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Inte utan  
min familj!

1931 uppfann Arist Dethleffs livet med husbil
För att alltid kunna ha med sig familjen på sina handelsresor uppfann Arist Dethleffs den första ”husbilen“ – och därmed en helt ny  
semesterform. Därmed lade pisk- och skidstavstillverkaren grunden till en framgångssaga som fortfarande pågår.

Från idé till serietillverk-
ning
Var familjen Dethleffs än dyker upp med sin husvagn omring-
as ekipaget av nyfikna människor. Prototypen väcker stort in-
tresse och får allt fler anhängare. Idén utvecklas till ett företag 
och företaget till en hel fritids- och semesterindustri.

ARIST DETHLEFFS IDÉ GAV UPPHOV TILL EN  
HEL RÖRELSE. HANS PIONJÄRSANDA LEVER  
VIDARE I DETHLEFFS OCH HAR DRAGIT TILL  
SIG MILJONTALS SEMESTERFIRARE.
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90 års erfarenhet,  
tillförlitlighet och service

Med pionjärsanda mot framtiden

Välkommen till  
känslan av Dethleffs
Ett fritidsfordon från Dethleffs känns 
bra från första stund. Eftersom kva-
liteten på våra produkter är lika bra 
som priset. Med en service som gör 
allt för att våra kunder ska få unika 
semesterupplevelser på fyra hjul. Och 
ett produktsortiment som erbjuder 
rätt fordon för varje livssituation och 
behov.

Vår fabrik i Isny i Allgäu är en av de modernaste 
produktionsanläggningarna för fritidsfordon i 
Europa och har alltid haft högsta kvalitet som sin 
ledstjärna. Under de senaste 17 åren har över  
55 000 camper vans redan utvecklats och  
producerats här.

Fler än 90 husvagns- och  
husbilsmodeller för unika  
semesterupplevelser på  
fyra hjul.

30 ha 
Toppmodern 

produktion
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Den första 
camper van, 
som är en 
Dethleffs.
Vår världspremiär: Dethleffs presenterar sin första 
camper van från det egna märket! De senaste 17 åren 
har över 55 000 urban camper och camper vans tagits 
fram, utvecklats och byggts i Isny. Därför var det tid för 
vår egen.

Därför har Dethleffs med sin mångåriga erfarenhet 
konstruerat en camper van, som kommer att övertyga 
med genomtänkta detaljer, en modern känsla och en 
extra omfattande 90-årsutrustning – självklart med den 
kända Dethleffs-kvaliteten.
  

Lita på den samlade expertisen från 90 års tillverkning 
av fritidsfordon och se fram emot de första camper 
vans från Dethleffs.
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Den generösa markisen ger skugga. Och förtältlampan den  
trivsamma stämningen.

Kabelförberedelse för solcellsmoduler, 
backkamera, TV och SAT-anslutning

Svarta aluminiumfälgar ger Globetrail en sportig 
touch.

Vår 90-årsutrustning –  
allt är med
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Lyxig utrustning också i förarhytten: läderratt, 
Captains-Chair med armstöd m.m.

Kylargrill lackerad i glänsande svart

Stötfångare lackerade i fordonets färg

90-l-bränsletank

Vår 90-årsutrustning –  
allt är med
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När Dethleffs bygger en camper van, kan du lita på kvaliteten, känslan och de genomtänkta lösningarna.  
Inte så konstigt, för våra konstruktörer lever camping och vet vilka önskemål du har.
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BOENDE OCH KÖK

Ditt resevardagsrum.

1 Kvalitetsmaterial, smakfulla färgkombinationer och ett gediget  
utförande gör Globetrail till en äkta Dethleffs. Ramfönstren ingår i  
90-årsupplagan.

Laga mat (nästan) som hemma. Plats och yta utnyttjas optimalt. Man 
kommer åt det stora kylskåpet utifrån och inifrån genom en öppnings-
vinkel på 180°. 

I överskåpen finns mycket plats för husgeråden.

Stämningsbelysningen ger ljus i lådan och skapar samtidigt en varm  
känsla.



Den som reser vill inte vara utan komfort. Optimalt nyttjande av utrymmet och kvalitetsmaterial  
ger äkta trivsel på resan. 

SOVRUM

Hemma på resan.
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Överskåpen över den bakdörren som standard ger extra  
förvaringsyta och har stämningsbelysning.

