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Dethleffs fordele – symbolforklaring
I Dethleffs campingvogne er der mange smarte idéer og standardudstyr for din sikkerhed 
og komfort. Piktogrammerne viser dig, i hvilke campingvogne du finder de enkelte dele. 
Læs også mere om fordelene på www.dethleffs.dk/.no eller spørg din forhandler.

Fremad i trafikken - også på mo-
torvejen med tempo 100.

    Mærkeunderstel fra sikkerheds-
specialisten AL-KO.

Modvirker effektivt slingren og 
krængning.

Sikker undervejs takket være 
bremseværdier, som ligger over 
gennemsnittet samt automatisk 
justering.

Taget er i modstandsdygtigt GFK - 
beskytter mod alle vejrforhold.

Winterproof! Vinteregnede cam-
pingvogne med Vinterkomfort 
pakker som ekstraudstyr.

Kom indenfor: 70 cm XXL-ind-
gangsdør og coupé-indstigning.

Myggenetdør: Godt beskyttet 
mod små plageånder.

For et sundt indeklima: Optimal  
ventilation bag ved overskabene 
forhindrer kondensdannelse.

Praktisk køkken med store skuf-
fer, udtræksskab og 3 kogeblus 
med elektrisk tænding.

Ekstra køkken-komfort: 4 effekt-
fulde kogeblus, rummelige opbe-
varingsrum og mange hylder.

Cool tower! Ekstra stort køleskab 
med min. 142 l køl og 15 l frost-
boks.

Cool tower! Ekstra stort køleskab 
med min. 175 l køl og 31 l frost-
boks.

SovGodt: Faste senge med beha-
gelige madrasser i høj kvalitet på 
ergonomiske trælamelbunde.

Mere benplads: Søjlebordben 
med letgående sænkning til sen-
geombygning i siddegruppen.

Spar plads: Den underste køje kan 
klappes op for mere opbevarings-
plads eller plads til leg (afhængigt 
af model).

Sikkerhed frem for alt. Endnu 
mere sikkerhed på rejsen med 
Sikkerheds-pakken (ekstraudstyr).

Happy Family: Planløsninger  
med køjesenge - ideel til familer. 
3. køjeseng er muligt som ekstra-
udstyr.
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Kære læser!
For mere end 80 år siden lavede Arist Dethleffs den 
første campingvogn i Isny, Allgäu i Tyskland, da han 
ikke ville undvære familien på hans forretningsrej-
ser. Familien, og det vi forbinder dermed, har derfor 
for os en særlig status.

F.eks. pålidelighed og tillid inden for rådgivning, salg 
og naturligvis ved den efterfølgende service. Når du 
rejser med din Dethleffs vil du også kunne glæde dig 
over denne tillid.

I hvert køretøj er der mere end 80 års erfaring og 
meget know-how fra vores kunder - for pr. tradition 
har vi altid haft et tæt samarbejde med vores kunder 
i udviklingsarbejdet.

Du skal være hjertelig velkommen i Dethleffs- 
familien!

Med venlig hilsen 
Alexander Leopold 
Direktør
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Vores målsætning: Din tilfredshed
Noget for enhver
Om I rejser som par, med hele familien eller med 
gode venner så er alle de, der kan lide at have en 
mobil fritid sammen med andre, velkomne i Deth-
leffs Family. 

Garanti 
Din nye Dethleffs campingvogn har en omfattende 
fabriksgaranti, som giver dig ekstra sikkerhed. 
6 års tæthedsforsikring 
Dethleffs 6 års tæthedsforsikring på køretøjet giver 
tryghed og forhøjer værdien. (Forsikringen forudsæt-
ter årlige inspektioner hos din Dethleffs forhandler 
mod betaling).
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c’go & c’trend – let på ferie 
Kompakt, trendy og let på ferie - så skal du vælge 
vores c’go og c’trend modeller. Praktisk udstyret og 
med friske, trendy bomiljøer, der skaber glæde og 
gør det ekstra sjovt at campere.

Ideelle til spontane og korte rejser og desuden  
skåner de feriebudgettet - både i anskaffelse og 
hvad benzinforbruget angår!

Mange af disse modeller kan trækkes af mindre 
biler.

Så pak teltet væk og oplev friheden ved camping  
på en ny måde!

Modellerne finder du i vores separate katalog for 
kompakt-modellerne eller på vores hjemmeside.

EU Caravans 2017
Compact Class
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550 ESK

470 FR

390 FH

560 FMK

500 QSK

450 FR

650 FMK

510 ER

450 QR

730 FKR

530 FSK

460 EL

740 RFK

540 QMK

470 ER

Camper
Familiecampingvogn | fra side 14

Camper har et stort udvalg af planløsninger med køjesenge og korte 
rejsevogne til aktive campister. Med det nye, udvidede standardudstyr  
er alt med ombord. Eventyret starter her.

Camper

Tilladt totalvægt* 1.300 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 635 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 FMK

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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470 ER 470 FR

540 QMK

510 ER

560 FMK

730 FKR650 ER590 RF

530 DR

560 FR

740 RFK

540 ER

560 RET 560 RFT

Nomad
Erfaring betaler sig | fra side 26

Nomad er ideel for alle de, der leder efter en elegant campingvogn med 
udstyr af høj kvalitet. Der er et fantastisk udvalg af praktiske planløs-
ninger til aktive par. Og når der kommer besøg kan siddegruppen helt 
enkelt ombygges til en behagelig seng. 

Nomad

Tilladt totalvægt* 1.350 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 713 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 3 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 ER

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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510 ER 550 ER

650 RET

560 FR

650 RFT

560 RET

730 FKR

560 RFT

760 DR760 ER

Beduin
Den verdenskendte klassiker | fra side 38

Beduin er kendetegnet ved eksklusiv teknik, elegant design, komfort og 
ekstra meget udstyr. 

Beduin

Tilladt totalvægt* 1.600 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 766 til 942 cm

Totalbredde 230 til 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 4 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 RET 

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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550 ER 650 RFT560 FR

730 FKR 760 DR

650 RET

760 ER
Exclusiv

Tilladt totalvægt* 1.800 til 2.800 kg

Totallængde (inkl. trækstang) 788 til 942 cm

Totalbredde 250 cm

Køretøjshøjde 265 cm

Sovepladser 4 – 7

Dobbelt-aksel fra 650 RET 

Exclusiv
5-stjernet campingferie | fra side 50

Modelserien Exclusiv overbeviser med sin moderne stil og eksklusive 
udstråling. Ædle materialer og ambientepakken (standard) med stem-
ningsfyld indirekte belysning og smarte detaljer formidler elegance og 
udstyr de luxe.

* Maksimale værdi er afhængigt af modellen
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Familiecampingvogn
Med omfangsrigt standardudstyr, meget op-
bevaringsplads og et stor udvalg af planløs-
ninger med køjesenge og korte rejsevogne 
er Camper den ideelle campingvogn til alle 
der elsker eventyr. 

