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Velkommen inn  
i Dethleffs familie 

Tekniske detaljer, informasjon om originalt tilbehør og mye mer finner 
du ved hjelp av følgende symboler: 

«Ikke uten familien» – det var det som drev vår grunnlegger Arist 
Dethleffs til å finne opp den såkalde ”Wohnauto”, slik at han kunne  
ta med familien på de lange forretningsreisene. 

Denne familietanken preger vårt daglige arbeid. Det er vårt fremste mål, 
kjære Dethleffs-venn, å kunne legge til rette for unike ferieopplevelser 
på hjul. Og da er Dethleffs en pålitelig og real partner – tildelt  
«Deutschen Fairness-Preis» tre ganger på rad, i 2017, 2018 og 2019.

de tekniske data / prislisten

Online-video

www.dethleffs.no

Du finner også alltid siste nytt i fellesskapene våre:

Bildene på de neste sidene viser til dels ekstrautstyr som fås mot et pristillegg.
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BOBILER

TREND –  
ALLROUNDEREN
Sportslige kjøreegenskaper og 
ypperlig for familier som liker  
å være på farten.

GLOBEBUS –  
KOMPAKT OG LETT Å MANØVRERE
Perfekt til kjøring i byer med  
trange smug eller fjelloverganger 
med mange svinger.

PULSE – INN MED HUMØRET. 
UT MED HVERDAGEN
Tidsriktige løsninger med 
stemningsfull lyskomposisjon 
og høy nyttelast.

PULSE CLASSIC 90 –  
ETT SKRITT FORAN
De vanlige Pulse-egenskapene 
kombinert med omfattende 
«ready to go»-utstyr.

SIDE 16 SIDE 38 SIDE 50 SIDE 62

Dethleffs  
bobilfamilie

JUST 90 –  
EN GOD START
Ganske enkelt det du trenger. 
Alt du trenger for avslappet 
reising, er allerede om bord. 

SIDE 6

JUBILEUMSMODELLJUBILEUMSMODELL
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GLOBETROTTER XXL A –  
365 DAGERS LUKSUS  
XXL alkovemodellen er preget  
av luksuriøst utstyr og masser  
av privatliv.

GLOBELINE –  
KOMFORT OG SIKKERHET 
Utmerkede kjøreegenskaper 
takket være moderne  
førerassistentsystemer fra Mercedes.

ALPA –  
TID FOR TO
Bobiler for par som «reiser 
alene», med sjenerøs plass til 
alt som trengs på tur.

SIDE 66 SIDE 84 SIDE 106

ESPRIT –  
HELÅRSMODELLEN
Esprit forener uttrykksfull, 
moderne design med luksuriøs 
komfort.

SIDE 74 SIDE 94

HELÅRS-BOBILER MED DOBBELTGULV

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 – 
INNGANGEN TIL LUKSUSKLASSEN
Den omfattende jubileumspakken
«Edition 90» har alt man kan 
ønske seg.

JUBILEUMSMODELL

EN VENN AV FAMILIEN 
Dette gjør Dethleffs til en venn 
av familien.

SIDE 118

GODT IVARETATT
En pålitelig og real partner – 
også etter kjøpet.

SIDE 124

90 ÅR MED DETHLEFFS
Bransjens pioner og 
oppfinner feirer  
jubileum.

SIDE 120
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DELINTEGRERT
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 ª  Attraktivt «ready to go» standardutstyr til 
attraktiv jubileumspris 

 ª  Senkeseng fås som ekstrautstyr – til alle  
delintegrerte

 ª  LED-spotter i sittegruppe og sengeområde inkl. 
berøringsfunksjon og USB-tilkobling

 ª Sidevegger, hekk og tak i glassfiber

 ª  70 cm bred inngangsdør med vindu og sentrallås

 ª  Ny T-kappe med vindu i dynamisk design

 ª  Sprek og moderne design

HØYDEPUNKTER

Denne modellen er perfekt for alle som vil bli kjent med 
Dethleffs verden. Just 90 har alt du trenger til ukomplisert  
campingliv. Sett deg inn, kjør av gårde og opplev ren  
campingglede. 

Christian Herrmann • markedsføring
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BODEL

Just all you need

Håndtaksløse overskapdører med dekorstriper, mye lyst tre og hvite hyller. Dette er enkle, rene linjer på sitt beste 
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Sprekt, moderne og alt du trenger til en komfortabel reise.  
Det følger blant annet med et kjøleskap på 142 l som standardutstyr 
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Stoffkombinasjonen i jubileumsmodellen er i moderne gråtoner, og LED-spottene i sittegruppen og soverommet har berøringsfunksjon og gir behagelig (lys)stemning. Resultatet er et moderne og  
komfortabelt interiør • T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

9

JU
ST

 9
0



På det lille, praktiske kjøkkenet har du alt du trenger til å trylle frem lekre retter • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan



De romslige kjøkkenskapene har plass til panner og gryter  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Her er det bare å sette i gang. Gasskoketoppen med to bluss har et praktisk, 
oppvippbart deksel og elektrisk tenning

K JØKKEN

Ganske enkelt god mat 
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Den midtstilte dobbeltsengen har innstigning fra tre sider, noe som er både behagelig og praktisk  
• T 7052 DBL

De komfortable enkeltsengene er enkle å koble sammen til en stor  
dobbeltseng som gir masser av plass til avslapning • T 7052 EB

SOVEROM

Ganske  
enkelt god søvn 
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Toalettrommet og dusjkabinettet kan kombineres til ett stort baderom • T 7052 DBL

BAD

Ganske enkelt en  
god start på dagen 

Lyst og moderne toalettrom med praktisk speil, som kan skjutes til 
siden samt mange hyller og oppbevaringsmuligheter • T 7052 EB
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Mange  
valgmuligheter

Her kan du oppleve Just 90  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/just90-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/just90 eller i  
den separate prislisten

Rosario Cherry

Metropolitan
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De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr.

5 soveplasser

T 6812 EB

5 soveplasser

T 7052 DBM

5 soveplasser

T 7052 DBL

5 soveplasser

T 7052 EB

5 soveplasser

T 7052 EBL

5 soveplasser

T 6752 DBL

Hvit (standard)
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DELINTEGRERT OG INTEGRERT
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 ª  Tilbys i Norge som kampanjemodell 
”Trend for Norway” med ekstra mye 
utstyr inkludert i prisen

 ª Stor hekkgarasje, godt egnet for elsykler 

 ª  Senkeseng inngår i Trend for Norway til alle 
delintegrerte

 ª  Råtesikker Lifetime-Smart-konstruksjon i bodelen

 ª  142 l stort kjøleskap med stort fryserom og  
integrert stekeovn (inngår i Trend for Norway) 

 ª  70 cm bred inngangsdør og coupé-innstigning

 ª  Bad i sprek og moderne design

 ª  Stor lastekapasitet til tross for at bilen er registrert  
for 4 personer ved en tillatt totalvekt på 3,5 t  
(avhengig av utstyrsnivå)

 ª Harmonisk lyskomposisjon «Light Moments» (ekstrautstyr)

HØYDEPUNKTER

En perfekt følgesvenn for familier. Trend har plass til hele  
familien og enda mer til dem som bare er to. Den har alt som 
trengs på turen, og kan kjøres med førerkort klasse B.

