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Dethleffs merverdi – forklaring på symbolene
Bobilene til Dethleffs strutter av intelligente ideer og komfortutstyr som standardutstyr.  
Her gir vi deg en kort presentasjon av det viktigste med de relevante symbolene som du  
vil finne igjen på bilsidene. En oversikt med bilder finner du på side 154/155.

 Lettbygget konstruksjon: Biler på 
3,5 t registrert for 4 personer og 
med nok lastekapasitet (avhenger 
av utrustningsnivå) 

Mer sikkerhet: Et elektronisk 
stabilitetsprogram innbefattet 
viktige kjøreassistentsystemer 
(bl.a. ASR, Hill Holder, m.v.) 

 Sikker på veien: Lavt bredsporet 
ALKO-understell gir sikre og dyna-
miske kjøreegenskaper

Ergonomisk: Komfortable pilotse-
ter med justerbar innstilling av høy-
de og ryggvinkel, integrert hode-
støtte og god støtte på setesidene

 Godt beskyttet: Motstandsdyktig 
GFK-tak beskytter mot hagl

Egnet for vinterbruk: Oppvarmet 
dobbelt funksjonsgulv med frost-
beskyttet vanninstallasjon

 Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbelt-
gulv med frostbeskyttet vannin-
stallasjon og ekstra oppbeva-
ringsrom

For et sunt inneklima: Optimal 
utlufting bak overskapene for-
hindrer at det dannes kondens-
vann.

Innbydende: 70 cm  
XXL-inngangsdør 

Overlegen oppbevaringsplass: 
Dethleffs konsept med lavt un-
derstell gir ekstra høye hekkgara-
sjer, delvis egnet for elsykler

Fleksibel: En elektrisk justerbar 
senkeseng gir ekstra soveplass 
ved behov. 

Større ytelse: Batteri på 90 Ah 
med AGM-teknologi for større 
yteevne, lengre levetid og kortere 
ladetid

Praktisk: Kjøkken med store 
skuffer og variabelt dekselsystem 
over blussene gir større arbeids-
flate og plass.

Kjøl og frys Ekstra stort kjøleskap 
på 142 l og fryserom

 SovGodt: Faste senger med 
7-soners EvoPoreHRC premi-
ummadrasser på ergonomisk 
lamellbunn.

Høydejusterbar queensizeseng: 
Komfortabel innstigning i sengen 
eller høy hekkgarasje

Legge bena høyt og slappe av: 
Komfortabel L-sittegruppe med 
frittstående bord

Familievennlig: Minst 4 faste 
soveplasser uten å bygge om 
sittegruppen

 Lang levetid: Råtesikker konstruk-
sjonen i bodelen uten bruk av 
trematerialer – med GFK-plater i 
gulvet

 Lang levetid: Råtesikker gulvkon-
struksjon uten bruk av tremateri-
aler – med GFK-plater i gulvet
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Hjärtligt välkommen ...
Hej!
För 85 år sedan uppfann företagets grundare Arist 
Dethleffs den första husvagnen i Tyskland. Han ville 
nämligen ta med sig familjen på sina långa affärs-
resor. Familjen, och allt som vi förknippar med den, 
har därför ett särskilt stort värde för oss. 

Därför är ärlighet och tillförlitlighet viktigt för oss: 
vid rådgivning, försäljning och naturligtvis även vid 
efterföljande service. 

I varje husbil från Dethleffs finns 85 års erfarenhet 
och den kompetens som våra medarbetare här i 
hemorten Isny im Allgäu besitter – för vår hemort 
har vi förblivit trogna. 

Hjärtligt välkommen till Dethleffs-familjen!

Vänligen 
Alexander Leopold 
Verkställande direktör
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... till Dethleffs-familjen!
85 års erfarenhet
Husvagnsresans historia började med en idé som 
följdes av många fler. Denna idérikedom har vi  
bevarat genom åren. Det kanske är en anledning  
till att Dethleffs husbilar är särskilt praktiska och 
funktionella än idag.

Kvalitet från Allgäu
Sedan 1931 har vi tillverkat fritidsfordon på orten Isny 
im Allgäu. Den utmärkta kvaliteten talar för att med-
arbetarna identifierar sig med företaget!

Social kompetens
För oss innebär vår filosofi om en vän i familjen också 
socialt engagemang, t.ex. inom ramarna för den sam-
hällsnyttiga stiftelsen Dethleffs Family.

Omtanke om familjen
Oavsett om det är par, barnfamiljer eller bästa vänner 
– till Dethleffs FAMILY hör alla som vill vara med och 
som tycker det är roligt att tillbringa fritiden mobilt 
och tillsammans med andra.
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Utförandevarianter
  Delintegrerad

Vill du ha ett fordon som klarar vardagen 
och har alla bekvämligheter? Då är de delin-
tegrerade husbilarna helt rätt för dig. Med 
låg fordonshöjd och dynamiska köregenska-
per är de perfekta för alla som ger sig ut på 
upptäcktsfärd även utanför de stora trafikle-
derna. Att köra genom små byar eller över 
bergspass är inga problem. Delintegrerade 
husbilar med uppfällbar bädd hittar du i seri-
erna Trend och 4-travel.

  Alkov

Särskilt omtyckt bland familjer och alla 
andra som vill ha gott om plats och mycket 
förvaringsutrymme. Barn gillar verkligen 
alkoven, som är en mysig sovplats ovanför 
förarhytten. Med sina generösa mått är 
alkovbädden även perfekt för långa vuxna. 
Alkoven fungerar även utmärkt som extra 
förvaringsutrymme om den inte används 
som bädd.

  Integrerad

Den välisolerade förarhytten är integrerad i 
boutrymmet, vilket ger en märkbar platsbe-
sparing. En uppfällbar bädd ovanför förar-
hytten ger en extra sovplats. Körkänslan i 
en integrerad husbil kan inte jämföras med 
något annat. Den stora panoramaframrutan, 
den effektiva bullerdämpningen och den 
generösa rumskänslan gör varje åktur till  
en upplevelse.

6



T 6757T 6717 T 6767 T 7017 T 7057 DBM T 7057 EBT 7T 6T 1

Globebus
Kompakta, smidiga och ändå så stora! | från sidan 16

Trend
En perfekt start | från sidan 34

Delintegrerad

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 l, extra bred 
ingångsdörr eller extra höga bakre lastutrymmen för mer krävande 
transporter – Trend är en perfekt början på Dethleffs husbilsvärld. 
Med den uppfällbara bädden (ingår i Trend för Sweden) har den upp 
till fyra fullvärdiga sovplatser!

En bredd på endast 219 cm och en total längd från 599 cm gör 
Globebus mycket kompakt, flexibel och anpassad för vardagen. 
Även den minsta husbilen från Dethleffs erbjuder en härlig  
rumskänsla med hög komfort.

Globebus Delintegrerad

Bredd 219 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 698 cm

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 290 cm

Total längd från 696 till 741 cm
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I 4-travel är den uppfällbara bädden placerad på längden i stället för 
på tvären. Det får en del mycket praktiska konsekvenser. Bädden 
kan köras ned så långt att du bekvämt kan stiga in eller ur den utan 
att störa din partner. Modern design samt en rad innovativa idéer 
och praktiska lösningar är andra utmärkande egenskaper. 

Mer utrustning – mer komfort – mer säkerhet! Advantage erbjuder 
övertygande mervärde för husbilsägare med höga krav. Utrust-
ningen av toppkvalitet, den snygga designen och den fullständigt 
rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen utan träkomponenter  
kommer att övertyga även dig.

Advantage
Mer, mer, mer … | från sidan 56

4-travel
Innovation möter design | från sidan 72

4-travel Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 699 till 749 cm

Delintegrerad

Advantage Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 695 till 740 cm

T 7051 EB T 7156-4T 7051 T 7116-4T 6651 T 6966-4T 6611T 6601
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Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtectPlus är Esprit-modellerna utomordentligt väl 
rustade även för mycket låga temperaturer. Andra kännetecken är 
förträfflig interiördesign och fantastisk utrustning. 

Perfekt för alla som älskar det unika. Här förenas övertygande 
planlösningar, enastående utrustning och ypperlig design i en unik 
symbios. En attraktiv detalj är den generösa L-sittgruppen med 
modernt utformade dynor.

Esprit
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 104

Magic Edition
Förtrollande annorlunda | från sidan 86

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd från 741 cm

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 733 till 763 cm

T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2T 3 DBMT 2 EB
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Globebus
Kompakta, smidiga och ändå så stora! | från sidan 16

Trend
En perfekt start | från sidan 34

Integrerad

Kunglig klass till förmånligt pris Stort kylskåp på 142 liter, extra bred 
ingångsdörr och uppfällbar bädd som standard. Trend integrerade 
modeller är enastående välutrustade och är även försedda med den 
rötsäkra golvkonstruktionen Lifetime-Smart.

En bredd på endast 219 cm och en total längd från 599 cm gör 
Globebus mycket kompakt, flexibel och anpassad för vardagen. 
Även den minsta husbilen från Dethleffs erbjuder en härlig rums-
känsla med hög komfort.

Trend integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd från 694 till 739 cm

I 7I 6I 1 I 6757I 6717 I 6767 I 7017 I 7057 DBM I 7057 EB

Globebus integrerad

Bredd 219 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 694 cm
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Magic Edition
Förtrollande annorlunda | från sidan 86

Advantage
Mer, mer, mer … | från sidan 56

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 739 cm

Mer utrustning – mer komfort – mer säkerhet! Advantage erbjuder 
övertygande mervärde för husbilsägare med höga krav. Utrust-
ningen av toppkvalitet, den snygga designen och den fullständigt 
rötsäkra Lifetime-Plus-konstruktionen utan träkomponenter  
kommer att övertyga även dig.

Perfekt för alla som älskar det unika. Här förenas övertygande 
planlösningar, enastående utrustning och ypperlig design i en unik 
symbios. En attraktiv detalj är den generösa L-sittgruppen med 
modernt utformade dynor.

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 692 till 737 cm

I 7051 EBI 7051I 6651I 6611I 6601 I 3 DBMI 2 EB
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Integrerad

Esprit
Res bekvämt under alla årstider | från sidan 104

Inte bara vinterduglig, utan vinteranpassad! Med det nya funktions-
dubbelgolvet IsoProtectPlus är Esprit-modellerna utomordentligt väl 
rustade även för mycket låga temperaturer. Andra kännetecken är 
förträfflig interiördesign och fantastisk utrustning. 

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd 729 till 760 cm

I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2I 6810-2

Mobil lyx …

... i dess vackraste form 
Att resa på högsta nivå – det är för detta ändamål vi har utvecklat 
modellerna i Dethleffs lyxklass. Upplev mobil frihet på bästa sätt. 
Högkvalitativ utrustning med förstklassiga material och framför  
allt med mycket plats – Globetrotter-modellerna XL I och XXL A  
kombinerar det bästa från mer än 80 års Dethleffserfarenhet i  
varje husbil.

I den separata katalogen för Dethleffs lyxklass presenterar  
vi alla modeller i detalj! 
 
Beställ Dethleffs lyxklasskatalog – fråga din Dethleffs  
återförsäljare eller läs katalogen på www.dethleffs.se 

EU Motorhomes 2017
Premium class
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Esprit Comfort
Otroligt mycket plats för alla årstider | från sidan 120

Enorma förvaringsutrymmen, generöst med plats, fullständigt 
vinteranpassad tack vare högt dubbelgolv. Esprit Comfort är den 
praktiska av Dethleffs husbilar. Med sina enkelbäddar i alkoven 
intar ALPA-planlösningen A 6820-2 en unik position. 

Upplev nya Grand-Alpa
A 7820-2 med ännu mer komfort 
för ensamresande par.

Esprit Comfort Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 323 cm

Total längd från 733 till 858 cm

Alkov

Trend
En perfekt start | från sidan 34

Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 liter, extra bred in-
gångsdörr eller extra högt bakre garage för mer krävande transpor-
ter – Trend är det perfekta insteget till Dethleffs husbilsvärld. Trend 
alkovmodeller är dessutom riktiga lättviktare. Trots en totalvikt på 
bara 3,5 ton kan upp till sex personer åka med!

Trend Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 319 cm

Total längd från 651 till 706 cm

A 6820-2 A 7870-2A 6977A 5887
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Globebus

De minsta husbilarna från Dethleffs är 
perfekta för körning i trånga gränder eller 
på kurviga bergsvägar. Ändå kan du njuta av 
alla fördelar som fullvuxna husbilar erbjuder. 
För Globebus har konsekvent vidareutveck-
lats vad gäller komfort och rumskänsla. 
Du kommer omedelbart att uppskatta den 
trivsamma atmosfären i bodelen. 

Den flerfaldigt prisbelönta husbilen har nu 
även utrustats med den rötsäkra golvkon-
struktionen Lifetime-Smart. För alla som 
lägger stor vikt vid sportiga detaljer finns  
ett GT-utrustningspaket.

Fördelar med Globebus 
ªª Nyhet! Rötsäker Lifetime-Smart golvkonstruktion.
ªª Mycket plats inne (+ 4 cm bredd och + 8 cm höjd jämför sista årsmodell)
ªª 198 cm ståhöjd i fordonet.
ªª Stor L-sittgrupp med dynor i modern design.
ªª Stabil förlängning av arbetsskivan i köket (utom T/I 7). 
ªª Stort bakre garage (inkl. sänkt bakdel) med en extra servicelucka
ªª Sportigt, iögonfallande GT-utrustningspaket (tillval)

Kompakta, smidiga och ändå så stora 

*I7*Integrerad *inte T/I 1

***
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Bilderna på de följande sidor innehåller delvist tillvalselementen 
från GT-utrustningspaketet mot merpris.
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Globebus

Globebus – Delintegrerad
Globebus delintegrerade husbilar (från en 
totallängd på endast 599 cm) är lika smidi-
ga och sportiga som en minibuss. Och lika 
trevliga att köra. Lågchassit från Fiat och den 
låga totalhöjden garanterar bästa tänkbara 
väghållning. Den kraftfulla motorn på 130 hk  
ger körglädje även på smala och kurviga 
vägar. Du kommer snabbt att glömma att  
du är ute och kör med en fullstor husbil. 

