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Isny, juli 2021 

Kort version 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: Ny design och fler 
planlösningar för Dethleffs suveräna husvagnar 

I modellåret 2022 introducerar Dethleffs en ny familjedesign för sina husvagnar 
Camper®, Nomad och Beduin Scandinavia i medel-och lyxklassen. Samtidigt 
kompletteras utbudet i dessa populära husvagnsserier med nya planlösningar och 
innovativa möbleringslösningar. Den nya familjedesignen kännetecknas av ett 
dynamiskt formspråk med rena linjer som baseras på modern bildesign. Det 
nydesignade bakpartiet med distinkta former och tydliga kanter är identiskt i alla 
tre serierna. En smal, rak bakljusramp med kontrasterande LED-lampor leder 
blicken och framhäver husvagnens bredd. Längst ner avslutas bakpartiet av en 
distinkt, svart diffuser. Till modellåret 2022 försvinner de nedre, markanta 
dubbellinjerna från Campers®, Nomads och Beduin Scandinavias långsidor. I 
stället ersätts de av en tunn, mörk linje mellan husvagnens nedre tredjedel och 
fönstren. Dessutom flyttas seriens namn uppåt så att det hamnar i blickfånget. 
Husvagnarna får nu ett ännu snyggare utseende med stripes runt långsidans 
främre fönster.  

Dethleffs kompletterar den familjevänliga serien Camper® med 
enkelsängsmodellen Camper® 510 EL. Den 2,30 meter breda resevagnen har över 
två meter långa och 85 centimeter breda enkelsängar bak, en bekväm lounge-
sittgrupp fram och ett stort kök med en 142 liters kyl/frys. Serien Nomad utökas 
nu med en rymlig, 250 centimeter bred husvagn för två personer: Nomad 520 ELT. 
Den har ett stort badrum bak, en generös rundsittgrupp mitt i vagnen, ett rejält 
kök och enkelsängar fram. Badrummet med separat dusch längst bak sträcker sig 
över hela fordonets bredd bak och känns därför ovanligt rymligt. Hela tre modeller 
utökar Beduin Scandinavia-serien, flaggskeppen i Dethleffs husvagnssortiment. 
Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD och 550 SE är alla 2,30 meter breda och 675 
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centimeter långa. Beduin Scandinavia 550 BET presenterar sig med ett välutrustat, 
stort gourmetkök över hela vagnens bredd. I mitten inbjuder en stor, L-formad 
sittgrupp med en soffa mittemot till avkoppling. Planlösningen rundas av med 
enkelsängar och ett ovanligt stort badrum bak i vagnen. Beduin Scandinavia 550 
RD tar poäng med sin innovativa stora badrumslösning, där badrummet och 
duschen till vänster och höger om passagen kan förenas till ett enda badrum som 
visuellt och autistiskt skiljs från bodelen med badrumsdörren. I det bakre 
sovrummet erbjuder en stor queen size-säng utmärkt sovkomfort. Beduin 
Scandinavia 550 SE utmärker sig med en enorm L-formade sittgrupp fram med en 
skänk mittemot. Den sistnämnda är den perfekta platsen för 32-tums tv som kan 
fås som tillval. Sovrummet bak i vagnen har enkelsängar som kan byggas om till 
en stor dubbelsäng. 

  



Sidan 3 av 9 
 
 

P R E S S I N F O R M A T I O N  

 

 
  

Lång version 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: Ny design och fler 
planlösningar för Dethleffs suveräna husvagnar 

Till modellåret 2022 introducerar Dethleffs en ny familjedesign för sina 
husvagnar Camper®, Nomad och Beduin Scandinavia i medel-och lyxklassen. 
Samtidigt kompletteras utbudet i dessa populära husvagnsserier med nya 
planlösningar och innovativa möbleringslösningar. 

För exakt 90 år sedan uppfann Arist Dethleffs det han kallade för ”das Wohnauto” 
och la därmed grunden för en ny typ av semester – husvagnslivet. Även om det 
känns som om Dethleffs-husvagnarna i serien Camper®, Nomad och Beduin har 
funnits i evighet ser de yngre ut än någonsin modellåret 2022. Det beror på 
familjens nya look som kännetecknas av ett dynamiska formspråk med rena linjer 
baserade på aktuell bildesign, vilket ger husvagnen ett modernt utseende. 
Camper®, Nomad och Beduin Scandinavia har definitivt blivit vuxna.  