Julia Kugler • salgsmedarbeider og utendørsspesialist
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Det lave og bredsporede Fiat-understellet  
gir Trend T glimrende kjøreegenskaper. Dette 
sporty inntrykket understrekes også av det 
dynamisk utformede førerhusoverbygget 
med stort vindu til å åpne (inngår i Trend for 
Norway) og den moderne designen. Men 
aller mest imponerer Trend når det gjelder 
funksjonalitet. Som standard er Trend utstyrt 
med Dethleffs hekksenking, og dette gir 
spesielt store hekkgarasjer med en høyde 
på opptil 115 cm. Disse har tilgangsluker på 
venstre og høyre førerside. Den uvanlig  
brede inngangsdøren på 70 cm med 
coupé-innstigning til bodelen betyr en 
enorm økning i komforten.

T 7057 DBL | Virginia Oak | Torcello

Trend
Delintegrert
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Opplev den fantastiske reisefølelsen til 
vennepris – med Trend I. Den er utstyrt med 
alt som Dethleffs er blitt berømt for, samtidig 
som modellen selvfølgelig har genene til en 
ekte integrert: En fascinerende reisefølelse 
som skyldes den store panoramafrontruten, 
mye plass i førerhuset og naturligvis en 
senkeseng som standard, som med sine 
195 × 150 cm betyr svært god sovekomfort. 
Velkommen i kongeklassen!

I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello

Trend  
Integrert
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BODEL

Avslapning  
i Trend 

Den behagelige sittebenken på siden er som skapt for avslapning og latmannsliv  
• I 7057 EB | Torcello

I Trend ligger alt til rette for avslappet campingferie med praktiske og funksjonelle planløsninger for familier
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Den harmoniske lyskomposisjonen Light Moments (ekstrautstyr) sørger for garantert god (lys)stemning overalt • I 7057 EB | Virginia Oak | Torcello
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Den store L-sittegruppen er perfekt når man skal nyte dagen
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K JØKKEN

Morsommere  
å lage mat i ferien

Komplett utstyrt kjøkken med mye oppbevaringsplass og rom for lekker matlagning • T 7057 EBL | La Rocca

Multiflex skinnesystem med en rekke ulike opphengsmuligheter er 
en praktisk detalj • T 7057 EBL
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SOVEROM

Dethleffs benytter 15 cm tykke 
7-soners madrasser av klima- 
regulerende materiale i alle faste 
senger, noe som gir en god natts 
søvn. Enkeltsengene er minst 
1,95 m lange og kan bygges om 
til én stor liggeplass (inngår i 
Trend for Norway) • T / I 7057 EBL

 Delintegrerte modeller kan fås med elektrisk 
senkeseng (inngår i Trend for Norway).  
Alt etter hvilken modell man har, betyr dette at 
en eller to ekstra soveplasser trylles frem med et 
knappetrykk (Senkeseng er standard i I-modeller) 

De midtstilte dobbeltsengene har enkel tilgang fra tre sider 
• T / I 7057 DBM | (Høydejustering av sengen er standard i 
Norge til alle planløsninger med queenssenger (DBM/DBL))

Sov godt!
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Lyst og moderne toalettrom med praktisk speil, som kan skjutes 
til siden samt mange hyller og oppbevaringsmuligheter • I 7057 EB

Stort og praktisk baderom i sprek og moderne design • I 7057 EB | Virginia Oak

Velværeoase
BAD
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Virginia Oak

Mange  
valgmuligheter

Torcello Gresso

Her kan du oppleve Trend  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/trend-ti-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/trend-ti eller i 
den separate prislisten

La Rocca
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Hvit (standard) Titansilver metallic (ekstrautstyr)

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr.  
L-sittegruppe er en del av ekstrautstyret designpakke.

4 soveplasser

T 6717 EB

3 soveplasser

T 6617 EB

4 soveplasser

T 6757 DBM

3 soveplasser

T 6557 DBM

5 soveplasser

T 7017 EB

5 soveplasser

T 7057 DBM

5 soveplasser

T 7057 DBL

5 soveplasser

T 7057 EB

5 soveplasser

T 7057 EBL

5 soveplasser

T 6757 DBL

4 soveplasser

I 6717 EB

4 soveplasser

I 6617 EB

4 soveplasser

I 6757 DBM

4 soveplasser

I 6557 DBM

4 soveplasser

I 7017 EB

5 soveplasser

I 7057 DBM

4 soveplasser

I 7057 DBL

5 soveplasser

I 7057 EB

4 soveplasser

I 7057 EBL

4 soveplasser

I 6757 DBL
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ALKOVE
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 ª  Tilbys i Norge som kampanjemodell  
”Trend for Norway” med ekstra mye  
utstyr inkludert i prisen

 ª  Stor liggeplass (210 × 165 cm) i alkoven

 ª  142 l stort kjøleskap med stort fryserom

 ª  70 cm bred inngangsdør og elektrisk stigtrinn

 ª  Store hekkgarasjer, de fleste er egnet for elsykler 

 ª  Stor lastekapasitet og mulig med registrering for  
6 personer (avhengig av utstyrsnivå)

 ª  A 7877-2: Tåler vinteren godt takket være dobbeltgulv  
og masser av plass

 ª Trinnløs bodel

HØYDEPUNKTER

Vi liker å kjøre sportslig. For eksempel er sønnen min ofte med 
på motocrossløp. Med Trend Alkove begynner kjøregleden  
allerede på reisen. Og hele familien har nok av plass til hvile 
etter en slitsom dag på crossbanen.

Markus Altenried • linjesjef og motocross-entusiast 
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Til den store 
familieferien

Trend Alkove er det perfekte reisefølget for alle som reiser med mye bagasje. Familiens 
innbo eller sportsutstyr – alt får plass. Store ting plasseres i de store hekkgarasjene.  
Når den nederste køyesengen i A 5887 slås opp, får man et svært stort oppbevaringsrom.
 
Det beste er likevel at alle kan være med på turen! For med sikkerhetspakken (inngår 
i Trend for Norway) er det mulig å få bilen godkjent for 6 personer (avhengig av øvrig 
utstyrsnivå). 
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Her er det plass både til familien og en og annen besøkende • A 7877-2 | Torcello

31

TR
EN

D



BODEL OG K JØKKEN

Den store  
familievennen

Trend A 5887 | Virginia Oak | Gresso

Stor matglede for hele familien i det L-formede kjøkkenet med stor  
arbeidsplass og rikelig oppbevaringsplass • A 7877-2 | Virginia Oak
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Til den virkelig store familieferien: Stor salong med romslig sittegruppe og et sjenerøst kjøkken • La Rocca | Rundsittegruppe (ekstrautstyr)
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SOVEROM

Sengetid

Koselige stunder og bra høyde: Hekkseng lengde 210 cm • A 6977 & A 7877-2

Barna elsker den store alkovesengen (210 × 165 cm),  
og selv to voksne har god plass i den
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BAD

O sole mio ...

