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Hjärtligt välkommen  
i Dethleffs-familjen 

Tekniska detaljer, information om originaltillbehör och mycket mer hittar 
du via följande symboler: 

”Inte utan min familj” – det var drivkraften för Arist Dethleffs som  
grundade vårt företag och uppfann husbilen för att hans familj skulle 
kunna följa med på hans långa affärsresor. 

Denna omtanke om familjen präglar fortfarande vårt arbete varje dag. 
Vårt främsta mål är att ge dig, kära Dethleffs-vän, möjlighet till unika 
semesterupplevelser på fyra hjul. Dethleffs är en pålitlig och schysst  
partner och har belönats med pris för sin hederlighet tre år i rad 
(”Deutschen Fairness-Preis” 2017, 2018, 2019).

i tekniska specifikationer

film online

www.dethleffs.se

Här finns vi alltid med aktuella materiel och uppdateringar 

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

TREND –  
ALLVETAREN
Inte bara häftig på vägen utan 
även en fullträff för familjen.

GLOBEBUS –  
KOMPAKT OCH SMIDIG
Perfekt för körning i trånga 
gränder eller på kurviga  
bergsvägar.

PULSE – HUMÖRET STIGER,  
VARDAGSBEKYMREN FÖRSVINNER.
Res i takt med tidens puls tack vare 
stämningsfullt ljuskoncept och hög 
lastvikt.

PULSE CLASSIC 90 –  
TAR YTTERLIGARE ETT STEG FRAMÅT
De välkända Pulse-attributen  
kombinerade med en omfångsrik 
”ready to go” utrustning.

SIDA 16 SIDA 38 SIDA 50 SIDA 62

Dethleffs  
modellöversikt husbilar

JUST 90 –  
ALLT FÖR ATT KOMMA IGÅNG
Just all you need: det viktigaste
för en avkopplande resa finns 
på plats. 

SIDA 6

JUBILEUMSMODELLJUBILEUMSMODELL
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GLOBETROTTER XXL A –  
365 DAGARS LYX  
XXL alkoven innebär lyxutrustning 
och största möjliga privata sfär.

GLOBELINE –  
KOMFORT OCH SÄKERHET 
Fantastiska köregenskaper tack 
vare det modernaste Mercedes 
förarassistanssystemet.

ALPA –  
TID FÖR TVÅ
Husbil med bästa möjliga ut-
rymme för ”ensamresande par”.

SIDA 66 SIDA 84 SIDA 106

ESPRIT –  
ÅRET OM HUSBILEN
Esprit kombinerar uttrycksfull, 
modern design med komfort  
i lyxklass.

SIDA 74 SIDA 94

ÅRET OM HUSBIL MED DUBBELGOLV

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 – 
VÄGEN TILL LYXKLASSEN
Det omfattande jubileumspaketet 
”Edition 90” har allt du kan önska.

JUBILEUMSMODELL

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

SIDA 118

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

SIDA 124

90 ÅR MED DETHLEFFS
Pionjären och uppfinnaren  
av en bransch firar jubileum.

SIDA 120
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HALVINTEGRERAD
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 ª  Attraktiv ”Ready to Go” standardutrustning 
till attraktivt jubileumspris 

 ª  Alla halvintegrerade modeller kan fås med  
taksäng som tillval

 ª  LED-spotlights i sittgrupp- och sängdelen  
inkl. touchfunktion och USB-anslutning

 ª Sidoväggar, bakdel och tak i GFK

 ª  70 cm bred ingångsdörr med fönster och centrallås

 ª  Ny T-huv med fönster i dynamisk design

 ª  Fräsch och modern design

PLUSPUNKTER

Det finns nog inget bättre sätt att komma in i Dethleffs värld! 
Just 90 har allt som behövs för att campingen ska bli smidig.  
Kliv in, kör iväg och upplev helt enkelt campinglivet. 

Christian Herrmann • Marketing
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BOENDE

Just all you need

Helt enkelt snyggt: handtagslösa överskåpsluckor med dekorrand, rikligt med ljus trädekor samt vita avläggningsytor 
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Fräscht, modernt och dessutom med allt som krävs för att kunna resa 
bekymmersfritt. Även ett stort 142 liters kylskåp ingår som standard

8



Modern och bekväm: jubileumsinredning i moderna grå nyanser, LED-spotlights i sittgrupp och sovrum med touch-funktion för en behaglig (belysnings)-atmosfär  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
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Vad blir det för gott? I det lilla, snygga köket saknas inget som behövs • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan



I de rymliga köksskåpen finns tillräckligt med plats för stekpannor och grytor  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Det är bara att sätta igång med matlagningen. Den 2-lågiga spisen har en 
praktisk, fällbar övertäckning och elektrisk tändning

KÖK

Enkelt och läckert 
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Bekvämt och praktiskt: dubbelsängen går att komma åt från tre sidor • T 7052 DBL

Stor mysplats: de sköna enkelsängarna kan enkelt också kombineras till en 
dubbelsäng • T 7052 EB

SOVRUM

Sova gott  
helt enkelt 
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Plats finns: toalettrum och duschkabin kan kombineras till ett stort badrum • T 7052 DBL

BADRUM

Börja dagen  
enkelt och bra 

Ljust och modernt toalettrum med en praktisk spegel som kan 
flyttas i sidled och mycket lagringsutrymme • T 7052 EB
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Se Just 90 i rörliga bilder.  
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/just90-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/just90 eller i 
separata tekniska data och prislistan

Rosario Cherry

Metropolitan

Stort urval
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De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris.

5 sovplatser

T 6812 EB

5 sovplatser

T 7052 DBM

5 sovplatser

T 7052 DBL

5 sovplatser

T 7052 EB

5 sovplatser

T 7052 EBL

5 sovplatser

T 6752 DBL

Vit (standard)
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HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD
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 ª  Erbjudas i Sverige som kampanjmodell 
”Trend for Sweden” med extra mycket 
utrustning inkluderad i priset

 ª  Stort garage bak som oftast är passande 
för elcykel

 ª  Alla halvintegrerade modeller kan fås med 
taksäng (ingår i Trend for Sweden)

 ª  Fuktsäker LifeTime-Smart byggnadsteknik

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack och integrerad ugn 
(ingår i Trend for Sweden) 

 ª  70 cm bred ingångsdörr med kupé-insteg

 ª  Badrum i fräsch och modern design

 ª  En tillåten totalvikt på 3,5 ton innebär stora lastviktsreserver 
även om fordonet är registrerad för fyra personer

 ª Harmoniskt belysningskoncept Light Moments (tillval)

PLUSPUNKTER

Den perfekta familjeföljeslagaren! Trend har plats för  
hela familjen och ännu bättre plats för en utflykt för två.  
Allt som behövs för resan finns redan på plats och du  
kommer också långt med bara ett B-körkort.

