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Dethleffs plus punkter – Symbolförklaring
I Dethleffs husvagnar finns många smarte idéer och standardutrustning för din säkerhet 
och komfort. Bildtecken visar dig, i vilka husvagnar du hittar de enstaka delar.

 Läs också mer om fördelarna på www.dethleffs.se eller fråga din återförsäljare.

Mer till familjen Mer komfort Mer utrustning Mer säkerhet

Happy Family: Planlösningar med 
våningssängar – perfekt för barnfamiljer. 
Trevåningssängar kan oftast fås som 
tillval

Praktiskt utformade kök med stora lådor, 
utdragbart skafferi och en gasspis med  
3 plattor och elektrisk tändning (se sida 51)

På resor går det undan, även på tyska 
Autobahn – med husvagnar som får körs 
i 100 km/t. Få mer information hos din 
återförsäljare 

Fordonets tak är av motståndskraftig  
glasfiber – skyddar mot nyckfullt väder  
(se sidorna 52 – 53)

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

Extra bekväm matlagning: Högeffektspis 
med 4 plattor, väl tilltaget förvaringsut-
rymme och många förvaringsfack  
(se sida 51)

Vinterspecialist! Vinterdugliga husvagnar 
tack vare vinterkomfortpaket (tillval)  
(se sidorna 56 – 57)

Säkerheten främst: Prisvärt säkerhetspa-
ket för ännu högre säkerhet på resorna 
(tillval)

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

Sov gott: Fasta bäddar med 7-zons  
EvoPoreHRC-premiummadrasser på  
ergonomiska ribbottnar i trä (se sida 50)

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

Säker på resan: Märkeschassi från  
säkerhetsexperten (se sidorna 52 – 53)

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

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

 Välkomnande: 70 cm bred  
XXL-ingångsdörr 

Förhindrar effektivt sväng- och  
tipprörelser (se sidorna 52 – 53)

Välkomnande: Sänkad kupéinsteg Trygg på vägen med bättre bromsvärden 
än genomsnittet och automatisk juste-
ringsfunktion

Fri rörlighet: Den separate dusch och 
tvättaområdet blir ett stort badrum 
(Beroende på planlösning)
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Hej!
Älskar du naturen? Vid vattnet, i bergen, bara ute? 
Stanna några dagar längre på ett ställe eller fortsätta 
strax? Då är du allrid rätt hoss en vän i familjen. 

För drygt 85 år sedan skapade Arist Dethleffs den 
första husvagnen i Tyskland. Han ville nämligen ta 
med familjen på sina affärsresor. Därför har familjen, 
och allt som vi förknippar med den, ett särskilt stort 
värde för oss. 
 
Till exempel när det gäller ärlighet och pålitlighet vid 
rådgivning, försäljning och naturligtvis även vid 
efterföljande service. När du ger dig ut på en resa 
med din husvagn kommer du också att lära känna 
Dethleffs pålitlighet.

I varje fordon finns mer än 85 års erfarenhet och 
mycket kunskap från våra kunder – för vi har en 
lång tradition av att praktiskt engagera kunderna i 
fordonsutvecklingen.

Börja ditt personliga Dethleffs campingäventyr 
tillsammans med barnen, bara du eller med din 
partner! Hjärtligt välkommen i Dethleffs familjen!

Vänligen 
Alexander Leopold 
Verkställande direktör

4



Vårt mål: Din belåtenhet
En för alla
Oavsett om det är par, barnfamiljer eller bästa vän-
ner – till Dethleffs familjen hör alla som vill vara med 
och som tycker det är roligt att tillbringa fritiden 
mobilt och tillsammans med andra. 

Garanti 
Din nya Dethleffs husvagn har en omfattande  
fabriksgaranti, som ger dig extra säkerhet.  
 
Dethleffs 6 år täthetsförsäkring på fordonet ger  
säkerhet och ökar värdet. (Försäkringen fordrar  
årliga inspektioner av din Dethleffs återförsäljare 
mot avgift)
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Camper
Familjehusvagnan | från sida 14

Nomad
Erfarenhet lönar sig | från sida 26

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

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

Camper

Tillåten totalvikt* 1.360 till 2.800 kg

Totallängd (inkl. dragstång) 635 till 942 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 3 – 7

Dubbelaxlad från 650 FMK

Nomad

Tillåten totalvikt* 1.360 till 2.800 kg

Totallängd (inkl. dragstång) 713 till 942 cm

Totalbredd 230 till 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 3 – 7

Dubbelaxlad från 650 ER

* Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt * Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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Exclusiv

Tillåten totalvikt* 1.800 till 2.800 kg (delvist tillval)

Totallängd (inkl. dragstång) 788 till 942 cm

Totalbredd 250 cm

Fordonshöjd 265 cm

Antal bäddar 4 – 7

Dubbelaxlad från 650 RFT 

Exclusiv
Femstjärnigt camping | från sida 38

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

* Maxvärde avhängar av planlösning och totalvikt
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Modellöversikt husvagnar 2018

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkeltaxlad Enkeltaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Planlösningar med  
våningssäng
Som en vän i familjen lägger vi särskild vikt på  
att ha ett passande urval av planlösningar med  
våningssänger. Det maximala antall sovplatser 
uppnås vid ombyggnad av sittgruppen og trevå-
ningssäng som tillval. 