Sikker på rejsen
Det standardmæssige sikkerhedsudstyr i 
Camper sørger for en god rejseoplevelse:  
De mange moderne sikkerhedskomponenter, 
som f.eks. AL-KO mærkechassis, Octagon-ak-
selstøddæmoere og antislinger-koblingen 

AKS bidrager til dette. men også den nye, 
selvjusterende AL-KO AAA Premium brem-
se er med som standard. Den sørger for en 
kortere bremselængde og er derfor et ægte 
sikkerhedsplus.

I Camper er alt med ombord, så du kan køre 
direkte på ferie! Lige fra varmtvandsforsy-
ning, myggenetdør, store panoramatagluger 
og et robust GFK-tag - med Camper får man 
ganske enkelt mere for pengene. 

Camper Ekstra fordele
ªª Klar til start med det samme på grund af omfangsrigt standardudstyr
ªª Moderne interiør med et rummeligt udtryk. Vælg mellem tre tidløse 
bomiljøer
ªª Stort udvalg i famlieplanløsninger med køjesenge
ªª Korte rejsevogne på under 7 meters totallængde
ªª Forbilledligt Dethleffs sikkerhedsudstyr (se side 64) 

Du finder en oversigt med billeder over yderligere fordele ved Camper  
på side 22 – 23.
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Grafitgrå trapezvinduer præger  
looket på Dethleffs campingvogne

Tredelt baglygtekonsol hvor kun den beskadi-
gede del kan udskiftes hvis uheldet er ude

Præmieret sikkerhedsudstyr inkl. selvjusteren-
de bremse

Let tilgængelig gasflaskekasse også selv om 
der er monteret cykelholder 

Den standardmæssige serviceluge giver prakti-
ske transportmuligheder

  Ekstraudstyr: Totalvægt 2 t (en aksel) hhv. 
2,5/2,8 t (tandemaksel)
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Camper

550 ESK

Allrounderen til en aktiv ferie
Camperen vinder alles hjerter. Dens hemmelighed 
er, at den er usædvanlig praktisk og har planløsnin-
ger, der dækker forskellige behov.De mange opbe-
varingsmuligheder gør den til det perfekte centrum 
for aktive campister. Og der er også godt med plads, 
hvis der skulle komme overnattende gæster, for 
siddegruppen kan helt enkelt omdannes til en dejlig 
dobbeltseng på grund af det letgående søjlebordben.

Madlavning skal være sjovt i ferien
Her bliver både store og små campister mætte: På 
de tre kogeblus med elektrisk tænding kan man let 
tilberede et perfekt måltid til selv den helt store 
familie. 

De friske ingredienser opbevares i det 142 l store 
køleskab. Flasker og krydderier finder plads i det 
praktiske apoteker-udtræk. Service, potter og pander 
kan være i de rummelige skuffer. For øvrigt: Camper 
har varmtvandsforsyning med som standard.

En oversigt over Dethleffs fordele og symbol  forkla-
ringer finder du på side 2.

ªª De behagelige enkeltsenge kan hurtigt ombygges til en kæmpe dobbeltseng 
(ekstraudstyr).

ªª Praktisk køkken med store skuffer og apoteker-flaskeudtræk.
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ªª 550 ESK | Catania:  Det er familievenligt: I Camper er der et stort udvalg af planløsninger med køjesenge. 3. køjeseng er for det meste muligt som ekstraudstyr. 
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Camper

540 QMK

Ven af familien

ªª Ved at klappe den underste køje op, opstår der et stort legerum.

ªª Meget bevægelsesfrithed til at vaske sig, tage tøj på og lege. 

Camper er som skabt til familier. Når du rejser med 
børn, vil du komme til at sætte pris på de mange 
familievenlige fordele: Store opbevaringsrum og et 
stabilt, rengøringsvenligt interiør.

Et paradis for børn 
Camper kan fås i mange familievenlige planløsnin-
ger med separate børneværelser og store, stabile 
køjesenge med behagelige 7-zoners EvoPoreHRC 
madrasser. I udvalgte modeller kan man sågar få  
en tredje køjeseng (ekstraudstyr). Køjesengene  
kan belastes med på til 80 kg og er derfor også  
velegnede til store campister.

For at få mere plads, kan den underste køjeseng 
klappes op . Dermed opstår der en stor „legeplads“ 
og i vogne med køjesenge på tværs i bag bliver det 
til en stor „garage“ i bag til den store feriebagage. 

Til den store børneflok
Prøv at se Camper’s XL-varianter, hvis du har brug  
for ekstra meget plads. De store tandemakslede 
vogne med en bredde på 250 cm og en længde på 
over 8 m (f.eks. Camper 740 RFK) er der endnu mere 
komfort og bevægelsesfrihed! Og det gælder også 
sengene. Hver eneste Camper er som standard ud-
styret med et SovGodt-sengesystem! 
Læs mere om dette på side 62.
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ªª 540 QMK | Cosmo: Det praktiske søjlebordben giver meget benplads i siddegruppen. Og når siddegruppen skal bygges om til en seng, fungerer det helt ukompliceret. 
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Camper

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Tofarvet møbeldekor Rosario Cherry

ªª Bolivia

ªª Cosmo

ªª Catania

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Glatte plader sølv-metalic (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) 
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500 QSK

390 FH

460 EL

450 FR

470 ER

450 QR

510 ER

470 FR

530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK

Vogne med køjesenge

Vogne med dobbeltseng

Vogne med enkeltsenge
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Camper

Ekstra fordele

ªª Fleksible click-spotlights og USB-stik-
dåse

ªª 12 V strømforsyning og LED-indikation 
v. defekt sikring

ªª Standard med varmtvandsforsyning

ªª Højdejusterbart søjlebordben for mere 
benplads

ªª  Opluk. trapezvinduer med myggenet- 
og mørklægningsrullegardiner

ªª  Praktisk magasinklap ved indgangen

ªª Stort 142 l køleskab med 15 l frostboks 
(afhængigt af planløsning)

ªª Stor „garage“ i bag pga. opklapbar 
køjeseng (afhængigt af planløsning)

ªª Hel bodelsdør med myggenetdør

ªª Gourmet køkken med praktisk apote-
ker-flaskeudtræk

ªª Kvalitetshængsler med stor åbnings-
vinkel

ªª Stor Heki-tagluge med LED-belysning 
giver lys og luft i vognen

ªª 3 kogeblus med elektrisk tænding (se 
side 63)

ªª Perfekt sovekomfort med SovGodt- 
Systemer (se side 62)

ªª AirPlus-system til ventilation bag over-
skabene (se side 67)
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Din sikkerhed!

