,35 m
* Modellerna Globetrotter XLI och XXLA hittar du i den separata lyxklasskatalogen eller på webben 15
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Globebus

De minsta husbilarna från Dethleffs är 
perfekta för körning i trånga gränder eller 
på kurviga bergsvägar. Ändå kan du njuta av 
alla fördelar som fullvuxna husbilar erbjuder. 
Globebus har i många år erbjudit hög kom-
fort och en härlig rumskänsla. Du kommer 
omedelbart att uppskatta den trivsamma 
atmosfären i innerutrymmet. 

Den flerfaldigt prisbelönta husbilen får nu 
ännu bättre livslängd tack vare den rötsäkra 
golvkonstruktionen Lifetime-Smart. 

För alla som lägger stor vikt vid sportiga 
detaljer finns ett GT-utrustningspaket.

Fördelar med Globebus 
ªª Rötsäker Lifetime-Smart golvkonstruktion
ªª Gott om plats i innerutrymmet 
ªª 198 cm ståhöjd i fordonet
ªª Stor L-sittgrupp med dynor i modern design
ªª Stabil förlängning av arbetsskivan i köket (utom T/I 7) 
ªª Stort bakre garage (inkl. sänkt bakdel) med en extra servicelucka
ªª Sportigt, iögonfallande GT-utrustningspaket (tillval)

Kompakta, smidiga och ändå så stora! 

*  inte T/I 1

*

*  I 7*  Tilvall T/I 7

**

* Integrerad

* *

* T/I 7
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Bilderna på följande sidor innehåller delvis komponenter i  
GT-utrustningspaketet som kostar extra.
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Globebus

Globebus – delintegrerad
Globebus delintegrerade husbilar (från en 
total längd på endast 599 cm) är lika smidi-
ga och sportiga som en minibuss. Och lika 
trevliga att köra. Lågchassit från Fiat och den 
låga totalhöjden garanterar bästa tänkbara 
väghållning. Den kraftfulla motorn på 130 hk 
ger körglädje även på smala och kurviga 
vägar. Du kommer snabbt att glömma att  
du är ute och kör med en fullstor husbil. 

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

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

ªª Rullgardinerna i förarhytten skyddar mot värme, 
kyla och nyfikna blickar.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd.

ªª Stor L-sittgrupp med bred övergång till förarhytten ger större rörelsefrihet i sittgruppen.

Globebus Delintegrerad

Bredd 220 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 698 cm
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ªª Stort öppningsbart takfönster i förarhyttens kupa. ªª En snygg säkerhetsdetalj är LED-varselljusen (tillval).ªª Backspeglarna är elektriskt inställbara och upp-
värmda (tillval).

ªª Svart kylargrillinfattning med sportigt utseende.
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Globebus

Globebus – integrerad

ªª  Den uppfällbara bädden (standard) har en 150 cm 
bred liggyta.

ªª  Integrerad modell med mycket plats och ljus: Förarhytten är precis lika bred som påbyggnaden och gör  
därigenom den användbara bodelen avsevärt större.

ªª  Rundad vindruta med enastående panoramavy. 

Globebus integrerad

Bredd 220 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 695 cm

Kunglig klass i kompakt format! Globebus 
integrerad har ett iögonfallande utseende 
– kompakt med aktiva köregenskaper och 
utmärkt design. Resan i sig är en fantastisk 
upplevelse tack vare den stora panorama-
vindrutan och det generösa utrymmet i 
förarhytten.

Den praktiska uppfällbara bädden hör till 
standardinredningen och är upp till 150 cm 
bred. Den kan fällas ut extra långt ned – 
finns på begäran även i eldrivet utförande. 
På dagen fälls den upp och är nästan osynlig 
under förarhyttens tak. En stor fördel med 
denna konstruktion är att både sittbänken 
och bordet kan användas även när bädden 
är nedfälld. 
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ªª  Lätt att serva: Stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomliga. 

ªª Iögonfallande strålkastare som är elegant integre-
rade i formgivningen.

ªª Integrerade LED-bakljus.ªª  Hängande speglar av busstyp för ett ostört synfält.
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Lika iögonfallande invändigt som utvändigt! 
Globebus GT-paket innehåller en mängd 
exklusiva utrustningskomponenter som 
automatisk klimatanläggning i förarhytten, 
läderratt, aluminiumfälgar och bodelsdörr 
med centrallås. Den röda Skid Platen är det 
tydligaste kännetecknet för GT.  

Men det är bara början. Den eleganta  
och omfångsrika utrustningen erbjuder  
så mycket mer, både in- och utvändigt. 

Många tillbehör som är tillval på Globebus 
är standard på GT-versionen.

ªª En iögonfallande detalj i köket är den bakre väggen i svart högglans.ªª Elegant: Reglage och uttag i kromlook.

ªª GT svart delintegrerad ªª GT svart integrerad

ªª Cockpit med läderratt, aluminiumdetaljer och 
instrumentpanel med kromringar.
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ªª Klimaautomatiken i förarhytten skaber en behagelig 
inomhusmiljö.

ªª De mörka ramfönstren är säkra och välisolerande.ªª GT-kännetecken: Röd Skid Plate.

ªª GT vit ªª GT silver ªª GT svart

ªª Höga bakljushållare och takräcke.
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Globebus

Fler boendeidéer
Den ljusa, löpande trädekoren ger interiören i Globe-
bus en underbart generös rumskänsla. De innovativt 
utformade möblerna har tillverkats med avancerad 
lättviktsteknik. Överskåpens cremefärgade luckor i 
högglans ger ett elegant intryckt och sätter pricken 
över i:et för interiören.  

Den generöst tilltagna L-sittgruppen med dynor i ny 
klädsel erbjuder hög sittkomfort i en ombonad miljö. 
Den energisnåla, varmvita LED-belysningen bidrar till 
en stämningsfull atmosfär kvällstid. Indirekt belys-
ning finns som tillval.

ªª Rosario Cherry

ªª Rosario Cherry | Quadro: Rymlig L-sittgrupp med enpelars, flexibelt lyftbord.

ªª Quadro

ªª Pepe
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ªª Rosario Cherry | Pepe:  Härlig rumskänsla och ombonad komfort. Modell I 7 har en vackert formgiven möbelmodul vid ingången med instegshandtag, spegel och plats för en plattskärm.
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Globebus

Mer sovkomfort

God sömn är speciellt viktigt för att du ska vila ut 
ordentligt på semestern. Därför har alla bäddar i 
Globebus ergonomiska 7-zons madrasser i klimat-

reglerande material. Dethleffs konstruktörer har sett 
till att du sitter bekvämt på de fasta bäddarna i alla 
planlösningar, trots det stora bakre garaget.

ªª T/I 6: Ett alternativ till dubbelbädd: Enkelbäddar som kan bäddas om till en stor liggyta på 200 x 155 cm (tillval).ªª Sovrum och garderob skiljs från bodelen med vikdörrar. Samtidigt uppstår ett  
rymligt omklädesrum utan insyn.

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

ªª Högsta sovkomfort tack vare Sov Gott-systemet inklusive enastående 7-zons 
madrasser i klimatreglerande material. Se sidan 126.

Sov gott!
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ªª T/I 7: Ställbar i höjdled! Den stora dubbelbädden kan bekvämt nås från tre håll och justeras i höjdled beroende på hur husbilen lastas.
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Globebus

Mer matlagningsglädje

ªª De lokala läckerheterna tillagas bekvämt på Dethleffs kök med 3-lågig spis och stor arbetsyta. Kokytorna och diskhon är tillverkade 
av rostfritt stål i hög kvalitet.

ªª Maximal komfort på liten yta med stora lådor och bekvämt åtkomliga kökslådor 
och skåp (bild T/I 7).

ªª Stabil förlängning av arbetsskivan med dold förvaring som görs klar att använda 
med en hand (utom T/I 7).

De nya köken i Globebus tar liten plats, men erbjud-
er maximal komfort. Samtliga har 3-lågig spis med 
elektrisk tändning. De stora lådorna och det praktis-
ka, utdragbara skafferiet (inte på T/I 7) är utrustade 

med kullagerteknik och Soft Close-indrag. En kyl- /
fryskombination på 142 liter är standard (tillval på T/I 1).

Liten men naggande god!
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Mer badrumskomfort

ªª T/I 7: Smart tvättrumskoncept med 3-D-badrum. Det högblanka tvättstället i mörk marmorlook med hylla gör ett mycket lyxigt intryck.ªª T/I 6 har ett generöst tilltaget duschrum, ett lättåtkomligt tvättställ och gott 
om förvaringsutrymmen.

De kompakta Globebus-modeller snålar inte med 
badrumskomforten. I utvecklingsarbetet har kon-
struktörerna lagt stor vikt vid att göra badrummets 
olika delar lättillgängliga. Blandarna är av högsta 

kvalitet och det finns gott om förvaringsutrymmen 
för hygienartiklar. Något som storvuxna uppskattar 
är att även duschrummet har bekväm ståhöjd.

Uppfriskande
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Globebus

+ Pluspunkter

ªª LED-belysning med indirekta ljuselement (tillval) ger en stämningsfull atmosfär. 
Överskåpsluckorna stängs mjukt med softindrag.

ªª Sittgruppen kan lätt göras om till en bädd i alla delintegrerade modeller (tillval). ªª T/I 1:  Multifunktionellt förvaringsutrymme under den  
fällbara ribbotten som även är åtkomligt utifrån.

ªª Vacker hörnhylla för förvaring och dekor (T/I 7).ªª Generös L-sittgrupp med enpelars lyftbord för största benutrymme.

ªª En praktisk detalj är det utdragbara trappsteget i sängen som 
även kan användas som förvaringsfack (T/I 1).

Liten men naggande god! För att så mycket semes-
terbagage som möjligt ska få plats trots de kompak-
ta dimensionerna har utvecklingsteamet tänkt ut en 
rad fiffiga lösningar. 

Globebus får nu ännu bättre livslängd tack vare  
den träfria och rötsäkra golvkonstruktionen Lifetime- 
Smart. 
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ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 128.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel.