Stort baderom for hele familien med separat dusj • A 7877-2

Varierbar med svingbar vegg: Separat dusjkabinett eller toalettrom • A 5887 & A 6977
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Mange  
valgmuligheter

Her kan du oppleve Trend  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/trend-a-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/trend-a eller i  
den separate prislisten

Virginia Oak

Torcello Gresso La Rocca
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Hvit (standard) Den romslige A 7877-2 har stor alkove med dobbeltgulv

6 soveplasser

A 6977

6 soveplasser

A 7877-2

6 soveplasser

A 5887
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DELINTEGRERT OG INTEGRERT

Bildene på de følgende sidene inneholder delvis elementer fra Gran Turismo-utstyrspakken som det må betales ekstra for, og annet ekstrautstyr.
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 ª  Stor plass innvendig til tross for bredde på  
bare 2,2 m

 ª  Stor L-sittegruppe med løse polstrede puter  
i moderne design 

 ª  Stabil forlengelse av benkeplaten på kjøkkenet  
(ikke i T / I 7) 

 ª  Eksklusiv Gran Turismo (GT)-utstyrspakke (ekstrautstyr)

 ª Kompakt og smidig

 ª Moderne utvendig design

HØYDEPUNKTER

Hvis vi skal på miniferie i fjellet like ved og ta en liten pause fra 
hverdagen, passer den kompakte Globebus helt perfekt. Den snor 
seg enkelt og greit gjennom trange pass og er like lettkjørt som 
en van. Det betyr at vi kommer oss til de vakreste innsjøene og 
de flotteste turrutene i Alpene.

Peter Droeszler • salgsmedarbeider, som med jevne  
mellomrom bare må ut på tur 
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Globebus  
delintegrert

Det aerodynamisk utformede førerhuso-
verbygget reduserer drivstofforbruket  
og er som standard utstyrt med et stort 
panoramavindu. Dette kan åpnes og  
slippe ekstra lys og luft inn i bilen. Neden-
for finner du den store L-sittegruppen.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus  
delintegrert

Globebus  
integrert

Kongeklassen i kompaktformat! Utseendet 
gjør at Globebus integrert er et skikkelig 
blikkfang med sin smidige, kompakte og 
suverene design. Turen er i seg selv en 
fantastisk opplevelse takket være den 
kjempestore panoramaruten foran og den 
sjenerøse plassen i førerhuset.
 
Den praktiske senkesengen er standard og 
har en bredde på 150 cm. Den kan svinges 
ekstra langt ned. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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BODEL

Ro og hvile på  
lange reiser 

Ekstrautstyr til små globetrottere: Isofix-fester gjør det ekstra lett  
å montere barneseter 

Et perfekt sted for en liten pause • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Komfort og romfølelse i et hjemmekoselig interiør • I 7 | Rosario Cherry | Atomic

43

G
LO

B
EB

U
S



Endelig tid for to, til matlaging, avslapning og turplanlegging • T 6 | Rosario Cherry | Quadro



K JØKKEN

Kompakt og smart

Maksimal komfort på liten plass med store skuffer og skap som er enkle  
å fylle i • T / I 7 | Atomic

Stabil forlengelse av benkeplaten, kan stues vekk usynlig og gjøres klar til bruk med én hånd • T / I 6
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SOVEROM

Ren avslappning

Enkeltsenger som kan bygges om til 
en stor liggeflate på 200 × 155 cm er et 
perfekt alternativ til en dobbeltseng 
(ekstrautstyr) • T / I 6 | Quadro

Senkesengen i de integrerte modellene har en 
liggeflate med en bredde på opptil 150 cm

Høydejusterbar! Den store dobbeltsengen som er  
tilgjengelig fra tre sider, kan høydejusteres i samsvar 
med lastesituasjonen • T / I 7 | Atomic
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BAD

Forfriskende

Intelligent vaskeromskonsept med baderom. Høyglansservanten med mørk hylle gir det hele et 
svært elegant preg • T / I 7

T / I 6 inneholder en romslig dusj, en lett tilgjengelig servant og mye  
oppbevaringsplass • T 6 | Rosario Cherry
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Mange  
valgmuligheter

Her kan du oppleve Globebus  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/globebus-360

Du finner ytterligere informasjon på:  
www.dethleffs.no/globebus eller i  
den separate prislisten

For alle som vil reise komfortabelt.  
Opplev Globebus som Gran Turismo. 
Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/globebus

Rosario Cherry

Quadro Atomic
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De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr.

3 soveplasser

T 6

3 soveplasser

T 7

4 soveplasser

I 1

4 soveplasser

I 6

4 soveplasser

I 7

3 soveplasser

T 1

Gran Turismo white (ekstrautstyr) Gran Turismo black (ekstrautstyr)Hvit (standard)
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DELINTEGRERT OG INTEGRERT

Bildene på de følgende sidene inneholder delvis elementer fra Gran Turismo-utstyrspakken som det må betales ekstra for, og annet ekstrautstyr.
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 ª  Rikelig lastekapasitet for 4 personer med 3,5 t 
tillatt totalvekt

 ª  Harmonisk lyskomposisjon Light Moments (inngår i 
Master Class) gir god følelse og stemning i Pulse

 ª  Dethleffs designspråk er videreutviklet med større 
åpenhet, mer lys og tydelige former og linjer 

 ª  Innovativt Maxi-Flex overskap med myk åpning og  
intuitiv betjening

 ª  Eksepsjonell komfort med IsoProtect komfortgulv

HØYDEPUNKTER

Dette er en topp moderne bobil som jeg elsker å reise i.  
Jeg er ekstra glad i designen med flytende overganger og  
klar linjeføring. Dessuten liker jeg de gjennomtenkte detaljene.  
De spesielle lyselementene gjør at interiøret gir ordentlig  
feriestemning uansett vær.

Florian Pietrzak • produktsjef for bobiler
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Dethleffs delintegrerte starter en ny  
designæra med Pulse. Det aerodynamiske  
førerhuset med ny T-kappe munner elegant 
ut i bodelen, og den harmoniske linjefø-
ringen strekker seg helt til den nydesignede 
hekken.
 
Alle delintegrerte kan leveres med  
senkeseng som ekstrautstyr. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse  
delintegrert
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Det er en opplevelse å reise i Pulse  
integrert; det sørger panoramafrontruten 
med den storslagne utsikten og det  
lydisolerte instrumentpanelet for.  
Eksteriøret er fullstendig videreutviklet  
og uttrykker et nytt Dethleffs-designspråk 
som ikke bare ser bra ut, men som også 
byr på mange praktiske fordeler. 
 
XL-senkesengen er som standard utstyrt 
med elastisk 3D-sengebunn med stillbar 
hardhet og førsteklasses madrasser av 
klimaregulerende materiale.