Globebus – för både semester och vardag! 
Förstahandsvalet för aktiva husbilsägare. 

Genomtänkt: Den aerodynamiskt utformade 
förarhytten sänker bränsleförbrukningen 
och har som standard ett stort, uppställbart 
panoramafönster som också släpper in ljus 
och luft i fordonet.

ªª Rullgardiner i förarhytten skyddar mot värme, kyla 
och nyfikna blickar.

ªª Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd.

ªª Stor L-sittgrupp med bred övergång till förarhytten ger större rörelsefrihet i sittgruppen.

Globebus Delintegrerad

Bredd 219 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 698 cm
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ªª Stort öppningsbart takfönster i förarhyttens kupa. ªª Snygg säkerhetsdetalj: LED-varselsljus (tillval)ªª Backspeglarna är elektriskt inställbara och upp-
värmda (tillval).

ªª Svart kylargrill med sportigt utseende.
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Globebus

Globebus – Integrerad

ªª Den uppfällbara bädden är standard och har en 
liggyta på 150 cm bredd.

ªª  Integrerad modell med gott och plats och ljus: Förarhytten är precis lika bred som påbyggnaden och gör 
därigenom den användbara bodelen avsevärt större.

ªª  Rundad vindruta med enastående panoramavy 

Globebus Integrerad

Bredd 219 cm

Höjd 281 cm

Total längd från 599 till 694 cm

Kunglig klass i kompakt format! Globebus 
integrerad har ett iögonfallande utseende 
– kompakt med aktiva köregenskaper och 
utmärkt design. Resan i sig är en fantastisk 
upplevelse tack vare den stora panorama-
vindrutan och det generösa utrymmet i 
förarhytten.

Den praktiska uppfällbara bädden är stan-
dard och har en liggyta på 185 x 150 cm.  
Det kan vara särskilt långt svänga ner 
– också elektriskt (tillval). Under dagen 
försvinner den diskret under förarhyttstaket. 
Stor fördel av denna design: Även med ned-
sänkt bädd kan sittbänk och bord användas.
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ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomliga 

ªª Iögonfallande strålkastare som är elegant integre-
rade i formgivningen

ªª Integrerade LED-bakljusªª  Hängande speglar av husbilstyp för ett ostört 
synfält
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Lika iögonfallande invändigt som utvändigt! 
Globebus GT-paket innehåller en mängd 
exklusiva utrustningskomponenter som 
automatisk klimatanläggning, läderratt, alu-
miniumfälgar och bodelsdörr med centrallås. 
Den röda Skid Platen är det tydligaste 
kännetecknet för GT-versionen. Men det är 

bara början. Den eleganta och omfångsrika 
utrustningen erbjuder så mycket mer, både 
in- och utvändigt. 

Många tillbehör som är tillval på Globebus 
är standard på GT-versionen.

ªª En titt i köket Bakre väggen i elegant svart.ªª Elegant: Reglage och uttag i kromlook.

ªª GT svart

ªª Cockpit med läderratt, aluminiumdetaljer och 
instrumentpanel med kromringar.
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ªª Sportiga aluminiumfälgar är standard.ªª De mörka ramfönstren är säkra och välisolerande.ªª GT-kännetecken: Röd Skid Plate.

ªª GT vit ªª GT silver ªª GT svart

ªª Höga bakljushållare och takräcke.
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Globebus

Fler boendeidéer
Den ljusa, löpande trädekoren ger interiören i Globe-
bus en underbart generös rumskänsla. De innovativt 
utformade möblerna har tillverkats med avancerad 
lättviktsteknik. Överskåpens cremefärgade luckor i 
högglans ger ett elegant intryckt och sätter prick-

en över i:et för interiören. Den generöst tilltagna 
L-sittgruppen med dynor i ny klädsel erbjuder hög 
sittkomfort i en ombonad miljö. Den energisnåla, 
varmvita LED-belysningen bidrar till en stämningsfull 
atmosfär kvällstid.

ªª Rosario Cherry

ªª Rosario Cherry | Quadro: Generös L-sittgrupp med enpelars, flexibelt lyftbord.

ªª Quadro

ªª Pepe
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ªª Rosario Cherry | Pepe: Härlig rumskänsla och ombonad komfort. Modell I 7 har en vackert formgiven möbelmodul vid ingången med instegshandtag, spegel och plats för en plattskärm.
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Globebus

Mer sovkomfort

God sömn är speciellt viktigt för att du ska vila ut 
ordentligt på semestern. Därför har alla bäddar i 
Globebus ergonomiska 7-zons EvoPoreHRC-madrasser 
av ett klimatreglerande 

material. Dethleffs konstruktörer har sett till att du 
sitter bekvämt på de fasta bäddarna i alla planlös-
ningar, trots det stora bakre garaget.

ªª T/I 6: Ett alternativ till dubbelbädd: Enkelbäddar som kan bäddas om till en stor liggyta på 200 x 155 cm (tillval).ªª Sovrum och garderob skiljs från bodelen med vikdörrar. Samtidigt uppstår ett  
rymligt omklädesrum utan insyn.

ªª Den uppfällbara sängen i I-modellerna har en stor liggyta på 150 cm bredd.

ªª Högsta sovkomfort tack vare Sov Gott-systemet inklusive enastående EvoPoreHRC- 
madrasser med 7 zoner. Närmare information om detta finns på sidan 138.

Sov gott!

COMFORT & STABILITY
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ªª T/I 7: Ställbar i höjdled! Den stora dubbelbädden kan bekvämt nås från tre håll och justeras i höjdled beroende på hur husbilen lastas.
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Globebus

Mer matlagningsglädje

ªª I Dethleffs Gourmet-kök med 3-lågig spis och stora arbetsytor kan du tillaga alla lokala läckerheter. Kokytorna och diskhon är 
tillverkade av rostfritt stål i hög kvalitet.

ªª Maximal komfort på liten yta med stora lådor och bekvämt åtkomliga kökslådor 
(bild T/I 7).

ªª Stabil förlängning av arbetsskivan med dold förvaring som görs klar att använda 
med en hand (utom T/I 7).

De nya köken i Globebus tar liten plats, men erbjuder 
maximal komfort. Samtliga har 3-lågig spis med 
elektrisk tändning. De tre stora lådorna i det praktiska, 

utdragbara skafferiet är utrustade med kullagertek-
nik och Soft Close-indrag. En kyl-/fryskombination  
på 142 liter är standard (tillval på T/I 1).

Liten men naggande god!
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Mer badrumskomfort

ªª T/I 7:  Smart tvättrumskoncept med 3-D-badrum. Det högblanka tvättstället i mörk marmorlook med hylla gör  
ett mycket lyxigt intryck.

ªª T/I 6:  har ett generöst tilltaget duschrum, ett lättåtkomligt tvättställ och gott 
om förvaringsutrymmen.

De kompakta Globebus-modeller snålar inte med 
badrumskomforten. I utvecklingsarbetet har kon-
struktörerna lagt stor vikt vid att göra badrummets 
olika delar lättillgängliga. Blandarna är av högsta 

kvalitet och det finns gott om förvaringsutrymmen 
för hygienartiklar. Även i duschkabinen finns nu en 
bekväm ståhöjd även för storvuxna personer.

Uppfriskande
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Globebus

MerVärde

ªª LED-belysning med indirekta ljuselement (tillval) ger en stämningsfull atmosfär 
(gäller T-modeller med bred passage till förarhytten).

ªª Ombäddning i sittgruppen är möjligt som tillval i alla T-modeller. ªª T/I 1:  Multifunktionellt förvaringsutrymme under den  
fällbara ribbotten som även är åtkomligt utifrån.

ªª Vacker hörnhylla för förvaring och dekor (T/I 7).ªª Generös L-sittgrupp med enpelars lyftbord för största benutrymme.

ªª Praktiskt: Det utdragbara trappsteget i sängen kan även 
användas som förvaringsfack (T/I 1).

Liten men naggande god! För att så mycket semes-
terbagage som möjligt ska få plats trots de kompak-
ta dimensionerna har utvecklingsteamet tänkt ut en 
rad fiffiga lösningar. 

Från och med detta modellår är Globebus utrustad 
med den träfria och rötsäkra golvkonstruktionen 
Lifetime-Smart. 
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ªª Kör säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem. Se sidan 140.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel.

ªª Högt bakre garage som kan lastas från båda håll 
med 150 kg ytlast (endast T/I 1 och 6). 

ªª De integrerade LED-bakljusen är både iögonfallande 
och säkra.

ªª Träfri och rötsäker Lifetime-Smart golvkonstruktion.

ªª 70 cm bred dörr (inte T/I 1) med myggnättsdörr.ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).

tillval
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Trend

Nya Trend är perfekt för alla som gärna 
reser sportigt – och till ett attraktivt pris. 
Den övertygar med sitt stilrena utförande, 
perfekta kvalitet från Allgäu och många 
ovanliga utrustningsdetaljer. Hit hör exem-
pelvis den rötsäkra Lifetime-Smart-golvkon-
struktionen.

För maximal flexibilitet kan Trend-modeller-
na fås med en rad olika bäddar. De delinte-
grerade modellerna kan som tillval fås med 
en uppfällbar bädd. På de integrerade hus-
bilarna är den standard. Med denna lösning 
får du en extra bädd i en handvändning. 
Alkovmodellerna har upp till sex godkända 
sittplatser (tillval) och lika många bäddar.

Fördelar med Trend 
ªª Toppförhållande mellan pris och kvalitet
ªª Alla delintegrerade modeller kan fås med uppfällbar bädd
ªª Påbyggnad i hög kvalitet med glasfiberförstärkt tak och golvkonstruktionen  
Lifetime-Smart (T och I)
ªª Högt kylskåp på 142 l med stort frysfack
ªª 70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg
ªª Stort bakre garage som oftast är lämpligt för elcykel
ªª  Stora lastviktsreserver trots godkännande för fyra personer vid en totalvikt på 3,5 ton 
(alkovmodellerna kan på begäran fås med godkännande för sex personer)

En perfekt start

*(tillval T)*I 7057*tillval

** **

*endast T/I
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Trend – Delintegrerad
Det lågbyggda, bredspåriga Fiat-chassit 
(standard) ger Trend T utmärkta köregenska-
per. Detta sportiga intryck understryks också 
av den dynamiska kupan på förarhytten  
(på begäran med stort, uppställbart fönster) 
och den moderna designen. Det som främst 
utmärker Trend är dock funktionaliteten.  

Den är utrustad med Dethleffs sänkta bak-
parti som standard och erbjuder därför ett 
stort bakre garage med en höjd på upp till 
115 cm och luckor på vänster och höger sida. 

Den ovanligt breda bodelsdörren med sina 
70 cm ger extra hög komfort. 

ªª Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och inbyggda nackstöd.

ªª På begäran kan du få en L-formad sittgrupp med ett fristående bord som är höj- och sänkbart (tillval)ªª Eldriven, uppfällbar bädd som trollar fram en eller två 
extra sovplatser – med en knapptryckning!

Trend Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 290 cm

Total längd från 696 till 741 cm

Trend
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ªª Stort uppställbart takfönster i förarhyttens kupa 
(tillval)

ªª LED-varselljusen (tillval) är båda snygga och säkra ªª Markant bakljushållare

ªª Vit (standard) ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled
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Trend

Trend – Integrerad
Upplev storslagna resor till ett förmånligt 
pris – med Trend integrerade husbilar. Dessa 
modeller har all utrustning som känne-
tecknar Dethleffs framgångsrika serie och 
den karaktär som präglar äkta integrerade 
husbilar: En fascinerande reseupplevelse 
tack vare en gigantisk panoramavindruta, 

generösa utrymmen i förarhytten och inte 
minst den uppfällbara, standardmonterade 
bädden med enastående sovkomfort och en 
underbart stor liggyta på hela 196 x 150 cm. 

Aldrig tidigare var insteget i kungsklassen så 
enkelt!

ªª Rullgardinerna i förarhytten (standard) mörklägger 
samtidigt som de isolerar

ªª Påkostad interiör med alla fördelar som integrerade husbilar erbjuder: Sittgruppen kan användas även då den 
uppfällbara bädden är nedsänkt (på bilden visas tillvalet L-sittgrupp)

ªª Rymlig uppfällbar bädd med ribbotten och 7-zons 
EvoPoreHRC-madrass (196 x 150 cm)

Trend integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd från 694 till 739 cm
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ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomlig

ªª Kylaren skyddas av ett galler och är försett med 
attraktiva kromlister.

ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª Vit (standard)

ªª  Hängande speglar av husbilstyp för ett ostört 
synfält

ªª Markant bakljushållare
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Trend

Trend – Alkov

ªª Alkovbädden är oerhört omtyckt av barn, men 
även mycket lämplig för vuxna!

ªª Den klassiska dinette-sittgruppen kan användas utan att förar- och passagerarstolen svängs bakåt.  
Den kan dessutom förvandlas till en bekväm bädd för upp till två personer.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och inbyggda nackstöd.

Trend Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 319 cm

Total längd från 651 till 706 cm

Trend alkovmodeller är det perfekta rese-
sällskapet för alla som gärna tar med sig 
mycket bagage. Här finns plats för både hus-
geråd och sportutrustning. Alla skrymmande 
saker läggs i det stora bakre garaget.  

På A 5887 kan den undre våningsbädden 
fällas upp och i stället skapa plats för ett  
förvaringsutrymme som nästan går från 
golv till tak. 
 
Och det bästa av allt – alla kan följa med på 
resan! Trots en tillåten totalvikt på 3,5 ton  
är fordonet godkänt för sex personer. 

40



ªª Det öppningsbara fönstret i alkoven (höger sida) 
släpper in ljus och luft.

ªª  LED-varselljusen (tillval) är båda snygga och säkra. ªª Markant bakljushållareªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled
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Trend

Den moderna interiören i Trend präglas av de creme-
färgade överskåpsluckorna med högglansyta. Möbel-
stommarna är tillverkade i den vackra möbeldekoren 
Virginia Eiche med grov ytstruktur. 