ªª Högt bakre garage som kan lastas från båda håll 
med 150 kg ytlast (endast T/I 1 och 6). 

ªª De integrerade LED-bakljusen är både iögonfallande 
och säkra.

ªª Träfri och rötsäker Lifetime-Smart golvkonstruktion 
(klädd med glasfiberförstärkt plast).

ªª 70 cm bred bodelsdörr (utom T/I 1) med myggnäts-
rullgardin.

ªª Den moderna EURO 6-motorn (2,3 l, 96 kW / 130 hk) 
är både miljövänlig och kraftfull.
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Trend delintegrerad och integrerad

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

För maximal flexibilitet kan Trend-modeller-
na fås med en rad olika bäddar. De delinte-
grerade modellerna kan som tillval fås med 
en uppfällbar bädd. På de integrerade hus-
bilarna är den standard. Med denna lösning 
får du en extra bädd i en handvändning. För 
husbilsägare med en förkärlek för ovanliga 
detaljer är designpaketet för vår bästsäljare 
ett elegant tillval.

Fördelar med Trend 
ªª Enastående pris-/prestandaförhållande
ªª Alla delintegrerade modeller kan fås med uppfällbar bädd
ªª Kvalitetskonstruktion med glasfiberklätt tak och Lifetime-Smart golvkonstruktion
ªª Kylskåp på 142 liter med stort frysfack
ªª 70 cm bred ingångsdörr med kupéinsteg
ªª Stort bakre garage som oftast är lämpligt för elcykel 
ªª  En tillåten totalmassa på 3,5 ton innebär stora lastviktsreserver även om modellen 
är registrerad för fyra personer
ªª Ännu trendigare med det eleganta designpaketet (tillval) 

En perfekt start

* (T/I 7057)  
tillval

*

* tillval

*

* tillval

*

* Beroende 
på planlös-

ningen

*

* tilvall  
 delintegrerad
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På följande bilder visas delvis  
komponenter som ingår i designpaketet.
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Trend – Delintegrerad
Det lågbyggda, bredspåriga Fiat-chassit 
(standard) ger Trend T utmärkta köregenska-
per. Detta sportiga intryck understryks också 
av den dynamiska kupan på förarhytten (på 
begäran med stort, uppställbart fönster) 
och den moderna designen. Det som främst 
utmärker Trend är dock funktionaliteten.  

Den är utrustad med Dethleffs sänkta bak-
parti som standard och erbjuder därför ett 
stort bakre garage med en höjd på upp till 
115 cm och luckor på vänster och höger sida. 

Den ovanligt breda bodelsdörren med sina 
70 cm ger extra hög komfort. 

ªª Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och inbyggda nackstöd.

ªª Topaz Apfel | Torcello:  På begäran kan du få en L-formad sittgrupp med ett fristående bord som är  
höj- och sänkbart (tillval).

ªª Eldriven, uppfällbar bädd som trollar fram en eller två 
extra sovplatser – med en knapptryckning! (tillval)

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 290 cm

Total längd från 696 till 741 cm

Trend
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ªª Stort uppställbart takfönster i förarhyttens kupa 
(tillval).

ªª LED-varselljusen (tillval) LED-varselljus (tillval). ªª Markant bakljushållare.

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

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

Trend – integrerad
Upplev storslagna resor till ett förmånligt 
pris – med Trend integrerade husbilar. Dessa 
modeller har all utrustning som känneteck-
nar Dethleffs framgångsrika serie och den 
karaktär som präglar äkta integrerade husbi-
lar: En fascinerande reseupplevelse tack vare 
en gigantisk panoramavindruta, generösa 

utrymmen i förarhytten och inte minst den 
uppfällbara, standardmonterade bädden 
med enastående sovkomfort och en under-
bart stor liggyta på hela 195 x 150 cm. 

Aldrig tidigare var insteget i kungsklassen så 
enkelt!

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

ªª Carona:  Påkostad interiör med alla fördelar som integrerade husbilar erbjuder: Sittgruppen kan användas 
även då den uppfällbara bädden är nedsänkt.

ªª Bekväm uppfällbar bädd med ribbotten och 7-zons 
madrass i klimatreglerande material. 

Trend integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd från 694 till 739 cm
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ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomliga.

ªª Kylaren skyddas av ett galler och är försett med 
attraktiva kromlister.

ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª Vit (standard)

ªª  Hängande speglar av busstyp för ett ostört synfält. ªª Markant bakljushållare.
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Trend 

I Trend-modellernas modernt utformade innerutrym-
me är det lätt att trivas. Det märker du direkt när du 
gått in via det bekväma kupéinsteget. Den varma 

trädekoren Topaz Apfel matchar de helt nya klädslar-
na perfekt. Här kan du välja mellan diskreta naturku-
lörer och den färgstarka blå varianten Carona.

ªª Topaz Apfel

ªª Topaz Apfel | Torcello: En bekväm funktion är att förarstolarna kan svängas och användas tillsammans med sittgruppen.

ªª Torcello ªª Gondo

Fler boendeidéer

ªª Carona
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ªª  Topaz Apfel | Gondo:  Trädekoren Topaz Apfel ger interiören ett varmt, hemtrevligt intryck. Klädseln Gondo smälter perfekt in och är mycket motståndskraftig tack vare sin mikrofiberyta.
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Trend Designpaket

I årets modeller går det att välja till ett designpaket 
för interiören som ger innerutrymmet ett helt nytt 
utseende. Detta beror främst på den moderna träde-
koren Virginia Eiche med sin lätt grå träkulör som 
matchas av överskåpsluckornas eleganta högglansytor 
i pastellvitt. Till detta finns tre passande klädslar 

som framför allt kommer till sin rätt i den stora 
L-sittgruppen. Utöver detta finns en mängd påkos-
tade detaljer som lyfter fram Trend-modellernas 
mycket iögonfallande design.

ªª Virginia Eiche

ªª Elegant: Svart, belyst köksbakvägg. ªª Tygklädd garderob inkl. klädhängare med kromlook i  
Dethleffs design.

ªª Handgrepp och strömbrytare i kromlook vid ingången.

ªª Torcello ªª Gresso

Designpaket

ªª Carona
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ªª  T 6757 | Designpaket | Gresso: Genomgående modern stil: Stämningsfull, bakgrundsbelyst ingång, mjuka beläggningsmaterial och eleganta kromdetaljer. 
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Trend

Mer sovkomfort
Vi vet att förstklassig sovkomfort har högsta prioritet 
för våra kunder. Därför använder vi uteslutande en per-
fekt avvägd kombination av madrasser från Schweiz i 
högsta kvalitet och ergonomiska ribbottnar som under-
fjädring i Trend-modellerna. Se även sidan 126. 
 
Din personliga smak avgör valet mellan enkel- och 
dubbelbäddar. I Trend hittar du båda varianterna. 
Enkelbäddarna i Trend är precis så högt placerade att 

det finns tillräckligt med utrymme för huvudet – och 
plats för ett högt bakre garage under dem. Perfekt 
för alla som reser med mycket bagage och vill trans-
portera elcyklar eller skotrar på ett säkert sätt.

De integrerade modellerna har uppfällbara bäddar 
som standard som erbjuder extra sovplatser! Även 
dessa bäddar har 7-zons madrasser i klimatregleran-
de material och ribbotten.

ªª T/I 7017:  Ostörd sömn i bekväma enkelbäddar! En skjutdörr skiljer bodelen från 
sovrummet med tillhörande badrum.

ªª T/I 7057:  Höj- och sänkbar Queensbädd: Dubbelbädden är bekvämt åtkomlig från tre håll och höjden kan steglöst regleras allt 
efter hur husbilen lastas.

ªª  Delintegrerade kan på begäran fås med elektriskt uppfällbar bädd! Beroende på model-
len innebär det en eller två extra sovplatser som blir tillgängliga med en knapptryckning!
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ªª T/I 7057: Queensbäddar är lätta att ta sig upp i från tre sidor. På så sätt kan du kliva upp utan att väcka personen bredvid dig.
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Mer matlagningsglädje
På semestern är matlagning extra roligt. Trend har 
ett fullutrustat L-format kök. Med utrustningskom-
ponenter som man normalt bara hittar på mycket 

dyrare modeller, som t.ex. stort kylskåp på 142 liter 
och bekväma lådor med Soft-Close-teknik.

ªª  Det L-formade köket har både arbetsytor och gott om förva-
ringsutrymme.

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

ªª På den 3-lågiga spisen kan du även laga till avancerade 
maträtter.

ªª Det smala och platsbesparande höga kylskåpet på 142 liter har ett praktiskt 
frysfack och en låda för höga flaskor.

Trend
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Mer badrumskomfort
Det är skönt att veta att det egna badrummet bara 
ligger några steg bort. Oavsett om det används för 
en snabb uppfräschning på vägen eller den dagli-
ga hygienen under semestern har Trend en mängd 
praktiska idéer! 

De nya årsmodellerna av Trend har uppgraderats 
med påkostade detaljer som t.ex. en extra mörk-
läggningsgardin.

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

ªª På torkstången i duschkabinen kan blöta kläder hängas på tork. 

ªª Designpaket trädekor Virginia Eiche: En praktisk detalj är handdukshål-
larna i dörren (beroende på modellen).
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De attraktiva Trend-modellerna har en utrustning 
som ger ett markant mervärde i form av lång livs-
längd och en mängd praktiska lösningar.  

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

ªª  Här visas viktig fordonsinformation 
på ett överskådligt sätt.

ªª AirPlus-systemet förhindrar att 
kondensvatten bildas.

ªª  Genomtänkt: Belysning och 230V-uttag i det bakre lastutrymmet.ªª 70 cm bred ingångsdörr! På begäran med fönster och centrallås.

ªª  Praktiskt: Stuvfack vid ingången 
(beroende på modell).

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

ªª De stora takluckorna i klarglas (40 x 40 cm) släpper in ljus 
och luft i fordonet. 