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse  
integrert
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BODEL

Inn med humøret.  
Ut med hverdagen 

I Pulse er det romslig og funksjonell oppbevaringsplass overalt  
• T 7051 EB | Beat

Lyskomposisjonen Light Moments (inngår i Master Class) skaper en helt ny opplevelse av rommet og gir en positiv og 
hyggelig stemning. Du finner mer informasjon om lys på side 130
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Behagelig lounge-sittegruppe i DBL- og EBL-variantene. IsoProtect komfortgulv gir en jevn bodel uten avsatser • I 7051 DBL | Dance

55

PU
LS

E



K JØKKEN

Bon appétit

Maten er klar. Dekk til kokeapparatet og vasken for å få mer arbeidsplass

Innovativt gourmetkjøkken med plass til kjøkkenutstyret. De praktiske skuffene med dempere 
for myk lukking har mye oppbevaringsplass • T / I 7051 EB & DBM

56



Det funksjonelle kjøkkenet strekker seg 
inn i det åpne sittegruppeområdet  
• I 7051 DBL & EBL
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SOVEROM

Hvile-Pulse

Den høydejusterbare queensizesengen 
har innstigning fra tre sider og en  
bredde på 160 cm. Til venstre og 
høyre er det høye klesskap og hyller 
samt nisjer til blant annet briller eller 
lommebok. I tillegg har rommene hhv. 
en 230 V stikkontakt og USB-kontakt til 
lading av mobiltelefon  
• T / I 7051 DBM & DBL

Etterlengtet oppbevaringsplass under  
dobbeltsengen. Disse sengene kan som standard 
høydejusteres i alle DBM- og DBL-planløsninger 
• T / I 7051 DBM & DBL

De over to meter lange enkeltsengene henger sammen 
i hodeområdet og kan om ønskelig gjøres om til én stor 
liggeplass (inngår i Master Class) • T / I 7051 EB
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BAD

Stort bad

Liker du å ha god plass og stor bevegelsesfrihet på badet? Det får du her!  
Når det i tillegg står en separat dusj til rådighet, mangler det virkelig ikke noe!  
• T/I 7051 DBM
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Mange  
valgmuligheter

Her kan du oppleve Pulse  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/pulse-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/pulse eller i  
den separate prislisten

For alle som vil reise komfortabelt. 
Opplev Globebus som Gran Turismo. 
Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/pulse

Rosario Antracit

Beat Dance
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Hvit (standard) Gran Turismo black (ekstrautstyr)Gran Turismo white (ekstrautstyr)

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr. 

3 soveplasser

T 6651 DBM

3 soveplasser

T 6811 EB

4 soveplasser

T 7051 DBM

4 soveplasser

T 7051 EB

4 soveplasser

T 7051 DBL

4 soveplasser

T 7051 EBL

4 soveplasser

I 6811 EB

4 soveplasser

I 7051 DBM

4 soveplasser

I 7051 DBL

4 soveplasser

I 7051 EB

4 soveplasser

I 7051 EBL

4 soveplasser

I 6651 DBM
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DELINTEGRERT
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 ª  Rikelig lastekapasitet for 4 personer med 3,5 t 
tillatt totalvekt

 ª  Harmonisk lyskomposisjon Light Moments  
(inngår i 90 Years Edition) gir god følelse og  
stemning i Pulse Classic 90

 ª  Svært god valuta for pengene

 ª  Omfattende «ready to go» standardutstyr

 ª  Eksepsjonell komfort med IsoProtect komfortgulv

 ª Elegant stoffkombinasjon i jubileumsmodellen

Jeg trives godt i den store, lyse og elegante bodelen når jeg  
er på tur. Her er det god plass, og Light Moments sørger for  
behagelig stemning. 

Sebastian Beller • produktsjef for bobiler og globetrotter

HØYDEPUNKTER
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Det store, åpne kjøkkenet med 142 l kjøleskap (i Norge er 177 l inkl. integrert stekeovn standard – er ikke vist på 
bildet) har god plass til avslappet matlaging • T 7051 DBL | Cosmopolitan

Light Moments lyskomposisjon sørger blant annet for koselig stemning på  
soverommet. Den 160 cm brede dobbeltsengen kan justeres i høyden 
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

Her kan du oppleve Pulse i  
bevegelse. Skann koden og  
len deg tilbake

BODEL OG SOVEROM

Velvære i elegante  
og tidløse omgivelser
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Her er det rom for sosialt samvær. Sittegruppen har god plass, og stemningsbelysningen sørger for hyggelig lounge-stemning • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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DELINTEGRERT

66



 ª  Planløsning med enkeltsenger ved lengde på 
under 7 meter

 ª  Premium-chassis og kjørekomfort med Mercedes 
Benz Sprinter-understell

 ª  Omfattende assistentsystemer

 ª  Style-pakke som ekstrautstyr, med svart chassis- 
lakkering, forkrommet grill og rammevinduer

 ª Stor hekkgarasje til uhåndterlig feriebagasje

HØYDEPUNKTER

Her møtes to tradisjonsmerker fra Württemberg: Dethleffs og 
Mercedes. Alle assistentsystemene og det moderne chassiset på 
Globeline gjør at ferien begynner allerede når jeg drar hjemmefra. 
Den funksjonelle konstruksjonen med ekstravagant design gjør 
turen ekstra komfortabel.

Pascal Schmutz • salgsmedarbeider
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Komfort med enkeltsenger ved en total lengde på under 7 m? Verken det eller sjenerøs romfølelse er noe problem  
i Dethleffs Globeline • T 6613 | La Rocca

Førsteklasses utstyr: kjøkken med tre bluss, og 142 l kombiskap og 
stekeovn (standard i Norge) • T 6613 | La Rocca

BODEL OG SOVEROM

Enestående  
romfølelse i Globeline
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Komfortabel, moderne og romslig – den populære planløsningen med enkeltsenger er svært kompakt, men har likevel mye å by på.  
Den kan til og med fås med en senkeseng som ekstrautstyr hvis du trenger en ekstra soveplass • T 6613 | La Rocca

Her kan du oppleve Globeline  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/globeline-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/globeline eller i 
den separate prislisten

Både chassis, førerhus og assistentsystemer gjør sitt til at den delintegrerte modellen setter  
en ny standard for reisekomfort. Bakhjulsdriften gir dessuten førsteklasses veigrep. Det samme  
gjelder for den effektive og kraftige 414 CDI-motoren (105 kW / 143 hk). Den tilfredsstiller  
den nyeste Euro VI D-utslippsstandarden, noe som gjør den ekstra godt rustet for fremtiden.  
Den smidige 7G-TRONIC PLUS automatgirkassen (ekstrautstyr) setter prikken over i-en.
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HELÅRSCAMPING
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 ª Førsteklasses bokomfort uansett årstid

 ª  Tåler vinteren godt, også ved iskalde temperaturer 
takket være dobbeltgulv og masser av plass

 ª Ekstra, praktisk oppbevaringsplass i det doble gulvet

 ª Ekstra romslig

 ª Førsteklasses utstyr

 ª  Lang levetid med Lifetime-Plus-teknologi i bodelen

HØYDEPUNKTER

71



72



Bilene med dobbeltgulv stiller imidlertid  
i en klasse for seg. De er de ekte vinter-
spesialistene i Dethleffs modellprogram.  
De har så å si en «oppvarmet kjeller» der 
hele vanninstallasjonen og viktig teknisk 
utstyr er beskyttet mot frost. En positiv  
bivirkning er at gulvet i bodelen varmes 
opp til en behagelig temperatur. Det gjør 
det lett å kose seg også når utetempe-
raturen ligger godt under null. Dessuten 
rommer dobbeltgulvet en praktisk  
oppbevaringsplass til uhåndterlig bagasje 
og sportsutstyr som for eksempel ski.

