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Velkommen inn  
i Dethleffs familie 

Symbolene nedenfor viser til mer informasjon.

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

Denne familietanken preger vårt daglige arbeid. Vårt fremste mål  
er å kunne legge til rette for unike ferieopplevelser på hjul. Og da er 
Dethleffs alltid en pålitelig og real partner. 

I tekniske data for bobiler 2022

Online-video

På internett

Denne delen er Dethleffs 
originalt tilbehør

Du finner også alltid siste nytt i fellesskapene våre:

Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne ka-
talogen delvis viser dekorasjonselementer som ikke inngår i leveransen, eller alternativ innredning 
eller tilleggsutstyr som medfører ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr 
og priser i prislisten. Fargeavvik kan oppstå under trykking.

www.dethleffs-original-zubehoer.com
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Oppfinnelsen av camping –  
en kjærlighetshistorie

Du finner mer informasjon om campingju-
bileet, milepæler, kundebidrag, konkurran-
sen for 100 % refusjon av prisen og andre 
kampanjer på dethleffs-90-jubileum.no

Som juniorsjef i farens piske- og hodelags-
fabrikk var Arist Dethleffs ofte på farten  
i ukesvis. Han savnet familien sin når han 
var på jobbreise. I 1931 utviklet han derfor 
like godt det han kalte «Wohnauto», Tysk-
lands første campingvogn. Med andre ord 
ble familiemennesket først til oppfinner og 
deretter til pioner for en helt ny reiseform 
som er like populær den dag i dag.
 
Overalt der familien Dethleffs dukket opp 
med campingvognen sin, ble de møtt med 
nysgjerrighet og begeistring. Og plutselig 
fikk Arist bestillinger på campingvogner 
mens han var på reise. Campingvognene 
bygget han i den lille garasjen på fabrikk-
området.

Nyetableringen skjøt fart og voktste fra 
den lille garasjen til en egen avdeling for 
bygging av campingvogner. Camping ble til 
en bevegelse.
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Pionerånd
fascinerer

som fortsatt
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Vi forstår oss på kvamping Egentlig burde vi skrive camping med kv hos Dethleffs, for her setter vi kvaliteten i høyse-
tet, og kombinerer den med mange års erfaring. I 90 år har vi fulgt pionerånden til grunnleg-
geren Arist Dethleffs og satser alt på å bygge de aller beste fritidskjøretøyene. Vi er trofaste 
mot verdiene våre og vet hva det kommer an på.

Kvalitet i høysetet
•  Forbedrede produksjonsprosesser og 

førsteklasses kvalitetsstandarder
•  Presisjon og håndverk med en høy andel 

håndverkere som er utdannet i bedriften
•  Utelukkende bruk av komponenter og 

materialer av høy kvalitet

Ansvar og faglighet
• Fagfolk i alle avdelinger
•  Utdanning i bedriften (en av områdets 

største lærlingebedrifter) 
• Kontinuerlig videreutdanning

Forsprang i service
•  Pålitelighet og sikkerhet i et stort 

 service- og forhandlernettverk
•  Med over 350 forhandlere og service-

partnere i Europa er hjelpen nær hvis 
behovet skulle oppstå

• Toppmoderne reservedelelager
•  18 500 reservedeler permanent tilgjen-

gelige
•   93 % av forhandlerbestillingene utføres  

i løpet av tre dager
•   Jevnlige verkstedkurs holder forhand-

lerne våre oppdatert

Opplev hvordan vi produserer campingvogner og bobiler live.  
Du finner informasjon om guidede rundturer på fabrikken på www.dethleffs.de/werksfuehrung

Kvalitet made in Germany hos Dethleffs i Isny (Allgäu). 
Vi har en av Europas mest moderne fabrikker for fritiskjøretøyer.

6



Kvalitet
begeistrer

som alltid
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 www.dethleffs.no/newsletter

360°

 

www.dethleffs.no/ 
digitale-nyhetsutstilling

GLOBETROTTER XXL A
Luksus i stort format på Iveco Daily-understell med bakhjulsdrift. 
Toppustyrt med ekstra sjenerøs plass og vintersikkert dobbeltgulv.

Side 108

GLOBETROTTER XLI
Luksuriøs og dynamisk! Smidig og trygg i alle situasjoner.  
Og selvsagt absolutt vintersikker.

Side 98

Digitalt nyhetsshow med 
360° panoramavisning.
+  Gå dit du vil på den digitale messen vår

+ Detaljerte 360° utvendige visninger

+  Interiør og detaljer med 360° innvendige 
visninger

Kom i gang på denne nettadressen:

Vil du vite mer om 
Dethleffs? 
Da er det bar å melde seg på nyhetsbrevet 
vårt. Her får du vite alt om nyheter, 
profesjonelle reisetips, kampanjer og 
konkurranser. 

PULSE
Tidsriktige løsninger med stemningsfull  
lyskomposisjon og høy nyttelast.

Side 56

TREND 90
Suksessmodellen TREND som delintegrert modell  
med omfattende «ready to go» jubileumsutstyr. 

Side 42
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Du finner ytterligere informasjon om  
basiskjøretøyene på: www.dethleffs.no

Det mest solgte basiskjøretøyet for fritidskjøretøy er Fiat 
Ducato. 1983 har Dethleffs som første bedrift i bransjen for 
fritidskjøretøy forstått potensialet til det nye chassiset med 
sin forhjulsdrift og benyttet det som basis for den den gang 
ny innførte Dethleffs Pirat.

I dag fungerer Fiat Ducato som pålitelig basis for de fleste 
Dethleffs modellene. Unntak er TREND 90, hvor Citroën 
Jumper slipper til og den store Globetrotter XXL A, som 
drives av den robuste Iveco Daily Chassis. De viktigste  
tekniske egenskapene og utstyr har vi stilt overfor  
hverandre for deg i tabellen ved siden av.

Assistansesystemer for mer komfort og sikkerhet
For modellåret 2022 er tilbudet av assistansesystemer 
øket enormt. Til høyre ser du et overblikk over de aktuelle 
mulighetene.

*  De her oppførte maksimalangivelsene kan bare fås i forbindelse med tilleggsutstyr mot merpris

Motor 2,2 l Multijet 3  
120 HK (88 kW) – 180 HK (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 HK (121 kW)

3,0 l JTD  
180 HK (132 kW) – 210 HK (154 kW)

Utslippsnorm Euro 6d-Final / EURO VI-D 
(avhengig av modell) Euro 6d Final EURO VI-D

Drift Forhjulsdrift Forhjulsdrift Bakhjulsdrift med tvillingdekk

Tillatt totalvekt 3.500 – 4.500 kg* 
(avhengig av modell) 3.500 – 3.650 kg* 6.700 kg – 7.200 kg*

Tilhengerlast 
bremset (ikke bremset) 2.000 kg (750 kg) 2.000 kg (750 kg) 3.500 kg (750 kg)

Standardutstyr

Førerhus-klimaanlegg manuell,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Førerhus-klimaautomatikk,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Førerhus-klimaautomatikk,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Diverse Luftfjærede seter som tilvalg  
(Esprit, Alpa og XLI) Hydraulisk setefjæring

Basis for modellseriene Globebus, Just90, Trend, Pulse,  
Pulse Classic 90, Esprit, Alpa (delvis), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

INFORM A SJON

Basiskjøretøy 
hos Dethleffs
Driften for din reiseopplevelse

Fiat Ducato
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Hvilke assistansesystemer benyttes ved hvilke 
basiskjøretøy som standard eller som tilvalg? 
Her får du vite det: www.dethleffs.no

Assistansesystemer fra personbilområdet er på innmarsj 
på bobilområdet. De øker sikkerheten og komforten under 
reisingen. Her presenterer vi de viktigste: 