ªª Standard med serviceklap som let giver  
adgang til opbevaringsplads

ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª  Flerdelt bagende for nemmere  
reparation

ªª Robust GFK-tag som beskyttelse mod 
hagl er standard

ªª Skørtskinne integreret i hjulspoiler

ªª Med AL-KO Big Foot står du fast på alle 
slags underlag (ekstrausdtyr)

ªª Gaskasse med stabil, riflet metalbund. 
Pladsbesparende låge, der åbnes opad 

ªª Miljøvenligt: Spildevandstank på hjul i 
gaskassen

ªª AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª  ALKO Octagon akselstøddæmper for 
optimalt vejgreb

ªª AL-KO AKS forhindrer at camping-
vognen kommer i slyng.

ªª Antislyng-system for maksimal, 
aktiv køresikkerhed (ekstraudstyr)

ªª Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO 

ªª Dæk af kendte vesteuropæiske 
mærker 

A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M
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Overbevisende design og komfort
Nomad Ekstra fordele 
ªª Dethleffs sikkerhedsudstyr, se. S. 64
ªª Stort udvalg af enkelt- og dobbeltsengsmodeller
ªª Omfattende standard udstyr
ªª Udsøgte bomiljøer med stemningsbelysning
ªª Der kan vælges mellem to afdæmpede og elegante indretningstekstiler
ªª Sædepolstre med behagelige toppuder
ªª Veludstyret gourmetkøkken
ªª Afslappende søvn på 7 zone EvoPoreHRC madrasser 

Se en oversigt over yderligere fordele ved Nomad på side 34 – 35.

Nomad er en af de mest populære modeller 
i Dethleffs program. Dens elegante interiør, 
stilfulde detailløsninger og ikke mindst det 
omfattende standardudstyr, gør den til den 
perfekte campingvogn for den kræsne campist.

Noget for alle
Med såvel de mindre rejsevogne, som de 
større luksusvogne, tilbyder Nomad et stor 
udvalg af velgennemtænkte indretninger til 
par, som rejser alene. Skulle gæster melde 
deres ankomst, kan der hurtigt skabes ekstra 
sovepladser.

 Sikkert frem
„Ferien starter ved afrejsen“, et campings-
logan, som virkelig gør sig gældende ved 
Nomad, som med sine topmoderne køre-
egenskaber, gør ferien til en afslappende 
oplevelse. 
 
Hvad enten det handler om højkvalitets- 
chassiset, Octagon akselstøddæmperne, 
stabilisatorerne eller de selvjusterende AL-KO 
AAA Premium Bremsere, så er alle kompo-
nenter nøje afstemt efter hinanden og giver 
dermed den optimale køresikkerhed.
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Graphitgrå trapezformede vinduer præger det 
udvendige design på Dethleffs campingvogne

Tre-delte lygtekonsoller letter reparationsar-
bejder i forbindelse med parkeringsskader

Præmieret sikkerhedsudstyr inkl. selvjusteren-
de bremseree 

Lettilgængelig gaskasse også ved påmonteret 
cykelstativ

Den standardmæssige opbevaringsklap giver 
praktisk adgang til opbevaringsrum

Belastning op til 2 ton, er mulig ved enkelt 
aksel-køretøjer og op til 2,5 – 2,8 ton ved  
tandemkøretøjer 
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650 ER

Nomad

Erfaring betaler sig

ªª 2 stk. 95 cm bredde enkeltsenge sørge for den gode søvn. Og bad og toilettet 
er lige ved siden af.

ªª Folde-skydedøre adskiller soveområdet fra opholdsområdet 

Allerede i 1954 præsenterede Dethleffs den første 
Nomad. En campingvogn, der med kvalitet og et 
smukt interiør, hurtigt opbyggede en trofast fanskare. 
De nutidige modeller bygger videre på disse solide 
grundværdier og præsenteres med detaljer af høj 
kvalitet. 

Nomad-Komfort
Den nyeste Nomad-generationen tilbyder en ene-
stående velbehags-atmosfære. Polster med påsatte 
puder indbyder til hyggelige timer. Det højdejuster-
bare søjlebord sørger for behagelig plads til ben og 
fødder. Særlig hyggeligt er den indirekte belysning, 
det smarte møbeldesign og vasken i stenmateriale- 
look som adskiller Nomad fra de øvrige. 

En god nats søvn opnås via SovGodt-Systemet med 
behagelige 7-zoners EvoPoreHRC madrasser i alle 
faste senge. Sammen med den ergonomiske fjed-
ring opfylder systemet et fint afstemt sovesystem, 
sådan at man også i ferien får den bedste søvn. Alle 
enkeltsenge er ekstra polstret i hoved- og skulder-
området som er både komfortabelt og ideelt for folk, 
som gerne sover på maven. 
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ªª 650 ER | Merida: Til hyggelige aftener: De påsatte puder i den stor siddegruppe ser ikke kun godt ud, de er også utrolige bekvemme. Masser af plads til ben og fødder med det praktiske søjlebord.
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Nomad

530 DR

Så dejlig kan ferien også være

ªª Stor dobb.seng -tilgang fra 3 sider (Fotoet viser panoramavindue –ekstraudstyr).

ªª Rummeligt køkken med praktisk apoteker-udtræk, 142 l køleskab og 3-flammet 
kogeplade med elektrisk tænding. 

Den som elsker kvalitet er det rigtige sted i en 
Nomad. Her bor man ikke kun komfortabelt og godt 
men også med stil. Det nyeste træ-dekor „Almeria 
ask“ fremtræder både moderne og hjemligt. De 
langsgående træ-strukturer får vognen til at se end-
nu større ud. To alternative bomiljøer i varme farver 
indbyder til afslapning.

Til hobby-kokke
Det smarte Gourmet-køkken tilbyder 3 kogeplader 
med elektrisk tænding. Et praktisk apotekerskab og 
store skuffer til diverse køkkenudstyr. Friske varer 
opbevares i det store 142 l køleskab, hvor det også 
er stående plads til 1,5 l flasker.  
Ekstra komfort-punkt: standard med varmtvandsfor-
syning. 
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ªª 530 DR | Casa: Ser flot ud og er egnet til en behagelig soveplads, - den indirekte belysning sørger altid for hygge.
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Nomad

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Glatte plader, silver-metallic (ekstraudstyr) 

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) 

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Almeria ask 

ªª Casa ªª Merida
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Køje-indretninger

Dobbeltsengs indretninger

Enkelstsengs indretninger

540 QMK

470 FR

470 ER

530 DR

510 ER

560 FR 560 RFT 590 RF

540 ER 560 RET 650 ER

560 FMK 730 FKR 740 RFK
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Nomad

Ekstra fordele

ªª  Oplukkelige vinduer med myggenet- 
og mørklægningsrullegardiner

ªª  Praktisk magasinklap ved indgangen

ªª Vask i kunststof af høj kvalitet

ªª Indgangsdør med myggegitter og 
vindue 

ªª Indirekte belysning spreder hygge ªª Perfekt sovekomfort takket være  
SovGodt-Systemer (se side 62)

ªª AirPlus-System til ventilation bag over-
skabene (se side 67)

ªª 12 v og LED-indikation v.defekt sikring

ªª Fleksible placerbare lamper (og USB 
stikdåse) 

ªª Standard med varmtvandsforsyning

ªª Højdejusterbar søjlebord giver meget 
plads til ben og fødder 

ªª Stort 142 l køleskab med 15 l frostbox 
(afh.af indretningen) 

ªª Gourmet køkken med praktisk apote-
kerudtræk

ªª Lys og luft i køretøjer: Det store Midi- 
Heki tagluge med LED-belysning

ªª 3 kogeplader med elektrisk tænding 
(se side 63)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Din sikkerhed!

