
Husvagnar 2021S





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

Hjärtligt välkommen

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

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

på internet i tekniska specifikationer

film onlineför dessa fordon kan vi erbjuda 
en 360 graders ”rundtur” online



MED JUBILEUMSPAKET

C’JOY  – 
JU MINDRE 
DESTO ROLIGARE

C’JOY
Mindre vikt, lägre pris – största 
möjliga nöje. Den har allt du 
behöver för att uppleva den 
stora friheten.

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

SIDA 6 SIDA 16

CAMPER – 
FAMILJE- 
HUSVAGNEN

CAMPER 

Perfekt resesällskap för famil
jer tack vare ett stort urval  
av våningssängsplanlösningar 
och stora förvaringsytor.

SIDA 32

NOMAD – 
ERFARENHET  
LÖNAR SIG

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

SIDA 42

Dethleffs modellöversikt  
husvagnar

C’GO & C’GO UP – 
HUSVAGNAR TO 
GO

AERO –  
COMEBACK FÖR 
EN KLASSIKER

SIDA 28

AERO
Luftig, lätt skandinavisk interiör
design, med fem olika planlös
ningar och omfattande “90års” 
jubileumspaket.
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VÄNSKAP OCH 
FAMILJ

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

I TRYGGA HÄNDER
En pålitlig och schysst partner – 
även efter köpet.

SIDA 66 SIDA 72

TILLFÖRLITLIGHET  
& SERVICE

SIDA 52 SIDA 62

BEDUIN SCANDINAVIA 
Elegant design, utrustad  
med all komfort och mycket 
extrautrustning.

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

COCO –  
HÄNFÖRANDE 
LÄTT 

BEDUIN  
SCANDINAVIA –
DESIGN,  
KOMFORT OCH 
UTRYMME PÅ  
SEMESTERN
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 ª  En perfekt instegsmodell: mycket förmånligt 
pris komplett med allt du behöver

 ª  Trånga passager är inga problem: en av de  
smalaste husvagnarna i sin klass med 2,12 m

 ª  Låg vikt: så lätt att du får dra den med vanligt 
Bkörkort (beroende på dragfordonet)

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

 ª  Du behöver inte avstå från något: gott om förvaringsut
rymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med allt 
som behövs

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 ”krimskrams”, men 
har ändå allt som jag behöver. 

Marcus Hengge • Marketing, älskar bergen

PLUSPUNKTER
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BOENDE

Så ska en  
semester vara

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
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Du behöver inte lämna något hemma. C´joy har gott om plats för semestergarderoben och alla saker som behövs på semestern. I de många förvaringsutrymmena 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

9

C’
JO

Y



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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KÖK

Litet men  
ändå stort kök

c’joy har ett 81 liters kylskåp och ett frysfack på 10 liter • 480 QLK | Clipper  
(undantaget 420 QSH: 142 liters kylskåp och 15 liters frysfack)

Kompakt men praktiskt: kök med 3lågig spis, vask av rostfritt stål och generösa förvaringsutrymmen 
• 420 QSH | Portobello
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SOVRUM

Äntligen avkoppling

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

Vad skönt att äntligen få koppla av och väckas av morgonsolens strålar. De båda enkelbäddarna kan som tillval 
förvandlas till en stor dubbelbädd med ett par enkla handgrepp • 460 LE | Portobello
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BADRUM

Uppfriskande

I c’joy behöver du inte hoppa över morgonduschen. Här gör man sig enkelt fräsch inför den nya dagen  
• 460 LE | Portobello

c’joy har ett tvättställ av rostfritt stål med elegant design • 410 QL | Portobello

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

eller i separata tekniska data
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Stort urval

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippelvåningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

410 QL

3 sovplatser

420 QSH

3 sovplatser

460 LE

3 sovplatser

480 QLK

7 sovplatser

Kompakt,  

lätt och plats  

för upp till  

7 personer!
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 ª  Något för alla: planlösningarna erbjuder ett 
stort urval för både små och stora familjer

 ª  Fräsch look: snygg och modern inredning samt 
färgglada klädslar för alla smaker

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

 ª  Du behöver inte lämna något hemma: gott om  
förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att  
du kan ta med allt som du behöver

 ª  Låg totalvikt: så lätt att du får dra den med vanligt  
Bkörkort (beroende på dragfordonet)

PLUSPUNKTER

Förvaringsytor under semestern är A och O för mig. I det fallet har 
c’joy övertygat mig. Tack vare många praktiska hyllor och lådor 
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
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BOENDE

Fantastiskt  
mysig

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
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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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Riktigt gott om plats i ditt kök. Rymliga köksöverskåp och generösa lådor med SoftClosesystem ger köket i c’go förbluffande stora förvaringsutrymmen • 495 FR | Sunshine



KÖK

Laga mat för  
hela familjen

c’go är utrustad med 3lågig spis, diskho och kylskåp med frysfack för 
semesterglassen • 495 QSK | Blue Lagoon

Köket i c’go har modern design och mycket plats för allehanda köksutrustning • 525 KR | Blue Lagoon
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SOVRUM

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?