B I LER MED DOBBELT GULV

Dobbeltgulv-teknologi  
for campingmoro om vinteren

Slik nyter du vintercamping.  
Du finner tips til campingmoro  
om vinteren på:  
www.dethleffs.no/dethleffs- 
plusspunkter/vinterspesialisten

Det er stadig flere som lar seg begeistre 
av vintercamping. For å kunne nyte mobile 
vinteropplevelser når det er iskaldt ute, er det 
flere ting du må passe på. Følg lenken  
nedenfor for å få full oversikt. Et viktig 
moment er bilteknikken. Her har Dethleffs 
lang erfaring og ekspertise og overbeviser 
med innovative løsninger. For eksempel kan 
Dethleffs vinterkomfortpakker også brukes 
til å gjøre klassiske bobiler vintersikre. 

På de neste sidene kan du se nærmere på 
vinterspesialistene våre med dobbeltgulv- 
teknikk: Alpa, Esprit, Globetrotter XL I  
Edition 90 og Globetrotter XXL A.

Kjøretøykonseptene er svært ulike, men 
alle har perfekt vintersikkerhet kombinert 
med romslig plass, høy kvalitet og god  
pålitelighet. Alle bilene er basert på 
Lifetime Plus-teknologi med råtesikker 
konstruksjon. Det garanterer at modellene 
holder seg godt i verdi.
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HØYDEPUNKTER

Esprit har alt man kan ønske seg, både når det gjelder komfort  
og klasse. For meg er det den beste måten å reise på. Her kan  
jeg være mobil uten at jeg må gi avkall på det lille ekstra.

Robert Bielesch • selskapskommunikasjon og vinterentusiast 

 ª  Komfortabelt interiør i skandinavisk design 
med høy hyggefaktor 

 ª  Absolutt vintersikkerhet med funksjonsgulv og 
frostbeskyttet vanninstallasjon

 ª   Ergonomiske SKA-pilotseter som standard  
(luftfjærede seter som ekstrautstyr)

 ª  Fullt utstyrt proffkjøkken for gourmeter med  
høyeffekts-kokeapparat og stort kombiskap som  
kan åpnes fra begge sider (standard i Norge)

 ª  Stor, filtkledd hekkgarasje
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BODEL

Slapp av

Praktiske skuffer gir enda flere lagringsmuligheter 

Du kan føle deg vel uansett årstid takket være det oppvarmede multifunksjons-dobbeltgulvet
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Behagelig stemning med Light Moments lyskomposisjon (inngår i Master Class). Den romslige og svært behagelige L-sittegruppen innbyr til trivelige kvelder • Rubino (ekte skinn, ekstrautstyr)
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Rikelig med oppbevaringsplass: store skuffer som låses automatisk når bilen begynner å kjøre. Avtrekkshetten (ekstrautstyr) suger matlukten ut av bilens indre og ut i friluft
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K JØKKEN

Ganefryd

Den belyste kjøkkenbakveggen med sprutbeskyttelse på siden og hendig 
krydderhylle er både praktisk og tar seg godt ut

Matlagingen går som en lek på det velutstyrte gourmet-kjøkkenet med mange smarte detaljer
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SOVEROM

Slapp av

Mer komfortabelt blir det ikke. Kingsizesengen er tilgjengelig fra tre sider og så lav at du både 
kommer deg inn i og ut av den uten problemer. På venstre og høyre side er det høye klesskap  
• 7150-2 DBM

Ypperlig søvnkomfort i senkesengene i den integrerte modellen med 
200 × 150 cm liggeflate – med elektrisk betjening som standard
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BAD

Mobil luksusoase

Eksklusive materialer og høy produksjonskvalitet setter et luksuriøst preg på badet

Det store dusjkabinettet i moderne design og stemningsbelysningen gjør det lett 
å føle seg vel
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Mange  
valgmuligheter

Kari Nubia Rubino (ekte skinn, ekstrautstyr)

Noce Nagano

Her kan du oppleve Esprit  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/esprit-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/esprit eller i  
den separate prislisten
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De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr. 

4 soveplasser4 soveplasser 4 soveplasser4 soveplasser

Gran Turismo white (ekstrautstyr)Hvit (standard) Gran Turismo black (ekstrautstyr)

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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INTEGRERT OG ALKOVE
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 ª  Stor rund panorama-sittegruppe med rikelig 
plass til å spise og oppholde seg

 ª   Herlig enkeltsengkomfort med komfortabel 
innstigning

 ª   Stort romslig dobbeltgulv som også kan lastes fra 
baksiden (hekkluke med enhåndsbetjening)

 ª  Vintersikker: oppvarmet funksjonsgulv med  
frostbeskyttet vanninstallasjon

 ª Vannbåren varme som standard

 ª Stort bade- og omkledingsområde

Jeg er så begeistret over Alpa fordi den gir en fantastisk romfølelse 
og masse armslag samtidig som den totale lengden er relativt  
oversiktlig. Hvis du liker enkeltsengene i alkovemodellen, er Alpa  
en bil som kan konkurrere med større modeller når det gjelder  
bokomfort. Den store rundsittegruppen bak er noe helt for seg selv.

Helge Vester • markedsføring

HØYDEPUNKTER
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Slappe av foran TV-en, nyte et glass vin for to eller invitere venner til et kveldsmåltid? Den enorme, runde  
panoramasittegruppen blir midtpunktet i hyggelige stunder • A 7820-2 | Virginia Oak | Skylight (ekstrautstyr) 

Avslapning, nytelse og velvære. Alt du trenger til en vellykket feriedag

BODEL

Komfortabel  
ferieleilighet på hjul
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Selv den minste Alpa-modellen har en ekstra stor sittegruppe, mye plass og stor bevegelsesfrihet • A 6820-2 | Virginia Oak | WelshWhite | Goa
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Eksklusivt GourmetPlus-kjøkken med store skuffer og XXL-kombiskap • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro



K JØKKEN

Mobilt stjernekjøkken

Et nytt lyssystem sørger for behagelig stemning. Vegg- og gulvelementen 
belyses indirekte • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro (ekstrautstyr)

De store panoramavinduene gir deg god utsikt når du lager mat, og sørger for feriefølelse av ypperste klasse
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SOVEROM

Drømmekomfort

I det store soveområdet er det heller ikke noe problem å slappe helt av • I 7820-2

De sjenerøse enkeltsengene nås enkelt og sikkert via en stabil sammenleggbar 
trapp. Det samme gjør senkesengen som er utformet som enkeltsenger i den  
integrerte modellen • A 7820-2 | Virginia Oak | Amaro
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BAD

En frisk start  
på dagen

Ditt private velværeområde med mye dagslys og fantastisk komfort • A 7820-2 & A 9820-2
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Mange  
valgmuligheter

Amaro Goa Skylight (ekte skinn, ekstrautstyr)

Her kan du oppleve Alpa  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/alpa-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/alpa eller i  
den separate prislisten

Virginia Oak Master Gloss Alaska White (ekstrautstyr)
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De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr. 

4 soveplasser

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 soveplasser

Grand Alpa A 7820-2

4 soveplasser

Grand Alpa I 7820-2

4 soveplasser

Alpa A 6820-2

Hvit (standard) | kan også fås som A 6820-2 Titansilver metallic (ekstrautstyr) A:  Titansilver metallic (ekstrautstyr) |  
Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)
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INTEGRERT
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For meg er ekstra høy produksjonskvalitet og et streif av luksus 
det som kjennetegner Globetrotter XLI. Dessuten er den et  
resultat av alt vi kan om biler, og den har mange stilige og  
eksklusive detaljer. Jeg blir alltid imponert og stolt hver gang  
en XLI forlater fabrikken.