Sidevind-assistent
Ved sterk sidevind blir kjøretøyet ved lett bremsing holdt 
sikkert i sporet

Tilhenger-stabilitets program
Gjenkjenner slingring av en tilhenger og korrigerer disse  
farlige svingningene ved å redusere dreiemomentet  
og/eller nedbremsing av enkelte hjul

Etterkollisjonsbremsing
Aktiverer bremsene etter en ulykke, for å unngå risikoen for 
en ytterligere kollisjkon

Spor-holde-assistent
Forhindrer at føreren utilsiktet forlater sporet ved akustisk 
eller haptisk faresignal

Regnsensor
Aktiverer automatisk vindusviskerne ved fuktighet på  
frontruten

Intelligent hastighetsassistent
Gjenkjenner hastighetsbegrensninger og tilbyr føreren en  
ny hastighetsinnstilling

Selvtilpassende cruise control
Regulerer hastigheten slik det at alltid overholdes en  
sikkerhetsavstand til det forankjørende kjøretøyet

Selvstyrt nødbremsassistent
Gjenkjenner andre trafikanter foran kjøretøyet og innleder 
en nødbremsing ved fare for en kollisjon

Motor 2,2 l Multijet 3  
120 HK (88 kW) – 180 HK (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 HK (121 kW)

3,0 l JTD  
180 HK (132 kW) – 210 HK (154 kW)

Utslippsnorm Euro 6d-Final / EURO VI-D 
(avhengig av modell) Euro 6d Final EURO VI-D

Drift Forhjulsdrift Forhjulsdrift Bakhjulsdrift med tvillingdekk

Tillatt totalvekt 3.500 – 4.500 kg* 
(avhengig av modell) 3.500 – 3.650 kg* 6.700 kg – 7.200 kg*

Tilhengerlast 
bremset (ikke bremset) 2.000 kg (750 kg) 2.000 kg (750 kg) 3.500 kg (750 kg)

Standardutstyr

Førerhus-klimaanlegg manuell,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Førerhus-klimaautomatikk,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Førerhus-klimaautomatikk,  
cruise control, elektr. innstillbare og  

oppvarmbare speil,  
fører- og passasjerairbag, ESP

Diverse Luftfjærede seter som tilvalg  
(Esprit, Alpa og XLI) Hydraulisk setefjæring

Basis for modellseriene Globebus, Just90, Trend, Pulse,  
Pulse Classic 90, Esprit, Alpa (delvis), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

Fiat Ducato Citroën Jumper Iveco Daily

Assistansesystemer  
som oversikt
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GLOBEBUS

GLOBEBUS
DELINTEGRERT OG INTEGRERT
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Høydepunkter i GLOBEBUS
 ª  En bobil med van-følelse. Den er smidig og trygg  

å kjøre

 ª  Førsteklasses isolasjon i bodelen. Kan fås i absolutt 
vintersikker utførelse (tilleggsutstyr) 

 ª   Stor L-sittegruppe med behagelige, ergonomiske puter 

 ª  Fullt utstyrt kjøkken med gasskokeapparat, stort  
kjøleskap og stabil utvidelse av arbeidsbenken

 ª Fullverdig bad med dusj

 ª Eksklusiv Gran Turismo-utstyrspakke (tilleggsutstyr)

GLOBEBUS

Høy garasje bak som 
kan lastes fra begge 
sider, 150 kg flatelast

150 cm bred senkeseng  
over førerhuset  
(integrerte modeller)

Kompakte mål

Høyde: 281 cm

Lengde: fra 599 cm 
Bredde: bare 220 cm
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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.

Det aerodynamisk utformede førerhusoverbygget reduserer drivstofforbruket og kan utstyres med et 
stort panoramavindu. Dette kan åpnes og slippe ekstra lys og luft inn i bilen. Nedenfor finner du den 
store L-sittegruppen.

BODEL

Ro og hvile på lange reiser

Globebus integrert

Globebus delintegrert

GLOBEBUS14



Moderne overskapdører uten håndtak  
med soft-close-funksjon

Stor L-sittegruppe med frittstående  
bord og ergonomiske puter

Den nedfellbare kjøkkenbenkforlengelsen lar  
deg trylle frem bedre plass til matlagingen

1

2
3

2 31

GLOBEBUS

T6| Floyd
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Senkesengen i de integrerte modellene har en liggeflate med en 
bredde på opptil 150 cm

Den tverrgående dobbeltsengen skjemmer deg bort med en 
liggeflate på 200 × 145 cm. I likhet med enkeltsengene gir den 
perfekt sovekomfort med en 150 mm tykk 7-soners madrass  
av klimaregulerende materiale • T / I 1 

SOVEROM

Ren avslappning

De praktiske enkeltsengene er 195 cm lange. De kan enkelt og greit bygges om til én stor liggeplass på 200 × 155 cm  
(tilleggsutstyr, inngår i Master Class i Norge) • T / I 6
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BAD

Forfriskende

Optimal utnyttelse av begrenset plass. Snu bakveggen og gjør badet om til et  
dusjkabinett kledd i kunststoff • T/I 1

T / I 6 inneholder et romslig, separat  
dusjkabinett, en lett tilgjengelig  
servant og mye oppbevaringsplass  
• T/I 6

GLOBEBUS 17



K JØKKEN

Kompakt og smart

Kjøkkenet er kompakt, men fullt utstyrt. Her får du varmtvann, gasskoketopp, store 
skuffer og kjøleskap • T/I 6

Skuffene og underskapet har nok av plass til det 
du trenger på kjøkkenet. Kopper og kar får plass  
i overskapet. • T/I 6

Kjøkkenbenkforlengelsen er enkel å vippe ned når den ikke er i bruk. Gasskoketoppen med to bluss 
har integrert piezotenner. • T / I 6

GLOBEBUS18



Komfortable pilotseter med 
 høyde- og hellingsjustering og 
polstrede armlener

I: Doble speil gir størst mulig 
synsfelt 

Leveres som standard med blant annet cruise control, klimaanlegg  
i førerhuset samt kollisjonspute på fører- og passasjersiden

Sittegruppen i delintegrerte 
 modeller kan bygges om til  
seng (standard i Norge)

Store garasjer bak som er tilgjen-
gelige fra begge sider, og ny, drei-
bar hurtiglås som er lett å bruke

T/I: Integrerte baklykter  
med LED-nattkjørelys er  
både trygge og stilige

Det uttrekkbare stigtrinnet til 
sengen kan også brukes som et 
praktisk oppbevaringsrom (T/I 1)

UTST YR T I L  GLOBEBUS

Høydepunkter Du finner alt utstyret til GLOBEBUS-modellene i de separate  
tekniske data eller på www.dethleffs.no/globebus

GLOBEBUS 19



Mange valgmuligheter

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 
de separate tekniske data

For alle som vil reise komforta-
belt. Opplev Globebus som Gran 
Turismo. Skann koden, eller gå 
til www.dethleffs.no/globebus

Rosario Cherry

Floyd Duke
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Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr.

