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Hjärtligt välkommen

… till Dethleffs. Det är så härligt att resa – att vara påväg. Att upptäcka 
nya delar av världen, träffa nya vänner och vara tillsammans med 
familjen. Att helt enkelt njuta av de små sakerna i livet. Med Dethleffs 
husvagnar blir sådana upplevelser extra speciella. Upptäck vad det inne-
bär att resa med en Dethleffs husvagn. Nu kör vi. 

Utöver informationen i den här katalogen hittar du även fakta som multi-
media på www.dethleffs.se i form av film, foton eller tekniska data. 

på internet i tekniska specifikationer

film online

Bilderna på de följande sidorna visar delvis specialutrustning som kan  
fås mot merpris.



C’GO & C’GO UP – 
CARAVAN 
TO GO

SIDA 6 SIDA 20 SIDA 36 SIDA 50 SIDA 64

Dethleffs modellöversikt 
husvagnar

C’JOY – 
JU MINDRE 
DESTO ROLIGARE

C’JOY
Mindre vikt, lågre pris, störst 
möjliga nöje. I c’joy finns allt 
du behöver för att uppleva den 
stora friheten. 

C’GO
Modern, fräsch och alltid  
redo för nya resor. Stort  
urval av planlösningar för  
alla önskemål.

CAMPER
Perfekt resesällskap för famil-
jer tack vare ett stort urval av 
våningssängsplanlosningar och 
mycket lagringsutrymme.

NOMAD
Elegant interiör och omfångsrik 
standardutrustning gör den 
perfekt för kräsna resenärer.

EXCLUSIV
Ut i naturen, men med stil och 
utan att kompromissa med 
komforten. Det är vad Exclusiv 
står för.

CAMPER – 
FAMILJE- 
HUSVAGNEN

NOMAD – 
ERFARENHET  
LÖNAR SIG

EXCLUSIV – 
FEMSTJÄRNIGT 
CAMPING
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SIDA 78 SIDA 82 SIDA 88

COCO – 
HÄNFÖRANDE 
LÄTT 

COCO
Inspirerande rumskänsla med 
hög mysfaktor. Ljus, vänlig och 
bekväm. Multifunktionell med 
låg vikt.

VÄNSKAP  
& FAMILJ

TILLFÖRLITLIGHET 
& SERVICE

EN VÄN I FAMILJEN
Det gör Dethleffs till en vän i 
familjen. 

I TRYGGA HÄNDER
En pålitlig och schyst partner.
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På väg i Bella Italia: Här välkomnar dig både La Dolce 
Vita och outforskad natur perfekt, för bergsklättrare 
och vattenidrottare. På kvällarna träffas alla för  
”Passeggiata”, kvällspromenaden på stranden eller 
strosar man omkring i de små gränderna. Det är  
omöjligt att inte gilla Italien.
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Packa in cykeln och dra iväg till Gardasjön, det är ett perfekt 
veckoslut för mig. Därför passar c´joy perfekt för mig, eftersom 
den här lilla kompakta husvagnen går att dra utan problem över 
Alperna och in i trånga italienska gränder – även med ett ”vanligt” 
körkort. Den innehåller inte något onödigt ”krims-krams”, men 
har ändå allt som jag behöver. 

Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

 ª  En perfekt instegsmodell: Mycket förmånligt 
pris komplett med allt du behöver

 ª  Trånga passager är inga problem: smalast i sin 
klass med 2,12 m

 ª  Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt 
B-körkort (beroende på dragfordonet)

 ª  Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti av 
motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast

 ª  Du behöver inte sakna någonting: Gott om förvaringsut-
rymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med allt 
som du behöver

PLUSPUNKTER
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Ju mindre
desto roligare

Mindre vikt, lägre pris – största möjliga nöje. I c’joy finns allt du behöver för att uppleva 
den stora friheten. Tack vara dess kompakta yttermått och låga vikt är den även lämplig 
för mindre personbilar. Beroende på dragfordonet får den även dras med B-körkort. Ändå 
har den tillräckligt med plats för två eller fler personer. Till ett överkomligt pris dessutom. 
Det bäddar för en härlig semester!
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Rena nöjet att tanka, c’joy är med knappt 1.000 kg en riktig lättviktare 
bland husvagnarna. Det syns också på bränslenotan

Jösses! Den är så small! Med en bredd på bara 2,12 m är c’joy en av de slankaste i klassen och tar sig  
lätt igenom smala passager. Det betyder att husvagnen är enkel att rangera även för ovana förare
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Litet men stort kök med 3-brännare spis, ett handfat av rostfritt stål och generöst förvaringsutrymme 
• 420 QSH | Portobello

MATL AGNING

Pasta bolognese
á la mamma
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Denna c’joy är perfekt för resan på tu man hand. Efter desserten och med nya krafter är det dags att utforska staden • 410 QL | Portobello
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En praktisk detalj är sittgruppen som med några enkla handgrepp byggs om till en liggyta 
• 410 QL | Portobello