Michael Kresser • linjesjef, linje 3

 ª Lavt premiumunderstell med bred sporvidde

 ª  Ergonomiske luftfjærede SKA-seter 

 ª  Stor sittegruppe med panoramavindu på siden

 ª  Ekstra bred inngangsdør (70 cm) med elektrisk 
lukkehjelp 2-punkts låsing

 ª  Vannbåren varme inkl. varmeveksler for  
motorvarming som standard

 ª  Omfattende Edition-utstyrspakke med spesiell  
«Edition 90» skinnkombinasjon

 ª  Begrenset opplag på 90 biler

HØYDEPUNKTER

95

XL
 I



Det er knapt noen andre luksusbobiler som kan kombinere god plass, flott design 
og dynamiske kjøreegenskaper like godt som Globetrotter XL I. Det sportslige  
designspråket passer perfekt til det lave rammechassiset og den brede sporvidden. 
Med andre ord kan utseendet til XL I beskrives med nøyaktig de samme ordene 
som kjøreegenskapene: sportslig, dynamisk og alltid helt trygt. Særlig på  
svingete landeveier kommer du til å la deg begeistre av retningsstabiliteten og  
den svært beskjedne krengningen. 

I forbindelse med 90-årsjubileet bygges det bare 90 utgaver av Globetrotter XL  
«Edition 90». Du kommer til å elske den omfattende utstyrspakken, den  
eksklusive interiørdesignen med «Edition 90» skinnkombinasjon og den stilige  
utvendige Edition-designen.

Luksus  
i jubileumsutførelse 
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Nyt utsikten gjennom det enorme panorama-sidevinduet. Her ser du en variant med ekstra møbler istedenfor senkeseng (ekstrautstyr). I tillegg til ekstra oppbevaringsplass, har denne løsningen 
skyroof med to store panorama-takluker som er integrert i en elegant baldakin • Almera Ash White | Edition 90 Neapolitan skinnkombinasjon
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Som seg hør og bør i luksusklassen er det masser av plass, og ikke bare i sittegruppen. Den luksuriøse plassen og  
komforten strekker seg helt til enkeltsengene i hekken

Et eksklusivt inngangsparti med mange gjennomtenkte detaljer  
(blant annet belyst håndtak og eksklusivt barskap)

BODEL

Summen av  
perfekte detaljer
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Det gjennomtenkte lyskonseptet med eksklusiv stemningsbelysning setter en ekstra spiss på interiøret. Det store takvinduet i bodelen sørger for ekstra lys, og det effektive klimaanlegget for behagelig, 
kjølig luft. Den eksklusive Edition 90 skinnkombinasjonen sørger for luksuriøs sittekomfort • Almeria Ash White | Edition 90 Neapolitan skinnkombinasjon
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Her er det gøy å lage mat. GourmetPlus-kjøkkenet har alt man kan ønske seg. Masse plass til tilberedning, maksimal bevegelsesfrihet og enda mer oppbevaringsplass samt automatisk låsing  
av skufferne under kjøring



Ulike praktiske elementer som kroker og hyller kan festes til Multiflex skinnesystemet

Stor 190 l kombiskap med stekeovn og grill

K JØKKEN

GourmetPlus-kjøkken
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Mer behageligt blir det ikke. Queens-
sengen har adgang fra tre sider.  
Høyre og ventre for sengen finnes  
der to store klesskape for ekstra  
oppbevaringsplass

 Elektrisk justerbar senkeseng med liggeflate på 
200 × 150 cm og kvalitetsmadrass

De to meter lange enkeltsengene er lette å nå via  
trinnet og kan gjøres om til én stor liggeplass

SOVEROM

Rom for vakre drømmer
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Badet er ekstra romslig og kan skilles fra bodelen og soveområdet – med speil i hele  
rommets høyde

Servant med god plass til alt du trenger

BAD

Velvære på tur
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Mange  
valgmuligheter

Neapolitan (ekte skinn)

Almeria Ash White

Her kan du oppleve XL I  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til: 
www.dethleffs.no/xli-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/xli eller i  
den separate prislisten
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Hvit (standard)

4 soveplasser

I 7850-2 EB

4 soveplasser

I 7850-2 DBM
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HØYDEPUNKTER

 ª Moderne 3,0 l Euro VI D-motor  
(132 kW  / 180 hk) og IVECO-chassis  
med bakhjulsdrift og tvillingdekk

 ª  Oppvarmbare seter i førerhuset og  
høydejusterbart ratthelningssystem

 ª  Frostsikkert, oppvarmet dobbeltgulv. Strålevarmen 
fungerer også som gulvoppvarming

 ª Vannbåren varme inkl. varmeveksler for  
motorvarming

 ª  Lifetime Plus-teknologi med 45 mm tykk  
bodelskonstruksjon

 ª  Stort 150 Ah batteri og vanntank på hele 230 liter

Hvis du vil reise i XXL-format, har du alt du trenger i Globetrotter 
XXL A. Med det moderne, oppvarmede og frostsikre dobbeltgulvet 
og den effektive XPS-isoleringen har vi dessuten sørget for perfekte 
vinteregenskaper. I tillegg er interiøret av høy kvalitet med et stort 
privat område – kort fortalt en gjennomgående luksuriøs modell.

Uwe Duhacsek • leder for bobilkonstruksjon
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Luksus  
i stort format

Globetrotter XXL A har et suverent uteseende som understreker at Dethleffs luksus-
klasse er noe helt for seg selv. Både størrelsen og den enestående designen bidrar  
til den imponerende fremtoningen.

Interiøret er det heller ikke noe å si på. Her finner vi absolutt vintersikkerhet takket 
være moderne dobbeltgulvskonstruksjon og effektiv XPS-isolering samt luksuriøst  
standardutstyr.
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Den innbydende sittegruppen og sittebenken på langs kan slås sammen til en stor rundsittegruppe (inngår i Master Class). Her er det bare å legge beina høyt eller nyte sosiale kvelder. Hvis du er  
glad i underholdning, kan du trekke ned en 32-tommers TV (ekstrautstyr) • A 9050-2 | Almeria Ash Gloss | Meran
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Førerhuset kan skilles fra bodelen med en stabil treskyvedør. Da holder du kulden eller varmen ute. I og med at 
døren kan låses, slipper du også ubudne gjester

Hvis du trenger enda mer soveplass, kan du enkelt og greit bygge om 
sittegruppen til en seng for to personer

BODEL

Luksus  
i visjonær design
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Her får alle plass rundt bordet. Når døren til førerhuset lukkes, gjør det ekstra puteelementet at du får en sjenerøs rundsittegruppe • A 9000-2 | Almeria Ash White | Platinum
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Stor bobil, stor matglede. I Dethleffs luksusklasse er det masser av plass og bevegelsesfrihet – i standsmessig eksklusiv design



K JØKKEN

Stjernekjøkken

Ulike praktiske elementer som kroker og hyller kan festes til  
skinnesystemet

Massiv gasskoketopp med effektive bluss og glassbelagt ståloverflate
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SOVEROM

Rom for  
søte drømmer

Koselig dobbeltseng for gode netter og fine stunder for to • A 9050-2 | Almeria Ash Gloss

Enkeltsengene kan gjøres om til én stor liggeplass • A 9000-2
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BAD

Velværeoase

Stort baderom med uovertruffen plass • A 9050-2

Stort dusjkabinett med pleksiglassdører, regndusj og stemningsbelysning  
(ekstrautstyr) • A 9050-2 
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Mange  
valgmuligheter

Bozen Platinum Meran ekte skinn (ekstrautstyr)

Almeria Ash White Almeria Ash Gloss (ekstrautstyr)

Her kan du oppleve XXL A  
i bevegelse. Skann koden og 
len deg tilbake

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden eller gå til:  
www.dethleffs.no/xxla-360

Du finner ytterligere informasjon på: 
www.dethleffs.no/xxla eller i  
den separate prislisten
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Hvit (standard) Hvit / titansilver metallic (ekstrautstyr)

De angitte soveplassene er maksimale og til dels kun tilgjengelige i forbindelse med ekstrautstyr. 