ªª  Strømbesparende LED-forteltlygte

ªª  Flerdelt bagende for nemmere  
reparation

ªª  Robust GFK-tag som beskyttelse mod 
hagl er standard

ªª Skørteskinne integreret i hjulspoiler

ªª  Standard med serviceklap som let giver  
adgang til opbevaringsplads

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalplade-
bund. Lågen åbnes opad 

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª  ALKO Octagon akselstøddæmper for 
optimalt vejgreb

ªª Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO 

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª Dæk fra kendte vesteuropæiske 
mærker 

ªª AL-KO AKS stabilisator forhindre 
vippe og slingre bevægelser

ªª ATC for max., aktiv kørselssikkerhed 
på højeste niveau (ekstraudstyr)

ªª  Stå stabilt med AL-KO Big Foots  
(Ekstraudstyr)

ªª Miljøvenlig: spildevandstank på hjul
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Rejs med stil
Beduin Ekstra fordele
ªª  Funktions plus: særlig bokomfort ved hjælp af funktionelle detaljer, bl.a. 
højdejusterbar søjlebord, udtrækbar skoskuffe i indgangsområdet, extra 
bred indgangsdør og coupé-indgang.
ªª  Gourmet-køkken Plus: Køkken med 4-gasblus, apoteker-skabsudtræk, 
udvidet arbejdsflade via opklappelig plade
ªª Design plus: et strejf af glamour inden- og udenfor 

 
Totaloversigten over Beduin ekstra Fordele præsentere vi fra side 46

Excellent teknik, udstyr og design for den 
kræsne. Kom om bord i vores topklasse vogn 
med ekstra bred dør og nedsænket coupé 
indstigningstrin. 

Mange funktionelle detaljer sørger for en 
komfortabel ferie. Sikkerheden er også her 
på højeste niveau og indeholder de nyeste 

køretøjsteknikker fra AL-KO. De indvendige 
materialer og det nye udvendige look sørger 
for et strejf af glamour. 

De flotte bomiljøer og det udvendige design 
frembringer en strejf af glamour.

Sådan kommer man afslappet og med stil  
på ferie!
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To-aksletEn-akslet

Grafitgrå trapezvinduer og plissé rullegardiner, 
af høj kvalitet, for afskærmning og mørklægning 

Eyecatcher: moderne lygtekonsol med integral-
lygter 

Komfortabeltl: ekstra bred dør (70 cm) og 
coupé indstigning

Sikkerhedspakke med selvjusterende bremse 
AL-KO AAA

Praktisk, formstødt afdækning af vangerne
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Beduin

Elegant globetrotter 

ªª   Stofbetrukne nakkestøtter og en praktisk, åben reol ved enkeltsengene  
(som ekstraudstyr også med indirekte belysning). 

ªª   Behagelig hyggelæsning: med højdejusterbare nakkestøtter (ekstraudstyr)  
og fleksible læselamper. 

ªª Skoene opbevares praktisk - kan også nås udefra. 

Drøm sødt!
En god nats søvn opnås med Dethleffs 

Smarte løsninger 
Beduin vil udforske verden sammen med dig. Men 
inden da så tag lige og udforsk vognens mange 
praktiske og smarte detaljer. F.eks. det raffinerede 
højdejusterbar bord med meget benplads. Mange 
hylder og opbevaringspladser, som f.eks. skoskabet, 
som er integreret under siddegruppen, betyder der 
er plads til alt det der skal med på den næste store 
rejse. 

Elegant og helt afslappet 
Regnvejr? Betyder intet. Når regndråber rammer 
taget, så er det endelig tid til at læse endnu en ro-
man. Takket være læselamper og, som ekstraudstyr, 
højdejusterbare nakkestøtter, bliver dagen i sengen 
særlig hyggeligt. Den indirekte belysning af væg-
gene og hylder giver en fortryllet stemning og kan 
bestilles som ekstraudstyr. 

SovGodt-System. Der er lagt vægt på god støtte 
til ryggen - med en behagelig 7-zoners EvoPo-
reHRC madras i luksus kvalitet med forskellige 
hårdhedsgrader.

550 ER
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ªª 550 ER | Amaro: Det attraktive lyskoncept skaber en stemning, hvor man ganske enkelt føler sig tilpas. Selv køkkenblokken er belyst.
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560 FR

Beduin

Glamourøs fornemmelse

ªª  4-kogeblus, udtrækkelig apotekerskab og store arbejdsflader og skuffer til 
glæde for alle kokke. 

ªª  Ædel, stabil og praktisk: det store apotekerskab har også plads til store flasker.

Gourmet køkkencenter 
Du kan fremtrylle de lækreste ferie-retter i det 
fremragende Gourmet-køkken Plus. Her står der 4 
kogeplader til rådighed. Invitere gerne naboen, for 
med det store køleskab, apoteker-udtræksskuffen og 
meget arbejdsplads er forholdene i orden. 

Afsted til Glamping 
Glamping er den nye trend og betyder „glamourøs 
camping“ – fleksibel undervejs med masse af luksus. 
Tiltaler det dig? Så vil du med sikkerhed nyde den 
stilfyldte indvendige indretning og de smarte bomil-
jøer „Glamour“ og „Amaro“.

God fornøjelse med Glamping …
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ªª 560 FR | Glamour: Det er Glamping: et strejf af glamour i siddegruppen og feriedagen kan begynde. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Beduin

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª Tofarvet Virginia eg/højglans Creme ªª Virginia eg, m.indv.belysning (ekstraudstyr)

ªª Glamour ªª Amaro

ªª Læder Castello (ekstraudstyr) ªª Læderr Fascino ( ekstraudstyr )ªª Glatte plader, Silver-metallic (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr) 
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Enkeltakslet 
Enkeltsenge

Enkeltakslet 
Dobbeltseng

Dobbeltakslet 
Enkeltsenge

Dobbeltakslet 
Dobbeltseng

510 ER 560 FR 560 RFT

650 RET 650 RFT760 ER 730 FKR 760 DR

550 ER 560 RET
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COMFORT & STABILITY

Beduin

Ekstra fordele

ªª  Plissé rullegardiner, af høj kvalitet, for 
mørklægning og afskærmning

ªª Truma-varme med tændautomatik og 
varmluftanlæg

ªª Indirekte belysning (ekstraudstyr) 