Bakpartiets design 

Den förändring som är mest märkbar modellåret 2022 är bakpartiet, som är 
identiskt i alla tre serier i husvagnarnas medel- och lyxklass. Bakpartiets distinkta 
designdetaljer är samma som återfinns i Dethleffs husbilar. De distinkta formerna 
och de tydliga kanterna indikerar utan tvekan att de bygger på modern bildesign. 
Där bakljusens placering tidigare påminde om ett vänligt leende sitter nu en smal, 
rak bakljusramp med kontrasterande LED-lampor som leder blicken och 
framhäver husvagnens bredd. Istället för att sitta i mitten ovanför bakljusen är 
texten med typbeteckningen nu placerad direkt under vänster bakljus – även 
detta en blinkning åt modern bildesign och samtidigt en indikering om att 
framtidens alla husvagns- och husbilserier kommer att få ett enhetligt utseende.  

En distinkt diffuser avslutar bakvagnen längst ner och framhäver bakpartiets 
sportiga karaktär med sin högkvalitativa design. Den svarta diffusern stabiliserar 
dessutom bakpartiets utseende. 
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Även om fronten formgivning inte ändras tills vidare tar den ändå upp några av 
bakpartiets dynamiska, nya designdetaljer. En mörk grafik i det nedre området 
återspeglar de nya bakljusens dynamiska form och skapar därmed en mer 
markerad look. 

Ren och lätt design på långsidan 

Till modellåret 2022 försvinner de nedre, markanta dubbellinjerna från Campers®, 
Nomads och Beduin Scandinavias långsidor så att långsidan får ett luftigare, 
lättare utseende. Långsidan framhävs av en tunn, mörk linje som delar av vagnens 
nedre tredjedel med funktions- och förvaringsutrymmen från fönstren. Seriens 
namn vandrar uppåt så att det hamnar i blickfånget ännu mer. Husvagnarna får 
nu ett ännu snyggare utseende med stripes runt långsidans främre fönster, något 
som tidigare var förbehållet serien Beduin Scandinavia. Med sin horisontella form 
framhäver de den längsgående dynamiken i långsidans design. 

I denna nya, enhetliga familjelook skapar designnyanser karaktäristiska 
kännetecken mellan serierna, men visar även på deras respektive dignitet i 
Dethleffs husvagnssortiment. Därför har den familjeorienterade Camper®-serien 
smalare dekor runt fönstren, precis som serien Nomad-serien som riktar sig till 
resande par. Men den sistnämnda känns igen på mörka stripes i fronten under 
handtagen. Den vinterbonade serien Beduin Scandinavia särskiljer sig med 
bredare dekor runt fönstren och en mörk rand i fronten. 

 

Camper®: ny enkelbädd-modell 510 LE  

Husvagnarna i Camper®-serien kännetecknas av sitt stora urval av familjevänliga 
planlösningar med våningssängar och en omfattande standardutrustning. 
Modellåret 2022 kommer seriens tolv planlösningar i olika längder att utökas med 
ännu en: Camper® 510 EL. Modellen är en riktig resevagn med sin 2,30 meters 
bredd, 7,62 meters totallängd och en tillåten totalvikt på 1 600 kilo. 
Karaktäristiskt: Ingången framför axeln och de ovanligt stora två meter långa och 
85 centimeter breda enkelsängarna bak. Den bekväma lounge-sittgruppen fram 
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kan byggas om till två extra sovplatser. Köket i Camper® 510 LE imponerar inte 
bara med sin storlek och generösa arbetsytor, utan också med sin extraordinära 
utrustning med en 142-liters kyl/frys. 

Nomad: ny planlösning för 2 personer 

Dethleffs serie Nomad riktar sig framför allt till resande par. Det omfattande 
utbudet består av 15 olika inredningslösningar och täcker därmed hela 
spektrumet från smala resevagnar till stora, lyxiga dubbelaxlade husvagnar. Nu 
utökas serien med en rymlig, 250 centimeter bred husvagn för två personer: 
Nomad 520 ELT. Denna planlösning är allt annat än vanlig, utan kombinerar ett 
stort badrum bak med en generös rundsittgrupp mitt i vagnen med ett generöst 
kök mittemot. De två enkelsängarna längst fram är 200 centimeter respektive 190 
centimeter långa, båda är 85 centimeter breda och ger gott om plats för en god 
sömn. Enkelsängarna kan som tillval byggas om till en dubbelsäng. Kökets 
arbetsytor erbjuder mer än tillräckligt gott om plats och som standard finns till 
och med en 142 liters kyl/frys. Badrummet med separat dusch längst bak sträcker 
sig över hela fordonets bredd bak och är därför ovanligt rymligt.  