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Planlösningar dubbelsäng
En stor liggyta till två personer: Om man delas om 
en stor säng hemma, skal man inte gå på kompro-
mis under semestern. 

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DRKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Planlösningar enkelsäng
Åka tillsammans på semester, vara tillsammans, 
men sova i varje sin säng – då är det våra planlös-
ningarna med enkeltsänger.

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ERKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

*  Du hittar ytterligare informationer i vår  
Kompaktklass katalog 2018.

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7

max.
7
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c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkeltaxlad Enkeltaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad Enkeltaxlad Dubbelaxlad

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Planlösningar med  
våningssäng
Som en vän i familjen lägger vi särskild vikt på  
att ha ett passande urval av planlösningar med  
våningssänger. Det maximala antall sovplatser 
uppnås vid ombyggnad av sittgruppen og trevå-
ningssäng som tillval. 

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Planlösningar dubbelsäng
En stor liggyta till två personer: Om man delas om 
en stor säng hemma, skal man inte gå på kompro-
mis under semestern. 

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DRKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Planlösningar enkelsäng
Åka tillsammans på semester, vara tillsammans, 
men sova i varje sin säng – då är det våra planlös-
ningarna med enkeltsänger.

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ERKo
ns

tru
kt

io
ns

-
lä

ng
d

Bredd 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

max.
8

max.
7

max.
8

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7

9



10



c’joy & c’go – varsågod och stig in
Våra husvagnar c’joy och c’go är kompakta, eleganta 
och lätta. Utrustning som övertygar möter fräscha 
och trendiga interiörer som skapar trevlig stämning 
och gör det riktigt roligt att åka på husvagnssemester. 

Dessa modeller räddar din semesterkassa både när 
det gäller inköp och bränsleförbrukning och passar 
perfekt för aktiva spontanresor och minisemestrar.

Många av dessa husvagnar kan till och med dras 
med vanligt B-körkort och litet dragfordon.

Sälj tältet! Nu är det husvagnslivet som gäller!

Detaljerad information om dessa husvagnar finns  
i den separata Kompakt-katalogen eller på  
www.dethleffs.se.
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Familjehusvagnen
Med omfattande standardutrustning, väl till-
tagna förvaringsutrymmen och ett stort urval 
av planlösningar med våningssäng och korta 
resehusvagnar, är Camper den perfekta hus-
vagnen för alla som är sugna på upplevelser. 

Trygg på vägen
Säkerhetsutrustningen som är standard  
på Camper gör resan bekymmersfri:  
Hit hör en mängd olika moderna säkerhets-
komponenter, som det förstklassiga  
märkeschassit, Octagon-axelstötdämpare  
och antisvängningskopplingen AKS. 

Även den moderna, självjusterande AAA 
Premium-bromsen är standard. Den ger 
kortare bromssträcka och därmed klart högre 
säkerhet.

I Camper finns allt för att semestern ska kun-
na börja direkt! Vare sig det gäller varmvat-
ten, myggnätsdörrar, stora panoramatak eller 
robusta glasfibertak, ger Camper helt enkelt 
mer för pengarna.

Camper mervärde
ªª  Klar att starta semestern direkt tack vare omfattande standardutrustning
ªª Modern inredning med väl tilltagna utrymmen och tre tidlösa interiörer 
att välja bland
ªª Stort urval av familjeplanlösningar med våningssängar
ªª Korta resehusvagnar med total längd på under 7 m
ªª Föredömlig Dethleffs säkerhetsutrustning (se sidorna 52 – 53) 

På sidorna 22 – 23 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar 
med Camper.

Camper
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Camper

Många valmöjligheter

ªª Rosario Cherry ªª Trädekor Rosario Cherry

ªª Bolivia ªª Cosmoªª Catania
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ªª Odelad ingångsdörr med insektsskydd ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande kåpa som 
svängs uppåt 

ªª Uppst.bart fönster m. rullgardiner för skydd mot 
mygg och insyn runtom

ªª  Flerdelat bakparti för enkla reparationer

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Slät plåt, vit (tillval) ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval) 
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Äkta semesterkärlek
Camper vinner snabbt allas hjärtan. Hemligheten: 
Den inre skönheten. Den är praktisk, genomtänkt 
och har boendelösningar för alla behov. De generösa 
stuvutrymmena gör Camper till ett perfekt fritidscen-
ter för aktiva semesterfirare. Den erbjuder rikligt 
med plats för både familjer och för spontana besök. 
Då förvandlas sittgruppen, tack vare lättsänkt lyft-
bord med en pelare, enkelt till en trevlig dubbelsäng. 