Att äta frukost i den mysiga sittgruppen gör att humöret blir på topp redan tidigt på morgonen, 
och gör dig beredd för en lyckad semesterdag • 460 LE | Portobello

BOENDE

Så ska en  
semester vara 
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Du behöver inte lämna favoritplaggen hemma. C´joy har gott om plats för semestergarderoben och alla saker som behövs på semestern. På de många förvaringsytorna och i garderoben finns  
en plats för allt och med upp till 7 sängplatser är den en perfekt och kompakt första familjehusvagn • 480 QLK | Clipper
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Vad skönt att äntligen få koppla av och väckas av morgonsolens strålar. De båda enkelbäddarna förvandlas till en stor 
dubbelbädd med ett par enkla handgrepp (tillval) • 460 LE | Portobello

Upp till tre våningar är möjliga som tillval bak i en c’joy • 480 QLK | Clipper

SOVA

Äntligen koppla av
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I c’joy behöver du inte hoppa över morgonduschen. Här gör man sig 
enkelt fräsch inför den nya dagen • 410 QL | Portobello

DUSCHA

Uppfriskande
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Sambesi Oak

Clipper Portobello

Valmöjligheter  
för inredningen
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c’joy 460 LE | Portobello
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Stort urval
Kulhamrad plåt, vit (standard)

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/cjoy

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.
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410 QL

3 sovplatser

420 QSH

3 sovplatser

460 LE

3 sovplatser

480 QLK

7 sovplatser

Det maximala antalet sovplatser uppnås med t.ex. ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och tillvalsutrustning mot merpris.

Kompakt, lätt

och plats för upp  

till 7 personer!
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Syrsorna spelar, en varm vind sveper över Adriatiska kusten 
och dränker in luften i medelhavsdofter. En till synes 
oändlig kust, oräkneliga öar, höga berg, gröna landskap, 
klipp- och stenstränder, det är Kroatien, platsen att 
längta till.
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Förvaringsytor under semestern är A och O för mig. I det fallet 
har c’joy övertygat mig. Tack vare många praktiska hyllor och lå-
dor behöver ingen medlem av familjen avstå från sitt favoritspel 
eller sportredskap. Dessutom är den en fantastisk version av en 
rullande semesterlägenhet, och det till ett familjevänligt pris. 

Stefanie Koller • Marketing, passionerad campare

 ª  Något som passar alla: Planlösningarna  
erbjuder ett stort urval för både små och 
stora familjer

 ª  Fräsch Look: Snygg och modern inredning och 
färgglada klädslar för alla smaker

 ª  Skyddar mot vädrets makter: Tak, front och bakparti 
av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast

 ª  Du behöver inte sakna någonting: Gott om förvarings-
utrymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med 
allt som du behöver 

 ª  Lättviktare: Så lätt att du får dra den med vanligt B-körkort 
(beroende på dragfordonet)

PLUSPUNKTER
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Caravan  
to go

Med c’go får man omedelbart lust att packa sina saker och ge sig av. Den ser modern  
och fräsch ut, finns i fyra fräcka klädslar och kan dessutom fås i flera olika planlösningar, 
från små kompaktmodeller till rymliga familjehusvagnar. Det är med andra ord en perfekt 
reskamrat som är speciellt omtyckt av unga par och små familjer. Och det är väl heller 
ingen överraskning att den även kan fås till ett överkomligt pris! När åker vi?
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c’go är enkel att hantera och ger hög säkerhet för hela familjen tack vara 
Dethleffs säkerhetskomponenter. De griper in i farliga situationer och 
förbättrar ekipagets köregenskaper. Ännu mer säkerhet får du med Säker-
hetspaketet to-go (tillval)

Vil ni stanna och fricampa på en vacker plats som ni hittat? Inga problem.  
Till c’go finns ett Autark-paket som tillval – äventyret kan börja!
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c’go är utrustad med 3-lågig spis, diskho och kylskåp med frysfack för semesterglassen  
• 495 QSK | Blue Lagoon

MATL AGNING

Laga mat
för hela familjen
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Riktigt gott om plats i ditt kök. Rymliga köksöverskåp och generösa lådor med SoftClose-system ger köket i c’go förbluffande stora förvaringsutrymmen • 495 FR | Sunshine

Laga mat
för hela familjen
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Enastående flexibel: bekväm sittgrupp eller ytterligare en sovplats? Sittgruppen byggs om i en handvändning  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Denna sittgrupp skapar ett färgstarkt välbefinnande  
• 495 QSK | Green Paradise

BOENDE

Kosiness 
utan avdrag
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En generös rund sittgrupp och massor av förvaringsutrymmen: Och allt finns i fyra olika klädslar • 495 FR | Sunshine
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Din c’go finns i tre olika planlösningar med barnsängar. Och om inte det skulle räcka kan du 
beställa våningsbädd med tre sovplatser som tillval • 495 QSK | Blue Lagoon