 

Som tillval kan möbelstommarna i delintegrerade 
och integrerade modeller även fås med dekoren 
Topaz Apfel. Totalt finns tre textilutföranden att välja 
mellan, varav en mot pristillägg (inredningen Sahara 
kan inte fås i alkovmodeller).

ªª Virginia Eiche

ªª  Virginia Eiche | Unique: Dekoren Virginia Eiche utmärker sig genom moderna, raka linjer och kompletteras perfekt  
av inredningen Uniques svala ytor med ljusa och mörka kontrastfärger. (Bilden visar tillvalet L-formad sittgrupp)

ªª Sporty ªª Unique

ªª Uniqueªª Sahara

Fler boendeidéer

ªª Topaz Apfel (alternativ dekor utan pristillägg, endast för T och I)
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ªª Topaz Apfel | Sahara:  Trädekoren Topaz Apfel ger interiören ett varmt, hemtrevligt intryck. Inredningen Sahara matchar på ett elegant sätt och är mycket tåligt mot smuts tack vare sin 
mikrofiberyta (Topaz Apfel och Sahara är alternativ utrustning utan pristillägg för T- och I-modellerna).
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Trend

Fler boendeidéer – på mindre än 7 m

ªª  T 6717 Virginia Eiche | Sporty:  Standard i Trend-modellerna är en barsittgrupp med sidomonterat bord som enkelt kan förlängas 
med en iläggsdel. Praktiskt: 230 V-uttaget i fotutrymmet eller direkt under överskåpet.

ªª  T 6717:  Under de bekväma enkelbäddarna finns ett extra högt lastutrymme – 
perfekt för att transportera elcyklar eller en vespa

Fordon med en total längd under sju meter är extra 
smidiga och flexibla. Trend-serien har flera av dessa 
smidiga modeller som ändå erbjuder många komfor-
tegenskaper som är viktiga för husbilsägare: Bekväma 

bäddar, stora garderober, 142 liters högt kylskåp och 
stora förvaringsutrymmen. På följande webbplats 
får du en översikt över Dethleffs kompakta husbilar: 
www.dethleffs.se
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ªª  T 6767 Virginia Eiche | Unique:  Genom att avstå från ytterligare en fast bädd kunde vi skapa en interiör som känns rymlig och öppen. Stort badrum som sträcker sig över hela 
fordonsbredden och en lika generös L-sittgrupp.
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Trend Alkov

Mer familjekompetens

ªª Vario-bad med svängbar vägg: separat duschkabin eller toalettrum med ett enkelt handgrepp.ªª En multitalang. Den undre våningsbädden i A 5887 kan fällas upp och därige-
nom ge plats för att stort bakre garage för skrymmande semesterpackning.

ªª Den jättelika alkovbädden (210 x 165 cm) är oerhört omtyckt av barn, men 
även mycket lämplig för två vuxna!

Trend alkovmodeller är perfekta för familjer, för här 
kan verkligen alla följa med! Ovanför förarhytten 
finns en bädd med extra stor liggyta. I bakpartiet 
kan du välja mellan våningsbäddar (A 5887) eller 
ytterligare en dubbelbädd (A 6977). Om du behöver 
ännu fler sovplatser kan Dinette-sittgruppen byggas 

om. Den kan användas utan att förar- och passage-
rarstolen svängs bakåt. Därigenom möjliggörs upp 
till sex sittplatser (tillval) eller en extra sovplats för 
två personer. Trend alkovmodeller imponerar även 
med sitt välutrustade kök, sina bekväma hygienut-
rymmen och otroligt generösa förvaringsutrymmen. 

46



ªª Modern interiördesign av högsta klass och perfekt anpassad till familjer – isofix-fästen för bilbarnstolar i sittgruppen fås som tillval.
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Trend

Mer sovkomfort
Vi vet att förstklassig sovkomfort har högsta prioritet 
för våra kunder. Därför använder vi uteslutande en 
perfekt avvägd kombination av EvoPoreHRC-madrasser 
från Schweiz i högsta kvalitet och ergonomiska  
ribbottnar som underfjädring i Trend-modellerna.  
Se sidan 138.

Din personliga smak avgör valet mellan enkel- och 
dubbelbäddar. I Trend hittar du båda varianterna. 
Enkelbäddarna 

i Trend är precis så högt placerade att det finns 
tillräckligt med utrymme för huvudet – och plats för 
ett högt bakre garage under dem. Perfekt för alla 
som reser med mycket bagage eller vill transportera 
elcyklar eller vespor på ett säkert sätt.

De uppfällbara bäddarna som ingår i Trend for 
Sweden erbjuder extra sovplatser! De är elektriskt 
justerbara och även de utrustade med förstklassiga 
EvoPoreHRC-madrasser med 7 zoner. 

ªª T/I 7017:  Ostörd sömn i bekväma enkelbäddar! En skjutdörr skiljer bodelen från 
sovrummet med tillhörande badrum.

ªª I 7057:  Höjdinställbar Queensbädd i integrerade modeller! Dubbelbädden är bekvämt åtkomlig från tre håll och höjden kan 
steglöst regleras allt efter hur husbilen lastas.

ªª  Elektrisk uppfällbar bädd i Trend for Sweden T-modeller. Beroende på modellen inne-
bär det en eller två extra sovplatser som blir tillgängliga med en knapptryckning!
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COMFORT & STABILITY

ªª T 7057 DBM: Queensbäddar är lätta att ta sig upp i från tre sidor. På så sätt kan du kliva upp utan att väcka personen bredvid dig.
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Mer matlagningsglädje
På semestern är matlagning extra roligt. Trend har 
ett fullutrustat L-format kök. Köket är späckat med 
utrustning som man ofta bara hittar i betydligt 

dyrare modeller, som exempelvis ett stort, stående 
kylskåp på 142 liter och bekväma lådor med Soft 
Close-teknik.

ªª  Det L-formade köket har både arbetsytor och gott om  
förvaringsutrymme.

ªª  Lådorna går på hjul och stängs mjukt och tyst tack vare 
Softclose-tekniken.

ªª  På gasspisen med 3 plattor kan du förverkliga även  
utmanande matlagningsidéer.

ªª Det smala och därmed platssparande höga kylskåpet på 142 liter har ett  
praktiskt frysfack och en låda för höga flaskor.

Trend
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Mer badrumskomfort
Det är skönt att veta att det egna badrummet bara 
ligger några steg bort. Trend har en rad praktiska 
lösningar som gör det enkelt att fräscha upp sig 
under resan eller sköta den dagliga hygienen på 
semestern! 

ªª  I vissa modeller kan duschkabinen och toalettutrymmet kombineras till ett stort badrum som sträcker sig över hela fordonsbredden.

ªª  På torkstången i duschkabinen kan 
blöta kläder hängas på tork. 

ªª Förstklassiga blandare i modern 
design.

ªª Används ofta: Spegel med handdukshållare i dörren (beroende på modell).
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MerVärde
Nya Trend har ett övertygande mervärde: Kvalitet, 
utrustning, lång livslängd och en mängd praktiska 
lösningar.

Sportiga personer och alla som reser med stort bagage 
kommer att älska de stora bakre lastutrymmena.  
Tack vare det sänkta bakpartiet (standard) är de 
extra höga och kan lastas i från båda sidorna. 

ªª  Här visas viktig fordonsinformation 
på ett överskådligt sätt

ªª  Många 230 V-uttag i bodelen och 
det bakre lastutrymmet

ªª  Genomtänkt: Belysning och 230 V-uttag i det bakre  
lastutrymmet

ªª  70 cm bred ingångsdörr med elstyrt trappsteg! Fönster och 
centrallås ingår i Trend for Sweden

ªª  Den indirekta belysningen skapar en underbart mysig stämning på kvällen 
(ingår i Trend for Sweden) 

ªª  Praktiskt: Stuvfack vid ingången 
(beroende på modell)

ªª  Barnsäker: Isofix-fästen för  
bilbarnstolar finns som tillval!

ªª  De stora takluckorna i klarglas (Mini-Heki) släpper in ljus och 
luft i fordonet 

Trend
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ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssystem 
som standard. Se sidan 140.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel.

ªª Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra köre-
genskaper (alkovmodellerna har ledchassi).

ªª Rötsäker golvkonstruktion klädd med en stabil platta 
av glasfiberförstärkt plast (utom alkovmodeller).

ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).

ªª T/I 7017: Genomgående förvaringsutrymme under 
enkelbäddarna (öppningarna är 95 x 55 cm).

ªª Markant bakljushållare ªª  Garagen i bak vid EB-modellerna är extra hög och 
lastbar från båda sidor
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Nya Advantage: namnet säger allt! Mer 
komfort, mer säkerhet, längre livslängd, 
fler idéer! Från det 142 l stora kylskåpet 
(standard) via de extra breda dörrarna till 
boutrymmet till den generösa sittgruppen – 
Advantage imponerar med många idéer och 
ett sensationellt förmånligt pris.

För att du även ska kunna njuta av allt annat 
riktigt länge bygger även Advantage på 
Dethleffs nya Lifetime-Plusteknik.  

Det betyder: träfri konstruktion som inte 
drabbas av röta! Tak och golv skyddas av 
glasfiberplattor och den mycket täta, vatten- 
avvisande XPS-isoleringen håller värme  
och kyla ute. 

Mer än övertygande är också den lätta kon-
struktionen hos Advantage: Den är godkänd 
för 4 personer vid 3,5 t totalvikt (beroende 
på utrustningsnivå) och har ändå reserver 
för extralast.

Fördelar med Advantage 
ªª X-tra large: Generös sittgrupp med harmoniska former i alla modeller
ªª Energisnål LED-belysning invändigt
ªª  Ny köksdesign med flexibelt spisskydd och lådor. Praktiskt: Fällbar extra arbetsyta 
på alla modeller
ªª  Smalt högt kylskåp på 142 l (varav 15 l frysfack) och praktisk flaskförvaring
ªª  Bekväm: Extra bred dörr till boutrymmet (70 cm) gör det lätt att gå in och ut,  
inkl. insektdörr som standard
ªª Utdragbar låda för gasflaskor så att du enkelt kan byta flaska
ªª Låg totalhöjd på endast 276 cm

Mer, mer, mer …

*tillval*Integrerad

Advantage

* *
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Advantage – Delintegrerad

Advantage Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 695 till 740 cm

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª  Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och 
luft i förarhytten (ingår i Master Class)

ªª  Noce Solista | Baku: De stora takfönstren är infattade med en elegant baldakin och gör sittgruppen ljus 
och lutning (ingår i Master Class) (Bild visar L-sittgrupp, som är standard på I och tillval på T i Sverige) 

Advantage

Dynamikexperterna
Med sin aerodynamiskt utformade takkupa 
bygger Advantage delintegrerade vidare på 
den senaste Ducato-modellens iögonfallan-
de formgivning. Samtidigt förenas praktiska 
fördelar med mindre vindbrus och lägre 
bränsleförbrukning.  

Här finns finesser in i minsta detalj. T.ex. 
inbyggda vattenkanaler som leder bort  
regnvattnet via vindrutan och bakpartiet.  
Det skyddar dig mot regnstänk när du kliver in.
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ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª Vit (standard)

ªª  Vattenkanaler leder bort regnvatten över vindrutan 
och bakpartiet

ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled

ªª  Skydd mot värme, kyla och nyfikna blickar: Rullgardiner 
för vind- och sidorutor (ingår i Master Class)

ªª LED-varselljusen (tillval) är båda snygga och säkra

59



Advantage – Integrerad

Advantage Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 276 cm

Total längd från 692 till 737 cm

ªª  Standardutrustning: Den bekväma uppfällbara 
bädden med EvoPoreHRC-madrass och ribbotten.

ªª Lorraine Walnut (tillval) | Namib:  Komfort med textilier av hög kvalitet och stämningsfull belysning 
(bild med tillvalen indirekt belysning och L-sittgrupp). 

ªª   Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varmluftska-
nal i instrumentpanelen från bodelens värmesystem.

Välkommen till den kungliga klassen!
Att resa i en Advantage integrerad är en 
härlig upplevelse, inte minst tack vare den 
stora panoramavindrutan som bjuder på 
en grandios utsikt och den extremt ljudiso-
lerade instrumentpanelen. Ytterligare en 

oslagbar fördel är den standardmässiga 
uppfällbara XXL-bädden med en liggyta på 
hela 195 x 150 cm, ribbotten och förstklassig 
7-zons EvoPoreHRC-madrass. Under dagen är 
den nästan osynlig under förarhyttens tak.

Advantage
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ªª  Vit (serie) ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª  Hängande speglar av husbilstyp för ett ostört 
synfält

ªª Rullgardinerna i förarhytten (standard) mörklägger 
samtidigt som de isolerar

ªª  Som standard: förarhyttsdörr för lätt insteg och 
med elektr. försterhiss

ªª  Lätt att serva: stor öppning till motorrummet gör att 
alla delar som kan behöva servas är lättåtkomliga 
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Fler boendeidéer

ªª Noce Solista

ªª Baku ªª Chevron

ªª Namib (tillval)ªª Muscat (tillval)

ªª Loraine Walnut (högglansyta | tillval)

Inredningen i Advantage är inte bara elegant utan 
har även många praktiska lösningar. Överskåpen 
smalnar av nedtill och ger därför märkbart mer 
ståhöjd och i de integrerade installationskanalerna 
löper kablarna prydligt och skyddat. 

Du kan välja mellan två-färgade och totalt fyra  
attraktiva inredningar (delvis tillval). 

ªª  Noce Solista | Chevron: X-tra large:  Generös sittgrupp med harmoniska former i alla modeller. Praktiskt: 230 V- och USB- 
uttag finns direkt under överskåpet (bild med tillvalet L-formad sittgrupp).