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

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

På sida 2 hittar du en översikt på Dethleffs mervärde 
och symbolförklaring.

ªª De bekväma enkelsängarna kan mycket snabbt förvandlas till en mycket stor 
dubbelsäng (tillval).

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

Camper

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

ªª Med den fällbara våningssängen fås ett stort lekutrymme inne i kupén  
(inte fällbar vid tillval 3. våningssåang).

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

Camper är som gjord för familjer. Om du reser med 
barn kommer du att uppskatta de många fördelarna 
med denna familjevänliga husvagn. Som stora stuv-
utrymmen, stabil och lättskött inredning. 

Barnkammare 
Camper finns med många olika, familjevänliga 
planlösningar som separat barnkammare och stora, 
stabila våningssängar med bekväma 7-zons EvoPore 
HRC-madrasser. På begäran kan några modeller ut-
rustas med en tredje våningssäng. Våningssängarna 
kan belastas med upp till 80 kg och är därför även 
lämpliga för större campare. 

För att få mer plats går det att fälla upp de båda 
underslaferna (inte mojligt vid tillval 3. våningssäng). 
På våningssängar monterade på längden bildas  
därigenom en stor ”lekplats” i kupén, på vånings-
sängar monterade på tvären fås istället ett stort 
bakre lastutrymme för skrymmande semesterprylar.

Många barn?
Om du behöver ännu mer plats ska du titta på XL-va-
rianterna av Camper. Som stor dubbelaxlad version 
med en bredd på 2,5 meter och en längd på 8 meter 
(t.ex. Camper 740 RFK) får du samma komfort och  
rörelsefrihet som i en semesterlägenhet på hjul. 
Detta gäller även sängarna: Alla Camper har som 
standard SovGott-sängsystemet (se sida 50).

Camper

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

ªª Den stora utsikt- taklucka med LED- 
belysning släpper in ljus och luft

ªª AirPlus-system för bakre ventilation i överskåpen (se sida 57)

ªª Varmvattenförsörjning som standard ªª Stort 142 l kylskåp med 15 l frysfack 
(beroende på planlösning)

ªª Gourmet-kök med praktiskt utdragbart 
skafferi

ªª Kvalitetsgångjärn för stora lucköppning-
ar med Softclose

ªª Praktiskt förvaringsfack i ingångsområ-
det (beroende på planlösning)

ªª Gott om benutrymme med lyftbord 
med en höjdjusterbar pelare

ªª Spotlights som kan placeras flexibelt 
samt USB-uttag

ªª Perfekt sovkomfort tack vare 
Sov-Gott-systemet (se sida 50)

ªª 12 volts strömförsörjning och LED- 
indikering av utlöst säkring

Camper
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Heltäckande säkerhet!

ªª  Energisnål förtältsbelysning med 
LED-lampor

ªª Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª Inbyggd kederlist i kjolprofilen ªª Standardmonterad lucka gör det extra stuvutrymmet lätt att komma åtªª Miljövänlig: rullbar gråvattentank i 
gaslådan

Din säkerhet är viktig för os. Därför finns där detaljerad information 
om säkerhetsutrustningen i våra fordon på sidorna 52 – 53.

ªª Stort bakre lastutrymme tack vare fäll-
bar våningssäng (beroende på modell)

ªª Med Big Foots står du stadigt oavsett 
underlag (tillval)

ªª Robust glasfiberförstärkt tak som skyd-
dar mot hagel och grenar
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Nomad

Erfarenhet lönar sig
Nomad är sedan många år tillbaka en 
omtyckt modell i Dethleffs program. Med 
elegant inredning, omfattande standardut-
rustning och smakfulla detaljlösningar är  
den sedan lång tid den perfekta husvagnen 
för resenärer med högt ställda krav. 

Rätt modell för var och en
Oavsett om det gäller en smal resehusvagn 
eller en stor dubbelaxlad lyxvagn, erbjuder 
Nomad ett stort urval av genomtänkta  
bodelslösningar för ensamresande par.  
Och även om det snabbt skulle tillkomma 
ressällskap, går det lika snabbt att ordna 
extra sovplatser.

Trygg på vägen
”Semestern börjar redan vid avresan!” Detta 
motto för husvagnsresor gäller i högsta grad 
även för Nomad, vars toppmoderna chassi-
teknik gör resan riktigt avkopplande.  
Oavsett om det handlar om det förstklassiga 
märkeschassit, Octagon-axelstötdämparna, 
antisvängningskopplingen eller den självjus-
terande AAA Premium-bromsen, är alla kom-
ponenter optimalt anpassade till varandra 
och ger aktiv körsäkerhet.