SOVA

Ha det trevligt
med utsikt

I alla planlösningar har c'go många fönster för bästa utsikt. I frontpartiet kan du välja om du vill 
ha ett stort fönster (tillval) eller hellre en trevlig myshörna utan fönster?
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Bekvämt badrum tack vare öppet tvättutrymme med stor spegel • 495 FR | Sunshine

DUSCHA

Ny start 
på dagen

Snabbt ren igen. Om du gärna duschar kan alla planlösningar komplette-
ras med duschutrustning (tillval) 
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Den mysiga liggytan går enkelt att dra ner och klättra upp i med hjälp av en stege • 525 KR | Blue LagoonMed bara ett handgrepp försvinner taksängen under taket. På detta sätt för-
vandlas sängutrymmet mycket enkelt till en sittgrupp • 525 KR | Blue Lagoon

nya c’go up
Alla sängar kan fällas upp – 
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 Så snart taksängen är undanstoppad under taket vaknar c´go till liv. Och om det är dåligt väder 

är det bara att fortsätta leken i den egna barnutrymmet • 525 KR | Blue Lagoon

Trots de kompakta måtten har c´go plats för upp till 7 bekväma sängar: mysiga våningssängar 
för barnen och en skön taksäng (200 x 140 cm) för de vuxna. Och om de inte skulle räcka till går 
det att trolla fram två ytterligare sovplatser med hjälp av den ombyggbara sittgruppen  
• 525 KR | Blue Lagoon

 
208 cm
Ståhöjd inne

Plats  
för upp  till 7 personer
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Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine

Valmöjligheter 
för inredningen

32



c’go 495 QSK | Blue Lagoon
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Stort urval

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/cgo

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.
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c’go up, Kulhamrad plåt, vit (standard)

415 QL

3 sovplatser 3 sovplatser

430 QS 475 EL

3 sovplatser

475 FR

4 sovplatser

495 FR

4 sovplatser

495 QSK

6 sovplatser

525 KR

7 sovplatser

465 KR

6 sovplatser

565 FMK

6 sovplatser

535 QSK

6 sovplatser

515 RE

4 sovplatser

Det maximala antalet sovplatser uppnås med t.ex. ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssang och tillvalsutrustning mot merpris.
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Bergsängar fulla av maskrosor i mättad, gul 
färg, doften av ängsblommor, gräs och örter 
inbjuder till en stunds vila. Och allt ackom-
panjerat av det melodiska ljudet från koskällor 
– Allgäu är kort sagt en perfekt tillflyktsort 
för hela familjen.
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Jag tycker det är så romantiskt att Arist Dethleff uppfann husvagnen för att kunna ta 
med sig familjen på sina affärsresor. Det märks också när man campar att det ligger 
mycket kärlek och erfarenhet i det. Och ingen annanstans går det att hitta så 
många familjevänliga planlösningar. Varje år testar vi en av dem in i minsta detalj 
och ger feedback om den till kollegerna. 

Anita Lorenscheit • Medarbetare för press- och offentlig kommunikation,  
energisamordning och familjeansvarig

 ª  Plats till alla barn: Stort urval av familjeplanlös-
ningar med våningssängar

 ª  Säker på resan: Föredömlig Dethleffs säkerhetsut-
rustning

 ª  Klar att starta semestern direkt tack vare omfattande 
standardutrustning

 ª  Modern inredning: Tre tidlösa klädslar att välja bland

 ª  Korta resehusvagnar med total längd på under 7 m

PLUSPUNKTER
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Äkta semester-
kärlek

Med omfattande standardutrustning, väl tilltagna 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. Säkerhetsutrustningen som är standard på 
Camper gör resan bekymmersfri: Hit hör en mängd olika moderna säkerhetskomponenter, 
som det förstklassiga märkeschassit, Octagon-axelstötdämpare och antislingerkopplingen 
AKS. Även den moderna, självjusterande AAA Premium-bromsen är standard. Den ger  
kortare bromssträcka och därmed klart högre säkerhet. 
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I Camper finns allt för att semestern ska kunna börja direkt! Vare sig det gäller varmvatten, myggnätsdörrar,  
stora panoramatak eller robusta glasfibertak, ger Camper helt enkelt mer för pengarna

I husvagnen finns allt för att semestern ska kunna börja omedelbart
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Praktiskt kök med stora lådor och utdragbart skåp • 550 ESK | Catania

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 kylskåpet. Flaskor och kryddor kan 
förvaras på bästa sätt i det praktiska ut-
dragbara skafferiet. Tallrikar, grytor och 
pannor får plats i de rymliga lådorna. 
Och dessutom: Varmvattenförsörjning 
finns som standard ombord på Camper. 