Advantage
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ªª  Lorraine Walnut (tillval) | Muscat: Den exklusiva trädekoren Lorraine Walnut med överskåp i högglans skapar en stilfull och trivsam atmosfär (bild med tillvalet L-formad sittgrupp).
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Mer sovkomfort …

ªª T 7051 DBM: Det stora förvaringsutrymmet under bädden är mycket lättillgängligt

ªª  Bra garderob under enkeltbäddarna (vid tillval häga bäddar)

ªª  Perfekt balanserade sovsystem med toppmoderna EvoPoreHRC-madrasser 
garanterar god sömn

... innebär för oss: Toppmoderna sovsystem och 
mysiga men ändå funktionella sovrumsindelningar. 
I Advantage hittar du alla tänkbara bäddvarianter. 
Vilken du bestämmer dig för beror på dina personliga 
önskemål. 

Gemensamt för alla är att de är utrustade med  
den allra modernaste sovtekniken, som t.ex. de  
fantastiska EvoPoreHRC-madrasserna som utvecklats i 
Schweiz. Närmare information hittar du på sidan 138.

Advantage
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ªª T 7051 DBM: Dubbelbädd med gott om plats – lättillgänglig från tre sidor
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Mer matlagningsglädje

ªª I de praktiska lådorna med Soft Close-teknik kan du bekvämt 
förvara allt du behöver. Höga flaskor får plats i det praktiska 
utdragbara skafferiet (i vissa modeller).

ªª Kylskåp på 142 liter med frysfack på 15 liter. I den nedersta 
lådan kan höga flaskor förvaras stående.

ªª  Det ovannämnda blir extra snyggt med en bakvägg som är klädd i samma 
ytmaterial som köket.

ªª Önskas mer arbetsyta? Med ett enkelt handgrepp fäller du ut den praktiska 
extraskivan.

Advantage ger mer – även när det gäller matlagning! 
I det intelligenta Gourmet-köket utnyttjas utrymmet 
på bästa möjliga sätt. Därför är spisskyddet delat. Du 
tar bara bort skydden på de kokytor som du behöver. 

De andra kan du använda som arbets- eller avlägg-
ningsytor. Och den kan göras ännu större med en 
praktisk uppfällbar del.

Advantage
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Mer badrumskomfort

ªª  Sanitetsutrymme och dusch kan kombineras till ett stort badrum som kan avgränsas från sovrummet med ett jalusi. I duschen går 
det även att hänga upp blöta kläder (7051 EB och DBM).

ªª  Dörrhandtag av hushållsstandard 
(7051 EB och DBM)

ªª  Duschkabinen blir till torkskåp  
(i vissa modeller)

ªª Modern design i badrummet: Högglansytor och stora speglar

Eleganta badrum med ombonad trädekor, högglans-
ytor och svängbara väggar som förvandlar hygienut-
rymmet till en plastklädd 

duschkabin. Advantage erbjuder kompletta badland-
skap med många överraskningar. 
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Advantage

MerVärde

ªª  Säkert: Alla sittplatser har 3-punktsbälte och stabilt nackstöd som kan ställas in 
i höjdled

ªª Den vackra indirekta belysningen ingår i Master Class

ªª  Perfekt nätaggregat - men minst fem 230 V respektive 
USB-uttag

ªª Flexibelt placerbara spotlights för optimal rumsbelysning

ªª Säkert: Steg med nattbelysning

Det är inte för inte som Advantage hör till de mest 
sålda modellerna i Dethleffs utbud. Här förenas av-
ancerat formspråk, stil och förstklassig inredning på 
ett enastående sätt. Men även när det gäller hårda 

fakta kan den uppvisa en rad fördelar, som exempel-
vis den rötsäkra bodelskonstruktionen Lifetime-Plus 
som ger husbilen extra lång livslängd.
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ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).

ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 140.

ªª  Markanta och säkra: Integrerade bakljus med 
LED-ljuslist

ªª  Dörrar med insektsskydd och elektriskt trappa som 
standard 

ªª  Lågbyggt, bredspårigt Fiat-chassi för säkra  
köregenskaper 

ªª  Bekvämt: Utdragbar låda för gasflaskor gör det lätt 
att byta flaska

ªª  Stora bakre garager. Enkeltbäddarmodeller erbjuds 
i tre versioner!

ªª  Extra breda dörrar till boutrymmet (70 cm).  
Fönster och centrallås ingår i Master Class

tillval
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Ibland är det de små uppfinningarna som 
gör stor skillnad. När det gäller den uppfäll-
bara bädden i de delintegrerade modellerna 
uppfinner vi inget nytt – vi tänker bara nytt.

I Dethleffs 4-travel är den uppfällbara 
bädden placerad på längden i stället för på 
tvären. Det får en del mycket praktiska kon-
sekvenser: Den kan sänkas så långt ned att 
det är lika bekvämt att gå och lägga sig som 
i en fast dubbelsäng. Och även liggytan på 
200 x 140 cm överträffar måtten på traditio-
nella uppfällbara bäddar!

Då den uppfällbara bädden spärras i mittlä-
get skapas två extra sovplatser. Det garante-
rar maximal flexibilitet för familjesemestern 
eller utflykten med vännerna. 

Modern design samt en rad innovativa idéer 
och praktiska lösningar är andra egenskaper 
som utmärker 4-travel.

Fördelar med 4-travel 
ªª  Innovativ, eldriven och längsbäddad uppfällbar bädd med bekvämt insteg.
ªª Rötsäker bodelskonstruktion Lifetime-Plus.
ªª  Sportig formgivning med dynamisk takkupa och moderna, integrerade LED-bakljus
ªª  Central serviceenhet för värmesystem, påfyllning av färskvatten och tömning av 
varmvattenberedare.
ªª  Extra bred bodelsdörr (70 cm) med isolerat insteg och myggnätsrullgardin
ªª Högt bakre garage som är åtkomligt från båda håll. 

Innovation möter design
4-travel

*Integrerad

*

72



73



4-travel – Delintegrerad

ªª Rullgardiner i förarhytten skyddar mot värme, kyla 
och nyfikna blickar (tillval).

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª Den generösa, L-formade sittgruppen är inbjudande och modern. Upp till fem personer får plats vid det multi-
funktionella bordet. Även under den uppfällbara bädden har 4-travel tillräckligt med ståhöjd.

4-travel Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 699 till 749 cm

Den höga komforten i bodelen märks inte 
bara i innerutrymmet. Den strömlinje-
formade silhuetten gör fordonet mindre 
känsligt för sidvindar, vilket medför bättre 
köregenskaper och lägre bränslekostnader. 
En positiv bieffekt är mindre vindbrus och 
lugnare färd. 

De sportiga linjerna på 4-travel understryks 
av den elegant svängda takkupan som 
dagtid nästan helt döljer den uppfällbara 
bädden.

4-travel
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ªª Elegant avslutning: Bakspoiler med integrerad 3:e 
bromsljus.

ªª Förarhyttens trösklar underlättar insteget och är 
prydligt integrerade i fordonssidans formgivning.

ªª Backspeglarna är elektriskt inställbara och upp-
värmda (tillval).

ªª En snygg säkerhetsdetalj är LED-varselljusen 
(tillval).

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª Vit (standard)
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Fler boendeidéer
Då den uppfällbara bädden dagtid försvinner i taket 
öppnas en rymlig bodel med nästan två meters 
ståhöjd. Innovativa möbler i lättviktsteknik och 
tilltalande former understryker den eleganta interi-

ören i cremefärgade naturkulörer. Som tillval finns 
den mörka inredningen Chocolat. Genomgående 
överskåp (beroende på planlösningen) i bakpartiet 
lämnar gott om plats för packning. 

ªª  Noce Palermo | Chocolat:  Upp till fem personer får bekvämt plats vid det multifunktionellt inställbara bordet. Bordet kan 
även fås nedsänkbart så att sittgruppen kan byggas om till ytterligare en liggyta.

ªª  Noce Palermo

ªª Macchiato

ªª Chocolat

4-travel
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ªª Noce Palermo | Macchiato:  På endast 699 cm total längd rymmer T 6966-4 ett stort badrum i bakpartiet, ett rymligt L-format kök med högt kylskåp på 145 liter och en inbjudande sittgrupp. 
Och trots det har den en underbart öppen rumskänsla.
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Mer sovkomfort …

ªª I det lägsta läget sänks bädden ned till sittdynorna. Bädden är inte bara enkel att lägga sig i, utan har även mycket hög sovkom-
fort tack vare en ergonomisk, 7-zons EvoPoreHRC-madrass.

ªª Du stiger i och ur bädden bekvämt i höfthöjd.

ªª Även i mellanläget har bädden gott om utrymme i höjdled. Sittgruppen blir en 
extra sovplats när den byggs om till en bädd (tillval).

4-travel

Världsnyhet hos Dethleffs
Tack vare den längsgående monteringen av den 
uppfällbara bädden kan den sänkas elektriskt ända 
ned till sittytorna i sittgruppen – utan att dynorna 
behöver möbleras om. Så bekvämt har det aldrig 
tidigare varit att krypa ned i en uppfällbar bädd. 

Med måtten 200 x 140 cm är den dessutom generöst 
dimensionerad och kan därför med all rätt fungera 
som den främsta sovplatsen.  
Även när bädden är nedsänkt kan du passera helt 
fritt genom dörren till bodelen.
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ªª T 7116-4: De generöst tilltagna enkelbäddarna garanterar en ostörd nattsömn. Då bäddänden lyfts upp öppnas ett lättåtkomligt klädskåp under bädden och andra praktiska förvaringsmöjligheter.
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Mer matlagningsglädje

ªª En verklig höjdpunkt är rumsavdelaren i högglans mot sittgruppen med bistroliknande avläggningsyta, hylla och attraktiv LED- 
belysning (T 6966-4).

ªª De tre kokytorna är placerade bredvid varandra så att arbetsytan kan utnyttjas 
maximalt.

ªª Plats för allt! I kylskåpet på hela 145 liter med separat frysfack får mat och 
dryck för hela semestern plats.

I 4-travel finns även ett elegant Gourmet-kök med 
stora, mjukstängande lådor med kullagerteknik. 
Diskho och kokytor är tillverkade av rostfritt stål 

i högsta kvalitet. Vitrinskåpet och barfacket med 
glashållare är inte bara praktiska, utan även iögon-
fallande detaljer (T 6966-4). 

4-travel
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Mer badrumskomfort
Badrummen är modernt utformade med mycket 
trädekor och utanpåliggande blandare. Rumsin-
delningarna varierar beroende på modellen. Alla 
varianter, dvs. platsbesparande, svängbart toalett-

utrymme, stort badrum över hela fordonsbredden 
eller hygienutrymmet helt skilt från duschkabinen, 
utnyttjar utrymmet maximalt och har funktionella 
detaljlösningar.

ªª  T 6966-4:  Det rymliga badrummet i fordonets bakparti erbjuder mycket rörelsefrihet. Förutom en plastklädd duschkabin har  
badrummet ett fullstort klädskåp och fungerar samtidigt som omklädningsrum.

ªª Tvättrum med förstklassiga blandare och stora avläggningsytor. 

ªª T 7116-4: Svängbart toalettutrymme: Det rymliga badrummet med tillhörande 
förvaringsutrymme förvandlas till en duschkabin med ett enkelt handgrepp.
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MerVärde
Nya 4-travel är föredömligt utrustad och späckad 
med praktiska lösningar och intressanta funktioner. 

För att värdet ska bevaras så bra som möjligt är den 
baserad på Dethleffs rötsäkra bodelskonstruktion 
Lifetime-Plus utan träkomponenter i tak, väggar och 

golv. Tak och undergolv är dessutom skyddade med 
plattor av glasfiberförstärkt plast.

Mer information och fler bilder hittar du på  
www.dethleffs.se

ªª Den indirekta belysningen ger en stämningsfull miljö.

ªª Behagligt inomhusklimat tack vare 
AirPlus bakre ventilation i överskåpen.

ªª Praktiska mugghållare och förva-
ringsutrymmen i förarhytten.

ªª På utförandet T 7116-4 döljs ett lättåtkomligt klädskåp under 
enkelbädden. 

ªª Rymligt utdragbart skåp under diskhon för köksredskap 
(beroende på modellen).

ªª Den snygga läslampan med svanhals ger dig ljus där du behöver det.

4-travel
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ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard.

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª  Markanta och säkra: Integrerade bakljus med 
LED-ljuslist 

ªª Det höga utrymmet med droppbalja är praktiskt för 
transport av långa föremål (T 6966-4).

ªª Servicelucka för 230 V-anslutning, påfyllning av färsk-
vattentank samt tömning av varmvattenberedare.

ªª 70 cm bred bodelsdörr med myggnätsrullgardin 
(fönster och centrallås finns som tillval).

ªª Det sänkta chassit ger ett högt bakre garage med ge-
nomgående förvaringsmöjlighet och två luckor vänster.

ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).
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Med sin extravaganta look attraherar de 
exklusiva Magic Edition-modellerna alla som 
uppskattar utrustning och design utöver det 
vanliga.

Otroligt nog kan detta förtrollande resesällskap 
samtidigt erbjuda en fantastisk spareffekt. 

Den omfångsrika utrustningen i Magic 
Edition innehåller redan som standard en 
stor mängd specialutrustning som t.ex. 190 
liters kyl-/fryskombination, klimatautomatik 
i förarhytten, läderratt, 16-tums aluminium-
fälgar, ramfönster och mycket mer.

It’s Magic!

Fördelar med Magic Edition 
ªª Omfangsrik utrustning
ªª Låg fordonshöjd (294 cm)
ªª Ståhöjd 198 cm
ªª Stor kyl-/fryskombination med 190 l inkl. 35 l frysfack
ªª Möjlighet till en femte sittplats med säkerhetsbälte (tillval)
ªª Energisnålt LED-ljuskoncept med attraktiv, indirekt belysning
ªª 70 cm bred bodelsdörr med bekvämt, lågt placerat insteg
ªª Golvkonstruktion utan nivåskillnader från förarhytt till badrum

Förtrollande annorlunda!
Magic Edition

*tillval

**

*T/I 3 DBM
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Magic Edition – Delintegrerad

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª Det standardmonterade fönstret i förarhyttens kupa gör att sittgruppen badar i ljus.