Julia Kugler • Försäljare och Outdoor-specialist
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Denna halvintegrerade husbil har  
utmärkta köregenskaper. Det sportiga 
intrycket understryks av det dynamiska 
förarhytts-taket (stort, öppningsbart  
fönster, ingår i Trend for Sweden) och 
modern formgivning. Men det som 
främst utmärker Trend är de funktionella 
lösningarna. Modellen är som standard 
utrustad med Dethleffs sänkta bakparti 
och stora bakre lastutrymmen med en 
höjd på upp till 115 cm som är åtkomliga 
via luckor på både vänster och höger sida. 
Den ovanligt breda (70 cm) bodelsdörren 
med kupé-insteg ger extra hög komfort.

T 7057 DBL | Virginia Oak | Torcello

Trend 
Halvintegrerad
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Upplev storslagna resor till ett förmånligt 
pris – med Trend integrerade husbilar. 
Dessa modeller har all utrustning som 
kännetecknar Dethleffs framgångsrika 
husbilsserie och en karaktär som präglar 
äkta integrerade husbilar: En fascinerande 
reseupplevelse tack vare gigantisk  
panoramavindruta, mycket generösa 
utrymmen i förarhytten och inte minst 
den standardmonterade taksängen med 
enastående sovkomfort och en underbart 
stor liggyta på hela 195 x 150 cm.  
Aldrig tidigare har insteget i den kungliga  
klassen varit så överkomligt!

I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello

Trend 
Integrerad
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BOENDE

Att stressa ner  
är trendigt 

Ny favoritplats att slappa i – den bekväma sidositsbänken • I 7057 EB | Torcello

Trend för familjen: enkel och avslappnad campingsemester med praktiska och funktionella planlösningar
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Garanterad god (belysnings)-stämning överallt, tack vare det harmoniska belysningskonceptet ”Light Moments” (tillval) • I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello
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I den rymliga L-sittgruppen kan man njuta av dagen
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KÖK

Matlagningsglädje på semestern

Fullt utrustat kök med gott om förvaringsutrymme för tillagning av läckra måltider • T 7057 EBL | La Rocca

En praktisk detalj är Multiflex-skensystemet med olika  
upphängningsmöjligheter • T 7057 EBL
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SOVRUM

Ostörd sömn: Dethleffs använder 15 cm 
tjocka 7-zons madrasser i klimatregle-
rande material i alla sina fasta sängar. 
Enkelsängarna är minst 1,95 cm långa 
och kan alternativt bäddas om till en 
stor liggyta • T / I 7057 EBL

Halvintegrerade med elektrisk taksäng som  
tillval. Beroende på modell innebär det en eller  
två extra sovplatser som blir tillgängliga med  
en knapptryckning! (Taksäng är standard i  
integrerade modeller samt Trend for Sweden T)

Dubbelsängarna är lätta att ta sig upp i från tre sidor  
• T / I 7057 DBM | (Höjdjusterbar queenssäng är standard  
i Sverige i alla Trend T / I DBM och DBL planlösningar)

Hälsosam sömn
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Ljust och modernt toalettrum med en praktisk spegel som kan 
flyttas i sidled och mycket lagringsutrymme • I 7057 EB

Stort badrum i fräsch och modern design kombinerat med funktionalitet • I 7057 EB | Virginia Oak

Wellness-oas
BADRUM
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Virginia Oak

Stort urval

Torcello Gresso

Se Trend i rörliga bilder.  
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/trend-ti-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/trend-ti eller i 
separata tekniska data och prislistan

La Rocca
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Vit (standard) Titansilver-metallic (tillval)

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris. 
L-sittgrupp ingår i designpaketet som tillval.

4 sovplatser

T 6717 EB

3 sovplatser

T 6617 EB

4 sovplatser

T 6757 DBM

3 sovplatser

T 6557 DBM

5 sovplatser

T 7017 EB

5 sovplatser

T 7057 DBM

5 sovplatser

T 7057 DBL

5 sovplatser

T 7057 EB

5 sovplatser

T 7057 EBL

5 sovplatser

T 6757 DBL

4 sovplatser

I 6717 EB

4 sovplatser

I 6617 EB

4 sovplatser

I 6757 DBM

4 sovplatser

I 6557 DBM

4 sovplatser

I 7017 EB

5 sovplatser

I 7057 DBM

4 sovplatser

I 7057 DBL

5 sovplatser

I 7057 EB

4 sovplatser

I 7057 EBL

4 sovplatser

I 6757 DBL
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ALKOV
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 ª  Erbjudas i Sverige som kampanjmodell 
”Trend for Sweden” med extra mycket 
utrustning inkluderad i priset

 ª  Stor liggyta i alkoven (210 x 165 cm)

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack samt integre-
rad ugn (ingår i Trend for Sweden)

 ª  70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg

 ª  Stort bakre garage som oftast är passande för 
elcykel 

 ª  Stora lastviktsreserver och som tillval möjligt med 
registrering för 6 personer (beroende på utrustning)

 ª  A 7877-2: Helt och hållet vinterduglig tack vare  
dubbelgolv och mycket plats

 ª Boyta utan nivåskillnader

PLUSPUNKTER

Vi åker gärna ut på sportevenemang, eftersom min son regel-
bundet följer med på motorcrosstävlingar. Med Trend Alkov 
börjar sportglädjen redan vid avresan. Och den ger hela familjen 
möjlighet att kunna sträcka ut benen ordentligt efter en ansträng-
ande tävlingsdag.

Markus Altenried • Chef för produktionsband och motorcross-fan 
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För de stora  
semesterresorna 
med familjen

Trend alkovmodeller är det perfekta resesällskapet för alla som gärna tar med  
sig mycket bagage på resan. Här finns plats för både husgeråd och sportutrustning.  
Alla skrymmande saker läggs i det stora bakre garaget. På A 5887 kan den undre  
våningssängen fällas upp och i stället skapa plats för ett stort förvaringsutrymme.
 
Och det bästa av allt – alla kan följa med på resan! Med säkerhetspaketet (standard)  
kan fordonet registreras för sex personer (beroende på övrigt utrustningsnivå). 
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Alla vid ett bord: Förutom hela familjen finns här även plats för en eller annan gäst • A 7877-2 | Torcello
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BOENDEN OCH KÖK

Den stora  
vännen i familjen

Trend A 5887 | Virginia Oak | Gresso

Det L-formade köket har stora arbetsytor och gott om förvaringsutrymmen 
som gör matlagningen till ett nöje för hela familjen • A 7877-2 | Virginia Oak
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För de riktigt stora semesterresorna med familjen: jättelikt vardagsrum med rymlig sittgrupp och generöst tilltaget kök • La Rocca | Rundsittgrupp tillval
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SOVRUM

Läggdags

Mysiga stunder och plats för huvudet: säng baktill med 210 cm längd • A 6977 & A 7877-2

Den jättelika alkovsängen (210 x 165 cm) är oerhört omtyckt 
av barn, men även mycket lämplig för två vuxna!
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BADRUM

O sole mio ...