MATL AGNING

Rolig matlagning 
på semestern
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Famljevänligt. Hos Camper finns ett stort urval av planlösningar med våningssängar. En 3. våningssäng är möjligt som tillval i de flesta av modellerna • 550 ESK | Catania
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BOENDE

Så känns semester Camper vinner snabbt allas hjärtan. Hemligheten: den inre skönheten. Den är praktisk, genomtänkt 
och har boendelösningar för alla behov. De generösa stuvutrymmena gör Camper till ett perfekt 
fritidscenter för aktiva semesterfirare. Den erbjuder rikligt med plats för både familjer och för 
spontana besök. Då förvandlas sittgruppen, tack vare lättsänkt enpelarbord, enkelt till en trevlig 
dubbelsäng. Om du behöver ännu mer plats ska du titta på XL-varianterna av Camper. Som stor 
dubbelaxlad version med en bredd på 2,5 meter och en längd på 8 meter (t.ex. Camper 730 FKR)  
får du samma komfort och rörelsesfrihet som i en semesterlägenhet på hjul. 
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Det praktiska sänkbara enpelarbordet ger gott om benutrymme i sittgruppen. Även ombyggnaden till säng går extra lätt • 540 QMK | Cosmo
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Camper finns med många olika, familjevänliga planlösningar med separat barnrum och 
stora stabila våningsbäddar och bekväma 7-zons klimatreglerande madrasser. Våningsbäd-
darna 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 våningsbäddarna (inte möjligt för tillval med en 
3:e våningssäng och för modell 730 FKR). Vid våningsbäddar monterade på längden bildas 
därigenom ett stort lekutrymme i kupén, vid våningssängar monterade på tvären baktill 
blir det istället plats för ett stort garage bak för skrymmande semesterprylar. 

De bekväma enkelsängarna kan mycket snabbt förvandlas till en 
mycket stor dubbelsäng (tillval) • 550 ESK | Catania

Också till den riktigt stora familjen: Som tillval är det möjligt 
med en extra våningssäng med två sängar i stället för sittgrupp 
• 730 FKR | Bolivia

Är två våningssangar inte tillräckligt? Som tillval  
är 3. våningssäng möjlig i de flesta planlösningar  
• 540 QMK | Cosmo

SOVA

En vän till familjen
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Husvagnen erbjuder stor rörelsefrihet i badrummet – för hygien och klädbyte • 540 QMK | Cosmo Bredvid den stora sängen finns hygienutrymmet: ett toalettrum med dusch i 
alternativt utförande (tillval) • 730 FKR | Bolivia

DUSCHA

Wellness-oas
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Rosario Cherry

Bolivia Catania Cosmo

Valmöjligheter 
för inredningen
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Camper 500 QSK | Cosmo
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/camper

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.

Stort urval
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Slät plåt, Silver metallic (tillval)Slät plåt, White (tillval)

550 ESK

6 sovplatser

460 EL

3 sovplatser

470 ER

3 sovplatser

530 FSK

6 sovplatser

560 FMK

6 sovplatser

650 FMK

6 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser

740 RFK

7 sovplatser

470 FR

4 sovplatser

500 QSK

6 sovplatser

510 ER

4 sovplatser

540 QMK

6 sovplatser

Det maximala antalet sovplatser uppnås med t.ex. ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och tillvalsutrustning mot merpris.
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Oändliga vidder, en sval bris från havet, 
pittoreska bondgårdar och fyrtorn – och 
naturligtvis färsk fisk. Låt dig förtrollas av 
den fascinerande naturen i Norden.
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 ª   Rätt resevagn för var och en: Stort urval 
av planlösningar, med dubbelsängar och 
enkelsängar

 ª  Exteriör design med höga anspråk: Eleganta 
detaljer som t.ex. kromlister på sidoväggarna,  
design-bakljusramp med integrerade lampor 
och rangerhandtag i krom

 ª  Exklusiv interiördesign med stämningsfull  
belysning

 ª  Laga mat som hemma: Topputrustat Gourmet-kök med 
upplyst bakvägg

 ª  Trygg på vägen: Klar att starta semestern direkt tack vare 
omfattande standardutrustning

PLUSPUNKTER

Nomad från Dethleffs är sedan många år en trogen följeslagare för resan. Därför har vi i 
år bestämt oss för att ge den en helt ”ny kostym”. Det smarta belysningskonceptet från 
vår ”ljusverkstad” är också verkligen en highlight. Det ger ett speciellt välbefinnande för 
alla som gillar att campa. Jag är övertygad om, att även den sofistikerade standardut-
rustningen kommer att få många beundrare bland stilmedvetna husvagnsägare.

Benjamin Schaden •  Affärsområdeschef husvagnar, campare i själ och hjärta
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Erfarenhet  
lönar sig

Nomad lyser med en helt ny strålglans. Med en ljus, modern och fräsch interiördesign, 
indirekt belysning, omfattande standardutrustning och eleganta detaljlösningar är den  
en perfekt husvagn för resande med högt ställda krav.

