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 irPlus sørger for lufting bak overskapene og
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 PS-isolasjon og en veggtykkelse på 34 mm
X
og en gulvtykkelse på 42 mm gir særdeles
god beskyttelse ved iskalde temperaturer

Vannledningene blir lagt rett på varmerørene
og beskyttes dem dermed mot å fryse. I tillegg
er alle avløpssystemene isolert og oppvarmet
(Fig. Varmtvannsoppvarming)

NorwayStar har god plass og en eksklusiv møbeldesign i Dakota-eik. Den dimbare, indirekte belysningen tryller frem et varmt og koselig lys. Med den myke og slitesterke sittegruppen i ekte
skinn er det enkelt å få en avslappet stemning av velvære når du slapper av

Med 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 leveringsomfanget. Fargeavvik kan oppstå under trykking.

Varme føtter takket være ALDE vannbåren gulvvarme.
Den separate styringen av gulvvarme og varmtvannsoppvarmingen med to sirkulasjonspumper sikrer en
behagelig varmefordeling i campingvognen

NorwayStar
www.dethleffs.no

Eksklusiv spesialmodell for Norge
– sommer og vinter uten kompromisser

Eksklusivitet satt i
system

I NorwayStar kan du reise elegant uten å gi avkall på noe. God plass, stil og luksus gjør
dette til en campingvogn utenom det vanlige. Med Alde Snow utstyret gjør den også en
god figur i ett land der det aldri mangler is og snø i den kalde årstiden.

Fordeler

Tall, data, fakta

Totallengde

942 cm

ªª ALDE varmtvannsoppvarming

Lengde karosseri

805 cm

Dobbeltseng

ªª ALDE vannbåren gulvvarme

Bredde

250 cm

Liggeflate bak

Høyde

265 cm

Alde Compact varmtvannsbereder og gulvvarme med
betjeningsmuligheter via smarttelefon
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ªª I-Net-Box (app-styring av oppvarming)

Innvendig høyde

ªª TEC-Tower

Tillatt Totalvekt

ªª Kjøkkenvifte

Dekk

198 cm
2.500 kg
195 R 14 C

Antall sengeplasser

Omformer
Antall aksler

Mange raffinerte detaljer gjør at du føler deg hjemme i NorwayStar. Med det sjenerøse
vinterutstyret og det stemningsfulle innemiljøet er denne stjernen av en campingvogn et
sikkert valg i alle kategorier.
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ªª Klargjort for installasjon av radio
ªª Overskapsluker med belysning
ªª Ferskvannstank på 70 l
ªª Tilkobling til trykvann
ªª Flatskjermholder

To dører gjør det separate badet om til ditt personlige velværeområde – med rikelig bevegelsesfrihet

I GourmetPlus-kjøkkenet med opplyst bakvegg kan du lage
mat som en proff

Allsidig komfort – varmt og godt hele veien: ALDE vannbåren varme fordeler varmen jevnt gjennom hele kjøretøyet

Oversiktlig og romslig: de opplyste skuffene med
dempet lukking

En LED-lyslist på utsiden skaper stemningsfull atmosfære rundt
NorwayStar

Etter skituren kommer du raskt tilbake til det varme redet,
takket være fjernstyrt Alde vannbåren varme via I-Net-Box

Gå rett inn: isolert kupéinnstigning og ekstra bred 70 cm
inngangsdør

God plass for feriegleder: Stort kjøleskap på 190 liter
med fryseboks på 35 liter samt stekeovn øverst

ªª Avløpsrør som er isolert og oppvarmet
ªª XPS-isolasjon
ªª Bomiljø ”Fascino” i ekte skinn
ªª Nakkeputer i hjørnene på den runde sittegruppen
ªª Kantsydde tepper
ªª Sengeteppe
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ªª Utvendig design i travertin beige med glatt plate
ªª Spesialklistremerke med ”NorwayStar”
ªª Aluminiumsfelger

Tid til å slappe av. Dette får du hjelp til av de komfortable hjørnenakkeputene i den eksklusive sittegruppen i ekte skinn

Avslappende netter takket være SovGodt-systemet: høykvalitets kaldskummadrasser sørger for perfekt støtte via syv ulike
hardhetssoner

Skapsluker i Dekor Dakota-eik med stemningsfull
LED-belysning

Fascino (ekte skinn)