Nomad mervärde 
ªª Dethleffs säkerhetsutrustning se sidorna 52 – 53
ªª Stort urval av planlösningar med dubbelsängar och enkelsängar
ªª Omfattande standardutrustning
ªª  Exklusiv boutrymmesdesign med stämningsfull belysning 
ªª Två diskret eleganta textilinredningar att välja mellan
ªª Sittdynor med bekväma extrakuddar 
ªª Topputrustat gourmetkök
ªª  Vilsam sömn tack vare vårt SovGott-system med 7-zons  
EvoPoreHRC-madrasser 

På sidorna 34 – 35 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar med 
Nomad.
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Nomad

Många valmöjligheter

ªª Almeria Ask ªª Trädekor Almeria Ask

ªª Casa   ªª Merida
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ªª Odelad ingångsdörr med insektsskydd och fönster ªª  Standardmonterad lucka gör det extra stuvutrym-
met lätt att komma åt

ªª Gott om benutrymme fås me lyftbordet med 
höjdjusterbar pelare

ªª Robust glasfiberförstärkt tak som skyddar mot 
hagel och grenar

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Slät plåt, vit (tillval) ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval) 
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650 ER

Komfortabelt nomadliv

ªª Två 95 cm breda enkelsängar garanterar god sömn. Och intill är badrummet, 
med det elegant designade tvättstället.

ªª Vik-/skjutdörren skiljer sovdelen från bodelen.

Dethleffs presenterade sin första Nomad redan 1954. 
Sedan dess har modellen fått en växande skara 
trogna beundrare tack vare sin höga kvalitet och 
eleganta inredning. De aktuella modellerna bygger 
vidare på dessa solida grundvärderingar och bjuder 
på detaljer av hög kvalitet.

Nomad-komfort
Den senaste Nomad-generationen ger en unik 
trivselkänsla. Stoppning med extra kuddar inbjuder 
till att sitta kvar länge. Lyftbordet med en pelare 
ger härligt mycket benutrymme. Särskilda accenter 
som indirekt belysning, smakfyll möbeldesign eller 
tvättstället i mineralmaterial gör att Nomad sticker 
ut från vanliga husvagnar.

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

Nomad

30



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

För riktigt sköna semesterdagar

ªª Stor dubbelsäng, där man kan lägga sig från 3 sidor.

ªª Rymligt kök med praktiskt utdragbart skafferi, 142 l kylskåp och 3 gasplattor 
med elektrisk tändning.

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

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

Nomad
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ªª 530 DR | Casa: Ser bra ut och är perfekta för skön sömn: pålagda dynor i sittgruppen. Den indirekta belysningen ger mysig stämning.
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ªª Kvalitetsgångjärn för stora lucköpp-
ningar med Softclosehaniere

ªª Den indirekta belysningen ger en 
stämningsfull atmosfär

ªª Perfekt sovkomfort tack vare 
Sov-Gott-systemet (se sida 50)

ªª AirPlus-system för bakre ventilation i 
överskåpen (se sida 57)

ªª Spotlights som kan placeras flexibelt 
samt USB-uttag

ªª Spis med 3 gasplattor med elektrisk tändning (se sida 51)

ªª Varmvattenförsörjning som standardªª Stort 142 l kylskåp med 15 l frysfack 
(beroende på planlösning) 

ªª Gourmetkök med praktiskt utdragbart 
skafferi

ªª Ramfönster – bra isolering (tillval) ªª Praktiskt förvaringsfack i ingångsområ-
det (beroende på planlösning)

ªª Den stora Heki taklucka m. LED-belys-
ning släpper in både ljus och luft

+ Mervärde

Nomad
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ªª  Energisnål förtältsbelysning med 
LED-lampor

ªª  Flerdelat bakparti för enkla repara-
tioner

ªª ªInbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande 
kåpa som svängs uppåt 

ªª Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª Miljövänlig: rullbar gråvattentank i 
gaslådan 

Heltäckande säkerhet!
Din säkerhet är viktig för os. Därför finns där detaljerad information 
om säkerhetsutrustningen i våra fordon på sidorna 52 – 53.

ªª Skibox: Perfekt förvaring för vintersportsutrustning (tillval)

ªª Med Big Foots står du stadigt oavsett 
underlag (tillval)
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Exclusiv

Lyx med friska fläktar
Ut i naturen och märk den friska vind, men 
inte utan stil och utan kompromisser när det 
gäller komfort – det är Exclusiv. Fint bearbetat 
material, avancerade överskåpluckor med 
dekorativa 3D-element, en dimbar, indirekt 
belysning och vackra detaljer förmedlar  
estetik och komfort.