ªª  Praktisk integreret brusehoved  
(standard i visse modeller)

ªª Indgang: isoleret coupé indstigningstrin 
og ekstra bred dør (70 cm)

ªª  Stabil, højdejusterbart bord, let at 
betjene og med meget benplads

ªª  Bodelsdør med indvendig beklædning, 
vindue og myggenet

ªª Soft-Close-System: skufferne lukkes 
lydsvagt og blødt 

ªª  Praktisk skohylde, som også kan  
betjenes udefra

ªª  Luxus: Heki II med belyst glasbaldakin

ªª GourmetPlus-køkkencenter (se side 63)

ªª Perfekt sovekomfort takket være  
SovGodt-Systemer (se side 62)

ªª AirPlus-System til ventilation bag over-
skabene (se side 67)

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª 12 v og LED-indikation v.defekt sikring
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ªª Serviceklap til alle modeller

ªª Stabil og belastbar afdækning af 
trækvangerne i smart udførsel

ªª  Smarte grafitgrå trapezvinduer

ªª  Forfriskende ekstraudstyr: TRUMA 
klimaanlæg

ªª Skørteskinne integreret i hjulspoiler

ªª Baglygtekonsol med integreret lygter

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalplade-
bund. Lågen åbnes opad 

ªª Miljøvenlig: spildevandstank på hjul

ªª AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª  ALKO Octagon akselstøddæmper for 
optimalt vejgreb

ªª AL-KO AKS stabilisator forhindre 
vippe og slingre bevægelser

ªª Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO 

ªª Dæk fra kendte vesteuropæiske 
mærker 

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

Din sikkerhed!
A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª ATC for max. aktiv kørselssikkerhed 
på højeste niveau (ekstraudstyr)
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Eksklusiv ferie til dig
Exclusiv Ekstra fordele
ªª Inklusiv alle fordele og udstyrs kendetegn fra Beduin-modelserien
ªª Ambiente-belysning, også med dæmpbar lyskilde som ekstraudstyr.
ªª En god nats søvn: EvoPoreHRC madrasser med WATERGEL 
ªª  Sikkerhed som standard: f.eks. med AL-KO AAA selvjusterende bremse, 
stabilisator AKS, kvalitetsdæk og meget mere … 
ªª Standard med bomiljø i læder
ªª Standard med belyste overskabslåger 

På side 58 – 59 præsenterer vi en totaloversigt med billeder og yderligere 
Exclusiv fordele.

Modelserien Exclusiv - for den stilbevidste-  
er lig med moderne og eksklusiv atmosfære. 
Ædle materialer, raffineret belyste over-
skabslåger, standard med ambienteudstyr 
med stemningsfyldt indirekte belysning og 
smarte detaljer - kort og godt: elegant og 
udstyr de luxe.

Nøjagtig som ved Beduin scorer Exclusiv 
mange point på områderne madlavning, 
bo-komfort, sikkerhed og teknik. Med den 
stemningsfyldte belysning og læder-polsteret 
opnås en eksklusiv flair. 

Den luksus som 5 stjernet camping i Exclusiv 
tilbyder, viser vi dig på de følgende sider.
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Grafitgrå trapezvinduer og plissé rullegardiner 
til afskærmning af høj kvalitet 

Eyecatcher: moderne lygtekonsol med integral-
lygter

Sikkrhedspakke med selvjusterende bremse 
AL-KO AAA

Komfortabelt: ekstra bred indgangsdør (70 cm) 
og coupé indstigningstrin

Eksklusiv Look: Krom pyntelister og rangergreb 
i krom-look

Praktisk, formstøbt trækvangeafdækning

To-aksletEn-akslet
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760 DR

Exclusiv

Nyt friskt pust til luksus-camping 

ªª  To døre laver baderummet om til din personlige wellness-område – meget plads 
og integr. klædeskab (viser toiletrum i DK; alt. toiletrum standard i NO).

ªª Hurtig til indkøbscentret! Og så i GourmetPlus-køkkencentet og lav mad som de 
professionelle.

I øvrigt: Den indirekte lyskilde sørger ikke blot 
for en pragtfuld stemning - desuden yder den 
en praktisk belysning af de store skuffer. 

Nyd rummet, stilen og den luksus som tilbydes i 
denne modelrække. Det raffinerede badeværelse 
med den store bevægelsesfrihed giver mulighed for 
at begynde dagen på fortræffelig vis. Den elegante 
indretning med den effektfulde ambiente-belysning 
minder om interiøret på en yacht. Det er på høje tid 
sammen at komme ud og opleve verden. 

GourmetPlus køkkencenter 
GourmetPlus køkkencentret indbyder til en kulinarisk 
opdagelsesrejse. Gourmet på ferien kræver plads til 
udskæring, filetering og sautering mv.. Plads er der 
nok af – også takket være den opklappelige, stabile 
arbejdsplade. Opbevaring af bl.a. frisk fisk i det store 
køle-frostskab. Aperitiffen venter dejlig nedkølet i 
køleskabets flaskeholder når det bliver cocktails-tid. 
Apropos flasker: olie, eddike og co. er på bedste vis 
opbevaret i det udtrækkelige apotekerskab. Store 
skuffer tilbyder rigeligt med plads til service, pander 
og gryder af enhver art.
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ªª 760 DR | Castello: Lækre læderhynder og indirekte lyskilde sørger for en særlig hyggelig ambiente (dæmpbar som ekstraudstyr). Alle billeder på denne side viser denne model-indretning. 
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550 ER

Exclusiv

Kompakthed i luksus-forklædning

ªª Tid til afslapning. Komfortabel nakkestøtte betrukket med læder.

ªª  Det behagelige ekstra-polster i skulder-området er standard i alle enkeltsenge. 

Som at sove på skyer 
7-zoner EvoPoreHRC madrsser med lækker  
WATERGEL indlæg. 
Madrassen støtter kroppen optimalt, sørger for 
en vidunderlig køleeffekt og er varmeregule-
rende gennem hele natten. Godnat, og drøm 
sødt!

Du kan lide det up-to-date og luksuriøst i din rullen-
de feriebolig? Så lad dig begejstre af Exclusiv. F.eks. 
modellen 550 ER. Indretningen tilbyder luksus for to 
med stor bevægelsesfrihed og alligevel kompakt. 
De raffinerede og integrerede lyskilder i møblerne 
sørger for en behagelig indirekte lys-stemning.

 

Bløde, lækre bomiljøer i læder venter på dig i sidde-
gruppen. Lyssætningen er du selv herrer over med 
dæmpe muligheden på den indirekte belysning. 
(ekstraudstyr).