6 soveplasser6 soveplasser

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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FAMILIE  
OG VENNER
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FAMIL IE OG VENNER

«Ikke uten familien»
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Arist Dethleffs, oppfinneren av camping-
vognen, var et familiemenneske. Han ville 
ha den lille familien sin i nærheten når han 
var på forretningsreise. Det var derfor han 
rett og slett oppfant en campingvogn hele 
familien kunne bruke på reiser. Vognen til-
passet han til familiens ønsker. Kona hans, 
Fridel, kunne til og med bruke den som et 
lite atelier.

I 90 år har vi videreutviklet de banebry-
tende ideene hans om et hjem på hjul. Og 
hele tiden er det én ting vi har vært ekstra 
opptatt av, nemlig familier og hvilke 
ulike behov de har. Enten det er snakk 
om par som reiser alene, unge familier 
eller globetrottere, finnes det helt sikkert 
et passende reisefølge blant de 59 ulike 
planløsningene våre.

I anledning av at det er 90 år 
siden Arist Dethleffs oppfant 
caravaning, feirer vi med mange 
tilbud: www.dethleffs.no
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Ord må føre  
til handling

FAMIL IE OG VENNER

En god venn hjelper til når det trengs.  
Og i camping-familien hjelper vi hverandre 
så godt vi kan. Derfor støtter vi prosjekter 
som hjelper familier med spesielle behov. 
For eksempel gir vi en gratis camping-
ferie til familier som trenger en pause fra 
hverdagen.

Vi blir glade for alle bidrag til prosjektene 
våre for familier som trenger en hånds-
rekning. 

Dethleffs Family-stiftelsen
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tlf. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Endelig ferie: Vi sørger for at 

familier som trenger det, kan 

dra på campingferie

Julenissen besøker barnehjem hvert år …

... og barnestasjoner på sykehus skaper stor glede hos små 
pasienter
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Familievennlig
FAMIL IE OG VENNER

Senkeseng: En praktisk, ekstra soveplass! Ekstrautstyr til de 
fleste delintegrerte (standard til alle integrerte)

Barnesikkert: Isofix-fester for barneseter fås som  
ekstrautstyr i nesten alle bobiler

Alle registrerte sitteplasser i kjøreretningen er utstyrt med 
3-punkts sikkerhetsbelte og stabile nakkestøtter som man 
finner i bilindustrien

Det blir ikke for mye bagasje, for de store hekkgarasjene  
rommer uante mengder

Hyggelig og behagelig ekstraseng når sittegruppen 
bygges om (delvist ekstrautstyr)

Som venn av familien har Dethleffs integrert mange smarte utstyrsløsninger,  
spesielt for den beste tiden på året sammen med familien i bobilen. 
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PÅLITELIGHET,  
KOMFORT OG SERVICE
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PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

Den vannbårne varmen (ekstrautstyr) har en intelligent plassering som gjør at du ikke ser den, men du kjenner den helt tydelig. 
Bilteknikken og feriebagasjen kan oppbevares frostsikkert i dobbeltgulvet 

Tekstiler som puster

Persienner: isolasjon og beskyttelse mot innsyn

Sunt  
inneklima
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AirPlus-systemet forhindrer at det dannes kondensvann bak oveskapene

Når varm luft avkjøles fort, oppstår det fuktighet 
– i bobiler er det først og fremst på ytterveggene 
når det er kaldt ute. AirPlus-systemet sørger for 
utlufting bak overskapene. Luften kan sirkulere og 
forhindrer at det dannes kondens. Resultatet er sunn 
inneluft uten mugg eller jordslag.
 
Tvungen ventilasjon er foreskrevet ved lov for å 
hindre at CO2- innholdet i bodelen blir for høyt. 
Dethleffs-ingeniørene måler det optimale antallet og 
fordelingen av ventilasjonsåpninger for hver modell 
individuelt. Det er mer krevende enn en generell 
beregning, men garanterer at forholdet mellom 
tvungen tilførsel av friskluft og CO2-konsentrasjon er 
perfekt balansert.
 
Tekstilene i bodelen og trepanelet i vegger og tak 
puster og utligner inneluftens varierende fuktighet, 
uten at skadelig kondens oppstår.
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Komfort i høysetet
PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

Du kan finne mer informasjon om 
Dethleffs system for god søvn på 
Internett. Ta en titt på  
www.dethleffs.no/dethleffs- 
plusspunkter/sovekomfort

En sunn og velgjørende søvn gjør ferien perfekt

Dethleffs benytter 7-soners madrasser av klimaregulerende materiale i alle 
faste senger. Dette er et innovativt høyteknologisk materiale som er utviklet 
i Sveits. Det regnes som en milepæl i skumstoffteknologien og byr på unike 
fordeler. I kombinasjon med vår ergonomiske lamellbunn garanterer vi  
fremragende liggekomfort – hele natten – hele året!
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Det er en belastning for ryggen å kjøre konsentrert i flere timer. Derfor er det viktig med 
ergonomisk formede seter som støtter kroppen best mulig. Dethleffs bruker som standard 
utelukkende pilotseter av høy kvalitet med fremragende ergonomiske produktegenskaper.

I T- og A-modellene bruker Dethleffs pilotseter med utmerket sittekomfort (ekstrautstyr  
i Trend). De er i utgangspunktet trukket med samme stoffkombinasjon som i salongen

I integrerte modeller monterer Dethleffs høyverdige pilotseter med integrert 3-punktssikker-
hetsbelte, som sikrer optimal belteføring og maksimal bevegelsesfrihet

129

PÅ
LI

TE
LI

GH
ET

, K
OM

FO
RT

 O
G 

SE
RV

IC
E



PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

Du finner mer informasjon om de 
harmoniske lyskomposisjonene 
våre her.

Slå på den harmoniske lyskomposisjonen 
Light Moments og slapp av
I tillegg til de rent funksjonelle egenska-
pene påvirker lyset humøret og helsen vår. 
Sammen med lysekspert Gabriele Allendorf 
har vi kombinert den positive kraften fra 
dagslys og kunstig lys i en bobil og skapt 
lyskomposisjonen Light Moments. I seriene 
Trend (T og I), Pulse, Pulse Classic 90 og 
Esprit inngår Light Moments i lyspakkene  
(inngår i Master Class hhv. jubileumsutstyr). 