I kökscentret GourmetPlus finns allt som 
semstergourmanden tränger. Med indirekt 
belysning på kökbakväggen, stor arbetsyta 
med plass för tillredning och fyra kraftiga 

gasbrännare lagas snabbt en trerätts meny. 
Den dimbara belysningen i boutrymmet och 
nackstöden i hörnan av sittgruppen inbjudar 
till avslappning och mysige kvällar.  
Utomhus sörjar en belyst lista i axelhöjd  
på hela sidoväggen för, att du också kan 
tillbringa de sköna sommerkväller ute. 

Om du tycker om komfort, vil du älska Exclusiv. 
Varför? Det visar vi på de nästa sidorna.

Exclusiv mervärde 
ªª Stort urval: Raffinerad klädsel i textil eller läder (tillval) som kombina-
tionsmöjligheter till den stiliga trädekoren
ªª Exklusiv stämning: Indirekt belysning och belyst köksbakvägg
ªª Exklusivt design: Snygga detaljer ute som t.ex. dragstångsskydd, listor  
i krom och belyst lista mitt på fordonnet
ªª Gourmet-semester helt enkelt: GourmetPlus-kök med fyra kraftiga brän-
nare och stor yta för tillredning
ªª Ljust: Belysta överskapsluckor (tillval)
ªª Vällkommen: Kupé-insteg med extra bred ingångsdörr 

På sidorna 46 – 47 hittar du en illustrerad översikt som visar fler fördelar 
med Exclusiv.
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Många valmöjligheter

ªª Dakota ek med moderne 3D-element ªª Dakota ek med integrerad LED-belysning i hög kvalitet (tillval)

ªª Amaroªª Lavin ªª Äkta läder Fascino (tillval)ªª Äkta läder Castello (tillval)

Exclusiv
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ªª  Isolerat kupéinsteg och extra bred dörr för bekväm 
instigning (70 cm)

ªª Bakljushållare med inbyggda lampor i fräck design ªª Påkostade plisségardiner för mörkläggning och 
insynsskydd

ªª Belyst lista i axelhöjd på hela fordonssidan

ªª Hamrad plåt, vit (standard) ªª Slät plåt, vit (tillval) ªª Slät plåt, silvermetallic (tillval)
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Femstjärnigt camping

ªª Snabbt i väg till marknaden! Och sedan lagar vi mat som proffsen i Gourmet-
Plus-kökscentret (med belyst bakvägg).

Och dessutom: De indirekta ljuskällorna skapar 
inte bara en trevlig stämning – de fungerar 
även som praktisk belysning för lådorna. 

Njut av platsen, stilen och lyxen i denna rymliga 
planlösning. Den eleganta inredningen med den 
stämningsfulla belysningen och en sittgrupp med 
bekväma nackstöd i hörnen ger en känsla av ren  
lyx, som man finna igen i en yacht.

Kök för stjärnkockar
I kökscentret GourmetPlus med fyra kraftiga brännare 
inbjudar till en kulinarisk upptäcktsresa. Här finns 
det gott om plats för semestergourmanden – inte 
minst tack vare den utfällbara,stabila arbetsskivan. 
Den nyfångade fisken ryms enkelt i den stora kyl-/
fryskombinationen. I flaskfacket väntar den väl kylda 
aperitifen. På tal om flaskor: Olja, vinäger med mera 
förvaras bäst i utdragsskåpet. De rymliga lådorna har 
plats för porslin, stekpannor och kastruller av alla slag.

ªª Tid till avkoppling. Här hjälper de bekväma nackstöd i hörnan.

560 FR

Exclusiv
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ªª 560 FR | Castello: Behaglig läderklädsel och dimbara, indirekta ljuskällor skapar en mycket stämningsfull atmosfär.
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Ljus, lyx och livskvalitet

Som att sova på moln 
De exklusiva 7-zons EvoPoreHRC-madrasser har 
blivit utvecklade till högsta krav, med WATERGEL 
som tillval. De stöder kroppen optimalt och ger 
en underbar kylande effekt, som genom naten 
verkar klimatreglerande. Söta drömmar!

När det gäller nöje är Exclusiv den riktiga. Genom 
det dimbara belysningskonceptet trollas en under-
bar atmosfär fram. Inte bara inredningen blir belys 
i Exclusiv, men också utomhus installerades en ny, 
upplyst lista i axelhöjd. Nu kan du njuta av vackra 
sommarkvällar utomhus med stämningsfull atmos-
fär. Det raffinerade tvättrummet lämnar gott om 
rörelsefrihet för att börja varje dag perfekt. 

Vi tar det bokstavligen, när vi säger ”bara steg in”. 
Tack vare en bred ingångsdörr och lågt kupé-insteg 
blir det komfortabelt. Mjuka och flexibla kuddor i 
textil eller läder (tillval) väntar dig i sittgruppen.  
En modern inredning med många vackra detaljerade 
lösningar – så tolkar vi femstjärnig lyx på hjul.