Trend

+ Pluspunkter

ªª  Delintegrerade kan på begäran fås med elektriskt uppfällbar bädd! Beroende på model-
len innebär det en eller två extra sovplatser som blir tillgängliga med en knapptryckning!
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ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 128.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel.

ªª Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra köre-
genskaper.

ªª Rötsäker golvkonstruktion klädd med en stabil 
platta av glasfiberförstärkt plast.

ªª Den moderna EURO 6-motorn (2,3 l, 96 kW / 130 hk) 
är både miljövänlig och kraftfull.

ªª T/I 7017: Genomgående förvaringsutrymme under 
enkelbäddarna (öppningarna är 95 x 55 cm).

ªª Markant bakljushållare. ªª  Garagen i bak vid EB-modellerna är extra hög och 
lastbar från båda sidor.
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Trend Alkoven

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp 
på 142 liter, extra bred ingångsdörr eller 
extra högt bakre garage för mer krävande 
transporter – Trend är det perfekta insteget 
till Dethleffs husbilsvärld. Trend alkovmo-
deller är dessutom riktiga lättviktare. Trots 
en totalvikt på bara 3,5 ton kan upp till sex 
personer åka med! 

För extra mycket plats och lastvikt lanseras 
nya Trend A 7877-2 som från och med det 
nya modellåret blir storebror i serien. Med 
en totalvikt på hela fem ton ger den famil-
jen ett överflöd av utrymme – till ett mycket 
attraktivt pris dessutom. Som pricken över i:et 
har den även dubbelgolv för vintercamping.

Trend A pluspunkter 
ªª Enastående pris- / prestandaförhållande
ªª Stor dubbelbädd (210 x 165 cm) i alkoven
ªª Kylskåp på 142 liter med stort frysfack
ªª 70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg
ªª Stort bakre garage som oftast är lämpligt för elcykel 
ªª  Stora lastviktsreserver och på begäran med godkännande för sex personer

För de stora semesterresorna med familjen

*

* endast  
7877-2

*

* utom  
A 7877-2

*

* Endast 
7877-2
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Trend Alkoven

Trend alkovmodeller

ªª Alkovbädden är oerhört omtyckt av barn, men 
även mycket lämplig för vuxna!

ªª A 5887 | Gresso:  Den klassiska dinette-sittgruppen kan användas utan att förar- och passagerarstolen svängs 
bakåt. Den kan dessutom förvandlas till en bekväm bädd för upp till två personer.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd- / lutningsjustering 
och inbyggda nackstöd.

Trend alkovmodeller

Bredd 233 cm

Höjd 319 till 327 cm

Total längd från 651 till 860 cm

Trend alkovmodeller är det perfekta rese-
sällskapet för alla som gärna tar med sig 
mycket bagage. Här finns plats för både hus-
geråd och sportutrustning. Alla skrymmande 
saker läggs i det stora bakre garaget. På  
A 5887 kan den undre våningsbädden fällas 
upp och i stället skapa plats för ett enormt 
förvaringsutrymme.

Och det bästa av allt – alla kan följa med på 
resan! Med säkerhetspaketet (tillval) kan 
fordonet registreras för sex personer. 
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ªª Det öppningsbara fönstret i alkoven (höger sida) 
släpper in ljus och luft.

ªª  LED-varselljusen (tillval) LED-varselljus (tillval). ªª Markant bakljushållare.ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled.

Nyhet A 7877-2:  
Förbluffande rymlig med stor alkov och dubbelgolv.
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Trend Alkoven

Eftersom Dethleffs vill vara ”en vän till familjen” har 
alkovmodellerna plats för alla – till ett överkomligt 
instegspris dessutom. Här bor familjer på upp till sex 
personer mycket bekvämt. 

Den naturliga samlingspunkten är dinetten där fa-
miljen kan njuta av trevliga stunder tillsammans. 

ªª Virginia Eiche

Fler boendeidéer

ªª  A 6977 | Gresso:  Modern interiördesign av högsta klass och perfekt anpassad till familjer – på begäran med Isofix-fästen för  
bilbarnstolar i sittgruppen.

ªª Torcello ªª Gresso

ªª Carona
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ªª  A 7877-2 | Torcello: Alla vid samma bord: Här finns även plats för ett eller annat besök utöver familjen.ªª  A 6977 | Gresso:  Modern interiördesign av högsta klass och perfekt anpassad till familjer – på begäran med Isofix-fästen för  
bilbarnstolar i sittgruppen.
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Trend Alkoven

Mer sovkomfort
Alkovmodellerna är förbluffande rymliga. De har 
många hemtrevliga och generöst tilltagna sovplatser. 
Utrymmet i alkoven har sedan länge reserverats för 
barnen. Alkoven är nämligen inte bara en  

sovplats, utan en riktig äventyrslekplats på nästan 
3,5 kvadratmeter. De bakre bäddarna är placerade  
på tvären och kan fås som dubbelbäddar (A 6977 
och A 7877-2) eller våningsbädd (A 5887).

ªª Stor grotta för mysiga stunder: Bakre bädd med längden 210 cm i modellerna A 6977 (bild) och A 7877-2. ªª Multitalang: Den undre våningsbädden i A 5887 kan fällas upp och därigenom 
ge plats för att stort, bakre garage för skrymmande semesterpackning.

ªª Den jättelika alkovbädden (210 x 165 cm) är oerhört omtyckt av barn, men 
även mycket lämplig för två vuxna!
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Trend Alkoven 7877-2

För stora semesterresorna med familjen
Nya A 7877-2 är en alkovmodell med rymliga för-
varingsutrymmen och en stor dubbelbädd bak för 
långa semesterresor med upp till sex personer.  
För att skapa mer plats i innerutrymmet kan mycket 
bagage även stuvas in i det enorma, bakre garaget 
och det 40  cm höga dubbelgolvet. 

Där har även fordonstekniken samt färskvatten- och 
spillvattentanken fått en frostsäker placering för att 
göra husbilen vinteranpassad. Vid riktigt låga tempe-
raturer värms innerutrymmet upp av en varmvatten-
panna från Alde (tillval).

ªª För att extra mycket semesterpackning ska få plats finns det 
hur mycket förvaringsutrymme som helst – inte bara i det 
enorma bakre garaget.

ªª Torcello: För de riktigt stora semesterresorna med familjen: Enormt vardagsrum med rymlig sittgrupp och generöst tilltaget Gourmet-kök.

ªª Stora arbetsytor i köket. 
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Mer matlagningsglädje
På semestern är matlagning extra roligt. Trend har 
ett fullutrustat L-format kök. Med utrustningskom-
ponenter som man normalt bara hittar på mycket 

dyrare modeller, som t.ex. stort kylskåp på 142 liter 
och bekväma lådor med Soft-Close-teknik.

ªª Det smala och platsbesparande kylskåpet på 142 liter har ett praktiskt frysfack 
och en låda för höga flaskor.

ªª På den 3-lågiga spisen kan du även laga till avancerade maträtter.

Trend Alkoven

ªª A 7877-2:  Det L-formade köket har stora arbetsytor och gott om förvaringsutrymmen som gör matlagningen för hela familjen till 
ett nöje.
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Mer badrumskomfort
Det är skönt att veta att det egna badrummet bara 
ligger några steg bort. Trend har en rad praktiska 
lösningar som gör det enkelt att fräscha upp sig 

under resan eller sköta den dagliga hygienen på 
semestern.

ªª A 7877-2: Jättelikt badrum för hela familjen med separat dusch. ªª Vario-bad med svängbar vägg: Separat duschkabin eller toalettrum med ett enkelt handgrepp (A 5887 och 6977).
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De attraktiva Trend alkovmodellerna erbjuder ett 
markant mervärde i form av kvalitet, utrustning,  
livslängd och många praktiska lösningar.

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

ªª  Här visas viktig fordonsinformation 
på ett överskådligt sätt.

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

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

ªª 70 cm bred ingångsdörr med elstyrt trappsteg! På begäran 
med fönster och centrallås.

ªª Som tillval finns indirekt belysning som skapar en underbart mysig stämning på 
kvällen.

ªª Överskåpsluckor med tyst stängning.ªª  Barnsäker: Isofix-fästen för  
bilbarnstolar finns som tillval!

ªª De stora takluckorna i klarglas (40 x 40 cm) släpper in ljus 
och luft i fordonet. 

Trend Alkoven

+ Pluspunkter
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ªª A 7877-2:  Högt dubbelgolv som delvis kan lastas över hela fordonsbredden. Golvutrymmet används även för 
frostsäker placering av fordonsteknik och vattentank. 

ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 128.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel.

ªª För mycket bagage är omöjligt. De enorma bakre garagen sväljer allt (bild: A 7877-2).

ªª Den moderna EURO 6-motorn (2,3 l, 96 kW / 130 hk) 
är både miljövänlig och kraftfull.

ªª Markant bakljushållare.

63



64



65



Nya Advantage Edition: Namnet säger allt! 
Mer komfort, mer utrustning, längre livs-
längd, fler idéer! Och standardutrustning 
som saknar motstycke, t.ex. kylskåp på 142 
liter, extra bred bodelsdörr och en generöst 
tilltagen L-sittgrupp. Advantage Edition har 
många imponerande lösningar och dessut-
om ett enastående överkomligt pris.

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

Den långa utrustningslistan för Edition hittar 
du på sidan 79 och i prislistan.

Advantage Edition pluspunkter 
ªª X-tra large: Generös sittgrupp med harmoniska former i alla modeller
ªª Omfattande Editions-utrustning
ªª  Kök med praktisk förlängning av arbetsytan, lådor med Softclose-indrag och 
LED-belysning
ªª Stort högt kylskåp på 142 liter (varav 15 liter frysfack) och praktisk flaskförvaring
ªª  Extra bred bodelsdörr (70 cm) gör det lätt att gå in och ut inkl. myggnätsdörr som 
standard
ªª Utdragbar låda för gasflaskor så att du enkelt kan byta flaska
ªª Låg totalhöjd på endast 276 cm

Vad mer kan man önska?
Advantage Edition

* Integrerad

* Beroende 
på planlös-

ningen

**
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Advantage Edition

Advantage – Delintegrerad

Advantage Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 695 till 740 cm

ªª Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och dubbla armstöd.