3 soveplasser

T 6

4 soveplasser

I 1

4 soveplasser

I 6

3 soveplasser

T 1

Gran Turismo white (tilleggsutstyr via GT-pakke White) Gran Turismo grey (tilleggsutstyr via GT-pakke Grey)Hvit (standard)

GLOBEBUS 21



All you need is

 JUST

JUST 9022



Høydepunkter i JUST 90
 ª  Omfattende «ready to go» jubileumsutstyr som 

 standard

 ª  Senkeseng kan fås som tilleggsutstyr

 ª  Innvendig ståhøyde på luftige 213 cm  
(ikke under senkesengen)

 ª  70 cm bred inngangsdør med vindu og sentrallås

 ª  Konsekvent lettvektskonstruksjon gir høy 
 lastekapasitet

 ª  Enkeltsengene kan bygges om til én stor liggeplass

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

Høydepunkter i JUST 90

Romslig garasje  
bak som kan lastes  
fra begge sider

Moderne førerhusoverbygg  
med vindu som kan åpnes

Persienner i førerhuset 
beskytter mot varme, 
 kulde og nysgjerrige blikk

JUST 90 23



BODEL

Just all you need

Senkesengen kan senkes langt ned og har en liggeflate på 200 × 150 cm. 
• T 6762

Du kan også få fire soveplasser. Kjør senkesengen ned til midtstilling og 
bygg om sittegruppen til en ekstra seng. • T 6762

Den nye T 6762 har ingen fastmonterte senger. Her sover dere i den store senkesengen. Denne inndelingen gir en uovertruffen 
romfølelse, masse armslag og et sjenerøst kjøkken. • T 6762

Det spektakulære badet bak går over hele bobilens bredde. Det har 
 separat dusj og et enorm klesskap. • T 6762

JUST 9024



1

2

3

Moderne overskapdører uten håndtak med 
soft-close-funksjon

I krakken på siden kan det plasseres et femte 
vippesete med 3-punktsbelte til bruk under 
kjøring (tilleggsutstyr)

LED-spottene slås av og på med en lett berøring med 
hånden (berøringsfunksjon)

1 2 3

JUST 90

7052 EB
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SOVEROM

Ganske enkelt  
god søvn

Den midtstilte dobbeltsengen har innstigning fra tre sider, noe som både er 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

Senkeseng for to personer med elektrisk betjening over sittegruppen (tilleggsutstyr)

JUST 9026



BAD

En forfriskende  
start på dagen

Toalettrommet og dusjkabinettet kan slås sammen til ett stort baderom • T 7052 DBL

Lyst og moderne toalettrom med praktisk speil som kan skyves 
sideveis, samt mange hyller og lagringsmuligheter • T 7052 DBL 

JUST 90 27



Fleksibelt skinnesystem med kroker Energibesparende LED-spotter gir godt 
lys på kjøkkenet

Det store vinduet med myggnetting og mørkleggings-
persienne gir god lufting

1 2 3

1

2

3

JUST 9028



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

De romslige kjøkkenskapene har plass til panner og gryter • T 7052 DBL

K JØKKEN

Ganske enkelt 
god mat 

JUST 90 29



JUB I LEUMST YSTST YR

Høydepunkter i JUST 90 Du finner en fullstendig oversikt over «ready to go» 
 jubileumsutstyr på www.dethleffs.no/just90

JUST 90

Ergonomiske, dreibare pilotseter med 
integrerte nakkestøtter, to armlener 
og justering av høyde og vinkel

Persienner i førerhuset beskytter mot 
varme, kulde og nysgjerrige blikk

Vinduet i førerhusoverbygget kan 
 åpnes og gir et lyst og trivelig interiør

Panorama-takluken (70 × 50 cm) over 
sittegruppen sørger for lys og luft

Dusjrist i ekte tre 70 cm bred inngangsdør  
med vindu, sentrallås  
og myggnetting
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Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr.

5 soveplasser 5 soveplasser

T 6812 EB T 7052 DBM

5 soveplasser

T 7052 DBL

5 soveplasser

T 7052 EB

5 soveplasser

T 7052 EBL

5 soveplasser

T 6752 DBL

4 soveplasser

T 6762

Hvit (standard)

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 de 
separate tekniske data

JUST 90 31



TREND

Den perfekte starten

TREND
DELINTEGRERT OG INTEGRERT
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Lifetime-Smart- 
byggeteknikken gir 
lang levetid

Stort vindu som kan 
åpnes, i førerhusover-
bygget (tilleggsutstyr, 
inngår i Trend for  
Norway T) 

70 cm bred 
inngangsdør og 
coupé-innstigning 

Høydepunkter i TREND

 ª  Svært god valuta for pengene

 ª Stor garasje bak, godt egnet for elsykler 

 ª  Senkeseng fås som tilleggsutstyr til alle delintegrerte 
modeller (inngår i Trend for Norge)

 ª  142 l stort kjøleskap med stort fryserom og stekeovn 
(standard i Norge, inte stekeovn i T/I 6717 EB) 

 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  Light Moments harmonisk lyskomposisjon  
(tilleggsutstyr)

TREND 33



Opplev den fantastiske reisefølelsen til vennepris. Trend integrert er utstyrt med alt som Dethleffs er blitt 
berømt for, samtidig som modellen selvfølgelig har genene til en ekte integrert modell: 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. 

Trend integrert

Det lave og bredsporede Fiat-understellet gir Trend T glimrende kjøreegenskaper. Dette sporty inn-
trykket 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 senket hekk, og dette gir spesielt store 
garasjer bak med en høyde på opptil 115 cm og tilgang fra begge sider.

Trend delintegrert

BODEL

Avslapning i Trend 

T 7057 EB | Torcello  
(L-sittegruppe er standard i Norge)

Bilde: halv-dinettgruppe 
(standardutstyr)

TREND34



Light Moments lyskomposisjon gir et ekstra harmonisk 
og stemningsfullt lys (tilleggsutstyr)

Stor og behagelig L-sittegruppe med høydejusterbart 
bord som standard (avhengig av modell)

Overskapdører med soft-close-teknikk 
som gjør at de lukkes stille

1

2

3

1 2 3

I 7057 EB | Torcello
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SOVEROM

Sov godt!

Dethleffs benytter 15 cm tykke 7-soners madrasser av klimaregulerende materiale i alle faste senger, noe som gir en god natts søvn. 
 Enkeltsengene er minst 195 cm lange og kan som ekstrautstyr bygges om til én stor liggeplass (inngår i Trend for Norway) • T / I 7057 EBL

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

Queensizesengene har enkel tilgang fra tre sider. De har til og med 
høydejustering som standard i Trend T/I DBM og DBL planløsninger 
• T 7057 DBM

TREND36



Velværeoase
BAD

Lyst og moderne toalettrom med praktisk speil som kan skyves 
sideveis, samt mange hyller og lagringsmuligheter • I 7057 EB

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

TREND 37



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

Gasskoketopp med tre bluss og smart plassering • T 7057 DBM

TREND38



Ergonomiske, dreibare pilotseter med integrerte 
nakkestøtter og armlener

Sittebenken på langs kan bygges  
om til en sitteplass med sikkerhets-
belte i DBL- og EBL-planløsninger

Pustende 7-soners madrasser av 
klimaregulerende materiale

Belysning og 230 V stikkontakt  
i garasjen bak

Garasjen bak i modeller med enkelt-
senger er ekstra høy og kan lastes  
fra begge sider gjennom lukene på 
høyre og venstre side

AirPlus-systemet forhindrer  
at det dannes kondensvann  
bak oveskapene

39TREND

Du finner alt utstyret til TREND-modellene i de separate 
tekniske data eller på www.dethleffs.no/trend-ti

UTST YR I T I L  TREND

Høydepunkter



Virginia Oak

Mange valgmuligheter

Torcello Gresso

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 de 
separate tekniske data

La Rocca
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Hvit (standard) Titansilver metallic (tilleggsutstyr)

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr. L-sittegruppe (tilleggsutstyr til T, standard i I i Norge) en del av tilleggsutstyret Design-pakke.

4 soveplasser

T 6717 EB

4 soveplasser

T 6757 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 6757 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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Ready to go! Den nye Trend 90

Kjøreglede og nye oppdagelser. Lavrammechassiset med bred sporvidde og motoren på 165 hk (121 kW) 
som standard gjør kjøreturen ekstra behagelig

TREND 90 er en attraktiv jubileumsutgave av TREND basert på Citroen Jumper. 