Dubbelsäng och liggyta i ett. Självklart med äkta fällbar ribbotten. 
Stämningsbelysningen i överskåpen skapar en varm känsla.
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Badrummet med fvikdörr utnyttjar det befintliga utrymmet 
effektivt. Det finns rörelsefrihet och tillräckligt med förva-
ringsyta. För att duscha drar man bara duschdraperiet kring 
duschkaret. Det går att dra ut vattenkranen som blir till ett 
duschmunstycke. 

Det uppfällbara fönstret med insektsnät och mörkläggning ger 
god ventilation. 

Den praktiska rullgardinsdörren går extra lätt och tyst. Den sto-
ra fördelen är att det inte finns någon dörr som tar bort plats. 
Och just när man lagar mat är det ju mycket trevligt med mer 
utrymme att röra sig på.

BADRUM MED RULLGARDIN

Rymligt badrum med  
praktisk uppdelning.
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I badrummets överskåp finns mycket förvaringsyta – antingen 
säkrad med smarta gummiband eller genom spegelskjutdörren. 
Man skjuter den enkelt åt sidan utan att ståhöjden begränsas. 

Badrummet övertygar med den extra breda rullgardinsdörren 
och ger då en imponerande rumskänsla.

Den utdragbara vattenkranen blir en mångsidig utomhusdusch 
i en handomvändning.
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Den här idén är lika genial som enkel. Man vrider endast 
den bakre väggen med tvättstället så blir badrummet till 
en komplett duschkabin. Vridbadrummet är inbyggt som 
standard i modellerna 600 S och 640 S.

VR IDBADRUM

Från badrum till 
dusch med en  
vridning.
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Den tredimensionellt utformade välvda väggen i frostat glas passar exakt mot den bakre väggen och tar på så vis 
knappt bort plats. Med ett handgrepp vrids den tillsammans med tvättstället över toaletten. En helt plastbeklädd 
duschkabin med egen duscharmatur skapas då. 

Genialt helt enkelt.
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Dethleffs 
Globetrail.
Camper van.
Dethleffs Globetrail är mer än bara en inredd plåtis. Det 
är din camper van som du kan bo i bekvämt på resorna. 
Genomtänkta detaljer visar dig varje dag att våra kon-
struktörer vet hur man utnyttjar utrymme optimalt och 
skapar en plats att bo och leva.
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18   HÖJDPUNKTER
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På detaljerna känner man igen erfarenheten från 17 års kon-
struktion av camper vans. Dethleffs ingenjörer vet vad som är 
viktigt.

HÖ JDPUNK TER

Detaljerna gör  
skillnaden.
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Fästöglor som standard ger säker transport. Också för 
tvättmaskiner om det skulle behövas. 

I kylskåpet på 84 l med 3-stjärnigt frysfack finns mycket plats.

Även i avsatsen finns plats för ett förvaringsfack.

Den indirekta avsatsbelysningen ger en behaglig och säker 
känsla, samtidigt fungerar den som instegsljus.

Den har ingen annan, i den utdragbara glidern finns mycket  
plats för små artiklar.

Uttag för Schuko- och USB-anslutningar.

6

Enkelsängarna kan fällas upp separat. Då skapas 
mer förvaringsyta.

Integrerade garderober skapar ordning och 
skyddar kläderna.

I generösa, rymliga lådor utan handtag med manuellt  
centrallås finns säker plats för allt köksgeråd.
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Den som reser 
behöver en  
säker känsla.

Långt över 300 Dethleffs-återförsäljare finns vid din sida 
med kompetent rådgivning och professionell hjälp om 
det oväntade skulle inträffa. Och vår reservdelsservice ser 
snabbt till att du får rätt reservdelar till rätt plats i rätt tid. 

Denna utmärkta service har uppskattats av Dethleffs 
kunder i årtionden. För kundservice har vi alltid tolkat 
bokstavligt. 
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Med vårt innovativa uppfällbara tak utökar du boytan med ett extra sovrum en våning upp – med sensationell panoramautsikt. 
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ANPA SSAD UTRUSTN ING

Så blir Globetrail familjeanpassad.

1 2

2 5

3

1 4Den praktiska svanhalslampan lyser exakt på den punkt 
som du behöver. Den har sparsam LED-teknik och laddar upp 
mobilen etc. i ett USB-ladduttag.

Det går också: fri sikt mot stjärnhimlen och trots detta 
skyddad med ett fint insektsnät som gör att man kan 
känna den svala kvällsluften. 

Det stora panoramatakfönstret ger ljus och luft däruppe och 
har självklart en mörkläggningsgardin och insektsskydd.