Din c’go finns i tre olika planlösningar med barnsängar. Och om inte det skulle 
vara tillräckligt kan du beställa våningssäng med tre sovplatser som tillval 
• 495 QSK | Blue Lagoon
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BADRUM

Ny start  
på dagen

Bekvämt badrum tack vare öppet tvättutrymme med stor spegel • 495 FR | Sunshine

Snabbt ren igen. Om du gärna duschar kan alla planlösningar kompletteras  
med duschutrustning (tillval)

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

eller i separata tekniska data
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Den mysiga taksängen går enkelt att dra ner och klättra upp i med hjälp av en stege • 525 KR | Blue Lagoon

Alla sängar  
kan fällas upp

C’GO UP

Med bara ett handgrepp försvinner taksängen under taket. På detta  
sätt förvandlas sängutrymmet mycket enkelt till en sittgrupp  
• 525 KR | Blue Lagoon

208 cm  ståhöjd  inne

24



 
 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 det 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 det inte skulle räcka till går 
det att trolla fram två ytterligare sovplatser med hjälp av den ombyggbara sittgruppen  
• 525 KR | Blue Lagoon

Plats  
för upp  till 7 personer
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Stort urval

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippelvåningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

415 QL

3 sovplatser 3 sovplatser

430 QS 475 EL

3 sovplatser

475 FR

4 sovplatser

495 FR

4 sovplatser

525 KR

7 sovplatser

465 KR

6 sovplatser

565 FMK

6 sovplatser

535 QSK

6 sovplatser

495 QSK

6 sovplatser

c’go up, Kulhamrad plåt, vit (standard)
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 ª  Topputrustad tack vare “90års” jubileums 
paketet som standard. Bland annat med 
70 cm bred ingångsdörr med fönster, 17 tums  
aluminiumfälgar, varmvattenförsörjning och 
mycket mer.

 ª  Något att bli förälskad i: trendig Lifestyle för alla 
som vill ha det modernt

 ª  Raffinerade planlösningar: uppfyller alla boendekrav

 ª  Förberedd för vintercampingen – med Dethleffs  
vinterkomfortpaket (tillval)

 ª  Skyddar mot vädrets makter: tak, front och bakparti av 
motståndskraftig GFK

PLUSPUNKTER

AERO har ett luftigt designkoncept med sina rundade kanter och 
ljusa, fräscha färger i skandinavisk look. Det övertygade mig 
direkt eftersom jag själv är designer. Dessutom har den med 
”90års” jubileumspaketet även mycket standardutrustning.

Monika Weber • marknadsförare och designer,  
med ett stort hjärta för husvagnar
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Enkelsängarna kan, som tillval, med ett par enkla handgrepp omvandlas till en stor liggyta • 510 ER | Skagen

Kompakt badrum i ljusa färger med vackra, praktiska detaljer som den  
integrerade handdukshållaren och det praktiska badrumsskåpet med spegel  
• 510 ER | Skagen

Enkel, ljus och  
imponerande design

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

eller i separata tekniska data
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Luftig, skandinavisk design och en omfattande jubileumsutrustning i garanterad Dethleffskvalitet. Aero finns i tre moderna, fräscha klädslar: Fyn, Skagen och Visby • 510 ER | Skagen
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 ª  Plats till alla barn: Stort urval av  
familjeplanlösningar med våningssängar

 ª  Bra standardutrustning: klar att starta semestern 
direkt tack vare omfattande standardutrustning

 ª  Säker på resan: föredömlig Dethleffs  
säkerhetsutrustning

 ª  Elegant exteriördesign: designbakljusramp med  
integrerade lampor för en stilfull elegans

 ª  För alla behov: även korta resevagnar under 7 meter  
finns i utbudet

PLUSPUNKTER

Jag tycker det är så romantiskt att Arist Dethleffs uppfann husvagnen för att kunna  
ta med sig familjen på sina affärsresor. Det märks också i fräscht omarbetade  
Camper 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. Den nya  
designen – både på insidan och utsidan – övertygar helt och hållet.