760 ER

Exclusiv

ªª Två dörrar gör tvättrummet till ditt personliga wellnes-område – med tillräckligt 
rörelsesfrihet och integrerad klädskåp. 

ªª   Den praktiska extra stoppning ger gott om utrymme i axelpartiet och är  
standard i alla enkelbäddar. 
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ªª 760 ER | Lavin: Den enhetliga ljuskomposition understyckar samspelet mellan ytor och materialer. 
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COMFORT & STABILITY

ªª AirPlus-system för bakre ventilation i överskåpen (se sida 57)

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

ªª  Stabilt, höjdinställningsbart bord med 
enhandsmanövrering

ªª  Stor kyl-/fryskombination (142 l/15 l frys-
fack resp.175 l/31 l)

ªª  Belysta lådor med Soft-Close-system ªª Proffskök med högeffektsspis 
med 4 kokytor (se sida 51)

ªª Perfekt sovkomfort med den enastående 
WATERGEL-madrassen (tillval)

ªª Kvalitetsgångjärn för stora lucköpp-
ningar med Softclose

+ Mervärde

ªª   Praktisk skoförvaring som går att 
komma åt utifrån

ªª Generöst badrum m. stor rörelsefrihet 
(beroende på planlösn.) 

Exclusiv
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ªª Inbyggd kederlist i kjolprofilen

ªª Skyddad mot frost: Invändig avlopps-
vattentank (tillval)

ªª  Stabilt och hållbart dragstångsskydd i 
snygg design

ªª Servicelucka på alla modeller

ªª Införingshjälp för vev gör vevstöden 
bekväma att använda

ªª Miljövänlig: rullbar gråvattentank i 
gaslådan 

Heltäckande säkerhet!

ªª  Räfflat plåtgolv och platsbesparande kåpa som svängs uppåt 

Din säkerhet är viktig för os. Därför finns där detaljerad information 
om säkerhetsutrustningen i våra fordon på sidorna 52 – 53.
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

ªª Testad kvalitet 

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

och hälsosamt sovklimat och en behaglig, klimatreg-
lerande effekt vid insomning. Lyxmadrassen är tillval 
för alla fordon i detta katalog.

ªª Klimatreglerande 7-zoners EvoPoreHRC madrass med WATERGEL (tillval). ªª Trivsamt även om du sover på magen. Enkelbäddarna är förbundna med extra stoppning i axelområdet.
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I Exclusiv och Professional väntar den kökskomfort 
en mästerkock kan begära: Med fyra högeffektiva 
brännare kan gourmetkockar fixa till riktigt läckra 
rätter. Vid matlagning ger den stabila utfällbara  
arbetsskivan extra hjälp och de belysta lådor ger 
överblick. 

Den stora kyl-/fryskombinationen har gott om plats 
för färskvarorna: 142 l/15 l i enkelaxlade fordon och 
175 l/31 l i dubbelaxlade. Självklart är även här det 
utdragbara skafferiet för flaskor standard.

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

ªª Uppfällbar, platsbesparande och stabil utvidgning av arbetsytan.

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

Kök av högsta klass
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Heltäckande säkerhet!
Säkerhet har lång tradition hos oss. Sedan mer 
än 20 år tillbaka erbjuder vi regelbunden förarut-
bildning för alla husvagnsentusiaster. För trots all 
modern säkerhetsteknik är den mänskliga faktorn 
fortfarande den viktigaste i slutändan. Och delta-
garna meddelar oss regelbundet att även sådana 
som är gamla och erfarna alltid lär sig något nytt.

När det gäller säkerhetsutrustning ligger Dethleffs 
husvagnar i täten. Helt enkelt därför att våra kun-
ders säkerhet har högsta prioritet. Säkerhetsrele-
vanta komponenter som ett märkeschassi av hög 
kvalitet, självjusterande trumbromsar, märkesdäck 
med stora säkerhetsreserver och mycket annat är 
därför standard.

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

ªª De självjusterande bromsen ger optimal, kort bromslängd

ªª Säker på resan med Dethleffs säkerhetsutrustning

ªª Axelstötdämpare för optimal väghållning ªª Speciellt draghuvud, förhindrar pendling 
och krängning

ªª Märkeschassi från ledande, tyska 
tillverkare

ªª  Märkesdäck tillverkade i Västeuropaªª Motståndskraftigt, glasfiberförstärkt tak 

Opp till 5 meter kortare bromsläng
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Dethleffs säkerhetspaket
För alla som reser riktigt mycket med sin husvagn 
rekommenderar vi Dethleffs säkerhetspaket som 
tillval. Detta innehåller en del intressanta kom-
pletteringar till standardutrustningen:

Anti-krängnings-system
Anti-krängnings-systemet bromsar på samma sätt 
som ESP på personbilar, så att en husvagn som 
börjar svänga åt sidorna inom några bråkdelar av 
en sekund bromsas in mjukt och återgår till ett 
säkert körtillstånd.