Oavsett om det gäller en smal resevagn eller en stor lyxig boggivagn, erbjuder Nomad 
ett stort urval av genomtänkta bodelslösningar för ensamresande par. Och om det kommer 
besök, går det snabbt att ordna med extra sovplatser.
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„Semestern börjar redan vid avresan!“
Detta motto för husvagnsresor gäller i högsta grad även för Nomad, 
vars toppmoderna chassiteknik gör resan riktig avkopplande. Oavsett 
om det handlar om det förstklassiga märkeschassi, axelstötdämparna, 
antikrängningskopplingen eller den självjusterande Premium-bromsen, 
är alla komponenter optimalt anpassade till varandra och ger aktiv 
körsäkerhet. 
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Det snygga Gourmet-köket gör matlag-
ningen till ett nöje på tre gasplattor med 
elektrisk tändning. Ett praktiskt utdrag-
bart skafferi och stora lådor rymmer en 
mängd köksredskap. 

Rymligt kök med praktiskt utdragbart skafferi, stort 142 liters kylskåp och
3 gasplattor med elektrisk tändning och upplyst vägg baktill • 490 EST | Champion

MATL AGNING

Matlagning  
för alla
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Färska ingredienser förvaras i det stora kylskåpet på 142 l, där till och med vinflaskor och vattenflaskor på 1,5 l kan stå upprätt. Indirekt belysning under köksbänken ger en god översikt i de rymliga 
lådorna. Extra komfort: Varmvattenförsörjning som standard • 490 BLF | Ruby

Matlagning  
för alla
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Dethleffs presenterade sin första Nomad redan 1954. Sedan dess har husvagnen 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. Det finns tre olika klädselvarianter, vilket inbjuder till att sitta 
kvar länge. Det höjdjusterbara enpelarbordet ger härligt mycket benutrymme. Särskilda 
accenter som fönstret i ingångsdörren, indirekt belysning, smakfull möbeldesign eller tvätt-
stället i stenmaterial gör att Nomad sticker ut från vanliga husvagnar.

En stabil skjutdörr av trä avskiljer barn- och föräldrarsovrum samt boyta från varandra  
• 730 FKR | Chromo

Ett rymligt kök över hela fordonets bredd och sittgruppen intill ger perfekt boendekomfort  
• 490 BLF | Ruby

BOENDE

Komfortabelt 
nomadliv
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Passar perfekt för att sitta tillsammans och mysa, men även för att kunna sova gott: den stora rundsittgruppen i fronten • 650 RQT | Chromo
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Den stora dubbelsängen kan enkelt nås från tre sidor och kan under dagen skjutas undan, för 
att ge plats för ett större utrymme • 650 RQT | Chromo

Två 95 cm breda enkelsängar garanterar god sömn och låter sig snabbt bäddas om till en  
dubbelsäng (tillval) • 460 EL | Chromo

SOVA

Förstklassig 
sovkomfort

Förstklassig sovkomfort fås med SovGott-systemet med 7-zons madrasser i hög kvalitet 
av klimatreglerande material i alla fasta sängar och våningssängar. 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.
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I badrummet hittar du allt du behöver för att fräscha upp dig inför dagen • 490 EST | Champion Det öppna badutrymmet ger stor rörelsefrihet • 490 BLF | Ruby

DUSCHA

Rymligt badrum
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano

Valmöjligheter 
för inredningen
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Nomad 490 BLF | Ruby
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/nomad

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.

Stort urval
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460 EL

3 sovplatser

470 FR

4 sovplatser

490 BLF

3 sovplatser

490 EST

3 sovplatser

530 DR

4 sovplatser

560 RET

4 sovplatser

560 FMK

6 sovplatser

590 RF

4 sovplatser

650 RQT

4 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser

740 RFK

7 sovplatser

510 ER

4 sovplatser

Slät plåt, Silver metallic (tillval)Slät plåt, White (tillval) 

Det maximala antalet sovplatser uppnås med t.ex. ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och tillvalsutrustning mot merpris.
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Enastående utsikt över de unika bergen 
och kulinariska delikatesser som 
”schweizisk choklad” eller ”Fondue” 
gör Schweiz till ditt nästa semestermål.
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När det gäller denna husvagn skall helt enkelt allt vara exklusivt, 
och det har vi tagit hänsyn till vid utvecklingen. Och resultatet 
är detta, i alla detaljer, eleganta under av utrymme, som kan 
lova komfort och lyxig utrustning för varje årstid. Och även för 
vintercampare kan jag varmt rekommendera Exclusiv. 