Jättestort badrum för hela familjen med separat dusch precis mittemot • A 7877-2

Vario-bad med välvd vägg: separat duschkabin eller toalettrum med ett enkelt handgrepp  
• A 5887 & A 6977
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Se Trend i rörliga bilder. Skanna 
koden och luta dig tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/trend-a-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/trend-a eller i 
separata tekniska data och prislistan

Virginia Oak

Torcello Gresso La Rocca

Stort urval
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Vit (standard) Förbluffande rymlig A 7877-2: 
med stor alkov och dubbelgolv

6 sovplatser

A 6977

6 sovplatser

A 7877-2

6 sovplatser

A 5887
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HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD

Bilderna på följande sidor kan innehålla Gran Turismo-utrustningsdetaljer som kostar extra samt annan tillvalsutrustning.
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 ª  Mycket plats inuti, trots endast 2,2 m bredd

 ª  Stor L-sittgrupp med dynor i modern design 

 ª  Stabil förlängning av arbetsskivan i köket  
(utom T / I 7) 

 ª   Exklusivt Gran Turismo (GT)-utrustningspaket  
(som tillval)

 ª Kompakt och smidig

 ª Modern exteriördesign

PLUSPUNKTER

En kort utflykt till bergen i närheten, en litet avbrott från  
vardagen – då kommer Globebus helt till sin rätt. Den slingrar  
sig utan problem genom varje bergspass, manövreras lika lätt 
som en skåpbil och tar oss fram till den vackraste bergssjön  
och vandringslederna i Alperna.

Peter Droeszler • Säljare, som regelbundet drabbas  
av vandringslust 
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Globebus  
Halvintegrerad

Den aerodynamiskt utformade förarhytten 
sänker bränsleförbrukningen och har som 
standard ett stort, uppställbart panora-
mafönster som släpper in ljus och luft i 
fordonet. Härunder kan man ta det lugnt  
i den stora L-sittgruppen.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus  
Halvintegrerad

Globebus 
Integrerad

Kunglig klass i kompakt format!  
Globebus integrerad har ett iögonfallande  
utseende – kompakt med aktiva köregen-
skaper och utmärkt design. Resan i sig är 
en fantastisk upplevelse tack vare den  
stora panoramavindrutan och det generösa 
utrymmet i förarhytten.
 
Den praktiska taksängen hör till stan-
dardindredningen och är 150 cm bred  
och går att sänka ner lågt.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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BOENDE

Lugn och ro för  
världresenärer 

Alternativ för små Globetrotters: Isofix fästen (tillval till nästen alla  
planlösningar) gör det enkelt att montera barnstolar

Perfekt plats för en liten paus • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Garanterad komfort och rumskänsla i en mysig miljö • I 7 | Rosario Cherry | Atomic
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Äntligen tid för bara oss två: laga mat, koppla av och planera utflykter ihop • T 6 | Rosario Cherry | Quadro



KÖK

Litet men ack så bra!

Maximal komfort på liten yta med stora lådor och bekvämt åtkomliga 
kökslådor och skåp • T / I 7 | Atomic

Stabil förlängning av arbetsytan, som är dold vid förvaring och kan tas fram med hjälp av endast en hand när den 
behöver användas • T / I 6
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SOVRUM

Ren avkoppling

Alternativ till dubbelsängen:  
enkelsängar som kan bäddas om  
till en stor liggyta på 200 x 155 cm  
(ingår i Master Class) • T / I 6 | Quadro

Taksängen i de integrerade modellerna  
har en liggyta som är upp till 150 cm bred

Ställbar i höjdled! Den stora dubbelsängen kan bekvämt 
nås från tre håll och justeras i höjdled beroende på hur 
husbilen lastas • T / I 7 | Atomic
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BADRUM

Uppfriskande

Smart badrumskoncept. Det högblanka tvättstället med de mörka hyllorna känns mycket  
eleganta • T / I 7

T / I 6 har ett generöst tilltaget duschrum, ett lättåtkomligt tvättställ och gott om 
förvaringsutrymmen • T 6 | Rosario Cherry
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Upplev Globebus i rörliga 
bilder. Skanna koden och luta 
dig tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/globebus-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/globebus eller  
i separat teknisk data och prislistan

En synonym för resande med högsta 
komfort! Upplev Globebus som Gran 
Tourismo. Skanna koden eller gå in 
på www.dethleffs.se/globebus

Rosario Cherry

Quadro Atomic

Stort urval
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De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris.

3 sovplatser

T 6

3 sovplatser

T 7

4 sovplatser

I 1

4 sovplatser

I 6

4 sovplatser

I 7

3 sovplatser

T 1

Gran Turismo white Gran Turismo blackVit (standard)
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HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD

Bilderna på följande sidor kan innehålla Gran Turismo-utrustningsdetaljer som kostar extra samt annan tillvalsutrustning.
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 ª  Stora lastviktsreserver för 4 personer  
och med 3,5 tons tillåten totalvikt  
(beroende på utrustning)

 ª  Det harmoniska ljuskompositionen Light Moments 
(ingår i Master Class) skapar en behaglig känsla och 
god stämning i Pulse

 ª  En vidareutveckling av Dethleffs designspråk för större 
öppenhet, mer ljus samt tydliga former och linjer 

 ª  Det innovativa Maxi-Flex-överskåpet öppnas mjukt och är 
enkelt att hantera

 ª  Enastående komfort tack vare IsoProtect komfortgolv

PLUSPUNKTER

En husbil i takt med tidens puls, och som jag gärna reser med. 
De flytande övergångarna och tydliga linjerna i designen tilltalar 
mig speciellt, dem snygga detaljerna gör att jag tycker den är  
så fantastisk. Och tack vare de speciella belysningsaccenterna 
tappar man inte semesterhumöret – oberoende av väder.

Florian Pietrzak • Produktmanager husbilar
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Pulse inleder en ny designera för Dethleffs 
halvintegrerade husbilar. Den aerodynamis-
ka förarhytten med ny T-huv utmynnar  
i en elegant påbyggnad, vars harmoniska 
linjer fortsätter ända till den nydesignade  
bakdelen.
 