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

ªª T 7051: De stora takfönstren är infattade med en elegant baldakin och gör sittgruppen ljus och luftig.

Dynamikexperterna
Med sin aerodynamiskt utformade taklucka 
med stort fönster bygger Advantage delinte-
grerade vidare på Citroën-chassits iögon-
fallande formgivning. Samtidigt förenas 
praktiska fördelar med mindre vindbrus och 
lägre bränsleförbrukning. 

Här finns finesser in i minsta detalj. T.ex.  
inbyggda vattenkanaler som leder bort 
regnvattnet via vindrutan och bakpartiet. 
Det skyddar dig mot regnstänk när du  
kliver in.
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ªª  Vattenkanaler leder bort regnvatten över vindrutan 
och bakpartiet.

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

ªª Skydd mot värme, kyla och nyfikna blickar: Rullgar-
diner för vind- och sidorutor.

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus.
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Advantage Edition

Advantage – Integrerad

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 692 till 737 cm

ªª Bekväm uppfällbar bädd med 7-zons madrass i 
klimatreglerande material och ribbotten.

ªª Boendekomfort med textilier av hög kvalitet och stämningsfull belysning. ªª   Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varmluftska-
nal i instrumentpanelen från bodelens värmesystem.

Välkommen till den kungliga klassen!
Att resa i en Advantage integrerad är en 
härlig upplevelse, inte minst tack vare den 
stora panoramavindrutan som bjuder på en 
grandios utsikt och den extremt ljudisolera-
de instrumentpanelen.

En annan oslagbar fördel är den uppfällba-
ra bädden i XL-format (standard) med en 
liggyta på 195 cm x 150 cm, ribbotten och 
förstklassig madrass med sju zoner i klimat-
reglerande material. Under dagen är den 
nästan osynlig under förarhyttens tak.
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ªª Hängande, uppvärmda speglar av busstyp för ett 
ostört synfält.

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

ªª Förarhyttdörr med elektriska fönsterhissar för 
bekvämt insteg.

ªª Lätt att serva: Stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomliga.
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Advantage Edition

Fler boendeidéer

ªª Rosario Cherry

ªª Panna Cotta

Innerutrymmet i Advantage Edition har harmoniskt 
mörka och ljusa kontrastelement som kompletteras 
med den horisontella trädekoren Rosario Cherry. Till 
standardutrustningen hör L-sittgruppen som bjuder 
in till avkoppling och vila. 

När det skymmer ute stiger den mysiga stämningen 
i husbilen tack vare den indirekta belysningen och 
den elegant bakgrundsbelysta baldakinen. 

ªª  T 7051:  X-tra large: Generös L-sittgrupp med harmoniska former i alla modeller.  
En praktisk detalj är 230 V- och USB-uttag direkt under överskåpet.
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ªª  T 7051: Den horisontella trädekoren gör att innerutrymmet verkar ännu större. Även de stora takluckorna med den belysta baldakinen bidrar till en rymlig rumskänsla. 
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Advantage Edition

Mer sovkomfort …

ªª T/I 7051 EB:  De långa enkelbäddarna är förbundna i huvudänden. Det uppskattar alla som sover på magen. Vill man ha det ännu 
mysigare kan de båda enkelbäddarna byggas om till en stor dubbelbädd.

ªª T/I 7051 EB: Lättåtkomliga garderober och stuvningsmöjligheter.

ªª Perfekt balanserade sovsystem med toppmoderna 7-zons madrasser i klimat-
reglerande material garanterar god sömn. Se sidan 126.

ªª T/I 7051: Välkommet förvaringsutrymme under den stora dubbelbädden.

... innebär för oss: Toppmoderna sovsystem och 
mysiga men ändå funktionella sovrumsindelningar. 
I Advantage Edition kan du välja mellan längsgåen-
de enkelbäddar (kan som standard byggas om till 
dubbelbädd) eller en dubbelbädd av furstliga mått. 

Vilken variant du bestämmer dig för beror på dina 
personliga önskemål eller din smak. Gemensamt för 
alla är att de är utrustade med den allra modernaste 
sovtekniken, som t.ex. de fantastiska 7-zons madras-
serna i klimatreglerande material som utvecklats i 
Schweiz.
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ªª T/I 7051:  Queensbädden är lätt att ta sig upp i från tre håll. På så sätt kan du kliva upp utan att väcka personen bredvid dig. Till vänster och höger om bädden finns höga garderober och avläggningsytor.
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Advantage Edition

Mer matlagningsglädje

ªª T/I 7051:  Innovativt Gourmet-kök med variabelt lucksystem ovanför spisen och plats för kaffebryggare. I de praktiska lådorna 
med Soft Close-teknik kan du bekvämt förvara allt du behöver.

ªª T/I 6611:  Elegant köksbakvägg med LED-belysning. Hyllplanen i överskåpen 
kan justeras i höjdled. 

ªª Önskas mer arbetsyta? Med en handvändning fäller du ut den praktiska extra-
plattan. Diskho och kokytor är tillverkade av rostfritt stål i hög kvalitet.

Advantage Edition har mer att erbjuda – även när det 
gäller matlagning! I det intelligenta Gourmet-köket 
utnyttjas utrymmet på bästa möjliga sätt. Därför är 
spisskyddet delat. Det spelar ingen roll om du be-
höver en, två eller tre kokytor. Du har bara framme 
så många kokytor som du behöver, resten kan du 

använda som arbets- eller avläggningsyta. Och ytan 
kan göras ännu större med en praktisk uppfällbar 
del. Kylskåpet rymmer 142 liter och har ett inbyggt 
frysfack på 15 liter. I den nedersta lådan kan höga 
flaskor förvaras stående.
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Mer badrumskomfort

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

Eleganta badrum med ombonad trädekor, högglans-
ytor och svängbara väggar som förvandlar hygienut-
rymmet till en plastklädd duschkabin. 

Advantage Edition erbjuder kompletta badlandskap 
med många överraskningar. 

ªª Elegant tvättplats och många avställningsytor.

ªª  Duschkabinen blir till torkskåp (i vissa modeller).
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Advantage Edition

ªª (1) I den stora L-sittgruppen är det skönt att lägga upp fötterna och koppla av. 
Överskåpsluckorna stängs mjukt med Softclose.

ªª (2) I förarhytten finns många påkostade detaljer, som t.ex. ratt och växelspak i läder. Här finns naturligtvis även en bekväm fart-
hållare och en automatisk klimatanläggning. Moniceiver används för multimedia och visar även bilden från backkameran.

ªª Heltäckande strömförsörjning – med sex 230 V-uttag och två 
USB-uttag.

ªª (6) De stora takluckorna är klädda med en elegant baldakin och bakgrunds-
belysta. Takluckorna tillsammans med den indirekta trivselbelysningen gör 
innerutrymmet ljust och stämningsfullt (bilden visar en delintegrerad).

ªª Fönstret ovanför förarhytten släpper in både ljus och luft 
(delintegrerad). 

Advantage Edition förenar avancerad teknik med 
elegans och omfångsrik standardutrustning. Men 
även när det handlar om rena fakta övertygar denna 
modell med handfasta fördelar, som t.ex. den röt-
säkra bodelskonstruktionen Lifetime Plus som ger 

husbilen lång livslängd. Citroën Jumper 2.0 BlueHDI 
(96 kW / 130 hk, som tillval 117 kW / 160 hk) garante-
rar mycket körglädje. 

+ Pluspunkter
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ªª (5) Backa säkert med backkameran.

ªª (4) 16-tums Citroën aluminiumfälgar.

ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 128.

ªª  Markanta och säkra: Integrerade bakljus med 
LED-ljuslist.

ªª (3) De mörka ramfönstren är säkra, snygga och väl 
isolerade.

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

ªª De stora bakre garagen är åtkomliga från båda 
sidor!

Den omfångsrika Editions-utrustningen i Advantage Edition innehåller allt som 
gör livet i husbilen bekvämt. Det här är bara några exempel:

Hela utrustningslistan hittar du i prislistan eller på www.dethleffs.se

ªª 16-tums Citroën aluminiumfälgar (4)
ªª Klimatautomatik i förarhytten
ªª Ratt och växelspak i läder (2)
ªª Stora takluckor med stämningsfull 
belysning (6)

ªª Backkamera (5)
ªª L-sittgrupp (1)
ªª Ramfönster (3)  
och mycket mer
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Med sin extravaganta look attraherar de 
exklusiva Magic Edition-modellerna alla som 
uppskattar utrustning och design utöver det 
vanliga.

Otroligt nog kan detta förtrollande resesäll-
skap samtidigt spara pengar. Den omfångs-
rika utrustningen i Magic Edition innehåller 
redan som standard en stor mängd  

specialutrustning som t.ex. 190 liters kyl- /
fryskombination, klimatautomatik i förar-
hytten, läderratt, 16-tums aluminiumfälgar, 
ramfönster och mycket mer.

It‘s Magic!

Fördelar med Magic Edition 
ªª Omfångsrikt utrustningspaket med spareffekt
ªª Låg fordonshöjd (294 cm)
ªª Ståhöjd 198 cm
ªª Stor kyl- / fryskombination med 190 l inkl. 35 l frysfack
ªª Möjlighet till en femte sittplats med säkerhetsbälte (tillval)
ªª Energisnålt LED-ljuskoncept med attraktiv, indirekt belysning
ªª 70 cm bred bodelsdörr med bekvämt, lågt placerat insteg
ªª Golvkonstruktion utan nivåskillnader från förarhytt till badrum

Förtrollande annorlunda!
Magic Edition

* (T/I 3 DBM)

*

* Delintegrerad

*

* Integrerad * (T/I 3 DBM)

**
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Magic Edition – Delintegrerad

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd.

ªª Det standardmonterade fönstret i förarhyttens kupa gör att sittgruppen badar i ljus.

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 741 cm

Magic Edition

Dynamisk som en dröm
Magic Edition delintegrerade gör ett mycket 
dynamiskt intryck med sina sportiga linjer 
och en totalhöjd på bara 294  cm.  
 

