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Isny, Juni 2020 

Dethleffs firar jubileum med den attraktiva husbilsserien Just 90 

Specialserie Just 90 är milstolpen för jubileet av uppfinningen av husbilen utav 

Arist Dethleffs - Kompakt halvintegrerad med 6 planlösningar utgör ett okom-

plicerat insteg i Dethleffsvärlden - Modern interiör och fräsch atmosfär - Inklu-

sive omfattande standardutrustning för en enkel start på semesterresan. 

Med specialserien Just 90, som kombinerar både det moderna och insteget till 

campinglivet, erbjuder husvagns- och husbiltillverkaren Dethleffs, som har vun-

nit det tyska Fairness-priset tre gånger, ett särskilt incitament speciellt för nybör-

jare. Utöver utrustningen är utformningen av dessa kompakta halvintegrerade 

enheter, som har en ung, frisk och särskilt modern interiör. Konceptet går till-

baka till rötterna. Eftersom Just 90 redan har allt ombord som du behöver för en 

sorglös campingresa, som du kan förvänta dig av en jubileumsmodell.  

Standardutrustningslistan för de tre halvintegrerade modellerna är lång, men 

priset är litet. Just 90 erbjuder alltså ett rättvist, prisvärt inträde i Dethleffs värl-

den - utan att ge avkall på kvalitet eller utrustning. En riktig födelsedagspresent! 

Lätt och bra. 

 

Allt finns med, helt enkelt 

Dethleffs valde rätt namn för sin 90-årsdagsserie eftersom "Just 90" helt enkelt 

har allt en husbil behöver. "Allt du behöver" var utvecklarens credo. Inte mer 

men inte heller mindre. Eftersom den halvintegrerade klarar sig utan onödig 

ballast till förmån för ett attraktivt pris och en obefläckad ren viktbalans, men är 

fortfarande standardutrustad så att resan kan börja omedelbart - utan kompro-

misser. För även här beaktades den pålitliga Dethleffs kvaliteten och säkerheten. 
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Till exempel har alla modeller många vanliga tillvalskomponenter som standard. 

Tack vare till exempel multifunktionsratten i läder, manuell luftkonditionering, 

bekväma förarsäten och passagerarsits med justerbar höjd och lutning, inklusive 

armstöd, farthållare, LED-dagsljus och de elektriskt justerbara och uppvärmda 

ytterspeglarna, erbjuder Just 90 mycket komfort när du reser till semestermålet . 

Standard för alla modeller är också ett fönster i T-huven och i den 70 cm breda 

bodelsdörren, som är kopplad till bilens centrallås. En stor takhuv såväl som be-

kväm mörkläggning i hytten, myggnätsdörr, förtältsbelysning och ekonomisk 

LED-belysning är också en del av grundmodellen tillsammans med annan utrust-

ningsinformation.  

För ytterligare förfrågningar finns det en innehållsrik men kortfattad lista över 

valfria tillbehör där bland annat ett femte sittplats, ramfönster, ett solceller eller 

ett vinterkomfortpaket kan beställas. Om du behöver klara dig utan en nedfäll-

bar säng av pris- eller viktskäl, men ändå vill ha extra sovutrymme, kan du an-

vända det nya tillvalet "Ombäddning sittgrupp" i DBL- och EBL-modellerna, vilket 

gör loungen till en bekväm besökarsäng i framänden. 

 

Vacker, helt enkelt 

Just 90 bevisar att enkelt kan betyda vackert. I interiören smälter vita förvarings-

ytor och handtagsfria överskåpsluckor tillsammans med dekorlister i strukture-

rad trädekor samt möblernas ljusa träfärg och ger interiören ett modernt och 

friskt utseende. Den matchande, samordnade gråa jubileumsklädseln avrundar 

fordonets vänliga utseende. LED-spottar med touchfunktion och USB-uttag i sitt-

gruppen samt i sängarna ger ljus där det behövs, är ekonomiska samt laddar 

surfplattor och mobiltelefoner. Den klädda bältesbänken och ett entréområdet 

med smarta lösningar och praktiska fack förbättrar också visuellt det inre av Just 

90. 
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Från utsidan fångar den nya T-huven med dynamisk design blickarna på de sex 

modellerna. Förresten, inte bara baksidan och taket på Just 90 är tillverkade av 

robust och motståndskraftig GRP, utan också sidoväggarna. 