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

Så ska en  
semester vara

Gott om plats i rundsittgruppen gör att både stora och små semesterfirare trivs  
• 730 FKR | Galaxy

Gemytlig interiördesign med ljust trä kännetecknar vår vän i familjen • 560 FMK | Cloud
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Famljevänligt. Hos Camper finns ett stort urval av planlösningar med våningssängar. En 3:e våningssäng är möjligt som tillval i de flesta modeller • 550 ESK | Mount
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Det praktiska höjdjusterbara enpelarbordet ger gott om benutrymme i sittgruppen. Även ombyggnaden till säng går extra lätt • 560 FMK | Cloud
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KÖK

Rolig matlagning  
på semestern

Praktiskt kök med rymliga lådor och utdragbart skåp • 550 ESK | Mount

I de rymliga lådorna och i överskåpen får allt som behövs för det individuella semesterköket sin plats  
• 730 FKR | Galaxy
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SOVRUM

En vän i familjen

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

Den stora tvärställda sängen vid ingången  
ger gott om plats för tid för två  
• 500 QSK | Galaxy

Anpassat till den stora familjen: som tillval är det möjligt 
med en extra våningssäng med två sängar i stället för 
sittgrupp (beroende på planlösning) • 730 FKR | Galaxy
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BADRUM

Wellnessoas

Camper kan, med det kompakta badrummet, erbjuda allt för att kunna hålla sig fräsch under semestern  
• 550 ESK | Mount

Bredvid den stora sängen finns hygienutrymmet: ett duschrum med toalett  
• 730 FKR | Galaxy

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

eller i separata tekniska data
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Galaxy Mount

Stort urval

Rosario Cherry

Cloud
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippelvåningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

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

Slät plåt, Silver metallic (tillval)Slät plåt, White (tillval)
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 ª  Något för alla: stort urval av resevagnar, 
dubbelsängar och enkelsängar

 ª  Anspråksfull exteriördesign: med eleganta 
detaljer som t.ex. kromlister på sidoväggarna, 
designbakljusramp med integrerade lampor 
och rangerhandtag i krom

 ª  Gemytlig atmosfär: exklusiv och elegant  
interiördesign med stämningsfull belysning

 ª  Laga mat som hemma: topputrustat gourmetkök  
med upplyst vägg i bakgrunden

 ª  Bra standardutrustning: 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 stan 
dardutrustningen kommer att få många beundrare bland stilmedvetna husvagnsägare.

Benjamin Schaden • Divisionschef husvagnar, campare i själ och hjärta
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BOENDE

Komfortabelt  
nomadliv

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
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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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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



KÖK

Stort kök med  
“bättre fokus”

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

Här är det gott att leva – vid en gemensam frukost i den kombinerade  
bo/matdelen, genomflödad av ljus • 490 BLF | Ruby
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SOVRUM

Förstklassig  
sovkomfort

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

48



BADRUM

Rymligt badrum

Göra sig fräsch för en ny dag. I badrummet finns allt du behöver • 490 EST | Champion

Det öppna badutrymmet ger stor rörelsefrihet • 490 BLF | Ruby

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

eller i separata tekniska data
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Stort urval

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Slät plåt, Silver metallic (tillval)Slät plåt, White (tillval)Kulhamrad plåt, vit (standard)

530 DR

4 sovplatser

560 FMK

6 sovplatser

760 ER

4 sovplatser

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippelvåningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

460 EL

3 sovplatser

470 FR

4 sovplatser

490 BLF

3 sovplatser

490 EST

3 sovplatser

510 LE

4 sovplatser

560 RET

4 sovplatser

590 RF

4 sovplatser

650 RQT

4 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser

740 RFK

7 sovplatser

760 DR

4 sovplatser

510 ER

4 sovplatser

51

N
O

M
A

D



5252



 ª  Kom ombord: husvagnslegenden från 
1956 från husvagnens uppfinnare finns  
på vägen igen

 ª  Skandinaviskt designsmycke med en exklusiv 
känsla: överskåp i äkta trähandtag och dekor  
i naturfiltslook

 ª  Kombinerad kökspower som standard: komplett 
utrustad med både kokplattor och gasolugn

 ª  Perfekt värme även vid minustemperaturer:  
förstklassig vattenburen värme och golvuppvärm
ning ger skön värme i hela husvagnen

 ª  Perfekt rustad: Beduin Scandinavia erbjuder 5stjärnig  
camping både sommar och vintertid

PLUSPUNKTER

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 i skandinavisk design, som kan lova komfort och elegant  
utrustning för varje årstid. Och speciellt för vintercampare kan jag varmt  
rekommendera Beduin Scandinavia.

