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Inte utan  
min familj!

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

Från idé till  
serietillverkning
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 har rätt for-
don 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.

30 ha
Toppmodern 

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



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. 
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 kon-
struerat en camper van, som kommer att övertyga med 
genomtänkta detaljer, en modern känsla och en extra 
omfattande 90-årsjubileumsutrustning – självklart med 
den kända Dethleffs-kvaliteten.  

Lita på den samlade expertisen från 90 års tillverkning 
av fritidsfordon och se fram emot Dethleffs senaste 
camper vans – Globetrail på Fordbas. 
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Klar att köra tack vare omfattande  
90-årsjubileumsutrustning.
Den extra breda markisen ger skugga och går till över den  
öppna skjutdörren.

Kabelförberedelse för solcellsmoduler, 
backkamera, TV och SAT-anslutning

Svarta lättmetallfälgar ger Globetrail en sportig 
touch. 18"-fälgarna finns via Dethleffs originaltillbehör 
(tillval).
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Klar att köra tack vare omfattande  
90-årsjubileumsutrustning.

Lyxig utrustning också i förarhytten med 
tvåfärgad instrumentbräda, läderratt, farthål-
lare, dryckeshållare (m.m)

Ytterspeglar kan värmas upp och ställas in elektriskt.

Stötfångare fram lackerad i fordonets färg
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8   BOENDE OCH KÖK
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I Globetrail kan du lita på den kvalitet, trevliga stämning och genomtänkta boendelösningar som man är van vid från Dethleffs. 
Våra konstruktörer lever ju 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 redan 90-årsjubileumsutrustningen.

Laga mat (nästan) som hemma, plats och yta utnyttjas optimalt. 
Den upphöjda kylskåpet (84l) inkl. frysfack är smart integrerat 
och man kommer åt det ergonomiskt.

I lådorna utan handtag finns mycket förvaringsyta och man 
öppnar dem enkelt in- och utifrån.

Bekväm arbetsyta som kan utökas med den stabila, utfällbara 
bänkskivan.
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Den som reser vill inte vara utan komfort. En bekväm, generös säng av kvalitetsmaterial ger äkta återhämtning.

SOVRUM

Sova bra.
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Dubbelsäng och liggyta i ett. Med integrerade spottar som  
tänds och släcks bekvämt med touch. 

De ergonomiska tallriksfjädrarna av hög kvalitet anpassar 
sig individuellt och riktat efter ryggraden. Självklart kan 
ribbotten fällas upp för att enkelt konvertera från säng till 
förvaringsyta.

Sittgruppen konverteras till säng för ytterligare en sovplats  
med en liggyta på 168x101/78 cm.

Användning som enkelsäng möjligt, också när den generösa  
duschen är helt omställd kan sängen användas som  
enkelsängsvariant utan problem och med stor liggyta.
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Det rymliga sidobadrummet blir med några få handgrepp till en generös, ljus dusch med bekväm ståhöjd. Istället för  
störande dörrar ger en praktisk vikdörr avskildhet. Det den fällbara rutan med frostat glas släpper in ljust dagsljus.

BADRUM

Innovativt komfortbadrum
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Innovativt komfortbadrum med en bredd på 1,41 m – med 
raffinerad konverteringsmöjlighet.

Den ljusgenomsläppliga välvda väggen i frostat glas ger 
naturligt ljus i badrummet och förmedlar en elegant känsla av 
hotell.

Rymligt badrumsskåp med säkring så inget kan ramla ut och 
skjutbar spegel plus ett ramfönster för optimal ventilation 
(90-årsjubileumsutrustning).
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En enkel sängkonvertering ger plats för den rymliga, ljusa duschen. Utrymmet utnyttjas perfekt tack vare den vikbara duschdörren med frostat 
glas och med duschkar under den bakre sängen.

BADRUM

Uppfriskande annorlunda
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Ren rörelsefrihet i bodelen och i badrummet tack vare konvertering av 
duschen.

Man duschar bekvämt på en fantastisk yta på 87 x 47 cm. 
Multifunktionell vikdörr som, om man vill, delar av bodelen från  
badrummet. Viker man ihop den skapas en öppen bodel med superlativ.
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16   HÖJDPUNKTER
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I Globetrail finns 17 års erfarenhet i konstruktionen av  
camper vans och en mängd raffinerade detaljer. 

HÖ JDPUNK TER

Raffinerat integrerat
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Här finns mycket förvaringsyta gömt under sängen oav-
sett om det är för campingtillbehör eller plats för cykeln. 

Det ergonomiskt placerade kylskåpet inkl. frysfack 
på 84 l rymmer mycket.

Överskåpen utan handtag i Globetrail, med sneddade kanter 
och dimbar belysning, är både eleganta och moderna  
(90-årsjubileumsutrustning).

Tack vare praktisk släde (tillval) byter man ergonomiskt och 
enkelt gasolflaskor.

Fjärrindikering bredvid styrpanelen. Visar när gasolflaskan 
är tom. Omställning från sommar- till vinterdrift.

6

Den exklusiva, moderna frontutformningen som sträcker sig  
från sittgruppen till in i förarhytten ger en enorm rumskänsla.

Bodel i ett plan utan snubbelrisk, istället mycket förvaringsy-
ta i dubbelgolvet. Alla kablar och ledningar är dragna  
i dubbelgolvet och därmed även skyddade mot kyla.

Ännu bättre är att de integrerade spottarna kan 
tändas och släckas med touch.
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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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Design
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Camino Trädekor

16"-lättmetallfälgar i svart  
(90-årsjubileumsutrustning)

  
Designen Camino
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Frost-vitt (standard) Magnetiskt grå metallic (tillval)

Obsidiansvart metallic (tillval)Grå matt (tillval)



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

08.22

Din Dethleffs-återförsäljare.

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. 
Bilderna i katalogen visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveransen, 
eller tillvalsutrustningar och tillbehör som levereras mot pristillägg.  
Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns tillgängliga hos din 
Dethleffs-återförsäljare. Färgavvikelser kan finnas på grund av trycktekniska 
skäl.