Den kan leveres som delintegrert modell i de åtte mest populære planløsningene til TREND. Møbelde-
koren kommer også fra TREND, men her er den kombinert med elegant Metropolitan stoffkombinasjon 
i antrasitt. 

Den viktigste forskjellen er «ready to go»-utstyret som leveres som standard. Her får du alt som gjør 
reisen ekstra komfortabel. Bobilen har en kraftig EURO 6d-FINAL-motor på 165 hk (121 kW) fra Citroën 
Jumper. 

42 TREND 90

T 7057 DBM



1 2 3

1

2

3

Dobbeltsengene kan som standard justeres i høyden.  
Velg selv om du vil ha bedre plass i garasjen bak eller  
mer takhøyde på soverommet

Den komfortable L-sittegruppen med frittstående bord leveres 
som standard i Trend 90 (ikke i EBL- og DBL-modeller)

Den harmoniske lyskomposisjonen gir et ekstra 
 stemningsfullt lys

43TREND 90

T 7057 DBM



JUB I LEUMST YSTST YR

Høydepunkter i TREND 90 Du finner en fullstendig oversikt over «ready to go» 
 jubileumsutstyr på www.dethleffs.no/trend90

TREND 9044

Citroën Jumper med sterk EURO  
6d-FINAL-motor på 165 hk (121 kW)

Rammevinduer med god isolasjon

Light Moments lyskomposisjon 70 cm bred inngangsdør  
med vindu og  
sentrallås

Komfortabelt utstyr som multifunk-
sjonsratt i skinn, klimaanlegg i fører-
huset, kollisjonspute på passasjersi-
den og mye mer

Stort vindu som kan åpnes,  
i førerhusoverbygget

16-tommers alufelger



T 6757 DBL T 7017 EBT 6717 EB T 6757 DBM

5 soveplasser 5 soveplasser4 soveplasser 4 soveplasser

5 soveplasser 5 soveplasser 5 soveplasser 5 soveplasser

Hvit (standard)

Her kan du se planløsningene i 
360°. Skann koden, eller gå til 
www.dethleffs.no/trend90-360

Du finner ytterligere informasjon  
på www.dethleffs.no/trend90 eller  
i de separate tekniske data

T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

45TREND 90

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr.



TREND ALKOVE 

TREND
ALKOVE
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Store garasjer bak, 
de fleste er egnet for 
elsykler 

Liggeplass med ligge-
flate på 210 × 165 cm 
i alkove-modellene – 
brukes også ofte som 
oppbevaringsplass

Oppvarmet dobbeltgulv 
for frostbeskyttet plassering 
av vanninstallasjonen  
(bare A 7877-2)

Høydepunkter i TREND ALKOVE
 ª  Svært god valuta for pengene

 ª  142 l stort kjøleskap med stort fryserom (inkl. stekeovn 
i A7877-2)

 ª  70 cm bred inngangsdør og elektrisk stigtrinn 

 ª  Store nyttelastreserver og mulig med registrering for  
6 personer (Sikkerhetspakke II er standard i Norge)

 ª Trinnløs bodel

TREND ALKOVE 47



Denne modellen er perfekt for familier. Til tross for en total lengde på bare 651 cm har A 5887 plass til 
opptil seks personer. Hvis den nederste køyen slås opp, blir oppbevaringsplassen helt enorm. 
• A 5887 | Gresso

Her er det plass både til familien og en og annen besøkende  
• A 7877-2 | Torcello

BODEL

Den store familievennen

TREND ALKOVE 48



Trinnløst gulv i bodelen

A 7877-2 | La Rocca

Rundsittegruppe med frittstående bord for enda 
bedre sittekomfort (ekstrautstyr til A 7877-2)

Høyglansede overskapdører med 
soft-close-teknikk

1
2

3

1 2 3
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SOVEROM

Sengetid

Her er det god takhøyde med rom for koselige stunder og en liggeflate på 210 × 150/140 cm  
• A 6977

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

Den underste køyen kan vippes opp og gi plass til et høyt og 
svært praktisk oppbevaringsrom bak som går over hele bredden 
av bobilen. • A 5887
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BAD

O sole mio …

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

Snu veggen og forvandle det kompakte badet til et atskilt dusjkabinett • A 5887

TREND ALKOVE 51



K JØKKEN

Morsommere å lage mat i ferien

Komplett utstyrt kjøkken med mye oppbevaringsplass og rom for lekker matlagning • A 7877-2 | La Rocca

Multiflex skinnesystem med en rekke ulike opphengsmuligheter 
er en praktisk detalj • A 7877-2

Gasskoketopp med tre bluss og elektrisk tenning
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Du finner alt utstyret til TREND ALKOVE-modellene i de separate 
tekniske data eller på www.dethleffs.no/trend-a

A 7877-2 er vintersikker med høyt dobbeltgulv som til dels kan lastes over 
hele bredden av bobilen. Hele vanninstallasjonen har en frostbeskyttet 
plassering i denne oppvarmede kjelleren

Belysning og 230 V stikkontakt  
i garasjen bak er en gjennomtenkt 
detalj

Sidespeil med blindsonespeil samt 
elektrisk oppvarming og justering

Leveres som standard med blant 
annet cruise control, klimaanlegg  
i førerhuset samt kollisjonspute på 
fører- og passasjersiden

Det hengslede vinduet i alkoven 
(høyre side) sørger for lys og luft-
sirkulasjon

70 cm bred inngangsdør  
og elektrisk stigtrinn 

UTST YR T I L  TREND ALKOVE

Høydepunkter

53
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ALKOVE 



Mange  
valgmuligheter

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 de 
separate tekniske data Virginia Oak

Torcello Gresso La Rocca
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Hvit (standard) Hvit (standard)
(A 7877-2 med dobbeltgulv)

6 soveplasser

A 6977

6 soveplasser

A 7877-2

6 soveplasser

A 5887
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PULSE
DELINTEGRERT OG INTEGRERT
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Høydepunkter i PULSE

 ª  Store nyttelastreserver for fire personer ved en tillatt 
totalvekt på 3,5 t

 ª  Light Moments harmonisk lyskomposisjon gir god 
stemning i Pulse (tilleggsutstyr, inngår i Master Class  
i Norge) 

 ª  Moderne, lyst interiør med rene linjer og klart 
 formspråk

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

 ª  Trefri, råtesikker Lifetime-Smart-byggeteknikk  
(glassfiberkledd undergulv)

Jevnt Iso-Protect komfortgulv  
i bodelen uten avsatser eller trinn

Aerodynamisk førerhusoverbygg, kan fås 
med integrert takvindu som kan åpnes, 
som tilleggsutstyr via Family pakke (inngår 
i Master Class i Norge) eller GT pakke

Elegante, integrerte 
LED-baklykter

57PULSE



BODEL

Inn med humøret. Ut med hverdagen.

Det er en opplevelse å reise i Pulse integrert; det sørger panoramafrontruten med den storslagne utsik-
ten og det lydisolerte instrumentbordet 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 førsteklas-
ses madrasser av klimaregulerende materiale.

Pulse integrert

Pulse delintegrert
Dethleffs delintegrerte starter en ny designæra med Pulse. Det aerodynamiske førerhuset  
med ny T-kappe munner elegant ut i bodelen, og den harmoniske linjeføringen strekker seg helt 
til den nydesignede hekken.

Alle delintegrerte kan leveres med senkeseng som tilleggsutstyr (inngår i Master Class i Norge). 