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

För det andra är gastrycksreglagen ett automatiskt 
omkopplingssystem som automatiskt kopplar om 
till en full gasflaska när den första flaskan är tom. 
Man slipper alltså på detta sätt den irriterande 
bytesproceduren, som har en tendens att infalla 
om natten eller när det regnar. Men gastrycksreg-
lagen kan ännu mer: Den integrerade EisEx-regle-
ruppvärmningen ser till att ingen isbildning stör 
gasdriften trots låg utetemperatur. 

Brandvarnare
En beprövad livräddare. Varnar med ett genom-
trängande pipljud vid rökutveckling.

ªª  ATC ger maximal aktiv körsäkerhet på högsta nivå

ªª Gastrycksreglagen med kollisionssensorn 
bryter gastillförseln vid en krock

ªª Brandvarnaren varnar i god tid för 
rökutveckling i husvagnen
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Vinterspecialisten från Allgäu 
Allgäu i tyska Alperna – där Dethleffs har sitt hu-
vudkontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar 
och rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål. 
Dethleffs rykte som en äkta vinterexpert har sina 
skäl. Det märks på vår standardutrustning som t.ex. 
integrerad AirPlus-ventilation bakom takskåpen och 

en mycket välisolerad bodel, men även på möjlighe-
ten att beställa en bekväm varmvattenpanna med 
separata värmekretsor, invändig avloppsvattentank 
eller ramfönster som tillval. 

Vinterbonad: Dethleffs Vinterkomfort paket
En unik specialitet som Dethleffs erbjuder som tillval är Vinterkomfort 
paketen. Med denna utrustning kan du njuta av vintercamping även i riktigt 
låga temperaturer. Här finns många detaljer som gör vinterresan till ett nöje. 
T.ex. isoleringsmaterial i form av ett mycket tätt XPS-skum, isolerade hjulhus 
och en 12 V-uppvärmning av vattenlås och utanpåliggande avloppsrör som 
testats vid rymdfärder och som förhindrar att vattensystemet fryser sönder. 
Elektrisk eller vattenburen golvvärme (beroende på systemet) är en enastå-
ende behaglig komfortdetalj. 

Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt – med vinterduglig fordonsteknik 
från vinterspecialisten Dethleffs. Alla Vinterkomfort paket och delar som 
ingår hittar du i den separata prislistan.

Och dessutom: Din Dethleffs-återförsäljare kan ge dig utförlig rådgiv-
ning när det gäller vintercamping.

ªª Dethleffs ram-fönster – välisolerat boklimat (tillval)
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Så blir ditt fordon vinterdugligt

ªª  XPS-isolering och 34 mm väggtjocklek och  
42 mm golvtjocklek för bästa isolering även  
i riktigt låga temperaturer

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

ªª  Om vattenburen eller elektrisk: Golvvärmen ger  
härligt varma fötter och en jämn värmefördelning 

ªª  AirPlus ventilerar takskåpen och  
förhindrar därmed kondensbildning
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Bättre hela tiden!
Namnet Dethleffs står sedan över 85 år tillbaka  
för innovativ utveckling, väldigt mycket valuta  
för pengarna och inte minst förstklassig kvalitet.  
Det är därför våra kunder uppskattar oss. 

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

Våra kvalitetskrav innebär att vi alltid vill bli bättre. 
Detta betyder framför allt att vi ständigt strävar efter 
att förbättra våra produkter och hitta bästa möjliga 
lösning. Det är en viktig orsak till att vi kontinuerligt 
investerar i forskning och utveckling, nya 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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ªª  Vi säkerställer vår enastående kvalitetsstandard genom ständiga kvalitetskon-
troller i alla tillverkningssteg och speciella revisioner. 

ªª  Vår praxisorienterade inställning får stort genomslag även i utvecklingsarbetet. 
Inom ramen för våra kundunderstödda utvecklingsprojekt får våra konstruktörer 
ta del av praktiska erfarenheter från våra kunder.

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

ªª  Syna gärna våra kort. Upplev tillverkningen av våra husvagnar och husbilar på plats live på en rundtur i vår fabrik. 
Se baksidan för närmare information.
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GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

GESAMTSIEGER

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
3. PLATZ
Dethleffs Exclusiv 
Obere Mittelklasse

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

På plats finns moderna återförsäljare med vänlig, 
kvalificerad fackpersonal. I verkstäderna är ditt  
fordon i trygga händer

Vi ser till att de anställda har mest aktuell kunskap.