Magic Edition Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 741 cm

Magic Edition

Dynamisk som en dröm
Med sina sportiga linjer och låg bygghöjd på 
endast 294 cm är Magic Edition delintegrerad 
särskilt dynamisk. Praktisk biverkning: Även 
när du kör över bergspass eller genom små 

byar, där balkonger eller stenar gör gatan 
smal, är du med Magic Edition delintegrerad 
fortfarande säkert och kan resa på avslapp-
nat sätt.

ªª  Skydd mot värme, kyla och nyfikna blickar: Rullgar-
diner för vind- och sidorutor (ingår i Scand. Magic)
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ªª  Optimal luftväxling med fönstret i förarhyttshuven 
(standard)

ªª Attraktiv och säker: Integral bakljus med LED 
natthalvljus

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljusªª Tröskel med stegplatta i massiv aluminium harmo-
nierar perfekt med formgivningen.
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ªª Rullgardinerna i förarhytten (standard) mörklägger 
samtidigt som de isolerar.

ªª  Bekvämt: Mycket utrymme i höjdled, 195 x 150 cm 
liggyta, Sov Gott bäddsystem.

ªª En fördel med de integrerade modellerna är att sittgruppen kan användas även när den uppfällbara bädden 
är nedsänkt.

Magic Edition – Integrerad

Magic Edition Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 294 cm

Total längd 739 cm

Trollar fram ett leende i ansiktet
Körningen är en semesterupplevelse i sig. 
Bekväma pilotsäten med integrerade bäl-
ten, gott om avställningsytor, förstklassig 
instrumentpanel, gränslös rörelsefrihet och 
fantastisk sikt åt alla håll genom panorama-
rutan gör att du njuter av varje kilometer.

Förarhytten är inte bara elegant och prak-
tiskt designad, den skärmar även av motor- 
ljud mycket bra. I den övre delen av förar-

hytten finns den uppfällbara bädden, som 
standardutrustning och diskret integrerad. 
Aluminiumkonstruktionen gör den extra lätt, 
vilket även har en positiv effekt på hante-
ringen och vid lastningen. 

På kvällen sänks den ned med ett hand-
grepp, så långt ned att man kan gå och 
lägga sig utan gymnastiska övningar.

Magic Edition
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ªª  Via den extra stora öppningen till motorrummet 
utförs servicearbeten smidigt.

ªª  Som standard förarhyttsdörr för lätt insteg och 
med elektr. fönsterhiss.

ªª Snabb avfrostning av rutorna tack vare en varmluftska-
nal i instrumentpanelen från bodelens värmesystem.

ªª  Hängande speglar av husbilstyp för ett ostört 
synfält.
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ªª Tizio: Inredningen Tizio har ett sportigt utseende och sittdynorna av lättskött mikrofiber matchar perfekt möblernas träfärg.

Fler boendeidéer

ªª Dakota Eiche

ªª Tizio (Standard)

ªª Puritani (äkta läder, tillval) 

Innerutrymmet i Magic Edition präglas av en vack-
er kontrast mellan överskåpsluckornas moderna 
högglansytor i vitt och den gråfärgade, strukturerade 
trälooken på de övriga möbelelementen.  

L-sittgruppen har hög sittkomfort och den nya  
klädseln med lösa dynor i matchande grå och  
bruna kulörer skapar en ombonad atmosfär. 
Som tillval finns en exklusiv klädsel i äkta läder. 

Magic Edition
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ªª Puritani:  I kombination med den exklusiva inredningen Puritani i äkta läder (tillval) kommer den stilrena interiören i Magic Edition helt till sin rätt. Det mjuka och behagliga lädermaterialet 
har mycket god andningsförmåga som garanterar enastående sittkomfort både sommar och vinter.
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Mer sovkomfort

ªª Den kungligt stora bädd kombinerar fördelarna med enkelsängar med de för en dubbelsäng. Eftersom det är lätt att nå från  
3 sidor, kan du alltid gå till sängs och få upp utan att störa sovande partner.

ªª Strömförsörjningen säkras med 230 V- och USB-uttag i sovrummet.

ªª Integrerad uppfällbar bädd: Den 150 cm breda, uppfällbara bädden är placerad 
i förarhytten. En fördel är att sittgruppen även kan användas då bädden är 
nedsänkt.

ªª  Sov Gott-bäddsystem: Perfekt sovkomfort tack vare innovativa EvoPoreHRC- 
madrasser och ergonomiska ribbottnar i alla bäddar!

Här skapas resedrömmar
De mest omtyckta sovrumslösningarna bland husbils- 
ägare är enkelbäddar eller en mittplacerad dubbel-
bädd (Queensbädd). Vilken variant som passar dig 
bäst beror på dina personliga önskemål. I Magic 
Edition får du båda varianterna. Vilken du än väljer 

får du bästa tänkbara sovkomfort. Sov Gott-bädd- 
systemet med innovativa 7-zons EvoPoreHRC- 
madrasser och en ergonomiskt anpassad ribbotten 
gör varje semesterresa till en dröm. Läs mer på 
sidan 138.

Magic Edition
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ªª De generöst tilltagna bäddarna i Magic Edition garanterar en ostörd sömn. Med dynorna (finns som tillval) kan de snabbt och enkelt byggas om till en dubbelbädd som sträcker sig över hela fordonsbredden.
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Mer matlagningsglädje

ªª Arbetsytorna framför spisen kan utökas genom att locket till 
diskhon används som skärbräda.

ªª En praktisk detalj är den 3-lågiga gasspisen med elektrisk tändning

ªª Den stora, 190 liters kyl-/fryskombinationen (varav 35 liter är 
frysfack) kan som tillval fås med ugn.

ªª Gourmet-köket har ett överflöd av användbara förvaringsutrymmen.  
Bakväggen av plexiglas är både snygg och lättskött.

Vill du trolla fram något extra gott till middagen? 
Då får du nytta av det smarta Gourmet-köket. Den 
3-lågiga spisen med elektrisk tändning är förskjuten 
bakåt. Här finns även rymliga lådor och extra stora 
arbetsytor.

Alltid ombord: den upphöjda kyl-/fryskombinationen 
med separat frysfack och totalt 190 l volym.  
Där ryms allt som behövs – även för en långsemester.

Magic Edition

96



Mer badrumskomfort

ªª T/I 3:  Maximal rörelsefrihet! Det stora badrummet sträcker sig över hela fordonsbredden och kan skiljas från bodelen  
 med en stabil dörr.

ªª T/I 2: Högglansytorna är inte bara eleganta utan även lätta att hålla rena.

Badrummet är inte bara hemtrevligt utformat med 
trädekor och elegant tvättställ i högglans, utan även 
väldigt praktiskt. Stora speglar, mycket förvarings-
utrymme, handdukskrokar och mycket mer ingår 
naturligtvis. 

Den svarta högglänsiga finish på tvättstället och 
duschkranfästet är särskild snyggt. I model T/I 2 
finns ett våtutrymmen med separat duschkabin och 
i T/I 3 ett stort duschutrymme, som sträcker sig över 
hela fordonsbredden.
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MerVärde

ªª Elegant bakgrundsbelyst möbelelement vid ingången med förvaringsfack, 
avläggningsytor och instegshandtag.

ªª Sittplatsen på sidan kan på begäran förvandlas till en femte 
sittplats med säkerhetsbälte för resan.

ªª Svängbar hållare för plattskärm på ögonhöjd med ström- och 
antennanslutning (plattskärm finns som tillval).

ªª De stora takfönstren är infällda i en elegant, bakgrundsbelyst baldakin  
(delintegrerade).

ªª Hela den invändiga belysningen baseras på energisnål 
LED-ljusteknik.

I den omfångsrika utrustningen i Magic Edition är 
specialutrustning standard. Magic Edition-modellerna 
förenar enastående komfort med formgivning utöver 
det vanliga på ett helt unikt sätt.

Magic Edition – låt dig förtrollas.

Magic Edition
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ªª Vänd på locket till diskhon och använd det som 
skärbräda.

ªª  Exklusiv kontrollpanel med visning av ström och 
vatten samt utomhus- och inomhustemperatur

ªª Digital Truma-manöverpanel med praktiska extra-
funktioner.

ªª Bakväggen i köket är både snygg och lättskött.

ªª Lättåtkomligt klädskåp i T/I 2. ªª Garderob från golv till tak i T/I 2.
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MerVärde

ªª Rullgardiner i förarhytten skyddar mot värme, kyla och nyfikna blickar. ªª Extra bred bodelsdörr (70 cm) med fönster, centrallås och 
myggnätsrullgardin.

ªª Både snyggt och säkert: LED-varselljus.

ªª Iögonfallande instrumentpanel med läderklädd ratt och växelspak samt detaljer 
i krom- och aluminiumlook.

ªª Kör avslappnat med farthållare. ªª Klimatautomatiken i förarhytten 
skapar en behaglig inomhusmiljö.

ªª Tröskel med stegplatta i massiv aluminium harmonierar 
perfekt med formgivningen.

Körglädje, design, komfort och säkerhet! Magic 
Edition utrustningspaket gör inte bara din drömhusbil 
till en ögonsten, utan ser även till att alla resor blir 
en bekväm och säker upplevelse. 

Magic Edition

standard
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ªª Det stora takfönstret i förarhytten skapar en luftig 
atmosfär.

ªª De mörka ramfönstren är säkra och välisolerande. 

ªª Säker nattkörning med Innoluna integrerade 
LED-bakljus.

ªª Dörrarna i förarhytten har elektriska fönsterhissar.ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssystem 
som standard. Se sidan 140.

ªª Utmärkta köregenskaper tack vare Fiats bredspåriga 
lågchassi.

ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk)

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª 16 tums aluminiumfälgar ger utseendet ett lyft. 
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*Integrerad

Nya Esprit kombinerar uttrycksfull, modern 
design med enastående lyxklasskomfort 
på ett unikt sätt. Hit hör möjligheten att 
använda husbilen året runt: Med funktions-
dubbelgolvet IsoProtect-Plus är alla modeller 
inte bara vinterdugliga utan fullständigt vin-
teranpassade. Dethleffs LifeTime-Plus-kon-
struktion garanterar dessutom ett bestående 
värde tack vare den rötsäkra konstruktionen 
utan träkomponenter. 

När det gäller resekomfort och aktiv körsä-
kerhet kan Esprit stoltsera med ett bred-
spårigt lågchassi från AL-KO och en hel 
arsenal av förarassistanssystem. Och den 
moderna Euro 6 MJet-motorn på 2,3 liter och 
hela 96 kW (130 hk)* ser till att du tar dig 
fram snabbt och avspänt.

Välkommen till den nya lyxiga husbilsklassen! 
*I Master Class ingår maxi 148 hk

Fördelar med Esprit 
ªª Stark, snål och ren: 2,3 liters MultiJet Euro 6-motor på 150 hk inngår i Master Class
ªª  Optimal vinteranpassning med funktionsdubbelgolvet IsoProtect-Plus och frostsäker 
installation
ªª  Perfekta köregenskaper: AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi med 145 mm sänkning 
(Viktökning upp till 4,5 ton är standard i Sverige)
ªª  Sänkt ram (standard) för extra höga bakre lastutrymmen (250 kg lastförmåga)
ªª  Enkelbäddarna kan beställas i lågt eller högt utförande. Även i det höga utförandet 
finns det tillräckligt med utrymme för huvudet och i överskåpen.
ªª  Attraktivt Gourmet-kök med stora lådor, centrallås, högeffektiva brännare och 
generösa arbetsytor.

Res bekvämt under alla årstider!
Esprit

*endast möjligt  
vid T light

* *
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Esprit – Delintegrerad
Boendekomfort med mysfaktor
Den hör till de snyggaste delintegrerade 
husbilarna på marknaden och har förstklas-
sig boendekomfort. Snygga belysningsdetal-
jer i baldakinen, köket och överskåpen ger 
en extra gemytlig atmosfär.

Den L-formade sittgruppen med fristående 
bord som kan justeras vågrätt och lodrätt 
är rymlig och bekväm. De stora panorama-
takfönstren i förarhyttshuven och ovanför 
sittgruppen bildar ett imponerande ljusband 
som gör att insidan av husbilen badar i ljus.

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª Det stora takfönstret släpper in mycket ljus och 
luft i förarhytten.

ªª  T 7150-2 Virginia Eiche  | Glamour: Den enhetliga överskåpskonstruktionen sträcker sig ända in i  
förarhytten så att den integreras med boutrymmet och ger ett rymligt och luftigt intryck.

Esprit Delintegrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd från 733 till 763 cm

Esprit
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ªª  Plastkomponenterna är ytterligare en elegant del 
av fordonsdesignen som inte bygger i sidled

ªª Rullgardiner i förarhytten skyddar mot värme, kyla 
och nyfikna blickar.

ªª  Vit/Travertin (tillval) 
Kodnr 7882

ªª  Silver/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 8092

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5338

ªª Vit (standard)

ªª Förarhyttens tröskel med stegplatta i massiv alumi-
nium harmonierar perfekt med formgivningen.

ªª LED-varselljusen (tillval) är både snygga och säkra.
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Esprit – Integrerad
Ett designkoncept med sikte på framtiden, 
laddat med professionell funktionalitet! 
För dig innebär det en njutbar resa utan 
kompromisser. Till exempel redan under 
körningen med den perfekta panoramasik-
ten genom den stora vindrutan. Rutan är 
perfekt även vid regn och kyla eftersom en 
extra varmluftsledning från uppvärmning-

en av bodelen förhindrar att det blir imma 
eller frost på rutan. Kompromisslös är även 
komforten i den uppfällbara bädden (stan-
dard). Den kan enkelt justeras – finns även 
i eldrivet utförande som tillval. En intelli-
gent svängkonstruktion i aluminium ger en 
ordentlig bäddbredd på 150  cm – med väl 
tilltaget utrymme i höjdled.

ªª  Utmärkt sovkomfort 196 x 150 cm liggyta med 
7-zons EvoPoreHRC-madrass 

ªª   7150-2 EB  | Skylight: Integrationen av förarhytten med de stora fönstren i boutrymmet ger den lyxiga, 
rymliga känsla som är typisk för integrerade husbilar (bilden visar en valbar design på luckorna och dynor i 
det äkta lädret Skylight som kan beställas mot extra kostnad)

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och integrerade bälten

tillval

Esprit Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 298 cm

Total längd 729 till 760 cm

Esprit
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ªª Servicearbeten utförs smidigt via den extra stora 
öppningen till motorrummet.