Alla halvintegrerade husbilar finns med 
taksäng som tillval. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse 
Halvintegrerad
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Resor i Pulse integrerade husbilar är en 
upplevelse utöver det vanliga. Inte minst 
tack vare den stora panoramavindrutan 
som bjuder på en storslagen utsikt och den 
extremt ljudisolerade instrumentpanelen. 
Exteriören har fått ny utformning och ett 
nytt designspråk som inte bara är snyggt, 
utan även erbjuder många praktiska 
fördelar. 
 
Taksängen i XL-format är som standard 
försedd med elastisk 3D-sängbotten med 
inställbar hårdhet och en kvalitetsmadrass 
i ett klimatreglerande material.

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse 
Integrerad
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BOENDE

Fram med det goda humöret.  
Bort med vardagsbekymren. 

Överallt i Pulse hittar man rymliga och funktionella förvaringsytor  
• T 7051 EB | Beat

Kombinationerna i ljuskonceptet ”Light Moments” (tillval) ger en helt ny rumskvalitet och en positiv och mysig  
stämning. Mer information om belysning finns på sidan 130
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Mysig lounge-sittgrupp i DBL- och EBL-varianterna. IsoProtect-komfortgolv ger en plan boyta utan nivåskillnader • I 7051 DBL | Dance
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KÖK

Bon appétit

Det är förberett. Täck enkelt över spisen och diskhon för att få mer arbetsyta

Innovativt Gourmet-kök med plats för alla köksredskap. I de praktiska lådorna med  
Soft Close-teknik kan du bekvämt förvara allt du behöver • T / I 7051 EB & DBM
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Det funktionella köket hänger samman 
med den öppna vardagsrumsdelen  
• I 7051 DBL & EBL
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SOVRUM

Vilopuls

Den höj- och sänkbara dubbelsängen 
är bekvämt åtkomlig från tre sidor och 
har en generös bredd på hela 160 cm. 
På båda sidor finns höga garderober 
och avläggningsytor samt fack där du 
till exempel kan lägga dina glasögon 
eller näsdukar. Förvaringsfacken är 
dessutom utrustade med ett 230 V-  
eller USB-uttag för laddning av  
mobiltelefonen • T/I 7051 DBM & DBL

Välkommet förvaringsutrymme under dubbel-
sängen. Dessa sängar är som standard höjdjus-
terbara i alla DBM- och DBL-planlösningar  
• T/I 7051 DBM & DBL

De mer än två meter långa enkelsängarna är sammanfogade 
i huvudändan och kan som alternativ göras om till en stor 
liggyta • T / I 7051 EB
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BADRUM

Stort badrum

Uppskattar du utrymme och rörelsefrihet i badrummet? Då har du hittat rätt! 
Eftersom du dessutom får en separat dusch finns det verkligen inget övrigt  
att önska! • Bild T/I 7051 DBM
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Upplev Pulse i rörliga bilder. 
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/pulse-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/pulse
elleri separata tekniska data

En synonym för resande med högsta 
komfort! Upplev Globebus som Gran 
Tourismo. Skanna kod eller gå in på 
www.dethleffs.se/pulse

Rosario Antracit

Beat Dance

Stort urval
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Vit (standard) Gran Turismo black (tillval)Gran Turismo white (tillval)

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris. 

3 sovplatser

T 6651 DBM

3 sovplatser

T 6811 EB

4 sovplatser

T 7051 DBM

4 sovplatser

T 7051 EB

4 sovplatser

T 7051 DBL

4 sovplatser

T 7051 EBL

4 sovplatser

I 6811 EB

4 sovplatser

I 7051 DBM

4 sovplatser

I 7051 DBL

4 sovplatser

I 7051 EB

4 sovplatser

I 7051 EBL

4 sovplatser

I 6651 DBM
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HALVINTEGRERAD
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 ª  Stora lastviktsreserver för 4 personer och med 
3,5 tons tillåten totalvikt (beroende på utrustning)

 ª  Det harmoniska ljuskonceptet Light Moments  
(ingår i 90 Years Edition) skapar en behaglig känsla  
och god stämning i Pulse Classic 90

 ª  Enastående pris/prestanda förhållande

 ª  Omfattande ”ready to go” utrustning som standard

 ª  Enastående komfort tack vare IsoProtect komfortgolv

 ª Elegant jubileumsinteriör

Den stora ljusa och eleganta boytan med mycket rörelsefrihet  
i kombination med Light Moments gör den till en perfekt  
resepartner för mig. 

Sebastian Beller • Produktmanager husbilar och världsresenär

PLUSPUNKTER
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Öppen funktion: det stora köket med 142 liters kylskåp ger gott om utrymme för en stressfri matlagning 
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

Belysningskonceptet ”Light Moments” ger inte bara en mysig stämning i sovrum-
met. Den 160 cm breda dubbelsängen är höjdjusterbar • T 7051 DBL | Cosmopolitan

Upplev Pulse i rörliga bilder.  
Skanna koden och luta dig tillbaka!

BOENDE OCH SOVRUM

Välbefinnande i en elegant 
och klassisk miljö
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Gemytlighet ingår i priset: sittgruppen erbjuder riktigt gott om plats och stämningsbelysningen bidrar dessutom till en mysig lounge-känsla • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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HALVINTEGRERAD
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 ª  Planlösning med enkelsängar med en längd 
under 7 meter

 ª  Premium chassi och körkomfort med Mercedes 
Benz Sprinter chassi

 ª  Omfattande assistanssystem ingår

 ª  Stylingpaket som tillval med svart chassilackering,  
förkromad kylargrill och ramfönster

 ª Stort garage bak perfekt för det skrymmande semesterbagaget

PLUSPUNKTER

Här finner två traditionella varumärken från den tyska delstaten 
Würtemberg varandra igen: Dethleffs och Mercedes. Tack vare  
de många assistanssystemen och Globelines moderna chassi 
börjar min semester redan vid avresan. Med den funktionella  
påbyggnaden i extravagant design får man också mycket  
komfort under resan.