Sådan fortolker vi 5-stjernet luksus på fire hjul.
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ªª 550 ER | Fascino: Afslut en hyggelig feriedag på bedste vis på bløde læderhynder. Alle billeder på denne side viser denne model-indretning.
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Exclusiv

Alsidighed
Udvendigt design | Bomiljøer | Modeloversigt

ªª Glatte plader, Silver-metallic (ekstraudstyr)

ªª Glatte plader, White (ekstraudstyr)

ªª Hammerslået hvid (Standard) ªª  Tofarvet Dakota eg/ Welsh White med  
integreret LED-lysbånd

ªª  Tofarvet Dakota eg/Welsh White med inte-
greret plexiglas-LED-lysbånd (ekstraudstyr)

ªª Læder Fascinoªª Læder Castello
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Enkeltakslet 
Enkeltsenge

Enkeltakslet 
Dobbeltseng

Dobbeltakslet 
Enkeltsenge

Dobbeltakslet 
Dobbeltseng

550 ER 560 FR

650 RET 650 RFT760 ER 730 FKR 760 DR
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

ªª  Multimedia-pakke inkl. bluetooth- 
funktion (ekstraudstyr) 

ªª Truma-varme med tændautomatik og 
varmluftanlæg

ªª  Indirekte belysning og som  
ekstraudstyr dæmpefunktion

ªª Generøst baderum med stor bevgelses-
frihed (afhængig af modellen) 

ªª Indgang: isoleret coupé indstigningstrin 
og ekstra bred dør (70 cm)

ªª  Grundbelysningen kan slukkes ved 
indgangen og i soverummet

ªª  Stabil, højdejusterbar bord med  
en-hånds betjening

ªª  Stort køle- fryseskab (142L/15L hhv.175/ 
31 L)

ªª  Belyste skuffer med Soft-Close- 
System

ªª  Plissé rullegardiner, af høj kvalitet, for 
mørklægning og afskærmning

ªª Proff-køkken med 4 gasblus (se side 
63)

ªª  Perfekt sovekomfort med enestående 
behagelige WATERGEL-madrasser

ªª AirPlus-System til ventilation bag over-
skabene (se side 67)

ªª 12 v og LED-indikation v.defekt sikring

Ekstra fordele

ªª   Praktisk skohylde, som også kan betje-
nes udefra
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Din sikkerhed!

ªª Serviceklap til alle modeller ªª Baglygtekonsol med integreret lygter 

ªª Skørteskinne integreret i hjulspoiler

ªª Stabile rangeringsgreb i krom-look ªª AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimalt indstilling af bremsen

ªª  ALKO Octagon akselstøddæmper for 
optimalt vejgreb

ªª AL-KO AKS stabilisator forhindre 
vippe og slingre bevægelser

ªª Chassis fra Tyskland´s førende 
producent AL-KO 

ªª Dæk fra kendte vesteuropæiske 
mærker 

ªª  Forfriskende ekstraudstyr: TRUMA 
klimaanlæg

ªª Stabil og belastbar afdækning af 
trækvangerne i smart udførsel

ªª  Gaskasse med stabil, riflet metalplade-
bund. Lågen åbnes opad 

ªª  Indføringshjælp til bekvemt betjening 
af håndsving

ªª ATC for max. aktiv kørselssikkerhed 
på højeste niveau (ekstraudstyr)

ªª Miljøvenlig: spildevandstank på hjul
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Sundt soveklima
Klimaanlægget i din madras
7-zoner EvoPore HRC madrassen med WATERGEL er 
udviklet efter de allerhøjeste krav. Madrassen er 
opbygget i zoner hvilket støtter kroppen optimalt. 
WATERGEL sørger for en vidunderlig køleeffekt og er 

samtidig varmeregulerende gennem hele natten. 
Luksus-madrassen er standard i Exclusiv og ekstra-
udstyr hos alle andre modeller i denne brochure.

ªª Varmeregulerende 7 zoner EvoPore HRC madras m. WATERGEL. ªª Behageligt selv ved søvn på maven: enkeltsengene er forbundet med ekstra polster i området ved skulderne. 

ªª Testet kvalitet 
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Den særlige madlavningskomfort fra et stjernekøkken 
venter dig i Beduin og Exclusiv: med fire kogeblus 
fremtrylles lækre rette. Ved forberedelserne sørger 
den stabile opklappelige plade med ekstra arbejds-
plads. Selvfølgelig får man også som standard det 

udtræksbare flaskeskab. Den store køle-fryser kom-
bination 142l/15 l i enkeltakslet modeller, 175 l/31 l 
i dobbeltakslet modeller tilbyder meget plads til 
dejlige råvarer.

ªª Fire store kogeblus og en stor vask som gør opvasken let og bekvemt.

ªª Pladsbesparende, stabil og opklappelig udvidelse af arbejdsfladen.

ªª Plads til meget: apothekerskab, skuffer og køle-frostkombination.

Et GourmetPlus køkken
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Din sikkerhed!
Sikkerhed er tradition hos os. I mere end 20 år har 
vi tilbudt regelmæssig kørselstræning til alle vores 
camping fans. For til syvende og sidst, trods moder-
ne sikkerhedsteknik, er føreren den vigtigste faktor. 
Og vi bliver bekræftet hver gang: selv en „gammel 
ræv“ kan lære nyt.

Da vores kunders sikkerhed ligger os meget på 
hjertet, har der hos Dethleffs i årevis været standard 
med et omfattende sikkerhedsudstyr. Relevante sik-
kerhedskomponenter som kvalitetschassis, selvjuste-
rende tromlebremser, kvalitetsdæk med høj sikker-
hedsreserve og meget mere er hos os standard.

Godt at vide: 
Dethleffs caravans opfylder kravene til tempo 100 
km/t, da der udelukkende bliver monteret kvali-
tetskomponenter. Med bil og campingvogn i tip top 
stand er man hurtig på feriestedet – når det passer 
dig! For ferien starter jo allerede når man kører 
hjemmefra, så hvorfor skynde sig? 

ªª  AL-KO AAA bremsen sørger for kon-
stant optimal indstilling af bremsen

ªª   ALKO Octagon akselstøddæmper 
for optimalt vejgreb

ªª  AL-KO AKS stabilisator (antislinger-
kobling)

ªª Modstandsdygtig GFK-tag

ªª  Chassis fra Tysklands´s førende 
produsent AL-KO 

ªª  Dæk fra kendte vesteuropæiske 
mærker/fabrikanter 
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Dethleffs sikkerhedspakke
For alle, som er meget undervejs i deres caravan, 
anbefaler vi Dethleffs sikkerhedspakke (ekstraud-
styr). Pakken indeholder nogle interessante tilføjelser 
til standardudstyret:

AL-KO ATC (Trailer-Control-System)
AL-KO ATC bremser på samme måde som ESP i per-
sonvogne. Campingvognen nedbremses blødt inden 
for et split-sekund og kørslen kan fortsættes i sikker 
køreklar stand. 

Gastrykregulator Duocontrol med kollisionssensor
Duocontrol har en sikkerheds- og en komfort- kom-
ponent: den indbyggede crash-sensoren sørger for, 
at gassen ved en påkørsel bliver lukket således at 
man ikke får et ukontrolleret gasudslip. Denne be-
skyttelsesanordning tillader, at gasdrevne apparater 
også må anvendes under kørslen!

