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Isny, Juni 2020 

Tillökning till klassiska Nomad: 3 nya planlösningar för aktiva par 

Ännu mer val för aktiva par: Utvidgning av portföljen för den populära klassi-

kern med tre planlösningar - 2 enkelsängar och en dubbelsängsmodell - totalt 

15 planlösningar - sträcker sig från den smala resevagnen till boggiaxeln i flera 

generationer 

Under modellåret 2020 genomgick Nomaden en fullständig förändring. Ingenting 

var detsamma här. Sedan dess har Dethleffs-klassikern skinit i ett helt nytt ljus. 

Under detta modellår har den ytterligare tre planlösningar att lägga till sin fami l j  

- inklusive två enkelsängar och en dubbelsängsmodell. Seriens portfölj, som är 

speciellt designad för aktiva par, har därmed utvidgats till totalt 15 planlösning-

ar. Nomad 510 LE är den minsta nykomlingen med en bygglängd på 630 cm, en 

bredd på 230 cm och en tekniskt tillåten totalvikt på 1,6 ton. Dess enkelsängar är 

placerade på baksidan och kan utökas till en enorm sovyta med bara några hand-

rörelser. I fronten finns en inbjudande sittgrupp, som också kan omvandlas till en 

sovplats för två personer vid behov. Dess kök har gott om förvarings- och ar-

betsutrymme samt ett stort kylskåp, som är inbäddat direkt mellan en hög gar-

derob och badrummet. Denna planlösning är perfekt för par som är särski lt an-

gelägna om att resa. Eftersom den är kompakt och manövrerbar och fortfarande 

har mer än tillräckligt med utrymme för två. 

De andra två nya tilläggen hör också till de största modellerna i serien. Med en 

stolt bygglängd på 805 cm och en bredd på 250 cm samt en tekniskt tillåten 

totalvikt på 2,2 ton erbjuder boggiaxlarna utrymme, utrymme och mer utrymme. 

Både Nomad 760 DR och Nomad 760 ER har en enorm rund sittgrupp bak, till 

vilken köket är anslutet med ett praktiskt utdrag för ännu mer arbetsutrymme, 

ett 175 l kylskåp och en byrå på motsatt sida, som håller siktlinjen klar inuti for-
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donet och så vidare får det rymliga intrycket att bli ännu större. I båda planlös-

ningarna är dusch och toalett separata och kan anslutas till ett enda stort bad-

rum. Garderoben ingår också här, så att det finns gott om plats för att byta om 

och klä sig - utan irriterande insikt. Den enda skillnaden mellan de två model ler-

na är i fronten. Nomad 760 DR är en queen-size sängvariant av Nomad 760 ER 

enkelsängshusvagn. I båda modellerna är ingång och utgång till sängen möjlig 

utan att störa den som ligger brevid. Endast smaken och sömnvanorna avgör 

vilken variant du föredrar att ha.   

Interiör med nivå - Nomadens specialfunktioner 

Vid designen av Nomad var utvecklarna hos Dethleffs särskilt uppmärksamma på 

inredningen och köket. Nomadens inredning presenteras i en harmonisk  kombi-

nation av de ljusa nötbruna möbelfronterna, de gråbeige högglansiga takskåpfl i -

karna och ett golv i ett elegant stenutseende. Den moderna men ändå mysiga 

atmosfären stöds av atmosfärisk, indirekt belysning. I överensstämmelse med 

utseendet på möblerna kan du välja mellan tre högkvalitativa klädslar i olika 

gråtoner med delvis sydda kuddar av konstläder. Varje klädsel har valts så att det 

kan kombineras med alla färger, så att ägaren kan lägga till slående accenter 

med färgade kuddar om så önskas. Den tvärgående strukturen av Noce Nagano-

trädekoren ger interiören ett stort rumsligt intryck.  

Nomadens nya kök har allt som en husbilshjärta önskar. Här är en ny högkvalita-

tiv spis med anpassad diskbänk, inklusive multifunktionellt lock. Baksidan av kö-

ket är inte bara utrustat med fönster och rullgardin av hög kvalitet, utan är också 

upplyst som framsidan av bänkskivan. Stora lådor, ett utdragsskåp och ett stort 

kylskåp avrundar de praktiska komponenterna i gourmetområdet. 
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Nomads planlösningar 

Planlösningarnas konstruktionslängder sträcker sig från kompakta 550 cm till 805 

cm. Från kompakta husvagnar till boggiaxlar i flera generationer ingår allt. Bero-

ende på modell varierar husvagnens bredd mellan 230 eller 250 cm. Den levere-

ras med omfattande standardutrustning, som inkluderar en antisladdkoppling, 

en självjusterande broms, varmvattenförsörjning, GFK-tak, indirekt inre belys-

ning, ett stort kylskåp, en entrédörr med fönster och klimatreglerande, ergono-

miska madrasser med 7 zoner. 

 

 

 

Planlösningar Nomad 

Långbäddar 

 

 

 

 

 

 

 460 EL            490 EST           510 ER        NY: 510 LE         560 RET          NY: 760ER  
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Dubbelsäng 

 

  470 FR           490 BLF            530 DR            590 RF           650 RQT       NY: 760 DR   

 

Våningssängar 

 

 

 

 

 

 

 

  560 FMK           730 FKR                 740 RFK 
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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.  

 