Pascal Schmutz • Försäljare
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Enkelsängskomfort på mindre än 7 m total längd? Det finns i Dethleffs Globeline tillsammans med en fantastiskt rymlig 
rumskänsla • T 6613 | La Rocca

Topputrustat: Köket med tre lågor, som tillval 142-l-kyl / frys och ugn 
(standard i Sverige) • T 6613 | La Rocca

BOENDE OCH SOVRUM

Den unika  
rumskänslan i Globeline
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Bekväm, modern, rymlig – den omtyckta planlösningen med enkelsängar har trots att den är kompakt mycket att erbjuda, som tillval 
även en taksäng som extra sovplats • T 6613 | La Rocca

Upplev Globeline i rörliga 
bilder. Skanna koden och luta 
dig tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/globeline-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/globeline eller  
i separata tekniska data och prislistan

Det kvittar om det är chassit, förarhytten eller assistanssystemen – den halvintegrerade definierar  
resekomfort på ett helt nytt sätt. Även dragkraften är fantastisk tack vare bakhjuldriften. Det gäller 
även den effektiva och kraftfulla 414 CDI motorn (105 kW / 143 HK). Den uppfyller den senaste  
Euro VI D avgasnormen och är därför speciellt framtidssäkrad. Och den perfekta avslutningen:  
den smidiga 7G-TRONIC PLUS automatväxellådan (finns som tillval).
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CAMPA HELA ÅRET OM
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 ª Fantastisk boendekomfort under alla årstider

 ª  Helt vintertålig även under iskyla tack vare  
dubbelgolvstekniken

 ª Dessutom praktisk förvaringsyta i dubbelgolvet

 ª Gott om plats

 ª Fantastisk utrustning

 ª  Maximal livslängd tack vare Lifetime-Plus byggnadsteknik

PLUSPUNKTER
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En helt egen kategori när det gäller detta 
innehar den riktiga vinterspecialisten i  
Dethleffs modellprogram: dubbelgolvsfor-
donet. Det har en slags ”uppvärmd källa-
re”, i vilken hela vatteninstallationen och 
viktig körinstrumentteknik är frostskyddat 
placerade. Positiv sidoeffekt: golvet i 
bodelen blir skönt uppvärmt, vilket hjälper 
till att bevara en härlig känsla även vid 
frosttemperaturer. Dessutom kan dubbel-
golvet utnyttjas som ett extra förvarings-
utrymme för skrymmande bagage och 
sportredskap som t. ex. skidor.

DUBBELGOLVSFORDON

Dubbelgolvsteknik  
för campingnöje under vintern

Njut av vintercampingen på bästa 
möjliga sätt! Tips och råd gällande 
campingnöje under vintern hittar 
du på: www.dethleffs.se/ 
vinterspecialist

Allt fler vintercampar. För att kunna njuta 
av en mobil tillvaro även vid ordentlig 
kyla, behöver man tänka på vissa saker, 
dessa har vi sammanfattat under länken 
som vi hänvisar till nedan. Detta är viktigt: 
rätt byggteknik. Dethleffs har många års 
expertkunskap och övertygar med innovati-
va lösningar, som Dethleffs vinterkomfortpa-
ket, med vilket även klassiska husbilar kan 
göras vinterbonade. 

På följande sidor presenterar vi våra vinter-
specialister med dubbelgolvs-teknik: Alpa, 
Esprit, Globetrotter XL I Edition 90 och 
Globetrotter XXL A.

Även om fordonskoncepten kan verka  
helt olika, så har de detta gemensamt: 
perfekt vinterbonad i kombination med 
rymliga platsförhållanden och största  
möjliga anspråk när det gäller kvalitet  
och tillförlitlighet. Alla fordon baseras  
på Lifetime Plus tekniken med en fukt-
säker påbyggnad – det garanterar högsta 
möjliga värdebevaring.
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PLUSPUNKTER

Esprit uppfyller alla önskningar gällande komfort och klass.  
För mig innebär det bästa möjliga sätt att resa på fyra hjul,  
utan att behöva ge avkall på det där lilla extra.

Robert Bielesch • företagskommunikatör och vinterälskare 

 ª  Bekväm interiör i skandinavisk design med 
gemytlig karaktär 

 ª  Optimal vinteranpassning med funktionsgolv och 
frostsäkra installationer

 ª   Ergonomiska SKA-pilotsäten (med luftfjädrad stol 
som tillval)

 ª  Fullt utrustat proffskök för finsmakare, med mycket 
effektiv spis och stor kyl- och fryskombination som kan 
öppnas från två sidor (ingår i Master Class).

 ª  Stort, filtklätt garage bak
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BOENDE

Äntligen avkoppling

Användbara lådor innebär många olika förvaringsmöjligheter 

Helt och hållet välbefinnande, under alla årstider, tack vare det uppvärmda multifunktions-dubbelgolvet
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Stämningsfull miljö med belysningskonceptet ”Light Moments” (ingår i Master Class). Den rymliga och bekväma L-sittgruppen bjuder in till mysiga kvällar • Rubino (äkta läder, tillval)
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De stora lådorna har förvaringsutrymme i överflöd och låses automatiskt när motorn startas. Köksfläkten (tillval) suger och blåser ut matoset från boutrymmet
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KÖK

Läckerheter

Praktiskt och snyggt: upplyst bakvägg, stänkskydd på sidorna samt praktisk 
kryddhylla

Då blir det roligt att laga mat: rikligt utrustat gourmetkök med många olika finesser

79

ES
PR

IT



SOVRUM

Äntligen avkoppling

Bekvämare blir det inte. Dubbelsängen är åtkomlig från tre sidor och är så låg att du kliver i och ur 
den utan problem. På vänster och höger sida finns höga klädskåp • 7150-2 DBM

Taksängarna i de integrerade husbilarna erbjuder högsta tänkbara sovkomfort 
på en 200 x 150 cm stor liggyta – elmanövrering som standard
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BADRUM

Mobil lyxoas

Högkvalitativa material och utförande ger även badrummet en lyxig känsla

Stor duschkabin i modern design och stämningsbelysning ger ett fantastiskt 
avstressande känsla
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Kari Nubia Rubino (äkta läder, tillval)

Noce Nagano

Upplev Esprit i rörliga bilder. 
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/esprit-360

Mycket mer information finns på: 
www.dethleffs.se/esprit eller  
i separata tekniska data och prislistan

Stort urval
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De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris. 

4 sovplatser4 sovplatser 4 sovplatser4 sovplatser

Gran Turismo white (tillval)Vit (standard) Gran Turismo black (tillval)

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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INTEGRERAD OCH ALKOV
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 ª  Enorm, rundsittgrupp med panoramautsikt 
för måltider och trevliga stunder

 ª   Fantastisk enkelsängskomfort med behagligt 
insteg

 ª   Stort, rymligt dubbelgolv som även är åtkomligt 
från bakpartiet (bakre luckor med  
enhandsmanövrering)

 ª  Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv med frostsäker 
vatteninstallation

 ª Vattenburen värme som standard

 ª Stort badrum och förvaringsutrymme

Jag är riktigt imponerad av Alpa, eftersom den erbjuder en fantastisk 
rumskänsla och otroligt stor rörelsefrihet i förhållande till den  
överskådliga totallängden. Om man vänjer sig vid enkelsängarna  
i Alkoven, får man ett fordon som, när det gäller boendekomfort, 
t.o.m. kan tävla med de stora fordonslinjerna. Den stora rundsitt-
gruppen baktill är helt sensationell.