ªª  Lyxklasstandard: Förkromad strålkastarinfästning, 
LED-varselljus och galler i kylargrillen

ªª  Backspeglarna har monterats hängande och 
garanterar ostörd sikt De kan justeras och värmas 
upp elektriskt.

ªª  En extra varmluftsledning från bodelsuppvärm-
ningen håller vindrutan och sidofönstren fria från 
kondensvatten och frost

ªª  Travertin (tillval) 
Kodnr 7883

ªª  Titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 1665

ªª Vit (standard)
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För en unik boupplevelse används en ny sorts tredi-
mensionell trädekor i Esprit. Virginia Eiche har en yta 
med samma struktur som äkta träfaner men utan 
nackdelarna med färgförändringar. 

Du kan välja mellan två dekorer på överskåps-
luckorna och sedan kombinera med två smakfulla 
inredningar i textil och en i äkta läder (delvis tillval). 
Dynorna i det äkta lädret Skylight (tillval) andas och 
ger en fantastisk sittkomfort.

ªª  Virginia Eiche | Glamour:  I standardinteriören Virginia Eiche kommer ytstrukturens speciella effekt till sin rätt. Bordskanten i 
äkta trä matchar färgmässigt med interiören.

ªª Virginia Eiche

ªª Amaro ªª Glamour

ªª  Äkta läder Skylight 
(tillval)

ªª Master Gloss Cream (tillval)

Fler boendeidéer

Esprit
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ªª Master Gloss Cream (tillval) | Amaro: Den genomgående ljuskompositionen med olika effekter framhäver det intressanta samspelet mellan kontrasterande ytor och material.
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Mer sovkomfort
Bäddsystemet Sov Gott (se sidan 138) ger vilsam 
sömn i enkel- eller Kingsizebäddar. Fördel med 
bäddvarianterna: Det är smidigt att kliva upp och 
att gå och lägga sig, och du väcker inte personen 
bredvid dig. 
Enkelbäddarna kan på begäran fås som alternativet 
”förhöjd bädd”, vilket ger ett bakre garage med 

plats för elcykel eller vespa. Vi har utvecklat en 
lägre överskåpsmodell som är speciellt framtagen 
för dessa varianter. På så sätt är det möjligt att ha 
överskåp runtom med samma mängd förvaringsut-
rymme och tillräckligt med utrymme i höjdled trots 
höga bäddar.

ªª   7150-2 EB:  Den som vill ha ett högt bakre lastutrymme för transport av vespor eller elcyklar väljer utförandet med höga sängar 
som finns som tillval (bild). Tack vare de lägre överskåpen som är speciellt utvecklade för detta finns det fortfarande 
ett utrymme i höjdled på 90 cm.

ªª  Under den högra enkelbädden finns 
ett användbart multifunktionsfack 
för förvaring av allt möjligt. Det 
går att komma åt både inifrån och 
utifrån och har LED-belysning.

ªª  Dethleffs bäddsystem Sov Gott 
med innovativa 7-zons EvoPo-
reHRC-madresser och ribbottnar 
garanterar utmärkt sovkomfort. 
Detaljerad information om detta 
hittar du på sidan 138. 

Esprit
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ªª  7150-2 DBM: Bekvämare blir det inte. Kingsizebädden är åtkomlig från tre sidor och är så låg att du kliver i och ur den utan problem. På vänster och höger sida finns höga klädskåp.
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Mer matlagningsglädje
Gourmetköket i Esprit drar definitivt blickarna till sig. 
Här kombineras attraktiv design med genomtänkt 
funktionalitet. Ett exempel på det är att det finns en 
plats där kaffemaskinen kan stå på den bakre delen 
av ytan – naturligtvis med 230V-strömanslutning.

Beroende på utförande är köksluckorna försedda 
med trädekoren Virginia Eiche (standard) eller cre-
mefärgad högglans vid den alternativa trädekoren 
Master Gloss Cream (tillval). Trädekor Virginia Eiche 
och Master Gloss Cream får inte kombineras.

ªª  De stora lådorna har förvaringsutrymme i överflöd och låses 
automatiskt när motorn startas. Bild visar alt. trädekor (tillval)

ªª  Lämpad även för långsemestern: Stor 190 l kyl-/fryskombina-
tion – finns med ugn (bild, ingår i Master Class)

ªª Den 3-lågiga spisens kokytor är så stora att du kan ha tre kastruller på spisen 
samtidigt.

ªª  Baksidan av locket till diskhon är en 
skärbräda med spår för avrinning.

ªª  Det utdragbara skafferiet innehåller 
ett källsorteringssystem och plats 
för förvaring av höga flaskor.

Esprit
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Mer badrumskomfort
Duschen blir lika bra som hemma med den stora 
takduschen i kombination med den kraftfulla tryck-
vattenpumpen. 

Mycket trädetaljer, högglansytor och förkromade 
badrumstillbehör fulländar den exklusiva utform-
ningen av badrummen i Esprit.

ªª  För att det ska gå att få så mycket privat utrymme som möjligt kan badrummet avskärmas helt från bodelen och sovutrymmet i 
DBT-modellerna. Stora speglar gör att rummet känns ännu större.

ªª  En flärd av lyx även i badrummet! Badrumstillbehören hör till standardutrust-
ningen.
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MerVärde

ªª  Kontakterna är behändigt placerade 
vid ingången.

ªª  Extra breda dörrar till boutrymmet (70 cm) med säkert 
2-punktslås, fönster och jalusi av insektsnät. Kan fås med 
centrallås som tillval.

ªª Perfekt ansluten med minst fem 230V/USB-uttag.

ªª  Eleganta överskåp helt inn i förarhytten med stämnigsfull indirekte belysning 
(bild visar alt. trädekor, tillval).

ªª  Kommer alltid till användning: 
Golvfack.

ªª  Exklusiv kontrollpanel med visning av ström och vatten samt 
utomhus- och inomhustemperatur.

ªª Digital Truma-manöverpanel med 
många extrafunktioner.

tillval

Absolut vinteranpassning är ett av de viktigaste 
mervärdena i Esprit-modellerna. Utöver den rötsäkra 
bodelskonstruktionen Lifetime-Plus med påkostad 
isolering spelar det nya funktionsdubbelgolvet Iso-
Protect-Plus en viktig roll. 

Hela vatteninstallationen inklusive slangar, avlopps-
ledningar och tankar är placerad här och värms upp 
aktivt. På så sätt är den skyddad från att frysa. 

Esprit
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ªª Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssys-
tem som standard. Se sidan 140.

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus: Det träfria undergolvet är 
klädd på båda sidor med GFK.

ªª  Bekvämt: Utdragbar låda för gasflaskor gör det lätt 
att byta flaska.

ªª  Det lågbyggda, bredspåriga AL-KO-chassit garan-
terar säkra och dynamiska köregenskaper. Det kan 
belastas med upp till 4,5 ton (standard i Sverige).

ªª Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª  Väl isolerad och säker: automotiva ramfönster.

ªª  Här finns det gott om plats: Höga lastutrymmen i bakpartiet med 250 kg lastförmåga, kan lastas i från båda 
sidorna. Ett LED-ljuslist lyser upp utrymmet.

ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).

ªª  Vinteranpassad: I funktionsdub-
belgolvet med IsoProtectPlus är 
hela vattensystemet frostsäkert 
installerat.
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Esprit Comfort A-modeller kan beskrivas 
med tre enkla ord: Plats, plats och ännu mer 
plats! Det uppvärmningsbara dubbelgolvet 
skyddar inte bara mot kyla. Dubbelgolvets 
höjd på 40 cm skapar fantastiska utrymmen 
och slukar åtskilliga semesterprylar. Det är 
något du inte minst kommer att uppskatta 
på skidsemestern! Det går till och med att 
ställa drickabackarna här. 

Eftersom dubbelgolvet döljer vattentankar-
na och hjulhusen frigörs stora utrymmen 
som möjliggör bekväma badutrymmen och 
stor rörelsefrihet. Förarhytten fungerar som 
klimatsluss och håller bistra temperaturer på 
avstånd. Eller hettan sommartid. 

För optimal vintertålighet och vid bistra 
temperaturer rekommenderar vi användning 
av ALDE varmvattenberädare (ingår i Master 
Class Alde).

Fördelar med Esprit Comfort alkovmodeller 
ªª  40 cm högt dubbelgolv för fullständig vinteranpassning och gott om  
förvaringsutrymme
ªª AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi
ªª Stark, snål och ren: 2,3 liters MultiJet Euro 6-motor på 150 hk inngår i Master Class 
ªª  Bakljushållare med långlivade LED-bakljus. Består av flera delar och är därför lätt 
att reparera
ªª Gourmetkök
ªª Digital Truma-manöverpanel med många extrafunktioner.
ªª  Modell A 6820-2 motsvarar den populära ALPA-planlösningen – husbilen för alla 
ensamresande par

Otroligt mycket plats för alla årstider
Esprit Comfort

*A 7870-2
*
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Esprit Comfort – Alkov
Alkovmodeller är de praktiska varianterna 
bland husbilarna. Alkoven ovanför förarhyt-
ten kan användas som ett praktiskt förva-
ringsutrymme dagtid och på natten blir den 
en mysig sovplats som särskilt barnen gillar. 
Men även för vuxna är detta en rymlig sov-
plats. Beroende på modell är alkoven en stor 
dubbelbädd eller enkelbäddar som i modell 
A 6820-2, den populära ALPA-planlösningen 
(husbil för ensamresande par).

Alkovkonstruktionen gör så att förarhytten 
inte integreras i boutrymmet. Fördelen med 
det är att förarhytten fungerar som en sorts 
klimatsluss och håller kyla och värme ute. 

Särskilt vid vintercamping är det en stor 
fördel när det gäller komforten och med sin 
vinteranpassade dubbelgolvskonstruktion 
är Esprit Comfort Alkov som gjord för att 
användas på vintern!

ªª  Klappbar alkov för nem passage till förarhytten  
(A 7870-2)

ªª  Bekväma pilotsäten med höjd-/lutningsjustering 
och stoppade armstöd

ªª A 7870-2 | Namib:  Plats för stora sällskap! Genomgången till förarhytten kan om så önskas stängas till 
med ytterligare dynor.

Esprit Comfort Alkov

Bredd 233 cm

Höjd 323 cm

Total längd från 733 till 858 cm

Esprit Comfort
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ªª Frostskydd: 40 cm högt, uppvärmt dubbelgolv med 
stora förvaringsutrymmen.

ªª  Öppningsbara fönster i alkoven ger ljus och  
luftcirkulation (delvist tillval)

ªª  Mycket förvaringsutrymme får du i det 40 cm djupa 
golvfacket

ªª  Vit/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5708

ªª   Imperialblå/titansilvermetallic (tillval) 
Kodnr 5706

ªª  Imperialblå/vit (tillval) 
Kodnr 5426

ªª Vit (standard)

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor
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De båda Esprit Comfort alkovmodellerna har två helt 
olika boupplevelser: medan A 7870-2 har en fast 
dubbelbädd i bakpartiet utöver alkovbädden, utnyttjar 
A  6820-2 detta utrymme för en stor, rund sittgrupp 
och erbjuder istället enkelbäddar ovanför förarhytten 
– ganska unikt för en husbil med alkov.  

Den varma trädekoren Noce Padano kan kombineras 
med två smakfullt matchande textilinredningar och 
en serie dynor i äkta läder av hög kvalitet (tillval).

ªª Namib: Plats för stora sällskap! Genomgången till förarhytten kan om så önskas stängas till med ytterligare dynor.

ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Solana

ªª  Äkta läder Burano 
(tillval)

Fler boendeidéer

Esprit Comfort
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ªª Namib:  Enkelbäddar i alkoven? Populära ALPA – husbilen för ensamresande par – är lika unik som genial. Genom att man avstår från ytterligare en fast bädd uppstår ett generöst 
utrymme med en stor, rund sittgrupp och mycket rörelsefrihet vid köket.

125



Esprit Comfort

Mer sovkomfort
I A 7870-2 finns två klassiska dubbelbäddar i alkoven 
och i bakpartiet. A 6820-2 har istället två enkelbäddar 
i alkoven, vilka bekvämt nås via stora, mjukt stigande 
trappsteg. 

I båda sovkoncepten används Dethleffs Sov Gott- 
bäddsystem, dvs. EvoPoreHRC premiummadrasser 
med 7 zoner och ergonomiska ribbottnar i trä.  
Närmare information finns på sidan 138.

ªª  A 6820-2:  Alkov med två bekväma enkelbäddar. Passagen till förarhytten kan stängas och låsas helt

ªª A 6820-2: De stora trappstegen är bekväma och säkra

ªª  Perfekt sovkomfort tack vare Sov Gott-bäddsystemet med 7-zons EvoPoreHRC 
premiummadrasser och ergonomisk ribbotten 
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ªª A 7870-2: Bekväm dubbelbädd med 210 x 150 cm liggyta och gigantiskt lastutrymme i bakpartiet undertill
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Mer matlagningsglädje
Gourmetköket är ett paradexempel på praktisk funk-
tionalitet: Det tvådelade skyddet till gashällen ger 
arbets- och avställningsyta eftersom du bara tar bort 
skyddet från de plattor som verkligen ska användas. 

Till morgonkaffet räcker det alltså att bara använda 
en platta – resten förblir övertäckta och fungerar 
som avställningsyta. En praktisk detalj är att hyllpla-
nen i kökets överskåp kan flyttas i höjdled. 

ªª 190 l kyl-/fryskombination med ugn (ingår i Master Class).

ªª  De stora lådorna och det utdragbara skafferiet rymmer en hel del ...

ªª  ... och det är dessutom enkelt och skonsamt för ryggen att plocka i och ur dem. ªª  Tre plattor som passar även till större kastruller och  
stekpannor.

ªª 1, 2 eller 3: Du bestämmer själv hur många kokytor du vill 
använda.