Richard Angerer • Produktmanager husvagnar, fullblodscampare
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BOENDE

På resa i en elegant  
husvagn

Elegant klädsel och indirekta ljuskällor skapar extra stämningsfull atmosfär • 690 BQT | Tarragona

Som tillval finns ramfönster med effektiv isolering även i minusgrader
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Den enhetliga ljuskomposition understryker samspelet mellan ytor och material. Den rymliga rundsittgruppen med förstklassig stoppning inbjuder till avkoppling • 590 RK | Amposta
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I detta kök fattas inget: utdragbart skafferi, 175 liters kylskåp inkl. 31 liters frysfack med gott om plats för allt som får 
hjärtat att klappa högre för en finsmakare i köket • 740 BFK | Amposta

Lyxigt kök 
för finsmakare

KÖK

Rymligt utrymme i köket – det får man i planlösningar med köket i fronten  
• 670 BET | Tarragona
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Laga lyxiga måltider i köket – med upplyst köksvägg och komplett spis – lagar vi mat som proffsen 
• 650 RE | Amposta

Den stora mittsittgruppen med sittbänk mittemot har ett stabilt, höjdjusterbart enpelarbord. 
Och där avnjuter man det som precis trollats fram i köket • 740 BFK | Amposta
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SOVRUM

Sova som  
på moln

De bekväma enkelsängarna garanterar en skön sömn. Och intill finns det rymliga 
hygienutrymmet över hela fordonsbredden • 670 BET | Tarragona

En stor dubbelsäng i Beduin Scandinavia ger plats för att mysa • 690 BQT | Tarragona
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BADRUM

Wellnessoas

Ett stort badrum över hela fordonsbredden med integrerad dusch ger stor plats för en god start på dagen  
• 690 BQT | Tarragona

Dags att duscha? Det fällbara tvättstället försvinner platsbesparande in i väggen  
• 740 BFK | Badalona

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se/beduin-scandinavia

eller i separata tekniska data
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Stort urval

Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak
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Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippelvåningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

540 QMK

6 sovplatser 7 sovplatser

590 RK 650 RE

4 sovplatser

650 RFK

7 sovplatser

740 BFK

7 sovplatser

690 BQT

4 sovplatser

670 BET

3 sovplatser

Slät plåt, White (tillval) Slät plåt, Silver metallic (tillval)
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HÄNFÖRANDE 
LÄTT.
Coco LOUNGE.

Jag tycker om flexibilitet och enkelhet på  
resor, 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, 
har helt och hållet CoCo som favorit

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

eller i separata tekniska data
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Lätthet på högsta nivå: med endast 777 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

Som tillval till Coco finns ett stort soltak  
och markkappa

krypa ner och ha det 
mysigt behaglig, vacker, snygg, 

attraktiv
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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

66



67



VÄNSK AP OCH FAMIL J

”Inte utan min familj”
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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. Husvagnen fungerade 
till och med som en liten ateljé för hustrun 
Fridel.

I 90 år har vi vidareutvecklat hans  
ban brytande idéer om ett rullande hem.  
Och hela tiden har en sak legat oss extra 
varmt om hjärtat: familjen och dess  
olika behov. Par som reser själva, den 
unga familjen eller globetrottern: bland 
våra 59 olika planlösningar hittar alla en 
lämplig reskamrat.

Att Arist Dethleff uppfann livet 
med husvagn för 90 år sedan, firar 
vi med många olika kampanjer: 
www.dethleffs.se
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Äntligen lov: Vi gör det möjligt  

för behövande familjer att kunna  

få en campingsemester

Ord måste följas  
av handling

VÄNSK AP OCH FAMIL J

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

Vi glädjer oss över varje bidrag, även 
små, som går till att hjälpa behövande 
familjer i våra projekt. 

Dethleffs Family-stiftelse
AristDethleffsStr. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 9870
dethleffshilftkindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de
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Tomten besöker varje år barnhem ...

... och barnavdelningar på  
barnsjukhus och gör så att  
barnens ögon tindrar
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TILLFÖRLITLIGHET  
& SERVICE
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Med alla bekvämligheter
TILLFÖRL ITL IGHET

På internet finns mycket mera information om Dethleffs Sovgottsystem.  
Ta en titt på: www.dethleffs.se

AirPlus ventilerar bakom överskåpen och förhindrar därmed bildning av kondensvatten

Med flexibelt lagrade ribbor och ergonomiska 7zons madrasser sover du (nästan) som på moln

När varmluft kyls ner hastigt, bildas fukt – i en husvagn främst på ytterväggar, när det  
är mycket kallt ute. Med AirPlussystemet bakventilerar vi överskåpen och bygger därmed  
in en luftcirkulation som gör att kondensvatten aldrig hinner bildas. Resultatet: Sund 
inomhusluft utan mögelbildning eller fuktfläckar. 