Samspillet mellom de enkelte lysnivåene  
gir en helt ny romkvalitet.

Gabriele Allendorf • belysningsekspert

Harmoni med et  
trykk på knappen
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Light Moments lysdesign er mye mer enn bare lys i bilen. Det er fire ulike  
lysnivåer som kan styres individuelt: Systemet gir godt arbeidslys og gjør det lett 
å finne frem. Dessuten sørger det for stemning og velvære. Lyset er behagelig 
og legger til rette for ro og avspenning
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Det nye ESP-systemet  
(elektronisk stabilitetsprogram)  
«Setup for Camping Cars»
ESP regnes som det mest avanserte 
stabilitetskontrollsystemet. Det overvåker 
kjøringen (retning og hjulbevegelse) hele 
tiden. Systemet bremser enkelthjul ved 
behov eller senker hastigheten ved å 
redusere motoreffekten. ESP «Setup for 
Camping Cars» er utviklet spesielt for bo-
biler. Systemet tar hensyn til at bobiler har 
en annen vekt og et annet tyngdepunkt 
enn varebiler. 

ABS (antiblokkeringssystem)
Registrerer om hjulet som bremses, 
blokkeres. Hvis dette er tilfellet, reduseres 
bremsekraften slik at hjulet fortsatt går 
rundt og veigrepet opprettholdes. 

MSR (regulering av motorens  
bremsemoment)
MSR opprettholder veigrepet ved rykkete 
giring. 

HBA (hydraulisk bremseassistent)
HBA er til hjelp ved nødbremsing.

HHC (Hill Holder Control –  
igangkjørings assistent)
Hill Holder holder bilen ved igangkjøring  
i stigninger. 

Hill Descent Control
Hill Descent Control hjelper deg med å 
holde ønsket hastighet i nedoverbakker. 
Du trenger ikke å trå på bremsen hele 
tiden. Og kan isteden konsentrere deg  
fullt og helt om styringen.

Standardutstyr  
i en venn av familien

PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

Stabilitetsprogrammet, som er spesielt utviklet for bobiler, gjør kjøreturen ekstra trygg
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Assistentpakke for delintegrerte modeller 
og Alkove (ekstrautstyr):
Regnsensor
Regnsensoren registerer fuktighet og  
aktiverer automatisk riktig trinn for  
vindusviskeren.

Kjørefeltassistent
Kjørefeltassistenten bruker et kamera i 
frontruten til å registrere veibanen foran 
bilen og advarer føreren hvis bilen er i ferd 
med å forlate kjørefeltet uten at det er 
tilsiktet.

Aktiv bremseassistent
Dette er et nødbremsesystem som er 
utviklet for å forhindre ulykker eller i det 
minste minimere skadene. Det registrerer 
hindringer foran bilen, begynner å varsle 
føreren og innleder automatisk en ned-
bremsing.

Lysassistent
Kjørelysassistenten registrerer lysforhol-
dene og slår automatisk nærlyset på og av 
ved behov. Den er også i stand til å regis-
trere kjøretøyer foran på veibanen samt 
møtende trafikk, og kobler automatisk om 
fra fjernlys til nærlys.

Trafikkskiltgjenkjenning
Trafikkskiltgjenkjenningen bruker kame-
raet i frontruten til å lese trafikkskilt og 
vise den registrerte informasjonen på 
displayet.

Vær trygg!
PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

Omfattende assistentsystemer (ekstrautstyr) sørger for masser av kjøreglede
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Sikker som banken!
PÅLITEL IGHET OG KOMFORT

 I 23 år har Dethleffs arrangert kjørekurs i Tyskland for nybegynnere og viderekomne i slutten av mai

Fest setebeltet på alle sammen! Med sikkerhetskrok og innbydende soveplass kan 
din firbente venn være med på turen under trygge forhold med hundepakken som 
originalt Dethleffs tilbehør, som kan kjøpes via din forhandler
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I en bobil fra Dethleffs kan du legge ut  
på den lange ferieturen med en sikker  
følelse. Mange utstyrskomponenter,  
i tillegg til spesielle tekniske finesser,  
gjør en bobil fra Dethleffs sikrere.  
Det gjelder f.eks. ESP som er standard  
i Dethleffs bobilene. 

 Sikkerhet som standardutstyr: «Setup for Camping Cars» kan redde liv og leveres som standard til Dethleffs bobiler
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Alltid verdt et besøk!

im Allgäu

Opplev Dethleffs  
på nært hold

PÅLITEL IGHET

I vakre Allgäu kan du bli kjent med «fødestedet» til det mobile hjemmet ditt. Håndverk er en 
stolt tradisjon i dette området, og det overrasker ikke at de første campingvognene ble laget 
i Isny. I 90 år har pålitelige kjøretøyer vært det viktigste målet vårt. Kvalitetskomponenter og 
hyppige kvalitetskontroller sørger for at «made in Allgäu» betyr kvalitet du kan stole på. 

Motiverte medarbeidere, kvalitetsmaterialer og hyppige 
kvalitetskontroller sørger for at du kan ha glede av kjøretøyet ekstra lenge

Dethleffs har et av Europas største produksjonsanlegg for fritidskjøretøyer 
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Du får kompetente råd fra din Dethleffs-forhandler nær deg. Stikk innom!

Det er grunnen til at vi for tredje gang 
har fått den tyske «Fairness»-prisen. 
Og vi er svært stolte av den og alle de  
andre utmerkelsene vi har fått for kun-
detilfredshet. De beviser at hos Dethleffs 
opplever kundene å være i gode hender 
også etter kjøpet. 

Det sier vi takk for!
Men hva betyr «Fairness» for oss?  
Det betyr at du kan stole på oss og de 
ca. 330 forhandlerne og servicepartnerne 
våre. Og hvis du skulle ha behov for reser-
vedeler, leveres de i løpet av tre dager. 
Det er med andre ord bare å legge ut på 
lange ferieturer.

Utmerket  
pålitelighet

SERVICE
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Fyll på med  
feriestemning på nett

SERVICE

Har du lyst til å se mer? Du kan når som helst ta en  
titt på de nyeste modellene våre i 360-graders visning,  
på www.dethleffs.no. 

Dessuten kan du legge ut på en virtuell reise med 
Dethleffs. Følg oss på Instagram, YouTube og Vimeo. 
Der finner du herlige feriebilder og spennende  
reiseeventyr. Facebook-gruppen vår er også verdt 
et besøk. Her legger vi hele tiden ut siste nytt fra 
Dethleffs-familien, og selvsagt også spennende  
konkurranser. 
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Mange takk for hjelp til dekorering av våre kjøretøyer: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH
 
Foto: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Vi takker for den interessen du har vist for våre bobiler. Din forhandler gir deg gjerne informasjon 
om vårt samlede modellprogram. Ta kontakt med din Dethleffs-forhandler for ytterligere materiale 
eller les mer på våre hjemmeside.
 
Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne  
katalogen delvis viser dekorasjonselementer som ikke inngår i leveransen, eller alternativ innredning 
eller ekstrautstyr som medfører ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr og 
priser i prislisten. Fargeavvik kan oppstå under trykking.
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