 

Beduin Scandinavia: tre nya modeller  

Beduin Scandinavia flaggskeppet bland Dethleffs husvagnar. Tack vare 
standardmässig vattenburen värme och golvuppvärmning erbjuds bästa 
livskvalitet även under den kalla årstiden så att camping blir ett riktigt året om-
nöje. Med sin högkvalitativa, elegant inredda interiör och exklusiva 
standardutrustning riktar sig Beduin Scandinavia till alla som inte vill avstå från sin 
personliga komfort på semestern och som uppskattar stor rörelsefrihet. 
Modellåret 2022 utökar Dethleffs Beduin Scandinavias modellutbud med hela tre 
nya modeller, så att serien numera erbjuder tio olika planlösningar. Alla tre 
modellerna är 2,30 meter breda och passar därför perfekt som resevagnar. Våra 
nya modeller Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD och 550 SE är med sina 675 
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centimeter lika långa och alla tre är tänkta att användas av två personer. Men 
inredningslösningarna har stora skillnader. 

Beduin Scandinavia 550 BET  

Direkt vid ingången presenterar sig Beduin Scandinavia 550 BET med ett 
välutrustat, stort gourmetkök över hela vagnens bredd. Ett stort panoramafönster 
i taket skapar ännu mer rymd i husvagnens främre del. Förutom gott om plats och 
stor arbetsyta tar köket också poäng med sin premiumutrustning, eftersom det 
har en högkvalitativ, kombinerad spis/ugn som standard. Direkt intill köket finns 
en generös L-formad sittgrupp med en längsgående soffa mittemot, en lösning 
som tidigare bara fanns i breda fordon. Soffan kan som tillval bytas mot en skänk 
med en 32-tums tv. Bakom sovrummet med sköna enkelsängar, även för den som 
är lång, sträcker sig det rymliga badrummet med separat dusch över hela 
fordonets bredd. 

Beduin Scandinavia 550 RD 

Beduin Scandinavia 550 RD har en inredningslösning som är mycket populär i 
husbilar och erbjuder nu en stor badrumslösning, där badrummet och duschen till 
vänster och höger om passagen kan förenas till ett enda badrum som visuellt och 
autistiskt skiljs från bodelen med badrumsdörren även i husvagnar. Sovrummet 
bak i husvagnen har en stor 205 centimeter lång och 150 centimeter bred queen 
size-säng i mitten, där du kommer att sova skönt och gott. Även den stora 
rundsittgruppen fram kan vid behov användas som sovplats. Dessutom erbjuder 
planlösningen i Beduin Scandinavia 550 RD med en stor garderob mittemot köket 
och två mindre skåp till vänster och höger om dubbelsängen mer än nog 
förvaringsutrymme även för längre resor. 

Beduin Scandinavia 550 SE  

Beduin Scandinavia 550 SE utmärker sig med en enorm L-formade sittgrupp fram 
med en skänk mittemot. Den sistnämnda är den perfekta platsen för en 32-tums 
tv som vi erbjuder som tillval. Sovrummet bak är utrustat med enkelsängar som 
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är exakt två meter långa och 85 centimeter breda och erbjuder bästa sovkomfort 
även för långa personer. Enkelsängarna kan byggas om till en stor dubbelsäng.  
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Översikt av de nya planlösningarna 
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Om Dethleffs 

”Inte utan min familj!” sa Arist Dethleffs år 1931 och konstruerade Tysklands första husvagn, som 

han på den tiden ännu kallade ”husbil”. Pisk- och tränsfabrikanten ville nämligen kunna ta med 

familjen när han var på långa affärsresor. På den tiden var det inte många som använde ordet 

”fritid”, familjesemester var ett privilegium och turismen låg ännu i sin linda. I och med 

uppfinningen av Dethleffs husvagn startade en ny era, särskilt för företaget som vid någon 

tidpunkt ställde om helt till husvagns- och senare även husbilsproduktion.  

Arist Dethleffs pionjäranda lever kvar i företaget än i våra dagar. Den återfinns i seriernas ständiga 

vidareutveckling, i oräkneliga innovationer och givetvis i hela husvagnshistoriens hjärta: nämligen 

familjen. Företaget har från sin första stund varit fast förankrat i den tyska orten Isny im Allgäu 

och har alltid siktet inställt på kärnan i varumärket: att vara ”familjens vän”.  

I Isny utvecklas och produceras utöver husbilar och husvagnar från varumärket Dethleffs även 

Camper®Vans och Urban Campers® för varumärkena Pössl och Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group är ett helägt dotterbolag till Thor Industries, världens ledande tillverkare av 

fritidsbilar med över 25 000 anställda. Erwin Hymer Group samlar tillverkare av husbilar och 

husvagnar, tillbehörsspecialister samt uthyrnings- och finansieringstjänster under ett tak. I Erwin 

Hymer Group ingår husbils- och husvagnsmärkena Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, Sunlight och 

Xplore, husbilsuthyrningsföretagen Crossrent, McRent och rent easy, chassispecialisten 

Goldschmitt, tillbehörsspecialisten Movera och reseportalen freeontour. Du hittar mer 

information på www.erwinhymergroup.com. 


