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Isny, juli 2021 

Kort version 

Trend 90: Resklar jubileumsmodell till jubileumspris 

Jubileumsåret 2021 firar Dethleffs med en ny, attraktiv specialmodell: Trend 90. 
Husbilarna i Trend-serien har varit en av de mest framgångsrika Dethleffs-
modellerna i flera år eftersom de erbjuder ett brett utbud olika planlösningar och 
ett bra pris-/prestandaförhållande. För jubileumsmodellen Trend 90, som finns 
som en delintegrerad modell med åtta olika planlösningar, har Dethleffs satt ihop 
ett särskilt attraktivt utrustningspaket som förutom en mycket kraftfull motor 
även innehåller många praktiska, högkvalitativa extraval. Bland annan ingår en 
läderklädd multifunktionsratt, automatisk luftkonditionering i förarhytten, en 
ingångsdörr med fönster och centrallås, mörkläggningsgardiner i förarhytten och 
mycket mer i jubileumsutrustningen. Basfordonet är en Citroën Jumper med ett 
lågt chassi, vars 165 hk-motor garanterar dynamiska köregenskaper som 
behärskar alla uppförsbackar. Såväl utvändigt som invändigt kommer Trend 90 i 
samma flotta outfit som resten av Trend-serien. Jubileumsklädseln 
”Metropolitan” med sin trendiga textilklädsel i ljusgrått smälter harmoniskt 
samman med möbeldesignens modernt mixade trä med vita ytor. Som alla övriga 
Trend-modeller baseras jubileumsmodellens Trend 90 påbyggnad på den rötsäkra 
Lifetime Smart-konstruktionen – något som är allt annat än självklart i denna klass. 
Med ett grundpris från 739 000 kr. erbjuder jubileumsmodellen Trend 90 med sitt 
omfattande utbud funktioner en prisfördel jämfört med liknande serietillverkade 
fordon.  
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Lång version 

Trend 90: Resklar jubileumsmodell till jubileumspris 

2021 firar Dethleffs 90 år. Hur skulle man kunna fira vårt jubileum bättre än med 
en jubileums-version av Dethleffs populäraste husbilserie: Trend 90! Trend 90 
har en kraftfull 165 hk-motor och annan utrustning av toppkvalitet så att den 
har allt som behövs för att åka iväg direkt. Modellen Trend 90 finns i 
halvintegrerat utförande med åtta populära planlösningar med en attraktiv 
jubileums-prisfördel. 

Jubileer är till för att firas, och Dethleffs firar med sina kunder. För 90 år sedan 
utvecklade husvagns-pionjären Arist Dethleffs den första husvagnen, som han 
kallade ”Wohnauto”, och la därmed grunden för en global campingtrend. 
Jubileums-året firar Dethleffs med en ny attraktiv jubileumsmodell: Trend 90. 
Husbilarna i Trend-serien har tillhört de framgångsrikaste Dethleffs-modellerna i 
många år. Och det inte utan goda skäl. När allt kommer omkring övertygar de ju 
med sin moderna design, omfattande standardutrustning och ett utmärkt pris-
/prestandaförhållande. Med sina åtta olika planlösningar erbjuder den 
halvintegrerade Trend 90 ett brett utbud för de mest skiftande behov. Men 
gemensamt för alla Trend-modellerna är säkerheten och kvaliteten som är typisk 
för Dethleffs. Ett exempel är Lifetime Smart-konstruktionen – något som är allt 
annat än självklart i denna klass. Golvets rötsäkra konstruktion utan träinlägg, 
glasfiberförstärkta undergolv och tak säkerställer fordonets långa livslängd och 
bibehållna värde. 
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Jubileumspaket till ett attraktivt pris 

För jubileumsmodellen Trend 90 har Dethleffs satt ihop ett särskilt attraktivt 
utrustningspaket som förutom en mycket kraftfull motor även innehåller många 
praktiska, högkvalitativa extraval. Aluminiumfälgar, automatisk luftkonditionering 
i förarhytten, multifunktionsratt i läder, ett stort takfönster ovanför förarhytten 
och en bekväm, L-formad sittgrupp (utom i planlösning DBL och EBL), ramfönster 
med inbyggda rullgardiner som skyddar mot insyn och insekter, en 70 cm bred 
ingångsdörr med fönster och centrallås, mörkläggningsgardiner i förarhytten, 
belysningspaketet Light Moments för stämningsfull belysning och mycket mer 
ingår i jubileumsutrustningen. Det innebär att du inte behöver skriva en önskelista 
med extra utrustning – Trend 90 är redan färdigutrustad för resan. 

Dynamiska köregenskaper tack vare 165 hk-motor 

Jubileumsversionen finns uteslutande i halvintegrerat utförande och med åtta 
olika planlösningar. Basfordonet är en Citroën Jumper med ett lågt chassi, vars 
165 hk-motor (121 kW) garanterar dynamiska köregenskaper som behärskar alla 
uppförsbackar, även när bilen är fullastad. Trend 90 rullar på 16-tums 
aluminiumfälgar och i standardutrustningen ingår LED-halvljus, elektriskt 
justerbara, uppvärmda ytterspeglar och höjd och lutningsjusterbara pilotstolar 
med dubbla armstöd på förar- och passagerarsidan. 

Såväl utvändigt som invändigt kommer Trend 90 i samma trendiga outfit som 
resten av Trend-serien. Dit hör den snygga exteriören i vitt med företagets typiskt 
svängda linje, den markanta bakljusrampen och stötfångare lackerade i samma 
färg som bilen. Ett lågt trappsteg framför ingångsdörren med integrerad trappa 
leder bekvämt in i bodelen, där dem moderna inredningen av trä och vita ytor 
skapar rena linjer och en hemtrevlig atmosfär. Jubileumsklädseln ”Metropolitan” 
med sin trendiga textilklädsel i ljusgrått smälter harmoniskt samman med resten 
av möbeldesignen. 
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Gourmetkök och drömbadrum 

Gemensamt i alla planlösningar är det fullt utrustade gourmetköket med tre-lågig 
spis, gott om förvaringsutrymme i lådorna med soft close-stängning och massor 
med plats för matlagning. I sex av jubileumsmodellens Trend 90 åtta planlösningar 
finns till och med ett drömbadrum med dusch och toalettrum med möjlighet att 
skilja av bad- och sovrummet mot bodelen. 

Med ett grundpris från 739 000 kr. erbjuder jubileumsmodellen Trend 90 med sitt 
omfattande utbud funktioner oavsett planlösning en prisfördel jämfört med 
liknande serietillverkade fordon.  

 

Trend 90 Master Class 

Trend 90 halvintegrerad erbjuds i Sverige som Master Class inklusive 230 V el-
patron till luftburen värme, elektrisk golvuppvärmning, isolerad spillvattentank 
och elektrisk taksäng.  

 

Översikt av planlösningarna i Trend 90 

    

https://www.dethleffs.de/infos/fachbegriffe-lexikon/detail-ansicht/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5bcontroller%5d=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5baction%5d=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bterm%5d=125&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bpageUid%5d=24168&cHash=82d74c06f82fa3448374d70f27e3185d
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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 ”Wohnauto”. 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 ”en vän i familjen”.  

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

CamperVans 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. 