En praktisk bieffekt är att du alltid reser 
säkert och avspänt med en Magic Edition 
delintegrerad även på bergsvägar och 
genom små byar där klippor eller balkonger 
begränsar utrymmet på vägen.

 

ªª Skydd mot värme, kyla och nyfikna blickar: Rullgar-
diner för vind- och sidorutor.
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ªª  Optimal luftväxling med fönstret i förarhyttshuven 
(standard).

ªª En attraktiv detalj som höjer säkerheten Integrerade 
LED-bakljus.

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus.ªª Förarhyttens tröskel med stegplatta i massiv alumi-
nium harmonierar perfekt med formgivningen.
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ªª Rullgardinerna i förarhytten (standard) mörklägger 
samtidigt som de isolerar.

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

ªª En fördel med de integrerade modellerna är att sittgruppen kan användas även när den uppfällbara bädden 
är nedsänkt.

Magic Edition – Integrerad

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 739 cm

Trollar fram ett leende i ansiktet
Körningen är en semesterupplevelse i sig. 
Bekväma pilotsäten med integrerade bäl-
ten, gott om avställningsytor, förstklassig 
instrumentpanel, gränslös rörelsefrihet och 
fantastisk sikt åt alla håll genom panorama-
rutan gör att du njuter av varje kilometer.

Förarhytten är inte bara elegant och prak-
tiskt designad, den skärmar även av motor-
ljud mycket bra. I den övre delen av förar-
hytten finns den uppfällbara bädden, som 
standardutrustning och diskret integrerad. 
Aluminiumkonstruktionen gör den extra lätt, 
vilket även har en positiv effekt på manöv-
rerbarheten och lastvikten. På kvällen sänks 
den ned med ett handgrepp, så långt ned 
att man kan gå och lägga sig utan gymnas-
tiska övningar.

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

ªª Standard: Förarhyttdörr med elektriska fönsterhissar 
för bekvämt insteg.

ªª Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varmluftska-
nal i instrumentpanelen från bodelens värmesystem.

ªª Hängande speglar av busstyp för ett ostört synfält.
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ªª Tizio: Inredningen Tizio har ett sportigt utseende och sittdynorna av lättskött mikrofiber matchar perfekt möblernas träfärg.

Fler boendeidéer

ªª Dakota Eiche

ªª Tizio (standard)

ªª Puritani (äkta läder, tillval) 

Innerutrymmet i Magic Edition präglas av en vack-
er kontrast mellan överskåpsluckornas moderna 
högglansytor i vitt och den gråfärgade, strukturerade 
trälooken på de övriga möbelelementen.  

L-sittgruppen har hög sittkomfort och den nya 
klädseln med lösa dynor i matchande grå och bruna 
kulörer skapar en ombonad atmosfär.

Som tillval finns en exklusiv klädsel i äkta läder. 

Magic Edition
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ªª Puritani:  I kombination med den exklusiva inredningen Puritani i äkta läder (tillval) kommer den stilrena interiören i Magic Edition helt till sin rätt. Det mjuka och behagliga lädermaterialet har mycket god andningsförmåga 
som garanterar enastående sittkomfort både sommar och vinter.
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Mer sovkomfort

ªª T/I 3 DBM:  Den rymliga Queensbädden är lätt att ta sig upp i från tre håll. Den är dessutom inställbar i höjdled så att det bakre 
garaget under bädden kan utnyttjas maximalt.

ªª Strömförsörjningen säkras med 230 V- och USB-uttag i sovrummet.

ªª Integrerad med uppfällbar bädd: Den 150 cm breda, uppfällbara bädden är pla-
cerad i förarhytten. En fördel är att sittgruppen även kan användas då bädden 
är nedsänkt.

ªª Enastående sovkomfort tack vare innovativa 7-zons madrasser i klimatregleran-
de material och ergonomiska ribbottnar i alla bäddar!

Här skapas resedrömmar
De mest omtyckta sovrumslösningarna bland  
husbilsägare är enkelbäddar eller en mittplacerad 
dubbelbädd (Queensbädd). Vilken variant som passar 
dig bäst beror på dina personliga önskemål. I Magic 
Edition får du båda varianterna. Vilken du än väljer 

 
får du bästa tänkbara sovkomfort. Sov Gott-bädd-
systemet med innovativa 7-zons madrasser i klimat-
reglerande material och en ergonomiskt anpassad 
ribbotten gör varje semesterresa till en dröm.  
Läs mer på sidan 126.

Magic Edition
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ªª De generöst tilltagna bäddarna i Magic Edition garanterar en ostörd sömn. Med dynorna (finns som tillval) kan de snabbt och enkelt byggas om till en dubbelbädd som sträcker sig över hela fordonsbredden.
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Mer matlagningsglädje

ªª Arbetsytorna framför spisen kan utökas genom att locket till 
diskhon används som skärbräda.

ªª En praktisk detalj är den 3-lågiga spisen med elektrisk tändning. 

ªª Den stora, 190 liters kyl- / fryskombinationen (varav 35 liter 
är frysfack) kan på begäran fås med ugn.

ªª Gourmet-köket har ett överflöd av förvaringsutrymmen. Bakväggen av plexiglas 
är både snygg och lättskött.

Vill du trolla fram något extra gott till middagen? Då 
får du nytta av det smarta köket. Den 3-lågiga spisen 
med elektrisk tändning är förskjuten bakåt. Här finns 
även rymliga lådor och extra stora arbetsytor.

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

Magic Edition
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Mer badrumskomfort

ªª T/I 3:   Maximal rörelsefrihet! Det stora badrummet sträcker sig över hela fordonsbredden och kan skiljas från bodelen med en 
stabil dörr.

ªª T/I 2:  Högglansytorna i badrummet är inte bara eleganta, utan även lätta att 
hålla rena.

Badrummet är inte bara hemtrevligt utformat med 
trädekor och elegant tvättställ i högglans, utan även 
väldigt praktiskt. Stora speglar, mycket förvarings-
utrymme, handdukskrokar och mycket mer ingår 
naturligtvis. 

Tvättställets svarta högglansytor och duschblanda-
rens hållare gör ett mycket elegant intryck. Modell 
T/I 2 har ett hygienutrymme med separat dusch-
kabin medan T/I 3 har ett stort badrum över hela 
fordonsbredden.
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ªª Elegant bakgrundsbelyst möbelelement vid ingången med förvaringsfack, 
avläggningsytor och instegshandtag.

ªª Sittplatsen på sidan kan på begäran förvandlas till en femte 
sittplats med säkerhetsbälte för resan.

ªª Svängbar hållare för plattskärm på ögonhöjd med ström- och 
antennanslutning (plattskärm finns som tillval).

ªª De stora takfönstren är infällda i en elegant, bakgrundsbelyst baldakin (delinte-
grerade). Överskåpsluckorna stängs mjukt med softindrag.

ªª Hela den invändiga belysningen baseras på energisnål 
LED-ljusteknik.

I det omfångsrika utrustningspaketet i Magic Edition 
är specialutrustning standard. Magic Edition-model-
lerna förenar enastående komfort med formgivning 

utöver det vanliga på ett helt unikt sätt.  
Magic Edition – låt dig förtrollas.

Magic Edition

+ Pluspunkter
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ªª Vänd på locket till diskhon och använd det som 
skärbräda.

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

ªª Digital manöverpanel med praktiska extrafunktioner.ªª Bakväggen i köket är både snygg och lättskött.

ªª Extra, lättåtkomlig garderoben under enkelbädden i T/I 2. ªª Garderob från golv till tak i T/I 2.
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ªª Rullgardinerna i förarhytten skyddar mot värme, kyla och nyfikna blickar. ªª Extra bred bodelsdörr (70 cm) med fönster, centrallås och 
myggnätsrullgardin.

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus.

ªª Iögonfallande instrumentpanel med läderklädd ratt och växelspak samt detaljer 
i krom- och aluminiumlook.

ªª Kör avspänt med farthållare. ªª Klimatautomatiken i förarhytten 
skapar en behaglig inomhusmiljö.

ªª Tröskel med stegplatta i massiv aluminium harmonierar 
perfekt med formgivningen.

Körglädje, design, komfort och säkerhet! Magic Edition 
utrustningspaket gör inte bara din drömhusbil till en 

ögonsten, utan ser även till att alla resor blir en 
bekväm och säker upplevelse. 

Magic Edition

+ Pluspunkter
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ªª Det stora takfönstret i förarhytten skapar en luftig 
atmosfär.

ªª De mörka ramfönstren är säkra och välisolerande. 

ªª Säker nattkörning med Innoluna integrerade 
LED-bakljus.

ªª Dörren i förarhytten har elektriska fönsterhissar 
(integrerade modeller).

ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se även sidan 128.

ªª Utmärkta köregenskaper tack vare Fiats bredspåriga 
lågchassi.

ªª Den moderna EURO 6-motorn (2,3 l, 96 kW / 130 hk) 
är både miljövänlig och kraftfull.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª 16 tums aluminiumfälgar ger utseendet ett lyft. 
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Esprit kombinerar uttrycksfull, modern de-
sign med enastående lyxklasskomfort på ett 
unikt sätt. Hit hör möjligheten att använda 
husbilen året runt. Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtectPlus är alla modeller 
inte bara vinterdugliga, utan fullständigt vin-
teranpassade. Dethleffs LifeTime-Plus-kon-
struktion garanterar dessutom ett bestående 
värde tack vare den rötsäkra konstruktionen 
utan träkomponenter. 

När det gäller resekomfort och aktiv körsä-
kerhet kan Esprit stoltsera med ett bred-
spårigt lågchassi från AL-KO och en hel 
arsenal av förarassistanssystem. Och den 
moderna Euro 6 MJet-motorn på 2,3 liter och 
hela 96 kW (130 hk) ser till att du tar dig 
fram snabbt och avspänt.

Välkommen till husbilarnas komfortklass!