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

Denna typ av hållbar kvalitet tyckar våra kunder 
om. Inte för inte intar vi regelbunden topppla-
ceringar i läsarnas omröstningar i t.ex. fackma-
gasinet ”Camping, Cars & Caravans” med ”König 
Kunde Award”. Vi är särskilt fornöjada med 
specialprisen ”Mest familjvänliga märke”.
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ªª  För årliga besiktningar och verkstadstjänster står de vänliga och kompetenta Dethleffs-återförsäljarna i Tyskland och Europa till 
ditt förfogande. 

Din nya husvagn från Dethleffs får du med en om-
fattande tillverkargaranti, som ger dig mycket mer 
säkerhet än vad som krävs enligt garantilagstiftning-
en. Den 6-åriga täthetsförsäkring på karossen ger 

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

Garanti – din säkerhet

ªª  6 års täthetsförsäkring: Dethleffs 6-åriga täthetsförsäkring på karossen ökar 
andrahandsvärdet på ditt fordon.
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Stiftelsen Dethleffs Family
”En sann vän till familjen” visar sig konkret i hand-
lingar, inte med ord. Därför grundade vi redan 2004 
den allmännyttiga stiftelsen Dethleffs Family. Stiftel-
sen hjälper utsatta familjer och sociala inrättningar 
genom exempelvis projektet ”Äntligen semseter” 
med att kunna hålla en campingsemester. Därför har 
stiftelsen i år arrangerat med våra partner-camping-
platser, att där finns 15 fastliggerfordon till förfo-
gande. Att detta konceptet har lyckades, viser den 
respons, stiftelsen har fått från dom, som har kunnat 
njuta av en kostnadsfri campingsemester. Dessutom 
har stiftelsen fått den tyska campingpris 2017 av 
staden Essen och den tyska Deutschen Campingclub 
e.V. för deras engagement.

Daghem och skolar. Barnen lärar här gemensamt att 
laga sunt mat med lokala, friska produkter. Det rull-
lande kök är i övrigt blivit lagat av Dethleffs lärlinge, 
som också har lagat de populära husvagnsspar-
bössor till stiftelsen.Hjälp till du också! Ditt bidrag 
går oavkortat till stiftelsen Dethleffs Family och 
tillhörande projekt.

Jultomten
Varje år finns det en jultomt, som byter sin släde mot 
en snygg husbil Dethleffs. Hans mål: barnsjukhus, 
barnavdelningar på kommunala sjukhus och barn-
institutionerna Caritas och Diakonie. Eftersom dess 
uppdrag är att ge barn, som inte kan vara hemma  
i julen för att sprida glädje. För detta packar han sin 
stora garaget medmånga små säckar, alla av dem 
fylld med gåvor för sjuka och behövande barn.

Dethleffs Family stiftelsen är – i ett nötskal – en före-
tagsfilosofi och Dethleffs bevisar med denna anlägg-
ning under hela året som en sann vän i familjen.

Hitta fler informationer på  
www.dethleffs-hilft-kindern.de

Sylke Roth och Simone Ludwig 
Direktionssekreterare
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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, som i början av tret-
tiotalet som äkta familjemänniska bygger Tysklands 
första husvagn – han kallar den helt enkelt ”husbil”. 
Oavsett var familjen Dethleffs visar upp husvagnen, 
omringas de snart av nyfikna människor.

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

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

Denna intrycksfulla historia presenterar vi  
tillsammans med många intressanta bilder från  
85 år av husvagnstillverkning hos Dethleffs, på  
www.dethleffs.se/historie
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2008: Präsentation av den 
smarta Family Caravans, som 
utvecklades med 5 familjer 
med många praktiska idéer.

2017: c’go bliver årets 
husvagn och beviser, 
att camping kan vara 
modern och cool.

2000: Med sin AERO 
TOURIST inleder Deth-
leffs en exempellös 
designoffensiv.

1952: Dethleffs börjar serietill-
verka husvagnarna Tourist och 
Camper.

1982: Dethleffs presenterar 
den moderna modellen NO-
MAD – med inbyggd gaslåda.
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Erwin Hymer Group Nord ApS 
Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 vejle 
www.dethleffs.se

S

Tack för att du är intresserad av våra husvagnar. Attraktiva modeller finns även  
i vårt katalog om kompakta husvagnar. Vi skickar gärna denna och mer information 
till dig. Ring din närmaste återförsäljare, som du hittar 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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Har du blivit nyfiken?
Kombinera en utflykt i det underbara Allgäu med ett besök i Isny. Den charmerande staden, där Arist Dethleffs 
uppfand sin berömda husvagn i 1931 och som idag har en av Europas största produsenter av husbilar. Uppleva live 
vid en rundtur på fabriken, vad där står bak kvaliteten ”Made by Dethleffs”. En verkligen bra upplevelse.

Du hittar fler informationer på www.dethleffs.se eller fråga din återförsäljare.

Vi ser fram emot ditt besök. 