Richard Angerer • Produktmanager husvagnar, fullblodscampare

 ª  Exklusiv stämning: Indirekt belysning och 
belyst köksvägg

 ª   Exklusiv design: Snygga exteriördetaljer  
som t.ex. dragkåpa, kromlister och belysta 
LED-dekorlister i förtältsidan

 ª  Välkommen: Kupé-insteg och extra bred ingångsdörr 
med fönster

 ª  Gourmet-semester helt enkelt: GourmetPlus-kök med 
fyra kraftiga brännare och stor yta för tillredning

 ª  Stort urval: Raffinerad klädsel i textil eller läder (tillval)  
som kombinationsmöjligheter till den stiliga trädekoren

PLUSPUNKTER
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Femstjärnig
camping

Ut i naturen och känn den friska vinden, men inte utan stil och utan kompromisser när det 
gäller komfort – det är Exclusiv. Fint bearbetat material, avancerade överskåpsluckor med 
dekorativa 3D-element, en dimbar, indirekt belysning och vackra detaljer förmedlar este-
tik och komfort. I kökscentret GourmetPlus finns allt som semestergourmanden behöver. 
Den dimbara belysningen i boutrymmet och nackstöden i hörnan av sittgruppen inbjuder 
till avslappning och mysiga kvällar. Och utomhus sörjer en belyst list i axelhöjd på hela 
sidoväggen för stil och stämning. Om du tycker om komfort, kommer du älska Exclusiv.
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Utomhus sörjar en belyst list i axelhöjd på hela sidoväggen för,  
att du också kan tillbringa de sköna sommarkvällarna ute
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Snabbt i väg till marknaden! Och sedan lagar vi mat som proffsen i GourmetPlus 
köket (med belyst köksvägg) • 560 FR | Castello

GourmetPlus köket med fyra krafti-
ga brännare inbjuder 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.

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

MATL AGNING

Kök för
stjärnkockar
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Den rymliga, runda sittgruppen med robust, höj-och sänkbart pelarbord bjuder in till romantiska middagar på tu man hand • 760 ER | Fascino
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Behaglig läderklädsel (tillval) och dimbara, indirekta ljuskällor skapar extra stämningsfull atmosfär  
• 560 FR | Castello

BOENDE

Ljus, lyx 
och livskvalitet

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, likt en yacht.

Tack vare en bred ingångsdörr och lågt kupé-insteg blir det komfortabelt. Mjuka och flexibla 
dynor i textil eller läder (tillval) väntar dig i sittgruppen. Genom det dimbara belysnings-
konceptet trollas en underbar atmosfär fram. 

Som tillval finns ramfönster med effektiv isolering även i minusgrader

70



Den enhetliga ljuskomposition understyckar samspeklet mellan ytor och materialer • 760 ER | Lavin
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För att uppfylla mycket högt ställda krav har vi utvecklat en exklusiv 7-zons madrass av 
klimatreglerande material – och som tillval även en följsam watergel-madrass. Den ger 
optimalt stöd för kroppen och har en underbar kyleffekt vid insomnandet. Dröm sött! 

  Den praktiska extra dynan ger gott om utrymme i axelpartiet och är 
standard i alla enkelsängar • 550 ER | Lavin

SOVA

Sova som  
på moln
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Två dörrar gör tvättrummet till ditt personliga wellness-område – med tillräcklig rörelsesfrihet och integrerat klädskåp  
• 760 ER | Lavin

DUSCHA

Wellness-oas
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Dakota Oak med moderna 3D-element Dakota Oak med integrerad LED-belysning i hög kvalitet (tillval)

Lavin Amaro Äkta läder Castello (tillval) Äkta läder Fascino (tillval)

Valmöjligheter 
för inredningen
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Exclusiv 760 ER | Fascino
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/exclusiv

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.

Stort urval
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550 ER

4 sovplatser

560 FR

4 sovplatser

650 RET

4 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser

760 DR

4 sovplatser

760 ER

4 sovplatser

Slät plåt, Silver metallic (tillval)Slät plåt, White (tillval) 

Det maximala antalet sovplatser uppnås med t.ex. ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssang och tillvalsutrustning mot merpris.
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Hänförande lätt.
Nya Coco.

Jag tycker om flexibilitet och enkelhet på re-
sor, därför är den lilla, lätta COCO helt rätt för 
mig. Fräscha färger och klara linjer, flexibla 
ombyggnadsmöjligheter och en elegant look 
gör COCO till min favorit som hemmabas på 
semestern.

Alexander Huber • Produktmanager husvagn 
och har helt och hållet CoCo som favorit

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/husvagnar/coco

eller i de separata tekniska data  
och prislistan.
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Lätthet på högsta nivå: Med endast 730 kg finns det inte plats för 
något annat än lättsam semesterglädje i Dethleffs Coco. På vårt 
kompetenscenter för husvagnar har vi därför tagit fram de mest 
effektiva lösningarna. Resultatet har blivit ett revolutionerande nytt 
konstruktionskoncept. Detta baseras på ett optimalt samspel mellan 
de enskilda komponenterna, hela vägen från chassit till väggarnas 
uppbyggnad. Coco: Gör det lätt att resa!
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cocooning + comely = 