Fördelar med Esprit 
ªª Stark, snål och ren: 2,3 liters MultiJet Euro 6-motor på 96 kW (130 hk)
ªª  Optimal vinteranpassning med IsoProtectPlus funktionsdubbelgolv och frostsäkra 
installationer
ªª  Perfekta köregenskaper: AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi med 145 mm sänkning 
(Viktökning upp till 4,5 ton är standard i Sverige)
ªª  Sänkt ram (standard) för extra höga bakre lastutrymmen (250 kg lastförmåga)
ªª Nyhet: Dethleffs Naviceiver inkl. navigation, DAB+ radiomottagning och spegling  
av manöverpanelen i förarhytten (tillval)

Res bekvämt under alla årstider!
Esprit

* Integrerad

* Beroende 
på planlös-

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

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

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd.

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

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

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 733 till 763 cm

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

ªª Rullgardinerna i förarhytten skyddar mot värme, 
kyla och nyfikna blickar.

ªª  Vit/Travertin (tillval) 
Kodnr 7882

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª Vit (standard)

ªª Förarhyttens tröskel med stegplatta i massiv alumi-
nium harmonierar perfekt med formgivningen.

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus (tillval).
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Esprit – Integrerad
Ett designkoncept med sikte på framtiden, 
laddat med professionell funktionalitet! 
För dig innebär det en njutbar resa utan 
kompromisser. Till exempel enastående 
panoramasikt genom den stora vindrutan 
vid körning. Rutan är perfekt även vid regn 
och kyla eftersom en extra varmluftsledning 
från uppvärmningen av bodelen förhindrar 
att det blir imma eller frost på rutan.

komforten i den uppfällbara bädden (stan-
dard). Den kan enkelt justeras – finns även 
i eldrivet utförande som tillval. En intelli-
gent svängkonstruktion i aluminium ger en 
ordentlig bäddbredd på 150  cm – med väl 
tilltaget utrymme i höjdled.

ªª Utmärkt sovkomfort: Uppfällbar bädd med 195 x 
150 cm liggyta.

ªª Master Gloss Cream | Skylight (båda tillval): Integrationen av förarhytten med de stora fönstren i 
bodelen ger den lyxiga, rymliga känsla som är typisk för integrerade husbilar.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och integrerade bälten.

Alternativ

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd 760 cm

Esprit
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ªª Servicearbeten utförs smidigt via den extra stora 
öppningen till motorrummet.

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

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

ªª  En extra varmluftsledning från bodelsuppvärm-
ningen håller vindrutan och sidofönstren fria från 
kondensvatten och frost.

ªª  Travertin (tillval) 
Kodnr 7883

ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª Vit (standard)
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För en unik hemkänsla används en ny sorts struktu-
rerad trädekor i Esprit. Virginia Eiche har en yta med 
samma struktur som äkta träfaner men utan nackde-
larna med färgförändringar. 

Du kan välja mellan två dekorer på överskåpsluck-
orna och kombinera dem med två smakfulla inred-
ningar i textil och en i äkta läder. Dynorna i det äkta 
lädret Skylight (tillval) andas och ger en fantastisk 
sittkomfort.

ªª  Virginia Eiche | Amaro: Inbjudande L-sittgrupp under stort takfönster som ramas in av en elegant bakgrundsbelyst baldakin.

ªª Virginia Eiche

ªª Amaro ªª Goa

ªª  Äkta läder  
Skylight (tillval)

ªª Master Gloss Cream (tillval)

Fler boendeidéer

Esprit
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ªª T 7150-2 EB  |  Master Gloss Cream (tillval) | Goa: Den genomgående ljuskompositionen med olika effekter framhäver det intressanta samspelet mellan kontrasterande ytor och material.
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Mer sovkomfort
Bäddsystemet Sov Gott (se sidan 126) ger vilsam 
sömn i enkel- eller Queensbäddar. Fördel med bädd-
varianterna: Det är smidigt att kliva upp och att gå 
och lägga sig, och du väcker inte personen bredvid dig.

Enkelbäddarna kan på begäran fås som alternativet 
”förhöjd bädd”, vilket ger ett bakre garage med 
plats för elcykel eller vespa. Vi har utvecklat en 
lägre överskåpsmodell som är speciellt framtagen 
för dessa varianter. På så sätt är det möjligt att ha 
överskåp runtom med samma mängd förvaringsut-
rymme och tillräckligt med utrymme i höjdled trots 
höga bäddar.

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

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

ªª Dethleffs bäddsystem Sov Gott 
med innovativa 7-zons madrasser 
i klimatreglerande material och 
ribbottnar garanterar utmärkt 
sovkomfort.

Esprit
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ªª  7150-2 DBM:  Bekvämare blir det inte. Kingsizebädden är åtkomlig från tre sidor och är så låg att du kliver i och ur den utan problem. På vänster och höger sida finns höga klädskåp.
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Mer matlagningsglädje
Gourmetköket i Esprit drar definitivt blickarna till 
sig. Här kombineras attraktiv design med genomtänkt 
funktionalitet. Exempelvis finns plats för en kaffemaskin 
längst bak – naturligtvis med 230 V-strömanslutning. 

Beroende på utförande är köksluckorna försedda 
med trädekoren Virginia Eiche (standard) eller Mas-
ter Gloss Creme (tillval).

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

ªª Den stora, 190 liters kyl- / fryskombinationen kan på begäran 
fås med ugn.

ªª Det utdragbara skafferiet innehåller ett källsorteringssystem och plats för 
förvaring av höga flaskor.

ªª En praktisk detalj är Multiflex-skensystemet med flexibla upphängningsmöjligheter.

Esprit
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ªª En flärd av lyx även i badrummet! De praktiska tillbehören i badrummet ingår i 
standardutrustningen.

Mer badrumskomfort
Duschen blir lika bra som hemma med den stora 
takduschen i kombination med den kraftfulla tryck-
vattenpumpen. 

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

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

ªª Härliga duschar.
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ªª  Kontakterna är behändigt  
placerade vid ingången.

ªª Extra bred bodelsdörr (70 cm) med säkert 2-punktslås, fönster 
och myggnätsrullgardin. Kan fås med centrallås på begäran.

ªª Heltäckande försörjning med sju 230 V-uttag och två USB-uttag.

ªª Överskåpsluckorna, som stängs mjukt med softindrag, når ända in i förarhytten 
och har indirekt belysning.

ªª  Kommer alltid till användning: 
Golvfack.

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

ªª Digital manöverpanel med många 
extrafunktioner.

Tillval

Absolut vinteranpassning är en av de viktigaste plus-
punkterna i Esprit-modellerna. Utöver den rötsäkra 
bodelskonstruktionen Lifetime-Plus med påkostad 
isolering spelar det beprövade funktionsdubbelgol-
vet IsoProtect-Plus en viktig roll. 

Hela vatteninstallationen inklusive slangar, avlopps-
ledningar och tankar är placerad här och värms upp 
aktivt. På så sätt är den skyddad från att frysa. 

Esprit

+ Pluspunkter
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ªª Den moderna EURO 6-motorn (2,3 l, 96 kW / 130 hk) 
är både miljövänlig och kraftfull.

ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 128.

ªª Dethleffs LifeTime-Plus: Det träfria undergolvet är 
klätt med glasfiberförstärkt plast på båda sidor.

ªª Dethleffs Naviceiver (tillval) inkl. husbilsnavigation 
och DAB+ radiomottagning. Enheten kan även visa 
värden från fordonssystemen.

ªª Det bredspåriga lågchassit från AL-KO garanterar 
säkra och dynamiska köregenskaper. Det har en 
lastförmåga på upp till 4,5 ton (tillval).

ªª  Vinteranpassad: I funktionsdub-
belgolvet med IsoProtectPlus är 
hela vattensystemet frostsäkert 
installerat.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª  Väl isolerad och säker: automotiva ramfönster.

ªª Utdragbar låda för gasflaskor gör det lätt att byta 
flaska.

ªª I det höga, bakre garaget finns plats för både det ena och det andra. Det har 250 kg lastförmåga och är 
åtkomligt från båda sidor. Luckorna hanteras enkelt med ena handen. Belysning i form av en LED-ljuslist.
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Alpa-serien är en naturlig fortsättning på 
Dethleffs framgångsrika serie med husbilar 
för ensamresande par. De enastående gene-
rösa utrymmena gör att du snabbt glömmer 
att du inte befinner dig i en semesterlägen-
het, utan i en unik husbil med trivselkänsla 
och komfort. På natten sover du gott i en av 
de längsgående enkelbäddarna.

Under det nya modellåret presenterar Deth-
leffs A 9820-2 med en efterlängtad planlös-
ning på ett robust IVECO-chassi med tvilling-
hjul, bakhjulsdrift och en godkänd totalvikt 
på upp till 7,2 ton. 

Närmare information och bilder finns 
på www.dethleffs.se

Alpa pluspunkter 
ªª Enorm, rund sittgrupp med panoramautsikt för måltider och trevliga stunder
ªª Enkelbäddarna i alkoven byggs snabbt om till en dubbelbädd och nås enkelt och 
säkert via en stabil, fällbar trappa
ªª Stort, rymligt dubbelgolv som även är åtkomligt från bakpartiet (bakre luckor med 
enhandsmanövrering)
ªª Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv med frostsäker vatteninstallation
ªª DAB+ radiomottagning (tillval)
ªª Alde värmesystem som standard

Komfortabel semesterlägenhet på hjul
Alpa
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ªª A 7820-2 och A 9820-2 |Welsh White | Skylight (tillval):  En avkopplande kväll framför teven, ett glas vin på tu man hand eller några vänner på middag?  
Den enorma, runda sittgruppen med panoramautsikt är den naturliga mittpunkten för trevliga stunder.
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Alpa

Härligt stor rumskänsla

ªª A 7820-2 och A 9820-2 | Master Gloss Alaska White (tilvall) | Amaro: Ovanligt för husbilar: Ett hyllsystem i modern mö-
beldesign med ett snyggt vitrinskåp. Ett nytt ljussystem med indirekt belysning för väggar och gardiner (tillval) skapar en stämningsfull 
atmosfär.

