
God plass: Stor og romslig garasje bak, 
kan lastes fra begge sider via de  
to servicelukene (standardutstyr)

Lys og luft: Stort vindu som kan åpnes,  
i T-kappen

Ombygging av enkeltsenger til  
dobbeltseng uten problemer

Holder tett: Mørkleggingspersienner i 
førerhuset beskytter mot varme, kulde  
og nysgjerrige blikk

Full kontroll: Førerhus med lærratt, 
girspakkule i lær og kollisjonspute på 
fører- og passasjersiden

Behagelig reise: Komfortable pilotseter 
med høyde- og hellingsjustering

Alle om bord!

Trend Edition 

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

www.dethleffs.no
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Super pris. Supert utstyr.

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.

Alt du trenger, følger med
Nyt det omfattende standardutstyret i Trend Edition

Trend Edition – en perfekt velkomst til Dethleffs verden

Andre elementer i standardutstyret:

+ LED-kjørelys 

+ Cruise control

+ Klimaanlegg for førerhuset 

+ Elektrisk justerbare og oppvarmbare  

 sidespeil 

+ Forberedelse for radio 

+ Instrumentpanel med kromringer 

+ LED-lyspakke 

+ 70 cm inngangsdør med vindu

+ Sentrallås for fører-, passasjer- og  

 inngangsdør

+ Tettsluttende myggnetting i inngangsdøren 

+ Forteltlampe 12 V

+ Panorama-takluke 70 cm x 50 cm  

 i bodelen

NO



I Trend Edition får du mye 
Dethleffs for pengene

Det omfattende standardutstyret gjør Dethleffs 

Trend Edition perfekt for alle som skal begynne 

med camping, og for campingfamilier som er 

opptatt av pris. T-modellen kan fås med tre av  

de mest populære planløsningene fra Dethleffs 

bestselgermodeller. Den har smart design, 

perfekt tilpassede stoffkombinasjoner, utmerket 

komfort og kvalitetskomponenter fra Dethleffs 

bestselgermodeller. Dessuten kan Dethleffs 

nyeste familiemedlem skilte med et ypperlig 

forhold mellom pris og ytelse.

Du kommer til å elske den!

Trend Edition – en perfekt velkomst til Dethleffs verden

Moderne og koselig på samme tid: Trend Edition har nok av plass til  
avslapning og hyggelig samvær, både på dag- og kveldstid, sammen med familien,  
vennene eller kjæresten (T 7057 EB)

Oppdag noe nytt, ta pulsen på livet og bli med der det skjer. Trend Edition  
er svært pålitelig. Når du også får vår utmerkede service, kan du være trygg  
på at den tar deg dit moroa begynner.

Komforten følger  
med på kjøpet

Også i Trend Edition begynner Dethleffs komfort 

allerede når du går inn. Du når den forfriskende 

og moderne bodelen enkelt og greit via den 

70 cm brede døren. Her finner du blant annet et 

moderne kjøkken med stort 142 l-kjøleskap, en 

stor og behagelig L-sittegruppe og mange andre 

høydepunkter. 

Trend Edition – en perfekt velkomst til Dethleffs verden

Førsteklasses utstyr: Gourmet-kjøkkenet har komfyr med tre 
bluss, romslige skuffer med soft-close, en sjenerøs benkeplate 
og stort kjøleskap med separat fryserom

Svært stor og behagelig queensseng  
som nås fra tre sider (T7057 DBM)

Velvære på tur: Et flott, romslig baderom med separat dusj  
rett overfor (T7057 DBM / T7057 EB)

Ta plass: Romslig og ekstra behagelig L-sittegruppe  
(sidesete i T7057 DBM / T7057 EB)

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

Vi elsker 
verdier.
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