Helge Vester • Marketing

PLUSPUNKTER
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Koppla av framför tv’n njut av ett glas vin på tu man hand eller bjud in vänner till middagen? Den stora panorama- 
rundsittgruppen utgör mittpunkten för mysiga stunder • A 7820-2 | Virginia Oak | Skylight (tillval) 

Koppla av, njut och mys. Allt för en lyckad semesterdag finns ombord

BOENDE

Komfortabel  
semesterlägenhet på hjul
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Även den minsta Alpa-modellen har en sittgrupp, gott om plats och stor rörelsefrihet • A 6820-2 | Virginia Oak | WelshWhite | Goa
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Det är lyxklass: exklusivt GourmetPlus kök med stora kökslådor och XXL kyl-fryskombination • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro



KÖK

Mobilt stjärnkök

En stämningsfull belysning uppnås genom det nya ljussystemet,  
som indirekt lyser upp vägg- och golvkomponenter  
• A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro (tillval)

Äkta semesterkänsla: även vid matlagningen har du en fantastisk utsikt tack vare det stora panoramafönstret
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SOVRUM

Drömlik  
komfort

I det stora sovutrymmet kan man koppla av i lugn och ro och låta själen vila • I 7820-2

Alkovsängen nås säkert via en stabil, fällbar trappa. Precis som den kompletta  
taksängen i den integrerade modellen, utformad som enkelsängar  
• A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro
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BADRUM

Bra start  
på dagen

Din privata wellnessavdelning med mycket dagsljus och hög komfort • A 7820-2 & A 9820-2
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Amaro Goa Skylight (äkta läder, tillval)

Upplev Alpa i rörliga bilder. 
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/alpa-360

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se/alpa eller i  
separata tekniska data och prislistan

Virginia Oak Master Gloss Alaska White (tillval)

Stort urval
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De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris. 

4 sovplatser

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 sovplatser

Grand Alpa A 7820-2

4 sovplatser

Grand Alpa I 7820-2

4 sovplatser

Alpa A 6820-2

Vit (standard) finns även som A 6820-2 Titansilver-metallic (tillval) A:  Titansilver-metallic (tillval) |  
Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)
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Fantastiskt genomarbetad med en lyxig känsla, det är vad 
Globetrotter XL I innebär för mig. Dessutom innehåller den all vår 
samlade kunskap samt många eleganta detaljer för högt ställda 
krav. Jag känner mig alltid lika glad och stolt när en färdig XL I 
rullar ut från bandet.

Michael Kresser • Chef för tillverkningsband 3

 ª Lågbyggt, bredspårigt premium-chassi

 ª  Ergonomiska SKA-luftfjädrande stolar 

 ª  Stor sittgrupp med panoramafönster åt sidorna

 ª  Extrabred ingångsdörr (70 cm) med elektrisk 
stängningshjälp och 2-punktslåsning

 ª  Vattenburen värme inkl. värmeväxlare för  
motorvärmning

 ª  Omfattande Edition-utrustning med speciell ”Edition 90” 
klädsel i läder

 ª  Begränsad upplaga på 90 fordon

PLUSPUNKTER
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Globetrotter XL I lyckas med att kombinera ett rymligt boende med designanspråk 
och dynamik. Något som nästan inte något annat lyxfordon klarar av. Det sportiga 
designspråket transformeras till en verklig körupplevelse genom ett bredspårigt 
lågramschassi i premiumklass. Därmed reser du alltid med en XL I precis som den 
ser ut: sportig, dynamisk och alltid absolut säker. Särskilt på kurviga vägar  
kommer du att imponeras av spårstabiliteten och hur lite den kränger. 

Särskilt för 90 års jubileum. Exklusivt för årsdagen byggs endast 90 fordon av  
Globetrotter XL ”Edition 90”. Du kommer att bli imponerad av ett omfattande  
utrustningspaket, elegant interiördesign med exklusiv ”Edition 90” läderinredning  
och en snygg Edition-ytterdesign.

Lyx i  
jubileumsutförandet 
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Njut av utsikten genom det enorma panorama-sidofönstret! Här ser du en alternativ möbelutrustning (tillval) istället för taksängen. Förutom den extra förvaringsytan innehåller detta tillvalet  
en ”Skyroof” med två stora panorama-takluckor, som är infällda i en elegant baldakin • Almera Ash White | Edition 90 Läderinredning Neapolitan
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Detta är lyxklass: rymliga platsförhållanden inte bara i sittgruppen. Lyxen av yta och komfort är genomgående,  
ända bort till enkelsängarna baktill

Exklusiv ingång med många förstklassiga detaljer (bl.a. upplyst  
instegshandtag och exklusivt barfack)

BOENDE

Summan av  
perfekta detaljer
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Förstklassig atmosfär även i inredningen med ett genomtänkt belysningskoncept och stämningsbelysning. Det stora takfönstret släpper in ännu mera ljus och den kraftfulla klimatanläggningen ger härlig 
svalka. Den exklusiva läderinredningen Edition 90 ger en lyxig sittkomfort • Almeria Ash White | Edition 90 läderinredning Neapolitan
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Här är det roligt att laga mat! GourmetPlus-köket har allt som man kan begära. Mycket plats för tillredning, maximal rörelsefrihet och ännu mer förvaringsyta samt automatisk låsning  
av lådorna under körning



Olika praktiska detaljer som krokar och avställningsmöjligheter kan hängas på  
Multiflex-skensystemet

Stor 190 liters kyl-/fryskombination med gasolugn och grill

KÖK

GourmetPlus-kök
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Det kan inte vara mer praktiskt.  
Queenssängen är tillgänglig från 
tre sidor. Två stora garderober på 
vänster och höger ger ytterligare 
lagringsutrymme

 Elektriskt manövrerbar taksäng med 200 x 150 cm 
liggyta och förstklassiga madrasser

Dem två meter långa enkelsängarna är lätta att nå, tack 
vare ett trappsteg, och kan dessutom omvandlas till en 
stor liggyta

SOVRUM

Fritt utrymme för sköna drömmar
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Gott om plats och dessutom möjlighet att skilja av mot gemensamhets- och sovområden –  
med helkroppsspegel

Tvättställ med rymliga avställningsmöjligheter

BADRUM

Välbefinnande på resan
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Neapolitan (äkta läder)

Almeria Ash White

Upplev XL I i rörliga bilder. 
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/xli-360

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se/xli eller i separata  
tekniska data och prislistan

Stort urval
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Vit (standard)

4 sovplatser

I 7850-2 EB

4 sovplatser

I 7850-2 DBM
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PLUSPUNKTER

 ª Modern 3,0 l Euro VI D motor (132 kW/180 hk) 
och IVECO-chassi med bakhjulsdrift och 
tvillingdäck

 ª  Uppvärmbara förarhyttsitsar och höjdinställbart 
system för rattvinkel

 ª  Frostsäkert, uppvärmt dubbelgolv. Strålningsvärmen 
utnyttjas samtidigt även som golvuppvärmning

 ª Vattenburen värme inkl. värmeväxlare för  
motorvärmningen

 ª  Hållbar Lifetime-Plus teknik med 45 mm tjock  
påbyggnadskonstruktion

 ª  Självförsörjningsmästare med stort 150 Ah batteri  
och 230 liters vattentank

Den som vill resa XXL, kommer inte att sakna något i XXL A.  
Med det moderna, uppvärmda och frostsäkra dubbelgolvet och  
den tjocka XPS-isoleringen har vi även gjort den perfekt utrustad  
för vintern. Och även det förstklassiga utförandet på insidan,  
med en rymlig privat sfär, kan man med all rätt kalla lyxig.