I ditt rullande hem ska du ha det lika bekvämt som hemma. Dethleffs Sovgottsystem 
garanterar en utvilande sömn.
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I alla  
väder

TILLFÖRL ITL IGHET

Mycket mer information om våra vintervagnar hittar du på  
www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/vinterspecialisten/

Vinteranpassad: betyder att en temperatur på 20 °C alltid kan hållas inomhus 
vid en temperatur på 0 °C utomhus. 

Vinterduglig: en helt kylt husvagn måste vid –15 °C inom fyra timmar kunna 
värmas upp till +20 °C.

Allgäu är hemorten för stränga vintrar – och sedan 1931 även företagets hemvist!  
Alla Dethleffs husvagnar är vinterdugliga som standard. Den vinterdugliga utrust
ningen (tillval) håller husvagnen behagligt varm inomhus även under gnistrande 
kalla vinternätter. Med denna vinterbonade utrustning blir det varmt och skönt i din 
husvagn även under bitterkalla nätter.

En semesterlägenhet precis intill skidbacken, lika härligt varmt som hemma

Känn dig säker under den kalla årstiden i en vinterbonad husvagn med vinterkomfortpaket  
från Dethleffs som tillval
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Helt säkert!
TILLFÖRL ITL IGHET

Din säkerhet är viktig för oss, därför använder vi de tillförlitligaste fordons
komponenterna, från varumärkestillverkare som vi arbetat med under 
många år och har förtroende för. Därför har också alla våra husvagnar 
Tempo 100godkännande. Och med Dethleffs säkerhetspaket som tillval 
kompletteras säkerheten ytterligare – med antisladdkoppling, krocksensor 
och brandvarnare.

För komplettering finns Dethleffs säkerhetspaket som tillval. Med antisladdsystem,  
krocksensor och brandvarnare ger det dig maximal säkerhet

AAA Premiumbroms ger kortare bromssträcka

Upp till 5 meter kortare bromssträcka
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Alltid värt ett besök

im Allgäu

Dethleffs alltid  
i närheten

TILLFÖRL ITL IGHET

I underbart vackra Allgäu har du möjlighet att lära känna ”födelsestaden” för ditt  
rullande hem. Här finns en riktig hantverkstradition, därför är det inte så konstigt att  
husvagnen har sina rötter härifrån. Sedan 90 år har fordonets tillförlitlighet varit i  
centrum. Förstklassiga komponenter och ständiga kvalitetskontroller gör att du alltid  
kan känna dig trygg med ditt fordon ”Made in Allgäu”. 

Dethleffs är en av de största produktionsanläggningarna för fritidsfordon i Europa

Motiverade medarbetare, förstklassiga material och ständiga  
kvalitetskontroller gör att du får glädje av ditt fordon under lång tid
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Prisbelönt  
tillförlitlighet

SERVICE

Hos din närmaste Dethleffsåterförsäljare får du kompetent rådgivning. Titta in när det passar dig!

”Fairnesspriset”, som vi vunnit för tredje 
året i rad gör oss, i kombination med många 
andra utmärkelser från kunder, mycket 
stolta. Och det bevisar att kunden känner 
sig trygg med Dethleffs även efter köpet. 

Vi säger tack!
Men vad innebär egentligen ”fair” för oss? 
Att du kan lita på oss och på våra partners. 
Våra cirka 330 Dethleffs försäljnings och 
servicepartners. 
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Vi finns alltid  
där för dig!

SERVICE

Följ oss på Instagram för spännande  
reseäventyr och ta dig en titt på våra  
nya modeller. Då får du den rätta semester
känslan. Besök även gärna vårt community 
på Facebook. Här finns allt aktuellt från 
Dethleffs, spännande tävlingar och nyheter 
om Dethleffs modeller. 
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Tack för ditt intresse för våra husvagnar. Din återförsäljare ger dig gärna mer information om vårt 
modellprogram. Fråga din Dethleffs återförsäljare eller läs mer på www.dethleffs.se

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen visar ibland dekor
detaljer som inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden och specialutrustningar som levereras 
mot pristillägg. Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns i tekniska data. Färgavvikelser 
kan uppstå av trycktekniska skäl.

Tack för hjälpen med dekorationerna av våra fordon:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dmdrogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

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