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Uslåelig standard.

INKLUD
Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.
Vær oppmerksom på at illustrasjonene i denne brosjyren delvis viser
spesialfunksjoner der tilleggskostnader påløper, eller stylingprodukter
som ikke er med i leveransen.
Fargeavvik kan oppstå under trykking.

N
Mer multimediainformasjon
er å finne på www.dethleffs.no og på
våre kanaler på sosiale medier

GENERATION Scandinavia
Lekkert ekstrautstyr så langt øyet kan se

GENERATION Scandinavia – Uslåelig standard

XPS-isolasjon med 34 mm vegg- og
42 mm gulvtykkelse for særdeles god
isolasjon selv i svært lave temperaturer

AirPlus-systemet sørger for lufting
bak overskapene og hindrer dermed
at det dannes kondens

Vintercampingvognen med mer
utstyr enn noensinne.
Dethleffs spesialmodeller GENERATION Scandinavia får ganske enkelt mer
ut av den neste vinterferien: mer standardutstyr, større komfort, større
prisfordel. Dermed kan vintermodellene ta opp konkurransen med dyrere
modeller – teknisk, funksjonelt og visuelt

Oppvarmede vannrør: Vannledningene
blir lagt rett på varmerørene og beskyttes
dermed mot å fryse

GENERATION Scandinavia-modellene er nemlig ikke bare uten konkurranse
når det gjelder valuta for pengene. Allrounderne vil nemlig ikke greie å
kopiere Dethleffs nye designspråk med det første heller. Se de nøkkelferdige
campingvognene fulle av lekkert ekstrautstyr som vil gjøre aktive par og
hele familien mer enn fornøyd.
Premium vannbåren varme:
Gulvvarmen sørger for
behagelig varme føtter og
jevn varmefordeling

Prisen er attraktiv:
Med campingvognen GENERATION
ut i sommeren
I tillegg til de velutstyrte vintermodellene
har vi utviklet spesialmodellen GENERATION.
Fullverdige, komfortable og særdeles
rimelige campingvogner som får de fleste
konkurrentene til å svette.

Du finner mye mer informasjon
i en egen brosjyre.
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Andre høydepunkter
som også er inkludert
Premium vannbåren varme –
gulvvarmen sørger
for behagelig varme føtter og
jevn varmefordeling
Aluminiumsfelger – understreker
det stilige utseendet
Reservehjul eller
reparasjonssett – alltid om
bord for din sikkerhet
Oppgradert nyttelast – slik at
dere ikke behøver å gi avkall på
noe i ferien
Stabilformstøtter med
stor støtteflate –
gir den nødvendige stabiliteten

Iskaldt beregnet: det inkluderte eksteriøret
i GENERATION Scandinavia.
Med så mye ekstrautstyr må vinteren bli varm.
Dethleffs GENERATION Scandinavia skiller seg
ut fra konkurrentene allerede ved første øyekast.
Den moderne designen og det omfattende
eksteriøret med alt det inkluderer, er enestående
i denne prisklassen. Og med oppgradert nyttelast
som standard, høyverdige lettmetallfelger og
70 cm bred inngangsdør med kupé-stigtrinn
setter GENERATION Scandinavia også en ny
standard når det gjelder komfort.

Behagelig lavt:
kupé-stigtrinnet gjør det
lett å gå inn og ut for store
og små.

Den hvite kledningen er
pen, lettstelt og har svært
lang levetid.

Trekkstangbeskyttelse –
både praktisk og attraktiv

Den markante baklysholderen er ellers noe man
vanligvis bare finner i den øvre prisklassen.
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Enten det er ruvende campingmøbler eller tunge innkjøp –
den 70 cm brede inngangsdøren gjør det lett å komme inn.
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Pluss
for komforten
Ekstra luke til oppbevaringsrom –
gjør det enda enklere å laste
Gasstrykkregulator med crashsensor – stenger gasstilførselen
av hensyn til sikkerheten
ved kollisjon
Tredje barnekøyeseng –
slik at hver får sin egen
soveplass
Komfortable madrasser –
Drøm søtt!
Flatskjerm 22" inkl.
DVD-spiller og mottaker –
for hyggelige kinokvelder

Wow, det er mye der inne!
Massevis av tilleggsutstyr er inkludert i
Tro dine egne øyne – interiøret i GENERATION
Scandinavia ser ikke bare svært moderne ut,
det er også inkludert som standard. Et tydelig
og svært funksjonelt interiørkonsept med
nye designelementer, omgivelsesbelysning,
overskap med moderne dekor, og: veldig mye
komfort.
Det sørger de usynlige integrerte verdiene i
GENERATION Scandinavia for, som vannbåren
gulvvarme, XPS-isolasjon, oppvarmede vannrør
eller AirPlus utlufting bak.

En for alle: Premium
vannbåren varme sørger
for behagelig varme i
campingvognen

Ytterligere informasjon om spesialutstyr
er å finne i den egne prislisten.

Kraftpakke på kjøkkenet: Full-Cooker omfatter både
koketopp og stekeovn.
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Indirekte omgivelsesbelysning
skaper ekstra eleganse om bord.

De ergonomiske overskapene
med tverrgående tre- og lys
kontrastdekor sørger for
moderne design i GENERATION
Scandinavia

