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Isny, Juni 2020 

En ikons comeback Beduin Scandinavia – nytt flaggskepp i 
Dethleffs flotta 

Husvagnsserie för högsta krav och camping året runt - Hög standardutrustning 

- Elegant skandinavisk stilinredning med naturligt träutseende - Lojal följesla-

gare även på vintern - 7 planlösningar 

Denna comeback har allt: Dethleffs Beduin har färdats runt jordklotet sedan 

1956 och tar med sig sina campingnomader till sin destination på ett säkert vis, 

bekvämt och pålitligt. Under år 2021 kommer den att återvända som ett fantas-

tiskt nytt flaggskepp i Dethleffs husvagns-modellserien. Tack vare den vanliga 

vinterkomforten med vattenburen värme och elektrisk golvvärme är camping 

möjlig året runt. Därför är det passande namnet suffixet "Skandinavien", som 

inte bara hänvisar till användbarheten året runt, utan också till den nya designen 

av den bekväma husvagnen i "nordisk stil". Sofistikerade, bekväma rumskoncept 

med ovanliga snitt, perfekt utrustade kök, naturliga material och ett modernt 

möbelkoncept säkerställer den bästa husvagnen. Med sin högkvalitativa, elegant 

färdiga inredning och sin sofistikerade standardutrustning riktar Beduin Scandi-

navia sig till alla som inte vill göra utan sin personliga komfort även på semester 

och som behöver mycket utrymme för att utvecklas. Det finns sju planlösningar 

att välja mellan.  

 

Ett riktigt smycke 

Den fulla skönheten i den nya Beduin Scandinavia är särskilt tydlig i den smak-

fulla och högkvalitativa interiören, som kombinerar modern, skandinavisk design 

med sofistikerad funktionalitet. Tack vare sofistikerade rumskoncept är interiö-

ren loftliknande öppen och med mycket rörelsefrihet. Inredningen är en bland-
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ning av kontraster som bildar en exceptionellt elegant enhet. Här möter moder-

na skiffergrå antracittoner ihopkopplade med vita ytor, äkta träoptik och natur-

liga material. En komposition som har sitt ursprung i Nordeuropa och bestäm-

mer den senaste trenden världen över. 

Ett atmosfäriskt belysningskoncept med direkta och indirekta ljuskällor skapar en 

mysig atmosfär. Tre olika färgade klädslar som matchar interiören med designg-

ardiner och en sidoväggdekor i ett naturlig filtutseende avrundar interiörens look 

inspirerad av naturen. Särskild delikatess: handtagen på de övre skåpsluckorna 

är gjorda av äkta trä. 

Men Beduin Scandinavia poängterar inte bara vad gäller design, detaljer som 

den extra breda entrédörren inklusive fönster, högkvalitativ 7-zonsmadrass av 

klimatreglerande material, nackstöd i sittplatsen, vattenburen värme samt golv-

värme vittnar om dess praktiska och pekar på ett året runt spår tunga. Flagg-

skeppets kök får varje gourmethjärta att slå snabbare, eftersom det inte bara 

finns stora lådor och ett rymligt kylskåp, som har en kapacitet på 142 eller till 

och med 175 liter beroende på utformningen, utan det är till och med en så kal-

lad "hel spis" som standard “en 3-brännarspis med standard hushållskvalitet och 

en praktisk ugn installerad. 

Den moderna designen av den nya Dethleffs-serien är också tydlig i utsidan av 

husvagnen. Yttreskal i vit slät plåt, välformade fönster, kromfärgade manövre-

ringshandtag och standard dragskyddet ger husvagnen en modern, attraktiv de-

sign och gör den också till en blickfångare. Den eleganta bakljusrampen i 

Dethleffs design med integrerade lampor bidrar också till detta. 

Även exklusiv är den omfattande säkerhetsutrustningen i den bekväma husvag-

nen, som är utrustad som standard med en antislirkoppling, högkvalitativa däck, 

ett resistent GFK-tak, en självjusterande broms och en praktisk stödbensvåg. 
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Mycket plats för den perfekta semestern 

Beduin Scandinavia finns i sju olika planlösningar från 650 till 805 cm i längd, 

både för par som ensamma resande och för familjer. Alla modeller är 250 cm 

breda. Deras tekniskt tillåtna totalvikti serieproduktion börjar med den minsta 

planritningen, Beduin Scandi-navia 540 QMK, vid 1800 kg och sträcker sig till 

2500 kg med Beduin Scandinavia 740 BFK. Beroende på planlösnign kan mo-

dellerna vägas upp till 2,8 ton. Förutom de två kortaste modellerna är de alla 

tandemaxlar. 

Planlösningarna för den nya Beduin inkluderar välkända layouter, som familjens 

planlösningar Beduin Scandinavia 540 QMK med våningssängar och badrum i 

baksidan, 590 RK med sitt familjesovrum och 650 RFK, vars sovrum är mitt i hus-

vagnen. Det finns också fantastiska parmodeller att välja mellan, som Beduin 

Scandinavia 650 RE enkelsänghusvagn med sin enorma runda sittgrupp och 690 

BQT, med det stora, rymliga främre köket, som är hjärtat i husvagnen, vilket 

skapar gott om utrymme och rörelsefrihet. 

Men Beduin-portföljen innehåller också två helt nya planlösningar som inte fun-

nits tillgängliga i Dethleffs modellprogram förut. Med dessa har Dethleffs satt 

som mål att utforma särskilt generösa, öppna vyer. Beduin Scandinavia 670 BET 

lyser med en extremt attraktiv rumslayout, eftersom den kombinerar ett rymligt, 

öppet frontkök med enkelsängar och ett stort bakre badrum. Både badrummet i 

full bredd och sovrummet med de längsgående enkelsängarna kan bekvämt se-

pareras från vardagsrummet. Den största planlösningen, Beduin Scandinavia 740 

BFK, är också ny i Dethleffs-sortimentet. Även den har också ett frontkök och en 

rund sittgrupp med en ytterligare längsgående bänk. I bakänden finns vånings-

sängar, framför dessa badrummet och sedan föräldrarnas sovrum. Det finns en 

liten sittgrupp där barnen kan leka eller skoja separat från vagnens främre om-

råde. 
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Planlösningar Beduin Scandinavia 

 

 

 

 

 

 

 

540 QMK        590 RK   650 RE      650 RFK    NY: 670 BET 

 

 

 

 

 

 

 

690 BQT   NY: 740 BFK 
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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.  

 