Uwe Duhacsek • Konstruktionschef husbilar
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Ren lyx Globetrotter XXL A understryker det speciella med Dethleffs lyxklass enbart med sin 
uppenbarelse, som imponerar med sin storlek och unika formgivning.

Men även insidan motsvarar de absolut högst ställda kraven: totalt vinterbonad tack 
vare ett modernt dubbelgolv och tjock XPS-isolering samt en standardutrustning som 
verkligen kan kallas lyxig.
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Den inbjudande sittgruppen och den längsgående sittgruppen kan kombineras till en rundsittgrupp (standard i Sverige). Perfekt för att kunna lägga upp benen eller njuta av kvällar i trevligt sällskap. 
För den som gillar underhållning kan en 32 tum TV dras ner (tillval) • A 9050-2 | Almeria Ash Gloss | Meran
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Förarhytten kan separeras från boendeutrymmet med hjälp av en stabil skjutdörr av trä. Perfekt för att skydda mot 
kyla och hetta – samt objudna gäster, eftersom den även går att låsa

När ni behöver fler sovplatser kan en sittgrupp snabbt omvandlas till en 
säng för två personer

BOENDE

Lyx  
i visionär design
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Här får alla plats! När genomgången till förarhytten är stängd bildas en rymlig rundsittgrupp med hjälp av en extra dyna • A 9000-2 | Almeria Ash White | Platinum
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Stor husbil, stor matlagningsglädje! Dethleffs lyxklass erbjuder riktigt stor plats och rörelsefrihet – och dessutom i en exklusiv design som standard



KÖK

Stjärnköket

Olika praktiska komponenter som krokar och avställningsmöjligheter kan 
hängas på skensystemet

Massiv gashäll med högeffektiva lågor och stålyta med glasskikt
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SOVRUM

Utrymme för  
sköna drömmar

Mysig dubbelsäng för utvilande nätter och sköna stunder tillsammans  
• A 9050-2 | Almeria Ash Gloss

Enkelsängarna kan omvandlas till en stor liggyta • A 9000-2
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BADRUM

Oas för välbefinnande

Stort badrum med oslagbart utrymme • A 9050-2

Stor duschkabin med plexiglasdörr, regndusch och som tillval  
stämningsbelysning • A 9050-2 
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Bozen Platinum Äkta läder Meran (tillval)

Almeria Ash White Almeria Ash Gloss (tillval)

Upplev XXL A i rörliga bilder. 
Skanna koden och luta dig 
tillbaka!

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/xxla-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/xxla eller  
i separata tekniska data och prislistan

Stort urval
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Vit (standard) Vit / Titansilver-metallic (tillval)

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast möjligt i kombination med tillval mot merpris. 

6 sovplatser6 sovplatser

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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VÄNSKAP  
& FAMILJ

118



119



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. Så han 
uppfann helt enkelt ”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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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 vid 
projekt, som kommer behövande familjer 
till del. 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
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

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Äntligen lov: Vi gör det möjligt 

för behövande familjer att  

kunna få en campingsemester

Tomten besöker varje år  barnhem ...

... och barnavdelningar på  
barnsjukhus och gör så att 
barnens ögon tindrar
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Familjevänlig
VÄNSK AP OCH FAMIL J

Taksäng: En praktisk, extra sovplats som är tillval till de flesta 
halvintegrerade (standard i integrerade)

Barnsäker: Isofixfäste för barnstol kan erbjudas i nästan 
alla husbilar

Alla registrerade sittplatser i färdriktningen har tre-
punktsbälten och stabila nackstöd av samma typ som  
i personbilar

Ingen risk att du tar med för mycket bagage. De rymliga 
bakre garagen har förbluffande mycket plats

Skön och bekväm extrasäng tack vare möjlighet att  
omvandla sittgruppen

Som vän i familjen har Dethleffs funderat ut många smarta funktioner, speciellt för den 
bästa tiden på året med din familj, och integrerat dessa i husbilarna. 
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TILLFÖRLITLIGHET, 
KOMFORT & SERVICE
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T ILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

Det syns inte, men känns verkligen: den intelligent placerade vattenburna värmen (tillval). Dubbelgolvet är ett frostsäkert  
utrymme för fordonstekniken och ditt semesterbagage 

Tyger som andas

Persienner: insynsskydd och isolering

Sunt 
inomhusklimat
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AirPlus-systemet förhindrar bildning av kondensvatten bakom överskåpen

När varmluft kyls ner hastigt, bildas fukt – i en husbil 
främst på ytterväggar, när det är mycket kallt ute. 
Med AirPlus-systemet bakventilerar vi överskåpen 
och bygger därmed in en luftcirkulation som gör att 
kondensvatten aldrig hinner bildas. Resultatet: sund 
inomhusluft utan mögelbildning eller fuktfläckar.
 
Lagen kräver att det finns ventilationsanordningar  
i fordonet för att förhindra en för hög CO2-halt i 
bodelen. Dethleffs ingenjörer mäter individuellt  
för varje modell optimalt antal och fördelning.  
Detta förfarande är mer arbetskrävande än generella 
beräkningar, men förhindrar att det sugs in onödigt 
mycket friskluft i fordonet. Det kan skapa obehag, 
framför allt under körning.
 