ªª Det exklusiva GourmetPlus-köket, som hämtats från Dethleffs lyxklass, har 
stora lådor och XXL kyl-/fryskombination (A 7820-2 och A 9820-2).

ªª De rymliga enkelbäddarna i alkoven nås enkelt och säkert via en stabil, fällbar 
trappa.

I en Alpa märker du omedelbart att man inte bara 
försökt hitta en pragmatisk, mobil planlösning. Här 
har målet varit livskvalitet. I den runda sittgruppen 
som nästan går 360 grader (inte A 6820-2) kan du 
lägga upp benen och slappna av. Genom panora-

mafönstren har du en enastående utsikt över omgiv-
ningen. I anslutning till sittgruppen finns ett elegant 
hyllsystem (utom A 6820-2) med stora utrymmen 
som kan utformas individuellt.  
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ªª A 6820-2 Virgina Eiche | Welsh White | Goa: Även den minsta Alpa-modellen har en enorm, rund sittgrupp, gott om plats och stor rörelsefrihet.

119



120



121



ªª  Lifetime-Plus-bodelskonstruktion. (Till skillnad från detta är undergolvet i fordo-
nen med (funktions-)dubbelgolv klätt med glasfiber på båda sidorna. 

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

Undergolv: 49 mm
(Esprit/Alpa: 43 mm
Trend A: 42 mm)

Tak: 35 mm 
(Esprit och Alpa 34 mm)

Sidovägg: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Vi har byggt fritidsfordon i mer än 85 år. När det gäl-
ler konstruktion och tekniska finesser visar Dethleffs 
utvecklingsingenjörer hur det ska gå till. Inte för inte 
var vi en av de första tillverkarna att lämna 6 års 
täthetsgaranti på bodelen.

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

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

ªª Tjocka plattor av glasfiberförstärkt plast i tak 
och golv skyddar mot skador utifrån på grund av 
hagel, stenskott, saltvatten med mera. 

ªª Ett extra tjockt skikt av högkomprimerat, hydro-
fobiskt (dvs. vattenavvisande) XPS-skum av hög 
kvalitet sörjer för mycket goda isolationsvärden. 

ªª Framför allt som dämpning av stegljud är spärr-
skiktet oöverträffat. Även under körning kan en 
låg bullernivå uppnås tack vare detta. 

ªª Det går också att installera golvvärme.

I serierna Globebus och Trend (T & I) används 
den rötsäkra golvkonstruktionen Lifetime-Smart. 
Även här med polyuretanlister istället för trä-
komponenter och med en tjock glasfiberplatta 
som skyddar mot skador!

Polyuretanstöttor med 
pluggförband

Paneler i äkta trä som andas Stegljuddämpning tack vare 
PVC och äkta trä

XPS-skum XPS-skum

Ytterpanel i aluminium Glasfiberplatta
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ªª Vatten som samlas på taket leds bort via rännor.

ªª Från vattenfördelaren till tappställena finns det inga avbrott i ledningarna.

ªª  Bodelskonstruktion utan köldbryggor. ªª  Extra stabiliserande förband med 
plugg.

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

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

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

Vattenkanaler
Fordonet har en genomtänkt vattenhantering som 
leder bort regnvattnet genom vattenkanaler (som 
t.ex är inbyggda i glasfiberkupan) från taket via 
bakpartiet och vindrutan. Det gör att du slipper en 
ofrivillig dusch när du kliver in i ditt fordon (beroende 
på modellen).

På nästa sida kan du läsa om Dethleffs idéer för ett 
bättre inomhusklimat även på vintern.

Central vattenfördelare
En osynlig detalj som är till extremt stor hjälp i 
nödsituationer är de centrala vattenfördelare som 
finns i de flesta Dethleffs-modeller. Denna lösning 
för vattensystemet ser till att det endast kan uppstå 
brott i slangarna på dessa fördelningsställen. Därför 
finns det inga anslutningar på slangarna som kan 
läcka. Om det trots allt skulle uppstå läckage kan 
det snabbt och enkelt hittas och åtgärdas, eftersom 
fördelningsställena är lättåtkomligt placerade. 
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Vintercamping för alla!
Allgäu i tyska alperna– där Dethleffs har sitt huvud-
kontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar och 
rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål.  
Dethleffs rykte som en äkta vinterexpert har sina 
skäl. Det märks på vår standardutrustning, som 
Dethleffs AirPlus-ventilation i överskåpen och en 
mycket välisolerad bodel, men också på möjligheten 
att göra även fordon utan dubbelgolv fullständigt 
vinteranpassade. 

Vinterkomfort med tillvalspaket
En unik specialitet hos Dethleffs är vinterkomfortpa-
keten som finns som tillval och som ger vinterentusi-

asterna möjlighet att njuta av vintercamping i riktigt 
låga temperaturer – även i fordon utan dubbelgolv! 
Här finns många detaljer som bidrar till den per-
fekta vinterresan, som t. ex. ett 12 V-värmesystem 
för spillvattentank och spillvattenrör som testats på 
rymdfärder och en komfortabel golvvärme.

Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt – med 
vinterduglig fordonsteknik från vinterspecialisten 
Dethleffs.

www.dethleffs.se
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Hälsosamt rumsklimat
AirPlus bakre ventilation av överskåp
När varm luft snabbt kyls uppstår fukt. På husbilar 
förekommer detta särskilt på ytterväggen när det  
är mycket kallt utomhus. Med AirPlus-systemet 
ventileras överskåpen baktill, vilket skapar en luft-
cirkulation som förhindrar att kondensvatten bildas. 
Resultatet: En sund rumsluft utan mögelbildning 
eller fuktfläckar.

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

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

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

ªª AirPlus-systemet förhindrar att kondensvatten bildas.

ªª  Persienner: Insynsskydd och 
isolering.

ªª Tyger som andas.

På begäran med Alde varmvattenpanna 
Det kraftfulla luftvärmeaggregatet Combi 6 värmer snabbt upp innerutrymmet i Deth-
leffs husbilar. På begäran kan alla modeller* utrustas med en varmvattenpanna från 
Alde! Det garanterar en uppvärmning som är lika behaglig som hemma i bostaden. De 
arbetar dessutom helt utan fläktar. Perfekt för allergiker! På Alpa-modellerna är denna 
komfort standard.

* Utom Globeus, Trend A 5877 och 6977
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Dethleffs använder 7-zons madrasser i klimatregle-
rande material i alla sina husbilar. Detta innovativa 
hightech-material som utvecklats i Schweiz anses 
vara en milstolpe inom skumgummitekniken och har 
unika fördelar:

ªª  Optimal stödeffekt:  
Utmärkt anatomiskt stöd för kroppen 

ªª  Klimatreglerande: 
Material som andas ger ett behagligt och  
hygieniskt sovklimat 

ªª  Klimattålig:  
Stabila material av högsta klass även vid  
påverkan av värme och fukt 

ªª   Långlivad:  
Optimal liggkomfort även efter många år 

ªª  Extremt lätt: 
Enklare än någonsin att bädda

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

På www.dethleffs.se får du utförlig information om 
de unika fördelarna med detta sovsystem.

ªª En god och vilsam sömn gör semestern riktigt härlig.

Sov lika gott som hemma
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Ergonomisk sittkomfort
Det belastar ryggen att köra koncentrerat i många 
timmar. Då är det viktigt att ha ett ergonomiskt 
utformat säte som ger kroppen bästa möjliga stöd. 
Därför använder Dethleffs som standard på T- og 
A-modeller Fiat Captain chair-pilotsäten i original 
med mycket goda ergonomiska egenskaper:

ªª  Ergonomiskt utformade sätes- och ryggdynor 
med högkvalitativt skum 

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

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

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

ªª  Stolvärme och ländryggsstöd kan fås som tillval

ªª I T- och A-modellerna monterar Dethleffs pilotsäten med ena-
stående sittkomfort (tillval för Trend). De är som regel klädda i 
samma textildekor som bodelen.

ªª I integrerade modeller monterar Dethleffs förstklassiga pilotsä-
ten med integrerat trepunktsbälte som sitter optimalt och ger 
maximal rörelsefrihet.

ªª Integrerat trepunktsbälte (endast integrerade modeller).

ªª Breda, stoppade armstöd.
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ªª  Säkerhet som standard: Det i vissa fall livräddande ESP-systemet är standard i 
Dethleffs husbilar!

ªª  Trepunktsbälte: Alla säten i färdriktningen har trepunktsbälten och stabila 
nackstöd av samma typ som i personbilar.

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

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

ESP (elektronisk stabilitetskontroll) – håller fordonets 
riktning och hjulens rörelse under kontroll. Vid be-
hov, alltså särskilt i farliga körsituationer, verkar den 
genom att bromsa enskilda hjul eller sänker fordo-
nets tempo genom att sänka motoreffekten. 

På så sätt hålls fordonet säkert på vägen. 

Andra viktiga förarassistanssystem:

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

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

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

ªª  Överrullningsskydd – minskar krängningar och 
förbättrar stabiliteten även i kurvor 

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

Fler standardfunktioner hos Dethleffs husbilar: Chassi 
med stor spårvidd (Fiat eller AL-KO) som ger husbilen 
betydligt bättre köregenskaper. Spårbredden hos 
Fiat-chassit som används av Dethleffs är exempelvis 
190 mm bredare än hos standardchassit från Ducato 
(gäller inte för de smalare Globebus-modellerna).

Airbag på förarplatsen är standard
... och passagerarkrockkudden ingår i det prisvärda 
chassipaketet.

Heltäckande säkerhet!

*  Gälla Fordon med Fiat Chassis. Skillnader vid Advan-
tage Edition (Citroen) och Grand Apla Plus A 9820-2 
(Iveco). Se prislista.
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Upplev säkerheten!
I en husbil från Dethleffs startar du semesterresan 
med en trygg känsla. Dethleffs husbilar har mycket 
utrustning och många tekniska finesser som gör 
dem säkrare. T.ex. ESP som är standard hos Deth-
leffs. Men vi går längre än så. Sedan 1993 har vi 
exempelvis anordnat förarutbildningar i slutet av maj 
varje år.  