Sova bättre! Den 6 cm tjocka kallskumsmadrassen av hög 
kvalitet kommer i en storlek på 209 x 143 cm. Som fjädring 
fungerar optimalt avstämda träribbor som också bidrar till 
ventilationen av madrassen. 

Det uppfällbara takets tältbälg har olika mörkläggningslä-
gen, från helt stängd till öppen cabrio-version (se bild 5).
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24   TILLBEHÖR

T I L LBEHÖR

Önskas  
något mer?
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Termoisolering för bakdörrarna. Behåller värmen inuti  
och stänger ute kylan. Eller omvänt.

Myggnät för bakdörrarna. Skyddar effektivt mot objudna 
besökare.

Teleskopstegen med specialfötter som tillval är stabil  
underlättar användningen i utomhusdelen.

Solskyddsmatta för fram- och sidorutorna

Dethleffs multimediapaket: Navigeringsenhet ZENEC 
Z-E3766EHG inkl. navigeringsprogram för camper vans och 
passande backkamera.

Du hittar fler tillbehör för din Globetrail online på  
www.dethleffs-original-zubehoer.com/en

Förarhusmattan har exakt tillskärning och ger en behagligt 
trivsam känsla.

Övertäckningen för instrumentbrädan med isolerfunktion 
skyddar instrumentbrädan mot skadlig UV-strålning på  
sommaren och håller värmen på vintern.

Dethleffs originaltillbehör erbjuder skräddarsydda tillbehör till 
din Globetrail, samt smarta campingprylar. Anpassa ditt fordon 
perfekt efter dina personliga behov, så att du kan känna dig 
helt som hemma längs vägen.

18" aluminiumfälgar lackerade i glänsande svart ger din  
Globetrail en personlig touch. 

Avloppsvattenslangsetet gör att man slipper besvärlig  
rangering vid tömningen.
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Design

Vit (standard)

 Artense-grå-metallic

Lanzarote grå

Briljant-svart-metallic

Campovolo grå

Dynor tvåfärgade Möbeldekor Fälgar 90-årsutgåva

Designen Camino
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     -årsutrustning

Fördel jubileumsutrustning 600 640

16" alufälgar  

90 l dieseltank  

Stötfångare lackerad i fordonets färg  

Kylargrill glänsande svart  

Black Skid Plate  

Läderratt och -växelspak, Techno Trim  

LED-varselljus  

Strålkastarram svart  

Förtältlampa  

Markis  

Ramfönster med dubbelglas med insektsskydd och mörkläggningsrollo i köket 
och vid sittgruppen  

Captain‘s Chair inkl. 2 armstöd; passagerarsäte inställbart på höjden  

Uppfällbart fönster höger bak, fönster i badrummet  

DAB takantenn med högtalare, förberedelse för solcellsmoduler och TV, 
SAT-anslutning, TV-hållare  

Kabelförberedelse för backkamera  

Överskåp med stämningsbelysning  

Vridbar bordsskiva  

1 dubbelt USB-uttag främre del vänster  

Den kompletta standardutrustningen finns i de tekniska specifikationerna eller på internet www.dethleffs.se/globetrail



Chassiurval
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Globetrail finns på Fiat Ducato-, Citroen Jumper- och Peugeot Boxer-bas. Valet av chassi påverkar inte bodelen, den är identisk för 
alla 3 varianter.

Skillnaderna gäller:
• kylargrilldesignen
• utformningen av instrumentbrädan 
• de tekniska specifikationerna som gäller motorer, chassiutrustning och assistanssystem. 

Respektive fordonsutrustning finns i de tekniska specifikationerna för Globetrail och på internet på www.dethleffs.se/globetrail.

Globetrail Fiat Ducato

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Peugeot Boxer



Planlösningar
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Tillgänglighet för chassi och modeller kan för närvarande inte alltid garanteras.  
Konsultera din Dethleffs Globetrail-återförsäljare! 

640 640 S600 600 S

!



Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 • DK-7100 Vejle 
www.dethleffs.se 

08.22

Bilderna i katalogen visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveran-
sen, eller tillvalsutrustningar och tillbehör som levereras mot pristillägg. 
Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns i de tekniska 
specifikationerna. Eller fråga din Dethleffs-återförsäljare direkt. Möjliga 
färgavvikelser kan förekomma trycktekniskt eller på grund av olika 
återgivningsenheter.

Din Dethleffs-återförsäljare.