Textilierna som används i bodelen samt träpanelerna 
på sidoväggarna och i taket andas och kan på så sätt 
utjämna fukthalten i inomhusluften utan att skadligt 
kondensvatten bildas.
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Med alla bekvämligheter
TILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

På internet finns mycket mera information  
om Dethleffs Sovgott-system. Ta en titt på: 
www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/
sovkomfort/

En god och vilsam sömn gör semestern riktigt härlig

Dethleffs använder 7-zons madrasser i klimatreglerande material i alla sina 
fasta sängar. Detta innovativa hightech-material som utvecklats i Schweiz 
anses vara en milstolpe inom skumgummitekniken och har unika fördelar.  
I kombination med våra ergonomiska ribbottnar garanterar vi därför utmärkt 
liggkomfort – dygnet runt, året om!
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Det frestar på ryggen att köra koncentrerat i många timmar. Då är det extra viktigt 
med ergonomiskt formade stolar som ger kroppen bästa möjliga stöd. Därför monterar 
Dethleffs uteslutande förstklassiga pilotstolar för både förare och passagerare med bästa 
tänkbara ergonomi.

I T- och A-modellerna monterar Dethleffs pilotstolar med enastående hög sittkomfort  
(ingår i Trend for Sweden). De är som regel klädda i samma textildekor som bodelen

I integrerade modeller monterar Dethleffs förstklassiga pilotsäten med integrerat  
trepunktsbälte som sitter optimalt och ger maximal rörelsefrihet
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T ILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

Här får du veta mer om våra  
harmoniska belysningskoncept!

Tänd och fyll på med energi med det  
harmoniska belysningskonceptet  
”Light Moments” 
Förutom sina rent funktionella egenskaper  
påverkar ljuset också vårt humör samt även 
vår hälsa. I samarbete med belysningsexpert  
Gabrielle Allendorf har vi komponerat den 
positiva ljuskraften från dagsljus och artifi-
ciellt ljus i en husbil och skapat belysnings-
konceptet ”Light Moments”. I modellerna 
Trend (T och I),Pulse, Pulse Classic 90 och 
Esprit kan ”Light Moments” upplevas fullt  
ut om belysningspaketet väljs (ingår i Master 
Class resp. jubileumsutrustning). 

Samspelet mellan olika ljusnivåer skapar  
en helt ny rumskvalitet.

Gabriele Allendorf, ljusexpert

Harmoni med en 
knapptryckning
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”Light Moments” belysningsdesign är mycket mer än bara ljus i fordonet. Alla de 
4 nivåerna, som kan ställas in separat, bidrar till funktion och orientering, men 
även för en ny nivå av stämning och välbefinnande. En behaglig atmosfär som 
hjälper till att hitta balans och jämvikt
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Nya ESP (elektroniskt stabiliserings-
program) ”setup for camping cars”
ESP räknas som ett av de mest innovativa 
elektroniska systemen för stabilitetskon-
troll av fordon. Det övervakar kontinuerligt  
körningen (riktning och hjulrörelser) och 
bromsar vid behov hjulen separat eller  
minskar hastigheten genom att reducera  
motoreffekten. ESP ”setup for camping 
cars” har utvecklats speciellt för husbilar. 
Systemet tar hänsyn till speciella för-
hållanden i en husbil eftersom mått och 
tyngdpunkt skiljer sig från kommersiella 
transportfordon. 

ABS (antiblockeringssystem)
Registrerar när det bromsade hjulet låses,  
och minskar bromsverkan så att hjulet 
fortsätter att snurra och väghållningen 
inte påverkas. 

MSR (motorsläpmomentreglering)
MSR gör att väggreppet inte förloras vid  
en ryckig växling. 

HBA (hydraulisk bromsassistans)
HBA underlättar nödbromsning.

HHC (Hill Holder Control –  
hjälp vid start i backe)
Tack vare Hill Holder hålls fordonet kvar 
vid start i backar. 

Hill Descent Control 
Hill Descent control hjälper till att hålla  
önskad hastighet vid nerfarter, utan konti-
nuerlig bromsning. På detta sätt kan föraren 
istället helt koncentera sig på att styra.

Som standard hos 
en vän i familjen

TILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

Säkerhet på resan tack vare stabilitetsprogram speciellt utvecklat för husbil
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Assistanspaket för delintegrerade och 
alkover (tillval):
Regnsensor
Regnsensorn registrerar fuktighet och 
ställer automatiskt in vindrutetorkarna  
i rätt läge.

Avåkningsvarnare
Avåkningsvarnaren registrerar med 
hjälp av en kamera i vindrutan körbanan 
framför fordonet och varnar föraren när 
körbanan lämnas oavsiktligt.

Aktiv bromsassistans
Det är ett nödfallsbromssystem, som  
utvecklats för att förhindra olyckor eller  
i varje fall minimera skador. Det regist-
rerar hinder framför fordonet, och börjar 
antingen att varna föraren, eller inleder 
automatiskt en bromsmanöver.

Belysningsassistans
Belysningsassistansen registrerar  
ljusförhållanden och tänder resp. släcker  
automatiskt halvljuset. Den registrerar 
även framförvarande eller mötande  
fordon och kopplar automatiskt om  
från helljus till halvljus.

Vägmärkesigenkänning
Vägmärkesigenkänningen använder den 
befintliga kameran i framrutan för att  
läsa av vägmärken och indikera dem  
i displayen.

Helt säkert!
TILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

Tack vare det omfattande assistanssystemet är det alltid roligt att köra
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Heltäckande säkerhet!
TILLFÖRL ITL IGHET & KOMFORT

Träna upp din aktiva körsäkerhet

Alla måste vara fastspända! Med säkerhetsöglor och en mysig sovplats reser även 
din fyrbenta vän på rätt sätt och trafiksäkert. Erbjudas som originalt Dethleffs 
tillbehör, som kan köpas separat hos din Dethleffs återförsäljare
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I en husbil från Dethleffs startar du  
semesterresan med en trygg känsla.  
Dethleffs husbilar har mycket utrustning 
och många tekniska finesser som gör  
dem säkrare. T.ex. ESP som är standard 
hos Dethleffs. 

Säkerhet som standard: ibland livräddande ”Setup for Camping Cars” är standard i Dethleffs husbilar!
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Alltid värt ett besök

im Allgäu

Upplev Dethleffs  
i närhet

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”. 

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

Dethleffs är en av de största produktionsanläggningarna för fritidsfordon i Europa
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Hos din närmaste Dethleffs-återförsäljare får du kompetent rådgivning. Titta in när det passar dig!

”Fairness-priset”, 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. 

Prisbelönt  
tillförlitlighet

SERVICE
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Hämta  
semesterkänslan  
online

SERVICE

Vill du se mer? Våra nyaste modeller i 360 graders  
vyer och den praktiska fordonskonfiguratorn hittar du 
dygnet runt även online på www.dethleffs.se. 

Även får Facebook-community vill gärna få besök, här 
postar vi löpande nyheter från Dethleffs familjen och 
naturligtvis också spännande tävlingar. 
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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, Oceansafe GmbH
 
Bilder: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Tack för ditt intresse för våra husbilar. 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  
dekordetaljer 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.
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