T 7051 EB | Dance

I 7051 EB | Beat
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2

3

1 2 3IsoProtect-komfortgulvet gir en  
bodel helt uten trinn og avsatser

Den harmoniske lyskomposisjonen Light Moments 
sørger for stemningsfullt lys (tilleggsutstyr, inngår 
i Master Class i Norge)

I modeller med lounge-sittegruppe gir de frie siktlinjene ekstra  
god romfølelse

I 7051 DBL | Dance
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SOVEROM

Hvile-Pulse

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

Etterlengtet oppbevaringsplass under dobbeltsen-
gen. Disse sengene kan som standard høydejuste-
res i alle DBM- og DBL-planløsninger • T 7051 DBM

De over to meter lange enkeltsengene henger 
sammen i hodeområdet og kan om ønskelig 
gjøres om til én stor liggeplass (tilleggsutstyr, 
inngår i Master Class i Norge) • T 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 7051 DBM
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K JØKKEN

Bon appétit

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

Maten er klar. Dekk til kokeap-
paratet og vasken for å få mer 
arbeidsplass

Innovativt gourmetkjøkken med plass til kjøkkenutstyret. De praktiske skuffene med soft-close-teknikk  
har mye oppbevaringsplass • T 7051 EB 
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PULSE

Den harmoniske lyskomposisjonen Light Moments har fire nivåer som kan  
styres individuelt og gir god stemning (tilleggsutstyr, inngår i Master Class  
i Norge)

Delintegrerte modeller kan leveres 
med senkeseng som ekstrautstyr (stå-
høyde på 190 cm under senkesengen)

Overskap med innovativ Maxi-Flex- 
utforming gir god plass og sjenerøs 
romfølelse

160 cm bred, høydejusterbar dobbelt-
seng som lar deg utnytte garasjen bak 
best mulig

Den stilige kledningen på  
beltebenken fungerer som  
romdeler

Du finner alt utstyret til PULSE-modellene i de separate teknis-
ke data eller på www.dethleffs.no/pulse

UTST YR T I L  PULSE

Høydepunkter
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Mange  
valgmuligheter

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 de 
separate tekniske data

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

Rosario Cherry

Beat Dance
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740

Hvit (standard) Gran Turismo black (tilleggsutstyr via GT-pakke Black)Gran Turismo white (tilleggsutstyr via GT-pakke White)

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr. 

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
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PULSE CLASSIC 90

Delintegrert

   PULSE
CLASSIC 90

66



Trefri, råtesikker Lifeti-
me-Smart-byggeteknikk 
(glassfiberkledd undergulv)

Jevnt Iso-Protect  
komfortgulv i bodelen – 
uten avsatser

Light Moments  
harmonisk lys-
komposisjon som 
standard

   PULSE
CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Høydepunkter i PULSE CLASSIC 90
 ª  Jubileumsmodell til 90-årsjubileet med omfattende 

«ready to go» standardutstyr

 ª  Konsekvent lettvektskonstruksjon gir rikelig nyttelast 
for fire personer med 3,5 t tillatt totalvekt

 ª  Sjenerøs L-sittegruppe med komfortable puter

 ª  Eksepsjonell komfort med IsoProtect komfortgulv

 ª  Elegant Cosmopolitan stoffkombinasjon i jubileums-
modellen

 ª  205 cm innvendig ståhøyde gir storslått romfølelse

67



Den harmoniske lyskomposisjonen Light Moments 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. • T 7051 DBL 

Riktig lysstemning uansett situasjon

BODEL

Velvære i elegante og 
 tidløse omgivelser

PULSE CLASSIC 9068



Jubileumsutgaven har den elegante 
 stoffkombinasjonen Cosmopolitan  
i en eksklusiv materialblanding. 

Vinduet i førerhusoverbygget  
(standardutstyr) kan åpnes og gir  
et lyst og trivelig interiør

Lounge-sittegruppen gir ekstra god romfølelse. Bordet kan slås sammen og flyttes for 
å gi bedre plass.

1

2

3

1 2 3

T 7051 DBL
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SOVEROM

Ganske enkelt  
god søvn

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

Enkeltsengene gir behagelig tilgang uten at dere forstyrrer hverandre. De er enkle å bygge om til en 
stor liggeplass med en ekstra putemodul. • T 7051 EB

Bare trykk på knappen, og få to ekstra soveplasser. Senkesengen (tilleggsutstyr) med elektrisk betje-
ning gir en  liggeflate på 200 × 140 cm og forsvinner opp under taket om dagen. • T 7051 EB

PULSE CLASSIC 9070



BAD

En forfriskende start  
på dagen

Døren kan plasseres slik at toalettrommet og dusjen blir til et stort baderom som har masser av 
armslag og ikke er synlig fra bodelen. • T 7051 DBL

Alt er på plass: speilskap, tannbørstekrus, såpe-
kopp, en integrert toalettpapirholder og masser 
av oppbevaringsplass • T 7051 DBL

Separat dusjkabinett med indirekte belysning av 
dusjarmaturen • T 7051 DBL
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Trenger du ett, to eller tre kokeplaser? Dekk til dem du ikke trenger, 
så får du en større flate å arbeide på.

De romslige skuffene med soft-close har plass til panner og gryter • T 7051 DBM

K JØKKEN

Ganske enkelt god mat 

PULSE CLASSIC 9072



142 l kombiskap med automatisk energivalg (AES) (153 l kjøleskap 
med stekeovn er standard i Norge i T 7051 DBM / T 7051EB). Systemet 
kobler automatisk om til den beste tilgjengelige energikilden (gass, 
230 V eller 12 V) 

Gasskoketoppen med tre bluss kan dekkes til asymmetrisk slik at 
du får en større arbeidsflate

De store skuffene har soft-close-funksjon.1 2 3

1

2

3

T 7051 DBL
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JUB I LEUMST YSTST YR

Høydepunkter i PULSE CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Du finner en fullstendig oversikt over «ready to go»  
jubileumsutstyr på www.dethleffs.no/pulse-classic90

74

Persienner i førerhuset beskytter 
mot varme, kulde og nysgjerrige 
blikk

Robuste, doble rammevinduer 
med integrert myggnetting og 
mørkleggingsgardin

Den harmoniske lyskomposisjonen 
Light Moments gir enestående 
stemning

16" alufelger tar  
seg godt ut

Vinduet i førerhusoverbygget kan 
åpnes og gir et lyst og trivelig 
interiør

Den store takluken (70 × 50 cm) 
kan åpnes, og det føles som dere 
sitter under åpen himmel

Klimaautomatikk i førerhuset, 
skinnratt, instrumentbord med 
aluminiumskomponenter og  
mye mer

DAB+ Moniceiver med 7“ berø-
ringsskjerm og fjernstyring fra 
rattet (inkl. trådløs Apple CarPlay 
og Android Auto)



740

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med ekstrautstyr.

5 soveplasser

T 7051 DBL

5 soveplasser

T 7051 EB

5 soveplasser

T 7051 EBL

5 soveplasser

T 7051 DBM

Grey/white (standard)

Her kan du se planløsningene  
i 360°. Skann koden, eller gå til 
www.dethleffs.no/ 
pulseclassic90-360

Du finner ytterligere informasjon på 
www.dethleffs.no/pulse-classic90 
eller i de separate tekniske data
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Luksusklasse

LUKSUSKLASSE7676



Høydepunkter i LUKSUSKLASSEN
 ª Førsteklasses bokomfort uansett årstid

 ª  Tåler vinteren godt, også ved iskalde temperaturer tak-
ket være dobbeltgulv og masser av plass

 ª Ekstra, praktisk oppbevaringsplass i det doble gulvet

 ª Ekstra romslig

 ª Eksklusivt utstyr

 ª  Lang levetid med Lifetime Plus-byggeteknikk

Dobbeltgulv-teknologi for 
 campingmoro om vinteren
Det er stadig flere som lar seg begeistre av vintercam-
ping. For å kunne nyte mobile vinteropplevelser når det er 
iskaldt ute, er det flere ting du må passe på. Besøk www.
dethleffs.no/dethleffs-plusspunkter/vinterspesialisten 
for å få en full oversikt. Et viktig moment er bilteknikken. 
Her har Dethleffs lang erfaring og ekspertise og overbevi-
ser med innovative løsninger. For eksempel kan Dethleffs 
vinterkomfortpakker også brukes til å gjøre klassiske 
bobiler vintersikre. 