Esprit Comfort
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Mer badrumskomfort

ªª De generöst tilltagna badrummen har en riktig duschkabin med plastväggar runtom har gott om utrymme.

ªª På torkstången i duschkabinen kan blöta kläder hängas på tork.

Båda Esprit Comfort alkovmodellerna har generöst 
tilltagna badrum. Det innebär att toalettutrymmet 
och den separata duschkabinen är placerade till vän-
ster och höger om gången och kan kopplas samman 
till ett stort badrum genom att dörrarna ställs upp. 
Det ger en unik rörelsefrihet. 

Den separata duschkabinen är helt klädd i plast. 
Det nödvändiga vattentrycket skapas av en speciell 
högtryckspump.

ªª Kvalitet in i minsta detalj: förkromad metallreling.
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MerVärde
Esprit Comfort alkovmodeller är som gjorda för vin-
tercamping! I det 40 cm höga dubbelgolvet är hela 
installationen frostsäkert placerad. Riktiga vinte-
rentusiaster beställer varmvattenpannan från ALDE 
(ingår i Master Class Alde) ännu mer vinterkomfort. 

De gigantiska förvaringsutrymmena kommer till an-
vändning alla årstider. T.ex. i dubbelgolvet där till och 
med en drickaback får plats. Den rötsäkra bodels- 
konstruktionen Lifetime-Plus utan träkomponenter 
ser till att husbilen behåller sitt värde mycket länge.

ªª  A 6820-2:  Linneskåpet är placerat 
till vänster …

ªª  Stämningsfull belysning med många direkta och indirekta 
ljuskällor (indirekt belysning ingår i Master Class).

ªª … och klädskåpet till höger under 
enkelbäddarna.

ªª  Bra rumsklimat: ventilationen i överskåpen ”AirPlus” förhindrar 
att kondensvatten bildas i överskåpen.

ªª Digital Truma-manöverpanel med 
många extrafunktioner.

ªª LED-innerbelysning i klädskåp. ªª Stor, transparent taklucka för god luftcirkulation.

Esprit Comfort
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ªª Miljövänlig och kraftfull: Modern EURO-6 motor 
(2,3 l, 96 kW/130 hk).

ªª  Res säkert med ESP och viktiga förarassistanssystem 
som standard. Se sidan 140.

ªª  Motståndskraftigt glasfibertak ger bra skydd mot 
hagel. 

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus: Det träfria undergolvet är 
klätt med glasfiber på båda sidor.

ªª  Volym: Stort bakre garage för transport av  
skrymmande semesterpackning och dyl.

ªª  Säkra köregenskaper med AL-KO bredspårigt 
chassi.

ªª  Enkel att reparera: Bakpartiet i flera delar med 
strömbesparande LED-baklyktor.

ªª  Coupé insteg: dörrar med insektsskydd och  
elektriskt trappa som standard.

ªª  Frostskydd säkerställs genom ett 40 cm högt, upp-
värmt dubbelgolv med stora förvaringsutrymmen.
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ªª  Lifetime-Plus-bodelskonstruktion. (Till skillnad från detta är undergolvet i  
fordonen med (funktions-)dubbelgolv klätt med glasfiber på båda sidorna) 

ªª  Totala väggtjocklekar på de Dethleffs-husbilar som presenteras i denna katalog

Golv: 49 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm
Trend A: 42 mm)

Tak: 35 mm

Sidovägg: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Vi har byggt fritidsfordon i 85 år. När det gäller 
konstruktion och tekniska finesser visar Dethleffs 
utvecklingsingenjörer hur det ska gå till. Inte för inte 
var vi en av de första tillverkarna att lämna 6 års 
täthetsgaranti på bodelen.

I många modeller är Dethleffs Lifetime-Plus-kon-
struktionen idag ett kännetecken för kvalitet som 
står för maximal livslängd. Denna nya konstruktion 
förenar en fullständigt rötsäker väggkonstruktion 
med modern kunskap om ett sunt inomhusklimat: 

ªª  Väggar, tak och golv är fria från köldbryggor och 
konstruerade helt utan träkomponenter. Istället 
garanterar stabila polyuretanstöttor en hög vrid-
styvhet. 

ªª   Starka glasfiberplattor (glasfiberförstärkt plast) i 
tak och golv skyddar mot skador utifrån på grund 
av hagel, stenskott, saltvatten med mera. 

ªª   Ett extra tjockt skikt av hydrofobiskt, vattenav- 
visande XPS-skum av hög kvalitet sörjer för 
mycket goda isolationsvärden. 

ªª   Framför allt som dämpning av stegljud är spärr-
skiktet oöverträffat. Även under körning kan en 
låg bullernivå uppnås tack vare detta. Det går 
också att installera golvvärme.

I serierna Globebus och Trend (T & I) används 
den rötsäkra golvkonstruktionen Lifetime- 
Smart. Även här med polyuretanlister istället 
för träkomponenter och med en tjock glasfiber-
platta som skyddar mot skador!

Polyuretanstöttor med 
pluggförband.

Paneler i äkta trä som andas. Stegljuddämpning tack vare 
PVC och äkta trä.

XPS-skum XPS-skum

Ytterskal av aluminium GFK-plåt
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ªª Vatten som samlas på taket leds bort

ªª Från vattenfördelaren till tappställena finns det inga avbrott i ledningarna

ªª  Bodelskonstruktion utan köldbryggor ªª  Extra stabiliserande förband med 
plugg

Ingenjörskonst från Tyskland
Dethleffs kvalitet bygger på många små och stora 
idéer. Här är några exempel:

Köldbryggor? Inte hos oss!
Hos Dethleffs är vägg-, tak- och golvelement sam-
manlänkade utan genomgående metallprofiler. Det 
förhindrar att metalliska köldbryggor uppstår invän-
digt, som – utan tilläggsisolering – leder till kondens-
vattenbildning och onödiga värmeförluster

Vridstyv tack vare pluggteknik
För att bodelen ska få bästa möjliga vridstyvhet fogar 
vi samman sidoväggar och bottenplatta med fing-
ertjocka polyuretanplugg. Det innebär att skjuvkraf-
terna elimineras helt, även vid extrem påfrestning.

Vattenkanaler
Fordonet har en genomtänkt vattenhantering som 
leder bort regnvattnet genom vattenkanaler (som 
t.ex är inbyggda i glasfiberkupan) från taket via 
bakpartiet och vindrutan. Det gör att du slipper en 
ofrivillig dusch när du kliver in i ditt fordon (beroen-
de på modellen).

På nästa sida kan du läsa om Dethleffs idéer för ett 
bättre inomhusklimat även på vintern.

Central vattenfördelare
En osynlig detalj som är till extremt stor hjälp i 
nödsituationer är de centrala vattenfördelare som 
finns i de flesta Dethleffs-modeller. Denna lösning 
för vattensystemet ser till att det endast kan uppstå 
brott i slangarna på dessa fördelningsställen. Därför 
finns det inga anslutningar på slangarna som kan 
läcka. Om det trots allt skulle uppstå läckage kan 
det snabbt och enkelt hittas och åtgärdas, eftersom 
fördelningsställena är lättåtkomligt placerade. 
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Vintercamping för alla!
Allgäu i tyska alperna– där Dethleffs har sitt huvud-
kontor sedan 1931 – är med sina långa vintrar och 
rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål. Dethl-
effs rykte som en äkta vinterexpert har sina skäl. 

Det märks på vår standardutrustning, som Dethleffs 
AirPlus-ventilation i överskåpen och en mycket väli-
solerad bodel, men också på möjligheten att göra 
även fordon utan dubbelgolv fullständigt vinteran-
passade. 

Vinterkomfort med tillvalspaket
En särskild specialitet hos Dethleffs är vinterkomfort-
paketen som finns som tillval och som ger riktiga 
vinterentusiaster möjlighet att njuta av vintercam-
ping även vid riktigt kallt väder – även utan ett 
fordon med dubbelgolv! Här finns många detaljer 
som bidrar till den perfekta vinterresan t. ex. rymd-
testad 12V-uppvärmning av septiktank och -rör eller 
behaglig golvvärme.

Upplev vintercamping på ett helt nytt sätt – med 
vinterduglig fordonsteknik från vinterspecialisten 
Dethleffs. 
Läs mer på www.dethleffs.se
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Hälsosamt rumsklimat
AirPlus bakre ventilation av överskåp
När varm luft snabbt kyls uppstår fukt. På husbilar 
förekommer detta särskilt på ytterväggen när det är 
mycket kallt utomhus. Med AirPlus-systemet ven-
tileras överskåpen baktill, vilket skapar en luftcir-
kulation som förhindrar att kondensvatten bildas. 
Resultatet: En sund rumsluft utan mögelbildning 
eller fuktfläckar.

Obligatorisk ventilation – mät istället för att 
räkna
Lagen kräver att det finns ventilation i fordonet för 
att förhindra en för hög CO2-halt i bodelen. Dethleffs 
ingenjörer mäter det optimala antalet och spridning-
en för varje enskild modell. Det är mer arbetskrä-
vande än en uppskattad beräkning, men garanterar 
perfekt avvägning mellan nödvändig friskluftstillför-
sel och CO2- koncentration.

Rullgardiner med isolerande beläggning
Dethleffs rullgardiner skyddar inte bara mot nyfikna 
blickar, utan reflekterar även solljuset tack vare me-
tallbeläggningen och bidrar på så sätt till ett behag-
ligare inomhusklimat.

Andningsaktiv
Textilierna som används i bodelen samt träpanelerna 
på sidoväggarna och i taket andas och kan på så sätt 
utjämna fukthalten i inomhusluften utan att skadligt 
kondensvatten bildas. 

ªª AirPlus-systemet förhindrar att kondensvatten bildas

ªª  Persienner: Insynsskydd och 
isolering

ªª Tyger som andas

Varmvattanpanna som tillval 
Den kraftfulla uppvärmningen med fläktar i Truma Combi 6 ger en snabb uppvärmning 
av interiören i Dethleffs husbilar. Som tillval kan alla modeller (förutom Globebus) 
utrustas med en varmvattenpanna från ALDE! Det garanterar en uppvärmning som 
är lika behaglig som hemma i bostaden. ALDE varmvattenpannor arbetar helt utan 
fläktar. Perfekt för allergiker!
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Sov lika gott som hemma
Nu använder vi för första gången EvoPoreHRC- 
madrasser i alla husbilar. Detta innovativa hightech- 
material som utvecklats i Schweiz anses vara en 
milstolpe inom skumgummitekniken, med unika 
fördelar:

ªª  Optimal stödeffekt: 
utmärkt anatomiskt stöd för kroppen
ªª  Klimatreglerande:  
material som andas ger ett behagligt och  
hygieniskt sovklimat
ªª  Klimattålig:  
förstklassig materialstabilitet även vid påverkan 
av värme och fukt
ªª   Lång livslängd:  
optimal liggkomfort även efter många år
ªª  Extremt lätt:  
enklare än någonsin att bädda

I kombination med våra ergonomiska ribbottnar 
garanterar vi därför utmärkt liggkomfort – dygnet 
runt, året runt!

På www.dethleffs.se får du utförlig information om 
de unika fördelarna med detta nya sovsystem.

ªª En god och vilsam sömn gör semestern riktigt härlig.

COMFORT & STABILITY
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Ergonomisk sittkomfort
Det belastar ryggen att köra koncentrerat i många 
timmar. Då är det viktigt att ha ett ergonomiskt 
utformat säte som ger kroppen bästa möjliga stöd. 
Därför använder Dethleffs som standard på T- og 
A-modeller Fiat Captain chair-pilotsäten i original 
med mycket goda ergonomiska egenskaper:

ªª  Ergonomiskt utformade sätes- och ryggdynor 
med högkvalitativt skum
ªª  Upphöjda sidokuddar på sittdynan gör att du 
sitter stadigt utan att glida i sidled
ªª  Bekväma, extra breda ryggstöd med nedfällbara 
armstöd som kan justeras på höjden och steglös 
inställning av ryggstödet
ªª  Stolans höjd och lutning kan ställas in. Möjliggör 
inställning av den bästa och mest avslappnade 
sittställningen
ªª  Stolvärme och ländryggsstöd kan fås som tillval

ªª  I T- och A-modellerna monterar vi originalpilotsätena Fiat Captain 
Chair med utmärkt sittkomfort. De är i regel klädda i samma 
textildekor som boutrymet.

ªª  I integrerade monterar vi Aguti pilotsäten av hög kvalitet med 
integrerat 3-punktsbälte som säkerställer att bältet sitter rätt och 
ger maximal rörelsefrihet.

ªª Integrerad bälte

ªª Breda, stoppade armstöd
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ªª  Säkerhet som standard: det i vissa fall livräddande ESP-systemet är standard i 
Dethleffs husbilar!

ªª  3-punktsbälten: Alla säten i färdriktningen har ett 3-punktsbälte och stabila 
nackstöd som man känner igen från personbilsmiljön. 

Med en husbil från Dethleffs är du alltid säker och 
skyddad på din resa!

En garanti för en avspänd resa: ESP (elektronisk 
stabilitetskontroll) som standard. ESP är en säker-
hetdetalj som numera är obligatorisk i personbilar. 
Facktidskrifter som tyska ”promobil” kräver att ESP 
ska vara standard i husbilar. Hos Dethleffs hör detta 
livräddande system till standardutrustningen.

ESP (elektronisk stabilitetskontroll) – håller fordo-
nets riktning och hjulens rörelse under kontroll. Vid 
behov, alltså särskilt i farliga körsituationer, verkar 
den genom att bromsa enskilda hjul eller sänker 
fordonets tempo genom att sänka motoreffekten.  
På så sätt hålls fordonet säkert på vägen. 

Dessutom innehåller den senaste generationens ESP 
fler, viktiga körassistanssystem:

ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – för att undvika att 
hjulen börjar spinna i uppförsbacke
ªª  Hill Holder – förhindrar att fordonet rullar bak-
länges i uppförsbacke
ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – hjälp vid 
nödbromsning. Systemet känner av en nödin-
bromsning och förstärker vid behov trycket på 
pedalenl
ªª  Överrullningskyddn – minskar krängningar och 
förbättrar stabiliteten även i kurvor

Hill Descent Control – bidrar till att önskad hastighet 
(upp till max. 30 km/h) bibehålls utan att föraren 
måste bromsa hela tiden. Föraren kan ägna sig helt 
åt styrningen (aktiveras med en knapp på instru-
mentpanelen).