Desuden er Duocontrol en automatisk omskiftnings-
anlæg, som selvfølgelig skifter til en fyldt gasflaske, 
når den første flaske er tom. Dermed kan man undgå 
flaskeskifte i regnvejr eller om natten. Duocontrol 
kan endnu mere: den integrerede EisEx regulator-
varmer træder til ved lave temperaturer, sådan at 
isdannelse ikke kan forstyrre gasdriften. 

Røgalarm
Redder liv. Advarer med en gennemtrængende tone 
ved røgudvikling.

ªª  ATC for maksimal, aktiv kørselssikkerhed på højeste niveau.

ªª Duocontrol med kollisionssensor afbryder gastilstrømning i tilfældet af en påkørsel.

ªª Røgalarmen advarer omgående ved røgudvikling i køretøjet.
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Vinterspecialist fra Allgäu 
Dethleffs fabrikkens beliggenhed siden 1931 - Allgäu 
i Sydtyskland er med sine lange vintre og meget sne 
en bekendt og yndet rejsemål om vinteren. Det er 
derfor ikke uden grund at Dethleffs har fået ry for  
at være vinterekspert. Det fremgår af bl.a. af AirPlus 

(ventilation bag overskabene) og en ekstra tyk 
isolering i vognopbygningen, men også, at der ved 
de fleste modeller er mulighed for at bestille en 
komfortabel ALDE varmvandsopvarmning.

Vintercamping: Dethleffs Vinter-komfortpakke
En enestående specialitet fra Dethleffs er Vinter-komfort-pakkerne (eks-
traudstyr), som gør det muligt, selv ved meget lave minus temperaturer, 
at nyde vintercamping. Mange detaljer sørger for de rette forhold, bl.a. 
XPS-skum som isoleringsmateriale, isolerede hjulkasser, 12 V-opvarmede 
spildevandsrør og vandlås hvorved tilfrysning af vandanlægget er så godt 
som udelukket. Gulvopvarmingen er yderst behagelig, uanset om du vælger 
elektrisk - eller vandbåren gulvopvarmning. Oplev vintercamping på en helt 
ny måde - med vinterduelig køretøjsteknik fra vinterspecialisten Dethleffs. 
Alle Vinter-komfortpakker og deres indhold finder du i de Tekniske Specifika-
tioner 2016. 

Oplev vintercamping på en helt ny måde – med vinterduelig køretøjsteknik 
fra vinterspecialisten Dethleffs. Alle vinter-komfortpakker og deres bestand-
dele finder du i den separate tekniske data/prisliste.

Din Dethleffs forhandler giver dig gerne råd om temaet Vintercamping.

ªª Testet af eksperter: Beduin med vinterkomfortpakke består med bravur kulde-
kammertest i Sverige ved minus 30 grader.

Vinterspecialist fra Allgäu 
Dethleffs fabrikkens beliggenhed siden 1931 - Allgäu 
i Sydtyskland er med sine lange vintre og meget sne 
en bekendt og yndet rejsemål om vinteren. Det er 
derfor ikke uden grund at Dethleffs har fået ry for 
at være vinterekspert. Det fremgår af bl.a. af AirPlus 

Vintercamping: Dethleffs Vinter-komfortpakke
En enestående specialitet fra Dethleffs er Vinter-komfort-pakkerne (eks
traudstyr), som gør det muligt, selv ved meget lave minus temperaturer, 

Vinterspecialist fra Allgäu 
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Sådan bygger vi din vinter-vogn!
ªª  AirPlus - ventilation bag overskabene forhindrer 
dannelse af kondensvand

ªª  XPS-skum-isolering og 34 mm vægtyggelse 
samt 42 mm gulvtyggelse sørger for den bedste 
beskyttelse mod vinterkulden

ªª  Vandrørerne bliver monteret direkte på varmerørerne 
og er dermed beskyttet mod frost. (Billede af ALDE 
Varme)

ªª  Uanset om det gælder vandbåren varme eller elektrisk  
varme: Gulvopvarmningen sørger for behagelig fordeling 
af varmen i vognen samt for varme fødder. (Billede af  
ALDE Varme)
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Altid bedre!
Navnet Dethleffs står i 85 år for innovativ udvikling, 
en yderst attraktiv pris – ydelse forhold og ikke 
mindst for en førsteklasses kvalitet. Det sætter vores 
kunder pris på. 

Kvalitet er en gennemgående proces, der allerede 
begynder med udviklingen af køretøjerne. På dette 
tidlige stadie lægges grundstenen ved udvælgelsen 
af de bedst egnede materialer, leverandører og den 
perfekt afstemte produktionsproces. For vores kvali-
tetskrav lyder: Altid bedre.

Dette krav betyder frem for alt en ting for os: En 
utrættelig søgen efter forbedringer – efter den opti-
male løsning. Det er grund nok for os til at investere 
i kontinuerlig forskning og udvikling, i nye produkti-
onsanlæg og selvfølgelig i vores medarbejdere.

Derfor er vi en af de største uddannelsesvirksom-
heder i vores region og vores stillinger besættes 
hovedsagelig af medarbejdere, som vi selv har 
uddannet og som vi kontinuerligt videreuddanner. 
Derved kommer vi hver eneste dag vore høje krav 
en smule nærmere. 

Peter Leichtenmüller 
Fabriksleder
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ªª  Med kontinuerlige kvalitetskontrol på alle produktionstrin og specielle tests 
sikre vi vores høje kvalitetsstandard.

ªª  Praktik bliver også sat i højsæde i udviklingen: Inden for rammerne af vores 
systematisk anlagte udviklingsprojekter i samarbejde med kunder supplerer vi 
vores ingeniørers viden med brugernes praktiske erfaring.

Gennemtænkt fra A til Z
Når du køber en Dethleffs, får du et køretøj af 
allerhøjeste kvalitet. Vores fabrik i Isny i Allgäu er 
udviklet til at være en af de mest moderne produk-
tionssteder for fritidskøretøjer i hele Europa – med 
højt motiverede medarbejdere. 

Kvalitetsmærket „made in Germany“ har i mere 
end 85 år været vores kendetegn. Kombinationen 
af erfaring, moderne know-how og kundeorienteret 
praktisk anvendelighed er enestående inden for 
branchen. 