Bilene med dobbeltgulv stiller imidlertid i en klasse for 

seg. De er de ekte vinterspesialistene i Dethleffs modell-
program. 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 utetemperaturen ligger godt under null. Dess-
uten rommer dobbeltgulvet en praktisk oppbevaringsplass 
til uhåndterlig bagasje og sportsutstyr som for eksempel ski.

På de neste sidene kan du se nærmere på vinterspesialis-
tene våre med dobbeltgulv-teknikk: Alpa, Esprit, Globetrotter 
XLI og Globetrotter XXL A.
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Reise på høyt nivå

ESPRIT
INTEGRERT

ESPRIT7878



Høydepunkter i ESPRIT

Ergonomiske luftfjæ-
rede SKA-seter inkl. 
seteventilasjon og opp-
varming (tilleggsutstyr)

Stor garasje bak som 
kan lastes fra begge 
sider, 250 kg flatelast 

Lifetime Plus-byggeteknikk 
med trefritt undergulv kledd  
i glassfiber samt sidevegger  
med PU-lister og XPS-isolering

ESPRIT

 ª  Komfortabelt interiør i skandinavisk design med høy 
hyggefaktor 

 ª  Absolutt vintersikkerhet med dobbeltgulv og frost-
beskyttet vanninstallasjon

 ª  Fullt utstyrt proffkjøkken for gourmeter, med høy-
effekts-kokeapparat, store skuffer med soft-close 
og stort kombiskap (kan åpnes fra begge sider som 
ekstrautstyr) 

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

 ª  Utmerkede kjøreegenskaper med premium lavramme-
chassis som har bred sporvidde, 145 mm senking og 
opptil 4,5 t tillatt totalvekt (standard i Norge)
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BODEL

Slapp av

Du kan føle deg vel uansett årstid takket være det oppvarmede 
 multifunksjons-dobbeltgulvet

Hvis du velger overskap istedenfor senkeseng i førerhuset, får du en enda mer sjenerøs romfølelse, 
god takhøyde og masser av lagringsmuligheter (tilleggsutstyr)

Eksklusive SKA-pilotseter er standard. Luftfjærede seter som eliminerer 
vibrasjoner og støt fra underlaget kan fås som tilleggsutstyr. De kan 
til og med kombineres med setevarme og -ventilasjon

ESPRIT80



Behagelig stemning med den harmoniske lyskomposisjo-
nen Light Moments (tilleggsutstyr, inngår i Master Class i 
Norge)

Romslig og svært behagelig L-sittegruppe – er med Rubi-
no-trekk i ekte skinn (tilleggsutstyr) 

Plass til en 32 tommer stor flatskjerm med holder som kan 
trekkes ut og svinges (tilleggsutstyr)

1

2

3

1 2 3

I 7150-2 DBM | Rubino
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SOVEROM

Drømmefabrikken

Mer komfortabelt blir det ikke. Den midtstilte dobbeltsengen på 200 × 160 cm 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 stor liggeflate – med elektrisk betjening som standard

Perfekte mål også for  storvokste. Enkeltsengene er minst 215 cm lange  
og 80 cm brede
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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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K JØKKEN

Ganefryd

Rikelig med oppbevaringsplass: store skuffer som låses automatisk når bilen begynner å 
kjøre. Avtrekkshetten (tilleggsutstyr) suger matlukten ut av bilens indre og ut i friluft

Stort 177 l kombiskap med stekeovn – kan åpnes fra 
begge sider (standard i Norge)
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De høyglansede overskapene 
lukkes mykt med soft-inntrek-
king og har indirekte belysning

Gjennom det store takvinduet over 
sengen i soveområdet kan du telle 
stjerner når du skal sove  
(tilleggsutstyr, GT-pakke)

Den harmoniske lyskomposisjo-
nen Light Moments gir ekstra 
stemningsfull belysning i bodelen 
(tilleggsutstyr, inngår i Master Class 
i Norge)

Komfortable luftfjærede SKA-seter 
inkl. seteventilasjon og setevarme 
(tilleggsutstyr)

Ekstra stor garasje bak som kan 
lastes fra begge sider 

Rammevinduene er  
trygge og godt isolert

Det oppvarmede dobbeltgulvet 
har masser av oppbevaringsplass 
og gjennomgående lastemulighet, 
og det er beskyttet mot frost

Dethleffs Lifetime Plus: det trefrie 
undergulvet er kledd i glassfiber, 
og sideveggene har PU-lister og 
XPS-isolering

ESPRIT

UTST YR T I L  ESPR IT

Høydepunkter Du finner alt utstyret til ESPRIT-modellene i de separate 
tekniske data eller på www.dethleffs.no/esprit
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Mange 
 valgmuligheter

Individuell (ekte skinn, tilleggsutstyr)

Kari Nubia Rubino (ekte skinn, tilleggsutstyr)

Noce Nagano

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 de 
separate tekniske data
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Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr. 

4 soveplasser

I 7150-2 EB

4 soveplasser

I 7150-2 DBL

4 soveplasser

I 7150-2 EBL

4 soveplasser

I 7150-2 DBM

Gran Turismo white (tilleggsutstyr via GT-pakke White)Hvit (standard) Gran Turismo grey (tilleggsutstyr via GT-pakke Grey)
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ALPA
Integrert og alkove

ALPA8888



Førsteklasses enkelt-
sengkomfort både i 
alkovemodellen og den 
integrerte modellen.

ALPA

Høydepunkter i ALPA
 ª  Stor rund panorama-sittegruppe med rikelig plass til  

å spise og oppholde seg

 ª  Vintersikker: oppvarmet funksjonsgulv med frostbeskyt-
tet vanninstallasjon

 ª   Stor, romslig garasje bak med tilgang fra begge sider 
og enhåndsbetjening. Flatelast på 250 kg er mulig. Kan 
også lastes fra baksiden av bobilen.

 ª Vannbåren varme som standard

 ª Stort bade- og omkledingsområde

NYHET
Den kompakte Alpa 

6820-2 kan nå også  

fås som integrert  

modell.

Lifetime Plus-bygge-
teknikk med trefritt 
undergulv i glassfiber 
samt sidevegger  
med PU-lister og 
XPS-isolering
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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 | Skylight (ekstrautstyr) 

Et nytt lyssystem sørger for behagelig stemning. Vegg- og gulvelementene belyses indirekte  
• A 7820-2 | Amaro

BODEL

Komfortabel  
ferieleilighet på hjul

ALPA90



Selv den minste Alpa-modellen har en ekstra stor 
 sittegruppe, mye plass og stor bevegelsesfrihet

Som ekstrautstyr kan setekassene utstyres for to ekstra 
seter med 3-punktsbelter 

Alpa utmerker seg med ekstra stor plass til bevegelse 
foran kjøkkenet

1

2

3

1 2 3

A 6820-2 | Goa
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SOVEROM

Drømmekomfort

Enkeltsengkomfort er også mulig i den integrerte modellen. Her kommer den i form 
av en elektrisk justerbar senkeseng som kan kjøres så langt ned at det er ekstra lett 
å legge seg. • I 7820-2

De sjenerøse enkeltsengene nås enkelt og sikkert via en stabil sammenleggbar trapp. Treskyvedøren 
skiller bodelen fra førerhuset • A 7820-2

ALPA92



BAD

En frisk start  
på dagen

Det separate dusjkabinettet med pleksiglassdører gir ekstra 
armslag

Ditt velværeområde med mye dagslys 
og fantastisk komfort
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K JØKKEN