Enkelt men beundransvärt: Husbilarna har allt ombord som behövs för bekväma 

campingsemestrar. Badrummet är utrustat med en elektrisk kassettoalett och 

dusch. Köket har spis, tillräckligt med förvaring och ett kylskåp på 142 l med frys-

fack. En garderob, det stora bakre garaget med dubbelsidiga lastluckor och 

många andra förvaringsalternativ erbjuder tillräckligt med utrymme, även om du 

reser längre. 

Planlösningar 

Dethleffs Just 90 kommer att finnas i sex planlösningar. Alla kan valfritt bestäl las 

med en 2-bädds nedfällbar säng. Dem minsta i bunten under sju meter är Just 90 

T 6752 DBL och Just 90 T 6812. Den senare har enkelsängar bak som, liksom alla 

andra enkelsängvarianter av Just 90, kan konverteras som standard till en dub-

belsäng. Garderoberna finns vid foten av enkelsängarna, under vilka det finns ett 

rymligt bakre garage med en höjd av 120 cm. Den L-formade sittgruppen, inklu-

sive motsatt sidostol, erbjuder tillräckligt med utrymme för mer än fyra perso-

ner. Just 90 T 6752 DBL har en dubbelsäng, separat dusch och tvättstuga samt en 

modern vardagsrumsdel med längsgående sittbänkar.  

De större layouterna Just 90 T 7052 EB och Just 90 T 7052 EBL med enkelsängar 

samt Just 90 T 7052 DBM och Just 90 T 7052 DBL med dubbelsäng är alla 740 cm 

långa. Dessa modeller har också ett separat toalett och dusch, men kan anslutas 

med en dörr för att bilda ett öppet badrum, som skiljer fordonets främre område 

från bakänden, vilket ger mer avskildhet och utrymme för att klä och byta om. 

Även här finns ett stort bakre garage under sängarna. Det speciella med DBL- 

och EBL-modellerna är det lounge-liknande arrangemanget av sittgruppen, vilket 

ger en mycket speciell känsla av utrymme och gör ingången till den delvis inte-

grerade väldigt öppen.  
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Alla modeller är utrustade med en 130 hk motor som standard inklusive homo-

logation enligt heavy duty så att dem undgår dyra skatter och har ett 4-

personers godkännande med en tekniskt tillåten totalvikt på 3,5 ton.  

Planlösningar Just 90 
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Om Dethleffs 

„Inte utan min familj! "Arist Dethleffs beslutade 1931 och designade den första 

husvagnen i Tyskland, som han kallade "Wohnauto" under den tiden eftersom 

skidstavs- och pisktillverkaren ville att hans familj skulle vara med honom på 

långa affärsresor. Ordet "fritid" kände inte många till på den tiden och familje-

semestern var ett privilegium och turismen var fortfarande i sin barndom. Med 

uppfinningen av Dethleffs husvagnar började en ny era, särskilt för företaget, 

som vid någon tidpunkt helt började ägna sig åt husvagns och senare till Hus-

bilsproduktion. 

Arist Dethleffs banbrytande ande kan fortfarande kännas i företaget idag. Det är 

i seriens kontinuerliga utveckling, i otaliga innovationer och naturligtvis i hjärtat 

av campinghistorien: familjen. Företaget har varit starkt anslutet till Isny i Allgäu 

från början och med sin positionering som "En vän i familjen" håller man alltid 

ett öga på varumärket. 

I Isny, förutom husbilar och husvagnar från märket Dethleffs, utvecklas och pro-

duceras också husbilar och campervans för märkena Pössl och Crosscamp. 

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group är ett 100-procentigt dotterbolag till Thor Industries, värl-

dens ledande tillverkare av fritidsfordon med över 25 000 anställda. Erwin Hy-

mer-gruppen samlar tillverkare av husbilar och husvagnar, tillbehörspecialister 

och uthyrning och finansieringstjänster under ett tak. Erwin Hymer Group inklu-

derar husbils- och husvagnsmärkena Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, 

LMC, Sunlight och Xplore, husbilsuthyrningen McRent och RentEasy , chassispe-

cialisten Goldschmitt, tillbehörspecialisten Movera och reseportalen freeontour.  

 