Här lär sig alla något nytt – oavsett om det handlar 
om att lasta, bromsa eller ta kurvorna på rätt sätt. 
Förarutbildningen för husbilar stöds av promobil. 
Information och anmälan på www.dethleffs.se

ªª  Sedan mer än 23 år tillbaka äger Dethleffs förarutbildning för nybörjare och proffs rum i slutet av maj.

ªª  Säkerhet för fyrfotade passagerare: Alla måste vara fastspända. En mysig sov-
hörna med säkerhetsögla ser till att även din fyrbenta vän reser på ett säkert 
sätt (tillval). www.dethleffs.se

ªª  Backkamerasystem (delvis som tillval): Undvik dyra skador och öka säkerheten. 
Dethleffs erbjuder många olika backkameror som omfattar allt från backhjälp 
till en ”digital backspegel”.

Säkerheten har många sidor

ªª Fri sikt: Dethleffs integrerade husbilar har enastående god sikt som gör körningen 
ännu säkrare. Vi genomför omfattande tester för att bestämma den bästa  
kompromissen mellan synvinkeln och ätkomligheten till motorrummet.
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Bättre och bättre!
Namnet Dethleffs har i mer än 85 år stått för innova-
tiv utveckling, ett ytterst attraktivt pris- / prestanda-
förhållande och inte minst förstklassig kvalitet. Det 
är därför våra kunder uppskattar oss. 

Kvalitet är dock en kontinuerlig process som startar 
redan när fordonen utvecklas. Redan på ett tidigt 
stadium ser konstruktörerna till att Dethleffs höga 
kvalitetskrav uppfylls genom att välja lämpliga 
material och leverantörer samt en perfekt anpassad 
tillverkningsprocess.

Våra kvalitetskrav innebär att vi alltid vill bli bättre. 
Detta betyder framför allt att vi ständigt strävar efter 
att förbättra våra produkter och hitta bästa möjliga 
lösning. Det är en viktig orsak till att vi kontinuerligt 
investerar i forskning och utveckling, nya tillverk-
ningsanläggningar och självklart även i våra medar-
betare.

Det har gjort oss till en av regionens största utbild-
ningsföretag. Vi rekryterar i första hand människor 
som vi själva utbildat. Därefter ser vi till att våra 
medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig. På så 
vis kan vi allt bättre för varje dag uppfylla vårt löfte 
att vara en vän till familjen. 

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

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

ªª  Syna gärna våra kort. Upplev tillverkningen av våra husvagnar och husbilar på plats!  
På katalogens baksida finns information om våra rundturer på fabriken.
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Vårt mål: din belåtenhet
Kvalitet betydar för oss ochså perfekt service 
efter köpet!
I hela Europa står därför ett finmaskigt nät av företag 
till ditt förfogande. Omkring 400 återförsäljare och 
servicepartners hjälper dig snabbt om något skulle 
hända.

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

Även i övrigt stödjer vi våra partner på bästa möjli-
ga sätt så att de kan hjälpa dig snabbt och smidigt. 
Därför finns det hela tiden drygt 16 000 reservdelar 
på lager hos Dethleffs. Vi kan genomföra 93  % av 
återförsäljarnas beställningar inom tre dagar.

Våra kunder tycker om den här sortens varaktiga 
kvalitet. Det är ingen slump att vi regelbundet ham-
nar högt upp i olika kundundersökningar, inte minst 
när det handlar om kundnöjdhet, som t.ex. ”König 
Kunde Award” som anordnas av tidskriften Reisemobil 
International. Vi är extra stolta för specialpriset  
”det mest familjevänliga märket”.
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ªª 6 års täthetsgaranti som standard: Dethleffs 6-åriga täthetsgaranti på karossen ger 
husbilen högre andrahandsvärde.

ªª  För årliga besiktningar och verkstadstjänster står de vänliga och kompetenta 
Dethleffs-återförsäljarna i Tyskland och Europa till ditt förfogande. 

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

Garanti – din säkerhet
Din nya husbil från Dethleffs levereras med en om-
fattande tillverkargaranti som ger dig mycket större 
trygghet än vad som krävs enligt garantilagstiftningen. 
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ªª Besök intressanta utflyktsmål och ha roligt med likasinnada på vära Family 
utflykter med omfattande program.

ªª Mycket omtyckt är också Family-träffen, som anordnas vartannay år i Isny.

Dethleffs Familjen
För vär grundare Arist Dethleffs stod familjen i cen-
trum redan för mer än 85 år sedan. Hann uppfann 
husvagnen för familjens skull. 

Par, barnfamiljer eller bästa vänner – till Dethleffs 
family hör alla som vill vara med och som tycker 
det är roligt att tillbringa fritiden mobilt och tillsam-
mans med andra. I de gemensamma aktiviteterna 
med kundklubben kan du uppleva och njuta av värt 
utpräglade sinne familjen om och om igen.ªª Träna upp din aktiva körsäkerhet i vår förarutbildning.

ªª Välkommen till Dethleffs Family! Alla aktuella evenemang finns på www.dethleffs.se
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Stiftelsen Dethleffs Family
Sedan 2004 har Dethleffs Family Stiftung – utöver 
många andra projekt – gjort det till sin huvuduppgift 
att ge människor i utsatta levnadssituationer möjlig-
het att uppleva en campingsemester under mottot 
”äntligen semester”. Därför har stiftelsen i år inrättat 
en femte permanent camping inklusive ställplats på 
en av våra partnercampingplatser. De känslosamma 
återkopplingarna från alla de som fått möjlighet till 
en kostnadsfri campingsemester i stiftelsens regi 
vittnar om hur uppskattat detta koncept är. Även 
utmärkelsen ”tyska campingpriset 2017” från staden 
Essen och Deutschen Campingclub e. V. är en sporre 
för stiftelsen och alla engagerade medarbetare att 
erbjuda ännu fler möjligheter.

Daghem och skolor 
Här lär sig barnen att tillsammans laga hälsosam mat 
med färska, lokala produkter. Det ”rullande köket” 
har förresten helt och hållet tillverkats i Dethleffs 
lärlingsverkstad. Det samma gäller de omtyckta 
sparbössor i form av husvagnar som stiftelsen ställt 
upp hos våra återförsäljare. Hjälp oss! Ditt bidrag går 
oavkortat till stiftelsen Dethleffs Family och tillhörande 
projekt.

Sylke Roth och Simone Ludwig 
assistenter till företagsledningen

Jultomten kommer
Varje år byter jultomten sin släde mot en julpyntad 
husbil från Dethleffs. Målet är att besöka barnsjuk-
hus, barnavdelningar på sjukhus och barnmottag-
ningar som drivs av Caritas och Diakonie. Uppdraget 
är att sprida lite glädje bland barn som inte får 
uppleva julen hemma. Jultomten fyller det stora, 
bakre garaget med små tomtesäckar som innehåller 
julklappar till sjuka och behövande barn.

Dethleffs Family-stiftelse speglar företagets filosofi 
och visar på ett konkret sätt att Dethleffs är en riktig 
vän till familjen året om. 

Du hittar mer information på  
www.dethleffs.se
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Från uppfinnaren 
av husvagnen 

1931: Arist Dethleffs, en fabri-
kör som tillverkar piskor och 
skidstavar, uppfinner husvag-
nen och inleder därmed en 
fantastisk framgångssaga.

Dethleffs historia handlar om en man och hans idé. 
Den handlar om Arist Dethleffs, den gode familje-
fadern som i början av trettiotalet bygger Tysklands 
första husvagn. Han kallar den helt enkelt för ”husbil”. 
Oavsett var familjen Dethleffs visar upp husvagnen 
omringas de snart av nyfikna människor.

Under de följande årtiondena blev namnet Dethleffs 
synonymt med kompetens och konsekvens när det 
handlar om husvagnar och husbilar, tack vare en 
mängd innovationer och banbrytande idéer. Med  
modeller och produktprogram av omisskännlig  
karaktär. En hel del av dem blev klassiska förebilder. 

Denna erfarenhet, som idag sträcker sig över mer än 
85 år, tillsammans med den höga kvalitetsnivån och 
inte minst det ständiga utbytet av erfarenheter mel-
lan Dethleffs, resenärer och partners, har gjort märket 
till ”En vän till familjen”. Och kanske är det detta 
intensiva utbyte av kunskaper som gör att ett företag 
av Dethleffs storlek kan fortsätta vara så flexibelt och 
innovativt som när det började, år 1931. 

Denna intrycksfulla historia presenterar vi tillsam-
mans med många intressanta bilder från mer än  
85 år av husvagnstillverkning hos Dethleffs, på  
www.dethleffs.se
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2000: Dethleffs inför Pre-
mium Class. Modern yttre 
design och lackering i flera 
färger kännetecknar dessa 
helintegrerade husbilar.

1987: Dethleffs buss kom-
mer ut på marknaden och 
ligger helt rätt i tiden.

1952: Dethleffs börjar serie-
tillverka husvagnarna Tourist 
och Camper.

1983: Alkov-modellen Pirat 
har premiär  – den första fram-
gången för den då fortfaran-
de unga husbilstillverkningen 
i Isny.

2017: Med Alpa er Alkove 
serien nå fullända.
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Tack för att du är intresserad av våra husbilar. Du hittar många fler modeller i vår huvudkatalog. Vi skickar  
gärna mer information om Dethleffs. Fråga din Dethleffs återförsäljare eller läs mer på www.dethleffs.se

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Observera att bilderna i denna broschyr  
delvis förställer alternativa utföranden eller specialutrustning för vilka extrakostnader tillkommer.  
Uppgifter om standard- och specialutrustning och priser finns i separata tekniska data och i prislistan.  
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Vi ser fram emot ditt besök.  

Har du blivit nyfiken?

S Erwin Hymer Group ApS
Knud Højgaardsvej 2 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.se

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 denna och mer information om Dethleffs Family till dig. Ring oss eller beställ 
materialet direkt via Internet på www.dethleffs.se.

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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