Mobilt stjernekjøkken

Eksklusivt GourmetPlus-kjøkken med store skuffer og XXL-kombiskap (inkl. stekeovn som standard i Norge) • A 7820-2

Det store kjøkkenet har gasskoketopp med tre bluss, skinne-
system og sentrallås (automatisk låsing når motoren startes)

Profesjonell gasskoketopp med effektive bluss og glassbelagt 
ståloverflate
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Stor TV på 32 tommer 
 (tilleggsutstyr)

Det nye lyssystemet med stem-
ningsbelysning av vegg- og gulve-
lementer gir ekstra velvære

Masser av oppbevaringsplass  
og et robust skille mot førerhuset 
(alkovemodeller)

Stor garasje bak til transport av 
uhåndterlig feriebagasje. Leveres 
som standard med to luker

Luke bak (tilleggsutstyr)  
for transport av lange  
gjenstander

Det oppvarmede dobbeltgulvet 
har masser av oppbevaringsplass 
og er beskyttet mot frost 

Luftfjærede SKA-seter med sete-
varme og -ventilasjon gir enda 
bedre reisekomfort (tilleggsutstyr 
på integrerte modeller)

ALPA

UTST YR T I L  ALPA

Høydepunkter Du finner alt utstyret til ALPA-modellene i de separate 
tekniske data eller på www.dethleffs.no/alpa
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Mange 
 valgmuligheter

Amaro Goa Skylight (ekte skinn, tilleggsutstyr)

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 de 
separate tekniske data Individuell (ekte skinn, tilleggsutstyr)Welsh White Master Gloss Alaska White  

(tilleggsutstyr)
Virginia Oak

ALPA96



Titansilver metallic (tilleggsutstyr) Titansilver metallic (tilleggsutstyr) (Iveco)

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr. 

4 soveplasser

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 soveplasser

4 soveplasser

Alpa I 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

4 soveplasser

Grand Alpa I 7820-2

4 soveplasser

Alpa A 6820-2

Hvit (standard)
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GLOBETROTTER XLI

GLOBETROTTER
XLI

Integrert

9898



GLOBETROTTER XLI

Lifetime Plus-bygge-
teknikk med trefritt 
undergulv og tak kledd  
i glassfiber

Moderne dobbeltgulvs-
konstruksjon sørger for 
vintersikker, frostbeskyt-
tet installasjon og ekstra 
oppbevaringsplass  
(høyde på 260 mm)

Premium lavram-
mechassis med bred 
sporvidde, 145 mm 
senking og tandemaksel 
gir dynamiske  
kjøreegenskaper

Høydepunkter i GLOBETROTTER XLI
 ª  Sjenerøs plass med funksjonsområder som kan skilles 

fra hverandre

 ª  Moderne design i en hyggelig blanding av lyse flater 
og tredetaljer

 ª  Vannbåren varme som gir følelsen av å være hjemme, 
også om vinteren

 ª  Enestående Light Moments lyskonsept (tilleggsutstyr, 
inngår i Master Class i Norge)

 ª  De ergonomiske SKA-pilotsetene gjør reisen komforta-
bel og kan fås med luftfjæring, setevarme og seteven-
tilasjon som tilleggsutstyr

 ª  Enorm lastekapasitet med tillatt totalvekt på 5,4 t
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GLOBETROTTER XLI

Trenger dere en ekstra sitteplass på reisen? Det er allerede integrert et stødig vippesete med 3-punktssikkerhetsbelte i 
sittebenken på langs (tilleggsutstyr). • I 7850-2 EB | Melia

Den attraktive skjenken har mange bruksmuligheter og ekstra oppbevarings-
plass. Den nederste skuffen med pute kan brukes som fotstøtte, stigtrinn eller 
en ekstra sitteplass når dere får besøk.

BODEL

Summen av  
perfekte detaljer
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Førsteklasses stemning med den harmoniske lyskompo-
sisjonen Light Moments og fire lysnivåer som kan styres 
individuelt (tilleggsutstyr, inngår i Master Class i Norge) 

XLI har alt du kan tenke deg av multimediekomponenter, 
blant annet en stor 32-tommers TV over skjenken  
(tilleggsutstyr)

Den eksklusive skinnkombinasjonen Collin (tilleggsutstyr) 
gjør interiøret ekstra luksuriøst

1

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XLI

I 7850-2 DBM | Collin
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SOVEROM

Rom for vakre drømmer

Mer komfortabelt blir det ikke. Den 160 cm 
 brede midtstilte sengen er tilgjengelig fra tre 
sider. På høyre og venstre side gir to store 
 klesskap ekstra oppbevaringsplass

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

Sengene i soverommene er utstyrt med 150 mm tykke 7-soners madrasser i klimaregulerende 
 materiale og tilpassede lamellbunner i tre. 

GLOBETROTTER XLI102



BAD

Velvære på tur

Typisk XLI: Det sjenerøse badet med masser av armslag kan skilles helt fra bodelen. Toalettet kan bestilles som keramisk 
toalett som tilleggsutstyr eller som kverntoalett med stor toalettank.

Innfelt servant med metallkran Masse plass også i den separate dusjen som har 
armatur med indirekte belysning.
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GLOBETROTTER XLI

Det store uttrekksskapet passer perfekt til all 
slags oppbevaring

Den kraftige avtrekksviften med trekkstopper 
(tilleggsutstyr) fjerner ubehagelig lukt

Det store 177 l kombiskapet med stekeovn  
er standard i Norge. 
Dørene kan åpnes både til høyre og venstre

Lettstelt benkeplate i mineralkompositt

Her er det gøy å lage mat. GourmetPlus-kjøkkenet har alt man kan ønske seg. Masse plass til tilbe-
redning, maksimal bevegelsesfrihet og enda mer oppbevaringsplass. Skuffene låses automatisk når 
motoren starter

K JØKKEN

GourmetPlus-kjøkken
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Hent video:

UTST YR T I L  GLOBETROT TER XL I

Høydepunkter

70 cm bred dør med vindu, sen-
trallås og elektrisk lukkehjelp

GLOBE- 
TROTTER XLI

Mer fricamping med litiumion- 
teknikk som har en effekt på  
1600 W eller 3000 W (tilleggsutstyr)

Push to open! Innovativ lukke- og 
åpnemekanisme uten vanlige 
håndtak. Kan leveres med sentrallås 
til alle dørene som tilleggsutstyr.

Den stilige bakdelen er i glassfiber 
med førsteklasses isolasjon, elegant 
integrert ryggekamera og tredje 
bremselys

Hent frem viktige data om kjøretøyet og styr relevant elektrisk  
utstyr som kjøleskap, oppvarming eller klimaanlegg via  
berøringsskjermer på instrumentbordet, i bodelen eller på  
mobilappen

Reis på første klasse med støtab-
sorberende luftfjærede seter med 
oppvarmet og ventilert sitteflate 
(tilleggsutstyr)

XLI har et enormt utvalg av spennende utstyr og tilpasningsmuligheter.  
Her viser vi litt av det du kan velge i. 
Du finner en fullstendig oversikt med grundige forklaringer på www.dethleffs.no/xli
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GLOBETROTTER XLI

Mange 
 valgmuligheter

Amberes Oak Individuell (ekte skinn, tilleggsutstyr

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 de sepa-
rate tekniske data

Melia Samir Collin (ekte skinn, tilleggsutstyr)
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Hvit (standard)

4 soveplasser

I 7850-2 EB

4 soveplasser

I 7850-2 DBM

Sølv (tilleggsutstyr)
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XXL A

Alkove

GLOBETROTTER XXL A

Luksus i stort format

GLOBETROTTER
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GLOBETROTTER XXL A

Moderne 3,0 l Euro VI 
D-motor på 132 kW / 
180 hk (210 hk / 154 kW 
som tilleggsutstyr)

Bakhjulsdrift med 
 tvillingdekk

Tilhengerlast på 3,5 t 
(bremset)

Høydepunkter i GLOBETROTTER XXL A

 ª Sjenerøs plass med nesten uendelige oppbevarings- 
og lastemuligheter.

