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Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel.
Observera att bilderna i denna broschyr delvis föreställer specialutrustning som medför extra kostnader eller inredningsdetaljer som inte hör
till standardutrustningen.
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

www.dethleffs.se/generation

S
Du hittar mycket mer information på olika medier
på www.dethleffs.se och i
våra sociala kanaler

GENERATION
Husvagnen med mer utrustning än någonsin
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Extrafunktioner så långt
ögat kan se.
Med Dethleffs specialmodell GENERATION får du helt enkelt ut mer
av nästa semester: mer standardutrustning, mer komfort – till ett mer
fördelaktigt pris. Och den här all inclusive-modellen tål verkligen att
jämföras med betydligt dyrare modeller – både vad gäller teknik,
funktion och utseende
För GENERATION är inte bara oöverträffad när det gäller sitt pris-/
prestandaförhållande. Denna allroundvagn har dessutom fått Dethleffs
nya designspråk som inte kopieras i en handvändning. Upptäck vår
nyckelfärdiga husvagn som är späckad med extrafunktioner som
uppskattas av alla aktiva par och familjer.

Iskallt beräknat:
GENERATION Scandinavia
gör vintercamping attraktiv
Utöver de omfångsrikt utrustade standard
modellerna har vi även utvecklat tre
varianter som vi kallar GENERATION
Scandinavia. Detta är påkostade, bekväma
och mycket prisvärda vinterhusvagnar som
får konkurrenterna att darra.

Du hittar mer information i en
separat broschyr.
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Fler höjdpunkter
som ingår
Kraftfull gasvärme för varmluft
med integrerad 10 liters varmvattenberedare – för mysig värme
alla årstider.
Aluminiumfälgar – understryker
det eleganta utseendet
Reservhjul – finns alltid ombord
för högsta säkerhet.
Lastökning – så att du inte behöver
saknar något på semestern.
Stödben i stabilformsutförande
med stora stödfötter – ger den
nödvändiga stabiliteten.

Förstklassig exteriör?
Ingår i GENERATION.
Dethleffs GENERATION sticker ut från
konkurrenterna redan vid första ögonkastet.
Den moderna designen och rikligt utrustade
exteriören är helt unik för denna prisklass.
Lastökning som standard, förstklassiga
aluminiumfälgar samt en 70 cm bred
instegsdörr med kupéinsteg innebär också
att GENERATION sätter en ny standard för
komforten.

Det låga kupéinsteget gör det
enklare för både liten och stor
att gå in och ut ur husvagnen.

Det yttre skalet i vit slätplåt
ger ett fräscht utseende och
är dessutom lätt att vårda och
har mycket lång livslängd.

Dragstångsskydd – både praktiskt
och snyggt.
Trivselbelysning – skapar en mysig
atmosfär i fordonet.

Den markanta bakljusrampen hör vanligtvis
hemma i den övre klassen.
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Den 70 cm breda entrédörren erbjuder maximal komfort
och gör det enkelt att bära in skrymmande campingmöbler och
tunga matkassar.
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Fördelaktig
specialutrustning
Fönster fram – släpper in
extra ljus i innerutrymmet.

Interiör utan varje om och men.
Med massor av extra tillbehör.

Extra bagagerumslucka –
för ännu enklare lastning.
Gastrycksregulator med
krocksensor som bryter
gasförsörjningen vid en kollision.
Tredje barnvåningsbädd –
så att alla har sin egen sovplats.
Sängmadrass – för skönast
tänkbara sömn.
Plattskärm på 22" inkl.
DVD-spelare och mottagare –
för mysiga filmkvällar.

Det är knappt man tror sina ögon, men
interiören i GENERATION är inte bara
hypermodern – den ingår dessutom i
standardutrustningen. Det översiktliga
och mycket funktionella interiörkonceptet
har nya designelement, trivselbelysning
och takskåp med modern, genomgående
dekor. Du kan vara säker på att du kommer
att trivas med GENERATION.

De ergonomiska takskåpen
med genomgående dekor
förhöjer formgivningen i
GENERATION.

Den kraftfulla gasvärmen för
varmluft värmer upp både
innerutrymmet och tappvattnet.

Mer information om specialutrustning
finns i den separata prislistan.

Mörka träinredningar hör gårdagen till. I dag vill vi ha den
välkomnande och moderna atmosfär som Dethleffs nya
designspråk erbjuder.
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Indirekt trivselbelysning skapar extra mysig stämning ombord.