ªª  Kom og kig os over skuldrene. Oplev live hvordan vores campingvogne bliver produceret ved en af vores 
ugentlige fabriksrundvisninger! Yderligere information: se bagsiden.
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

INGO WAGNER
Chefredakteur

KAI  FEYERABEND
Verlagsleiter

 3. Platz
DEtHlEFFS  
aERO StYlE

K At E G O R I E :  c A R AvA N s  B I s  1 5  0 0 0  E u R O

INGO WAGNER

CHEFREDAK
TEUR

KAI  FEYERABEND

VERLAGSLE
ITER

 
3. PLATZ

DETHLEFFS  

C´TREND

K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

3. PLATZ
DETHLEFFS  
TREND A

K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

3. PLATZ
DETHLEFFS  
TREND A

K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

GESAMTSIEGER

Vores målsætning: Din tilfredshed
Kvalitet betyder for os, også at kunne give den 
perfekte service efter købet!
I hele Europa står der et særligt finmasket net af ca. 
330 kvalificerede forhandlere og servicepartnere til 
rådighed, som hurtigt kan hjælpe dig videre, hvis 
uheldet er ude.

Du finder moderne forhandlere med venligt og kva-
lificeret fagpersonale. I værkstederne er dit køretøj i 
trygge hænder. Vi sørger for, at medarbejderne har 
den mest aktuelle viden.  
 
Vi støtter også vores partnere bedst muligt i deres 
bestræbelser på, at kunne hjælpe dig hurtigt og 
enkelt. Derfor er der altid altid ca. 16.000 reservede-
le på lager.

Garanti  
Din nye Dethleffs campingvogn har en omfattende 
fabriksgaranti,som giver dig ekstra sikkerhed.

6 års tæthedsforsikring 
Du kan slappe helt af! Dethleffs 6 års tæthedsfor-
sikring på køretøjet giver en rolig fornemmelse og 
forhøjer værdien. (Forsikringen forudsætter årlige in-
spektioner hos din Dethleffs forhandler mod betaling).
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Du får en omfattende fabriksgaranti sammen med 
din nye Dethleffs campingvogn. Ud over fabriksga-
rantien tilbyder Dethleffs en 6.års tæthedsforsikring 
som standard (forudsætter årlige inspektioner hos 
din forhandler mod betaling).

ªª  Vores kunders tilfredshed er vores målsætning.

ªª  6 års tæthedsforsikring er standard: Fordrer årlige tæthedsinspektioner ved din 
forhandler mod betaling. ªª  Din Dethleffs forhandler står parat til at hjælpe med årlige inspektioner og reparationer. 

Garanti - din sikkerhed
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Dethleffs Family Stiftung
Handling i stedet for tomme løfter
„En ægte ven af familien“ vises bedst ved handlinger 
end ord. Derfor har vi allerede i 2004 grundet den 
almennyttige FAMILY stiftelse. Den støtter forskel-
lige projekter for trængende familier samt sociale 
institutioner.

Endelig ferie! 
Fri fra hverdagen. Det gør projektet „Endelig ferie“ 
muligt, ved at stille gratis fastliggervogne på vores 
samarbejdspartneres campingpladser til rådighed 
for børn og instutioner, hvor man ellers ikke havde 
mulighed for en campingtur.

Ungdomsfarmen Bacova 
Et andet stort projekt er støtten til Pater Berno stif-
telsen i Rumænien. På ungdomsfarmen i Temesvar 
uddanner man gadebørn og giver dem derved en vej 
til en bedre fremtid.  
Vi har i mange år støttet Pater Berno i sit værdifulde 
arbejde. Hvert år sender Dethelffs medarbejdere 
julegaver og i jubilæumsåret har vi doneret en  
transporter til ungdomsfarmen.

Vi har i mange år støttet Pater Berno i forbindelse 
med hans værdifulde arbejde for gadebørn. Også 
julegaverne fra Dethleffs medarbejdere, som flittigt 
pakkes hver år, bidrager dertil. 

Det rullende køkken 
Et lokalt projekt, som vi bakker op om, er det rullen-
de køkken fra „Krumbach Familie-stiftelsen“, som 
kører ud til børnehaver og skoler. Her lærer børnene 
at lave sunde måltider med lokale, friske råvarer. 

„Det rullende køkken“ blev iøvrigt komplet opbygget 
i Dethleffs lærlingeværksted – ligesom de populæ-
re campingvogn-sparebøsser, som står ved vores 
handelspartnere.

Du kan ogs hjælpe! Bidrag går ubeskåret til FAMILY 
stiftelsen og dens projekter.

Skriv en mail til os, hvis du har en idé til, hvor  
FAMILY stiftelsen også kan hjælpe:  
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth og Simone Ludwig 
Direktionssekretærer
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Fra campingvognens 
opfinder 

1931: Pisk- og skistavprodu-
centen Arist Dethleffs opfandt 
campingvognen og lægger 
dermed grundstenen for en 
succeshistorien.

Historien om Dethleffs er en historie om en mand og 
hans ideer.

Om Arist Dethleffs, der i begyndelsen af 30´erne som 
en ægte familiemand byggede den første cam-
pingvogn i Tyskland – han kaldte den ganske enkelt 
„Wohnauto“. Overalt hvor familien kom frem blev de 
omringet af mennesker.

I løbet af de næste årtier blev navnet Dethleffs gen-
nem udvikling og mange nye ideer synonymt med 
kompetence og konsistens i caravan og autocampere. 
Med modeller og programlinjer med en genkendelig 
profil. Ganske mange af disse er blevet til klassiske 
forbilleder.

Denne nu 85 års erfaring, det høje kvalitetsniveau 
og ikke mindst en kontinuerlig udveksling af erfaring 
mellem Dethleffs, rejsende og samarbejdspartner har 
gjort mærket til en „Ven af familien“. Og måske er det 
netop denne livlige trafik af videnoverførsel, der gør, 
at et stort selskab som Dethleffs kan forblive så flek-
sibel og innovative som siden begyndelsen anno 1931.

 
Hele historien med mange interessante billeder  
fra 85 års Dethleffs produktion præsenterer  
vi for dig på www.dethleffs.no/historie hhv.  
www.dethleffs.dk/historie
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2008: Præsentation af den 
stilrigtige Familie Caravan, ud-
viklet sammen med 5 familier 
og fuld af praktiske ideer.

2016: c’go bliver „Årets 
Caravan“ i Tyskland og 
er et levende eksempel 
på, hvor moderne og 
frisk camping kan være.

2000: Med Aero Tourist 
indleder Dethleffs en 
hidtil uset design-offensiv.

1952: Dethleffs påbegynder 
serieproduktionen af caravan-
modellerne Tourist og Camper.

1982: Præsentation af den 
moderne Nomad - med inte-
greret gaskasse.



Vi takker for din interesse for vores campingvogne 
Du finder flere attraktive modeller i vores Kompakt-Klasse katalog. Spørg efter  
det hos din forhandler eller læs mere på www.dethleffs.dk/.no

Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl. Billederne i dette katalog 
indeholder delvist dekorationselementer, der ikke hører med til leveringsomfan-
get. Der vises også alternative designs eller ekstraudstyr, som kan tilkøbes mod 
merpris. Information omkring teknik, udstyr og priser findes i de separate tekniske 
data og på prislisten. Farveafvigelser kan forekomme af trykketekniske årsager.
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