
Opplev harmoni

Pulse Classic

Du finner mer multimedie-informasjon på www.dethleffs.no

www.dethleffs.no
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Moderne utstyr i elegant design

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

NO



Føl deg som hjemme i de 
vakreste øyeblikkene

Suksessen til Pulse fortsetter. Den enestående 

lyskomposisjonen LIGHT MOMENTS kombineres 

med et tidløst, klassisk interiør og skaper et  

helt nytt inntrykk. Det flotte, fullstendig trinnløse 

gulvet i bodelen har stemningsfull steindesign 

og setter prikken over i-en i denne tidløse  

bodelen. Pulse Classic har en lett konstruksjon 

som åpner for fremragende nyttelast, selv  

med fire personer ombord og en tillatt totalvekt 

på 3,5 t.

Pulse Classic – Moderne utstyr i elegant design

Det store badet med dusjkabinett rett overfor sørger for  
ren velvære (bildet viser T7051 DBM / T7051 EB)

Nyt harmoniske Light Moments i den romslige og behagelige L-sittegruppen  
med den attraktive stoffvarianten Oki (bildet viser T7051 DBM / T7051 EB)

Når du er kommet frem, er det bare å puste dypt inn og nyte følelsen av at alt  
er der det skal være. Pulse Classic gir rom for velvære og frihetsfølelse.

De komfortable enkeltsengene kan enkelt og greit  
bygges om til en svært komfortabel dobbeltseng.

God stemning med  
overbevisende utstyr

Pulse Classic har fire ulike planløsninger –  

to varianter med queensseng og to med 

enkeltsenger. På snaue 740 cm lengde er det 

dessuten plass til et romslig bad med 

dusjkabinett overfor. I tillegg til et romslig og 

elegant interiør leveres Pulse Classic med 

omfattende standardutstyr. 

Pulse Classic – Moderne utstyr i elegant design

Gourmet-kjøkkenet har komfyr med tre bluss og sjenerøse  
skuffer med soft-close (bildet viser T7051 DBM / T7051 EB)

Den store, ekstra komfortable queenssengen  
er tilgjengelig fra tre sider og gir gode netter.

En perfekt velkomst til Dethleffs verden:  
www.dethleffs.no

+ Light Moments belysning 

+ LED-kjørelys

+ 16" alufelger

+ Cruise control

+ Automatisk klimaanlegg i førerhuset

Høydepunkter i standardutstyret som følger med Pulse Classic

+ Kollisjonspute på passasjersiden

+ Mørkleggingspersienner i førerhuset

+ Elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil

+ Lærratt og girspakkule med lærmansjett

+ Opplukkeligt vindu i T-kappen

+ Inngangsdør med vindu og sentrallås

+ Indirekte stemningsbelysning

+ Bord-Control-Panel Luxus

+ Panorama-takluke 70 cm x 50 cm i bodelen

+ m.m.