Med mysfaktor

Äta, slappna av eller sova? Den flexibla sittgruppen förvandlas med ett 
enkelt handgrepp till hemmabio, soffa eller liggyta • Lounge | Waterfall

mysa,
ha det ombonat behaglig, vacker,

snygg, attraktiv

Som tillval till Coco finns ett stort soltak och 
markkappa
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Linjerna är tydligare, färgerna fräschare och layouten mer flexibel. Coco är ju inte som andra husvagnar • Lounge | Waterfall
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VÄNSKAP 
& FAMILJ
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”Inte utan  
min familj”

VÄNSK AP & FAMIL J

Arist Dethleffs, husvagnens uppfinnare, 
var en god familjeman. På sina affärsresor 
ville han ha familjen omkring sig. Han 
uppfann snabbt ”husbilen” så att de kunde 
resa tillsammans. Den var anpassad till 
familjens önskemål och behov. Husvagnen 
fungerade till och med som en liten ateljé 
för hustrun Fridel.

I 89 år har vi vidareutvecklat hans banbry-
tande idéer om ett rullande hem. Och hela 
tiden har en sak legat oss extra varmt om 
hjärtat: Familjerna och deras behov.

Denna intrycksfulla historia 
presenterar vi tillsammans med 
många intressanta bilder från  
89 år av husvagnstillverkning  
hos Dethleffs på vår hemsida.
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Med barn och frugan 
eller tid for två?

VÄNSK AP & FAMIL J

Semestertid är familjetid. Oavsett vad som 
gör din familj så speciell hittar du alltid 
en passande resekamrat hos oss. För i mer 
än 89 år har vi koncentrerat oss på sådant 
som familjer verkligen behöver. Bland de 
56 planlösningar som vi erbjuder finns 
säkert någon som passar dig också. Vad 
passar dig bäst – en fräsch, skandinavisk 
stil eller varma, dämpade toner? Reser du 
långa sträckor eller tar du helst kortare 
semester? Eller behöver du massor med 
plats för din stora, livliga familj? Vi har 
också tänkt på de fyrbenta familjemed-
lemmarna.

De som gillar att resa elegant väljer våra rymliga resevagnar 
med all tänkbar komfort

Din lilla vän blir väl omhändertagna på semesterresan tack 
vare vårt paket för fyrbenta passagerare (tillval)

Många barn? 22 barnkammarplanlösningar och upp till åtta 
mysiga sängar som tillval
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Ord måste följas  
av handling

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Äntligen lov: Vi gör det möjligt 

för behövande familjerna att 

kunna få en campingsemester

Tomten besöker varje år barn-hem ...

... och barnavdelningar på barn-
sjukhus och gör så att barnens 
ögon tindrar

En god vän stöttar även vid problem. 
Och i campingfamiljen hjälper man alltid 
varandra om det går. Därför stöttar vid 
projekt, som hjälper behövande familjer. 
Till exempel genom att erbjuda ett avbrott 
i vardagen för att kunna njuta av en kost-
nadsfri campingsemester.

Hjälp till du också! Fyll på Family sparbös-
san hos vår återförsäljare eller ge en gåva 
så att vi får möjlighet att hjälpa ännu fler 
familjer.

Dethleffs Family Fond
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

VÄNSK AP & FAMIL J
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TILLFÖRLITLIGHET
& SERVICE
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Husvagnens 
födelseort

TILLFÖRL ITL IGHET

 ”Ständigt bättre” är mottot som präglar Dethleffs produktion. Toppmodern teknik och erfarna, motiverade medarbetare garanterar genomgående hög kvalitet

Arist Dethleffs var en typisk ”Mächeler”, – det är namnet i Allgäu på en uppfinnare, med 
hjärta och sinne. Hantverk är en tradition här, så det är inte konstigt att Isny är husvag-
nens födelseort. I över 89 år har vi fortsatt visionen av ”husvagnen” i Isny. På den tiden, 
som nu, är fokus på fordonens tillförlitlighet – komponenter av hög kvalitet, noggrann till-
verkning och konstanta kvalitetskontroller säkerställer att du alltid kan lita på ditt fordon 
”Made in Allgäu”.
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Laga mat som proffsen i GourmetPlus-köket (i Exclusiv)Med flexibelt lagrade ribbor och ergonomiska 7-zons 
madrasser sover du (nästan) som på moln

Med alla  
bekvämligheter

TILLFÖRL ITL IGHET

I ditt rullande hem ska du ha det lika be-
kvämt som hemma. Med SovGott-systemet 
får du garanterat vilsam nattsömn. 

Även när du lagar mat, behöver du inte 
kompromissa på semester. I Gourmet- 
köket finns allt du behöve för att laga bra 
semestermåltider. Efter det gäller den 
gamla campingregeln: den ena lagar 
maten, den andra diskar…
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I alla väder
TILLFÖRL ITL IGHET

Allgäu är känt för sina stränga vintrar – och 
här har vi funnits sedan 1931! Eftersom vi 
fortfarande har riktiga vintrar vet vi precis 
vad man behöver vid vintercamping. Alla 
husvagnar från Dethleffs är vinterdugliga 
som standard. Våra noggrant genomtänk-
ta vinterkomfortpaket gör din husvagn 
vinteranpassad och enastående lämplig 
för krävande användning i snö och is. 
Den vinteranpassade utrustningen (tillval) 
håller husvagnen behagligt varm inomhus 
även under gnistrande kalla vinternätter.

