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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.

www.dethleffs.no/generation

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

GENERATION
Campingvognen med mer utstyr enn noensinne
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GENERATION – Uslåelig standard

INKLUD

Ekstrautstyr så langt
øyet kan se.
Dethleffs spesialmodell GENERATION får ganske enkelt mer ut av den
neste ferien: mer standardutstyr, større komfort, større prisfordel. Og
All-Inklusiv-modellen kan fint konkurrere med dyre modeller i høyere
prisklasser – teknisk, funksjonelt og visuelt.
GENERATION er nemlig ikke bare uten konkurranse når det gjelder
valuta for pengene. Altmuligmodellene vil nemlig ikke greie å kopiere
Dethleffs nye designspråk med det første heller. Se den nøkkelferdige
campingvognen full av ekstrautstyr som vil gjøre aktive par og hele
familien mer enn fornøyd.

Iskald beregning:
GENERATION Scandinavia
innbyr til vintercamping
I tillegg til de velutstyrte seriemodellene har
vi også utviklet tre GENERATION Scandinaviavarianter. Fullverdige, komfortable og særdeles
rimelige vintercampingvogner, som får de
fleste konkurrentene til å skjelve i buksene.

Du finner mye mer informasjon
i en egen brosjyre.
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Andre høydepunkter
som også er inkludert
Kraftig varmluftoppvarming
med integrert 10 l varmtvannsbereder – for behagelig varme
uansett årstid
Aluminiumsfelger – understreker
det stilige utseendet
Reservehjul – 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

Eksteriør i høy kvalitet?
Inkludert i GENERATION.
Dethleffs GENERATION skiller seg ut fra
konkurrentene helt fra 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 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
Omgivelsesbelysning – sørger for
god stemning i vognen

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
Frontvindu – sikrer ekstra
lys innvendig

Interiør uten «hvis» og «men».
Med massevis av ekstrautstyr.

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!

Tro på det du ser – interiøret i GENERATION
ser ikke bare svært moderne ut, det er
faktisk med som standard. Det tydelige
og svært funksjonelle interiørkonseptet
overbeviser med nye designelementer,
omgivelsesbelysning samt overskap med
moderne ton-i-ton-dekor. Du kan være
sikker på at GENERATION vil gi deg uendelig
mye glede.

De ergonomiske overskapene
med ton-i-ton-dekor rydder
bokstavelig talt opp i designen
til GENERATION.

Flatskjerm 22" inkl.
DVD-spiller og mottaker –
for hyggelige kinokvelder
Ytterligere informasjon om spesialutstyr
er å finne i den egne prislisten.

Tung tredekor var gårsdagens løsning. I dag er innredningen
hyggelig og moderne takket være Dethleffs nye designspråk.
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Indirekte omgivelsesbelysning
skaper ekstra eleganse om bord.

En for alle: Den kraftige
gassvarmeren for varmluft gir
varme i vognen samtidig som
den varmer opp bruksvannet.