Fler standardfunktioner hos Dethleffs husbilar: 
Chassi med stor spårvidd (Fiat eller AL-KO) som 
ger husbilen betydligt bättre köregenskaper. Det 
Fiat-chassi som Dethleffs använder har exempelvis 
190 mm bredare spårvidd än Ducatos standardchassi 
(gäller inte för de smala Globebus-modellerna).

Airbag på förarplatsen är standard
Och airbagen för passageraren ingår i det Chassi pa-
ketet (ingår i Trend for Sweden, Scandinavian Magic 
och Master Class i Sverige).

Heltäckande säkerhet!
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ªª  Fri sikt: Dethleffs integrerade husbilar har enastående god sikt som gör 
körningen ännu säkrare. Vi genomför omfattande tester för att bestämma den 
bästa kompromissen mellan synvinkeln och åtkomligheten till motorrummet.

Upplev säkerheten!
I en husbil från Dethleffs startar du semesterresan 
med en trygg känsla. Dethleffs husbilar har mycket 
utrustning och många tekniska finesser som gör 
dem säkrare. T.ex. ESP som är standard hos Dethl-
effs. Men vi går längre än så. I mer än 20 år har vi 

exempelvis anordnat förarutbildningar i slutet av 
maj varje år. Här lär sig alla något nytt – oavsett om 
det handlar om att lasta, bromsa eller ta kurvorna 
på rätt sätt. Förarutbildningen för husbilar stöds av 
promobil. Information fås hos din återförsäljare. 

ªª  Sedan mer än 20 år tillbaka anordnar Dethleffs förarutbildningar för både nybörjare och proffs i slutet av maj varje år.

ªª  Säkerhet för fyrfotade passagerare: Alla måste vara fastspända. En 
mysig sovhörna med säkerhetsögla ser till att även din fyrbenta vän reser på 
ett säkert sätt (tillval). 

ªª  Backkamerasystem (tillval): Undvik dyra skador och öka säkerheten. 
Dethleffs erbjuder många olika backkameror som omfattar allt från backhjälp 
till en ”digital backspegel”.

Säkerheten har många sidor
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Bättre och bättre!
Namnet Dethleffs står sedan över 85 år tillbaka för 
innovativ utveckling, mycket valuta för pengarna och 
inte minst förstklassig kvalitet. Det är därför våra 
kunder uppskattar oss. Kvalitet är dock en kontinuer-
lig process som startar redan när fordonen utvecklas. 
Redan på ett tidigt stadium ser konstruktörerna till 
att Dethleffs höga kvalitetskrav uppfylls genom att 
välja lämpliga material och leverantörer samt en 
perfekt anpassad tillverkningsprocess.

Våra kvalitetskrav innebär att vi alltid vill bli bättre. 
Det betyder framför allt att vi ständigt strävar efter 
att förbättra våra produkter och hitta bästa möjliga 
lösning. Det är en viktig orsak till att vi kontinuerligt 
investerar i forskning och utveckling, nya tillverk-
ningsanläggningar och självklart även i våra medar-
betare.

Det har gjort oss till en av regionens största utbild-
ningsföretag. Vi rekryterar i första hand människor 
som vi själva utbildat. Därefter ser vi till att våra 
medarbetare kontinuerligt vidareutbildar sig. 

På så vis kan vi allt bättre för varje dag uppfylla vårt 
löfte att vara en vän till familjen. 

Peter Leichtenmüller 
Produktionschef
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Genomtänkt från A till Ö.
Den som köper en Dethleffs får ett moget fordon 
av högsta kvalitet. Vi har utvecklat vår fabrik i Isny, 
Tyskland till en av de modernaste produktionsan-
läggningarna för fritidsfordon i hela Europa – med 
mycket motiverade medarbetare. 

I mer än 85 år har vårt varumärke stått för kvalitet 
Made in Germany. Denna kombination av erfaren-
het, avancerad kompetens och ett kundorienterat, 
praktiskt tänkande är unikt för branschen. 

ªª  Syna gärna våra kort. Upplev tillverkningen av våra husvagnar och husbilar på plats! 
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Vårt mål: din belåtenhet
Kvalitet betydar för oss ochså perfekt service 
efter köpet!
I hela Europa står därför ett finmaskigt nät av företag 
till ditt förfogande. Omkring 330 återförsäljare och 
servicepartners hjälper dig snabbt om det händer 
något.

På plats finns moderna återförsäljare med vänlig, 
kvalificerad fackpersonal. I verkstäderna är ditt 
fordon i trygga händer. Vi ser till att de anställda har 
mest aktuell kunskap.

Även i övrigt stödjer vi våra partner på bästa möjli-
ga sätt så att de kan hjälpa dig snabbt och smidigt. 
Därför finns det hela tiden drygt 16 000 reservdelar 
på lager hos Dethleffs. Vi kan genomföra 93 % av 
återförsäljarnas beställningar inom tre dagar.

Denna typ av hållbar kvalitet tyckar våra kunder om. 
Inte för inte intar vi regelbunden toppplaceringar i 
läsarnas omröstningar i t.ex. fackmagasinet ”Reise-
mobil International” med ”König Kunde Award”.  
Vi är särskilt fornöjada med specialprisen ”Mest 
familjvänliga märke”.
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Garanti - din säkerhet
Din nya Dethleffs husbil har en omfattande fabriks-
garanti, som ger dig extra säkerhet. I tillägg härtill 
erbjudar Dethleffs en 6 år täthetsförsäkring på 
fordonet som standard, som ger säkerhet.  

ªª Där finns mer än 330 vänliga och kompetenta återförsäljare i Europa, som gärna hjälper med t.ex. årliga täthetsinspektioner.ªª Sex års täthetsgaranti som standard. Dethleffs 6-åriga täthetsgaranti på karossen 
höjer andrahandsvärdet på din husbil.

På begäran går det till och med att förlänga garantin 
upp till sammanlagt fyra år. Ett tillval som även höjer 
andrahandsvärdet.
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ªª Träna upp din aktiva körsäkerhet i vår körsäkerhetskurs.

Vårt mål: Din belåtenhet

ªª Besök intressanta utflyktsmål och ha roligt med likasinnade på våra Family- 
utflykter med omfattande program. 

ªª Mycket omtyckt är också Family-träffen, som anordnas vartannat år i Isny.

För vår grundare Arist Dethleffs stod familjen i 
centrum redan för mer än 85 år sedan. Han uppfann 
husvagnen för familjens skull. 

Par, barnfamiljer eller bästa vänner – till Dethleffs 
Family hör alla som vill vara med och som tycker 
det är roligt att tillbringa fritiden mobilt och tillsam-
mans med andra. I de gemensamma aktiviteterna 
med kundklubben kan du uppleva och njuta av vårt 
utpräglade sinne för familjen om och om igen. 
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ªª Välkommen till Dethleffs Family! 
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Stiftelsen Dethleffs Family
Ord måste följas av handling
”En sann vän till familjen” visar sig konkret i hand-
lingar, inte med ord. Därför grundade vi redan 2004 
den allmännyttiga stiftelsen Dethleffs Family. Stiftel-
sen hjälper utsatta familjer och sociala inrättningar 
genom exempelvis följande projekt.

Äntligen Semester! 
Fri från vardagen - detta möjliggörs med projektet 
”Äntligen semester” i kostnadsfria, fasta husvagnar 
på vår partners campingplatser. För familjer och 
barnsinstitutioner som annars inte skulle ha möjlig-
het att finansiera en campingsemester till barnen.

Bondgård för ungdomar, Bacova 
Ett annat stort projekt är att bistå Pater Berno Foun-
dation i Rumänien. På ungdomsgården i Temesvar 
utbildas gatubarn och bringas så på rätt spår till en 
bättre framtid. Under många år har vi stött Pater Ber-
no i sitt värdefulla arbete. I jubileumsåret donerade 
vi Pater Berno en van för stora byggnadsarbeten på 
ungdomsgården.

Sedan många år tillbaka stöder vi det värdefulla 
arbete som Pater Berno åtagit sig. Till detta bidrar 
även julklapparna från Dethleffs medarbetare som 
skickas varje år. 

Det rullande kök 
Et lokalt projekt, som vi stöder, är det rullande kök 
från ”Krumbach Familienstiftung” för daghem och 
skolar. Barnen lärar här gemensamt att laga sunt 
mat med lokala, friska produkter. 

Det rullande kök är i övrigt blivit lagat av Dethleffs 
lärlinge, som också har lagat de populära hus-
vagns-sparbössor till stiftelsen.

Hjälp till du också! Ditt bidrag går oavkortat till stif-
telsen Dethleffs Family och tillhörande projekt.

Skriv till oss, om du har en idé där FAMILY Stiftung 
kan hjälpa: dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth och Simone Ludwig 
Direktionsassistenter

150



151



Från husvagnans
uppfinnar

1931: Pisk- och stidstavs-
producenten Arist Dethleffs 
uppfann husvagnan, vilket 
lägger grunden för en fram-
gångssaga.

Historien om Dethleffs är berättelsen om en man och 
hans idé. Om Arist Dethleffs, som i början av trettiota-
let som en sann familjman byggar den första husvagn 
i Tyskland – han kallar den helt enkelt ”Wohnauto –  
en bil till att bo i”. Överallt där familjen Dethleffs 
kommer fram, är den omgiven av människor.

Under de följande årtiondena blev namnet Dethleffs 
ett symbol för kompetens och konsekvens i husvag-
nar och husbilar på grund av en mängd olika utveck-
ling och nya idéer. Med modeller och programrader 
med en tydlig profil. Ganska många har blivit till 
klassiska modeller.

Denna nu 85-års erfarenhet, en hög standard och 
naturligtvis ständigt utbyte av erfarenheter mellan 
Dethleffs, resenärer och partners, har gjort varu-
märket en ”vän till familjen”. Och kanske är det just 
denna livliga kunskapsöverföring, som gör ett stort 
företag som Dethleffs lika flexibelt och innovativt, 
som sedan början i anno 1931.

Lär hela historien att känna och se många intressanta 
bilder från 85 år med Dethleffs på vår hemsida.
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2000: Dethleffs introducerar 
Premium Class. Ett automotivt 
design och flerfärgad lack-
ering karakteriserar dessa 
fullintegrerade.

2016: Kungklassen till 
vänskåpspris – Dethleffs 
erbjudar detta med den 
nye Trend integrerad.

1987: Dethleffs Bus  
lanseras och fångar  
andan i tiden.

1952: Dethleffs börjar se-
rieproducera husvagnar av 
typen Tourist och Camper.

1983: Alkov-serie Pirate läm-
nar produktionslinjen – den 
första framgångsrika husbils-
modell från den ännu spiran-
de husbilsfabriken i Isny.
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Dethleffs mervärde – Symbolförklaring

ªª  Lättviktskonstruktion: 3,5 tons-fordon 
för 4 personer och gott om nyttolastka-
pacitet (beroende på utrustning).

ªª Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitets-
program inkl. viktiga förarassistans-
system (antispinn, Hill Holder, HBA 
hydraulisk bromsassistans, Roll-over 
Mitigation).

ªª Förvaringskung: Extra högt bakre 
garage, delvis lämpligt för elcykel, tack 
vare Dethleffs sänkning av bakpartiet.

ªª  Säker på vägen: AL-KO lågbyggt, bred-
spårigt chassi för säkra och dynamiska 
köregenskaper.

ªª Flexibel: En eldriven, uppfällbar bädd 
för extra sovplatser om så önskas.

ªª Ergonomi: Bekväma pilotsäten med 
höjd-/lutningsjustering, inbyggda 
nackstöd och bra sidostöd.

ªª Mer effekt: 90 Ah-batteri med AGM-tek-
nik för högre kapacitet, längre livslängd 
och kortare uppladdningstid.

ªª  Väl skyddad: Motståndskraftigt glas-
fiberförstärkt tak som skyddar mot 
hagel.

ªª Praktiskt: Kök med stora lådor och 
variabel avtäckning över spisen för  
mer plats.

ªª  Välkomnande: 70 cm bred XXL- 
ingångsdörr.
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COMFORT & STABILITY
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 ª Egnet for vinterbruk: Oppvarmet funk 
sjonsgulv med frostbeskyttet vannin- 
stallasjon

 ª  Vinterutstyrt: Oppvarmet dobbeltgulv 
med frostbeskyttet vanninstallasjon og 
ekstra oppbevaringsrom

 ª  Lang levetid: Råtesikker konstruksjonen 
i bodelen uten bruk av trematerialer – 
med GFK-plater i gulvet

 ª For et sunt inneklima: Optimal utlufting 
bak overskapene hindrer at det dannes 
kondensvann.

 ª  Lang levetid: Råtesikker gulvkonstruk- 
sjon uten bruk av trematerialer – med 
GFK-plater i gulvet

 ª Legge bena høyt og slappe av: Kom-
fortabel L-sittegruppe med frittstående 
bord

 ª Familievennlig: Minst 4 faste soveplas-
ser uten å bygge om sittegruppen

 ª Kjøl og frys Ekstra store kjøleskap på 
142 l og fryserom

 ª Høydejusterbar queensizeseng: Kom-
fortabel innstigning i sengen eller høy 
hekkgarasje

 ª  SovGodt: Faste senger med 7-soners 
EvoPoreHRC premiummadrasser på 
ergonomisk lamellbunn.
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Vi takker for den interessen du har vist for våre bobiler. Våre luksuriøse  
Globetrotter XL I og XXL A-modeller finner du i det separate Luksus-klasse  
kataloget. Spør din forhandler eller les mer på vår hjemmside.

Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. Vi gjør oppmerksom på at 
bildene i denne katalogen delvis viser dekorasjonselementer som ikke inngår  
i leveransen, eller alternativ innredning eller spesialinnredning som medfører  
ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr og priser i 
prislisten. Fargeavvik kan oppstå under trykking.