Läs mer om våra vintervagnar på: 
www.dethleffs.se

Vinterduglig: innebär att husvagnens innerut-
rymmen kan värmas upp till och hållas vid 
20 °C om utetemperaturen är 0 °C. 

Vinteranpassad: En helt kylt husvagn måste 
vid –15 °C inom fyra timmar kunna värmas 
upp till +20 °C.
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Var så säker!
TILLFÖRL ITL IGHET

AAA Premium-broms ger kortare bromssträcka

Upp till 5 meter kortare bromssträcka

Dethleffs säkerhetspaket som tillval med säkerhets-koppling, crash-sensor och brandvarnare för 
maximal säkerhet 

Din säkerhet är viktig för oss, det är därför vi använder de mest tillförlitliga fordonskom-
ponenter från märkesproducenter, som vi litar på i många år. Så är alla våra husvagnar  
utrustade till tempo 100. Och med Dethleffs säkerhetspaketet som tillval kan du gå ett 
steg längre när det gäller säkerhet – med säkerhetskoppling, crashsensor och brandvarnare.
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I trygga 
händer

TILLFÖRL ITL IGHET

Vi kommer inte att lämna dig i regnet. Detta säkerställs genom ett slitstarkt tak av  
förstärkt glasfiber (GFK), som motstår storm och hagel, hela fordonets högkvalitativa  
konstruktion och Dethleffs täthetsgaranti.

Dethleffs lämnar sex års garanti för husvagnens täthet genom regelbundna, årliga tester 
(mot avgift). Vid den årliga inspektionen i din Dethleffs-verkstad får du en testsigill.

Din Dethleffs-servicepartner utfärdar ett certifikat för husvagnens täthet Garanterat gott humör även i händelse av regn: Här läcker garanterat inget vatten in

94



Alltid värt ett besök

im Allgäu

Upplev Dethleffs 
på nära håll

SERVICE

Motiverade medarbetare, material i hög kvalitet och fortlöpande kvalitetskontroller ser till att 
du får njuta av ditt fordon så länge som möjligt

Dethleffs har en av de största produktionsanläggningarna för fritidsfordon i Europa. Titta in och 
upplev vår produktion som vi gärna visar upp

I Isny i vackra Allgäu kan du besöka platsen där ditt rullande hem föddes. Under en rundtur 
på fabriken och ett besök i vårt utställningscenter får du lära dig allt om vad ”fair” kvalitet 
från Isny innebär. Besök oss! Gör en rundtur på fabriken och upplev hur en Dethleffs kom-
mer till. Få mer information om detta av din återförsäljare.
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Finns alltid  
till för dig!

SERVICE

När du väljer din semesterkompanjon hjälper vi gärna till. Omkring 330 kompetenta Dethleffs- 
återförsäljare ser fram emot dig och dina speciella semesterönskemål – säkert också i ditt 
område! Och hos Dethleffs servicepartners är ditt fordon alltid i goda händer för inspek-
tioner, reparationer eller om du behöver en reservdel. Tack vare det omfattande Dethleffs 
reservdelslager, levereras delarna snabbt. Och låt oss börja igen på en stor resa!

Kunderna uppskattar vår höga kvalitet och 
goda service. Det är ingen slump att vi 
regelbundet hamnar högt upp i olika kun-
dundersökningar, inte minst när det handlar 
om kundnöjdhet

Hos din närmaste Dethleffs-återförsäljare får du kompetent rådgivning. Titta in när det passar dig!
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Dubbelt prisbelönt  
för tillförlitlighet

SERVICE

Som kund är du i trygga händer hos oss 
– detta understryks av det tyska fairnes-
spriset som vi, som första husbilstillverka-
re, nu blivit tilldelad två år i rad. 

Men vad betyder ”fairness”? Kanske bara 
att du alltid kan lita på oss. Trogen vårt 
löfte – som vän till familjen. 

Att våra kunder tänker likadant bekräftas 
av utmärkelser i kategorierna Värde för 
pengarna och Pålitlighet. Vi säger tack!
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SERVICE

Välinformerade 
alltid och överallt

Du hittar nyheter om Dethleffs och  
camping online på vår webbplats  
www.dethleffs.se.

Där kan du prenumerera på vårt regel-
bundna nyhetsbrev med information om 
intressanta datum och nyheter. 
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Tack för hjälpen med dekorationerna av våra fordon: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG, 
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Foto: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock

Tack för att du är intresserad av våra husvagnar. Vi skickar gärna mer information om Dethleffs. 
Fråga din Dethlefs återförsäljare eller läs mer på www.dethleffs.se.

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen visar ibland dekorde-
taljer 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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