 ª  Luksus-pilotseter med setevarme, hydraulisk fjæring 
og treveis justering

 ª  Frostsikkert, oppvarmet dobbeltgulv. Strålevarmen 
fungerer også som gulvoppvarming

 ª Vannbåren varme inkl. varmeveksler for motorvarming

 ª  Lifetime Plus-teknikk med 44 mm tykk veggkonstruksjon

 ª  Stort 150 Ah batteri og vanntank på hele 230 liter
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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

Her får alle plass rundt bordet. Når døren til førerhuset lukkes, gjør det ekstra puteelementet at du får en sjenerøs 
 rundsittegruppe • A 9000-2

BODEL

Luksus i visjonær design
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Bildet viser L-sittegruppen med frittstående bord (standard 
i Norge)

Hvis du er glad i underholdning, kan du senke en  
32-tommers TV til sittehøyde (tilleggsutstyr)

Gjennomgående, jevnt gulv i bodelen. Varmes opp via det 
oppvarmede dobbeltgulvet. • A 9050-2

1

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XXL A

A 9000-2 | Collin
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SOVEROM

Rom for søte drømmer

Alkoven et komfortabelt, atskilt soveområde. Målene på 215 × 150 passer godt også  
til storvokste personer. Alkoven brukes også gjerne som ekstra oppbevaringsplass. Den 
kan vippes opp slik at den gir bedre tilgang til førerhuset.

Sengene i soverommene er utstyrt med 150 mm tykke 7-soners madrasser i klimaregulerende 
 materiale og tilpassede lamellbunner i tre. 

Enkeltsengene er på 200 × 80 eller 195 × 80 cm. De kan gjøres om til én stor liggeplass som går over 
hele bredden av bobilen. • A 9000-2

Masser av oppbevaringsplass. • A 9000-2
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Stort dusjkabinett med pleksiglassdører, regndusj  
og stemningsbelysning 

Stort speilskap, akkurat som hjemme

BAD

Velværeoase

Stort baderom med uovertruffen plass

GLOBETROTTER XXL A 113



K JØKKEN

Stjernekjøkken

Stor bobil, stor matglede. I Globetrotter XXL A er det masser av plass og bevegelsesfrihet –  
i standsmessig eksklusiv design

Ulike praktiske elementer som kroker og hyller 
kan festes til skinnesystemet

De store skuffene låses automatisk når motoren starter
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Hent video:

UTST YR T I L  GLOBETROT TER X XL A

Høydepunkter

GLOBE- 
TROTTER  

XXL A

Den solide treskyvedøren 
 holder kulde, varme og ubudne 
gjester unna

Ergonomiske pilotseter med flere 
justeringsmuligheter, setevarme 
og hydraulisk fjæring. 

NYHET! 177 l kombiskap med 
stekeovn – dørene kan åpnes fra 
begge sider (standard i Norge)

Vintersikkert dobbeltgulv for 
frostbeskyttet plassering av van-
ninstallasjonen – med brukshøyde 
på 360 mm og gjennomgående 
lastemulighet.

Holdbar Lifetime Plus-byggetek-
nikk uten treinnlegg. Undergulv 
kledd i glassfiber.

70 cm bred inngangsdør  
med vindu, sentrallås og  
elektrisk lukkehjelp.

Du finner alt utstyret til GLOBETROTTER XXL A-modellene i de 
separate tekniske data eller på www.dethleffs.no/xxla
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Mange 
 valgmuligheter

Melia Samir Collin (ekte skinn, tilleggsutstyr)

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 de 
separate tekniske data Individuell (ekte skinn, tilleggsutstyr)
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Hvit (standard) Hvit /titansilver metallic (tilleggsutstyr)

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr. 

6 soveplasser

A 9050-2 DBM

6 soveplasser

A 9000-2 EB
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pålitelighet,
Vi lover

komfort og
service
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God tur
Uansett hvilen Dethleffs du bestemmer deg for, er vi opp-
tatt av to ting: Du skal få en trygg og god tur, og du skal ha 
glede av den nye følgesvennen i mange år.

Derfor satser vi på innovative ideer som vårt eget SovGodt- 
system, AirPlus-ventilasjon, Vinterkomfort-pakker (til-
leggsutstyr) og andre smarte komponenter som sørger for 
sikkerhet og komfort.

I det originale tilbehøret vårt finner du dessuten reservede-
ler av høy kvalitet og smart tilbehør til campingturen.

Begynn reiseeventyret hos oss. Vi gleder oss til å ønske 
deg velkommen til Dethleffs-familien. Og hvis du skulle 
trenge hjelp, stiller det omfattende forhandler- og service-
nettverket opp uten problemer.
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Erfaring som 
 lønner seg

FORDELEN MED DETHLEFFS

90 års erfaring lønner seg også. Det  
vil du merke hvis du bestemmer deg  
for en Dethleffs.

Mange av de smarte løsningene i Dethleffs er et resultat alle 
årene med erfaring fra bygging av fritidskjøretøy. Noen løs-
ninger legger du kanskje merke til med én gang, andre  
kan det ta litt lengre tid å få øye på. Det finnes også dem  
du først legger merke til når du har begynt å bruke bobilen 
og er ute på reise. Med andre ord akkurat når du har mest 
bruk for dem.

På denne siden viser vi deg løsninger som har dukket opp 
under praktisk bruk – fra campingturister til campingturister.

Det er vanskelig å nyte ferien hvis du ikke føler deg 
uthvilt når du står opp.

Derfor legger Dethleffs ekstra stor omtanke i sovekom-
forten og bruker 7-soners madrasser av klimaregulerende 
materiale i alle faste senger. Dette er et innovativt høy-
teknologisk 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!

Hvis du kjøper en bobil, vil du bruke den til å reise. Mange 
timers kjøring er vanlig, for det er veien som er målet. 
Dessverre er det å sitte noe av det verste vi kan gjøre mot 
ryggen vår. Derfor er det viktig å sitte i et fornuftig sete som 
gir kroppen ergonomisk støtte.

Dethleffs bruker utelukkende pilotseter av høy kvalitet 
med ergonomiske produktegenskaper til fører og side-
passasjer. Individuelle justeringsmuligheter, armlener og 
integrerte nakkestøtter er standard. Integrerte modeller 
har pilotseter med 3-punktssikkerhetsbelte, som sikrer 
optimal belteføring og maksimal bevegelsesfrihet. Andre 
tilpasningsmuligheter som for eksempel de eksklusive 
luftfjærede setene kan fås avhengig av modell.

Ta en titt på www.dethleffs.no. Her finner du 
mange eksempler på hva som gjør en Dethleffs til 
noe helt for seg selv.

Sov godt! Avslappet reise

Du kan finne mer informasjon om Dethleffs  
system for god søvn på Internett. Ta en titt på 
www.dethleffs.no
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Når varm luft avkjøles fort, oppstår det fuktighet. I bobiler 
skjer det først og fremst på ytterveggene når det er kaldt 
ute og godt og varmt inne, og slik vil vi jo gjerne ha det. 

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-ingeniø-
rene måler det optimale antallet og fordelingen av ven-
tilasjonsåpninger for hver modell individuelt. Det er mer 
krevende enn en generell beregning, men garanterer at 
forholdet mellom tvungen tilførsel av friskluft og CO2-kon-
sentrasjon er perfekt balansert.

En liten del med stor effekt.
Det er ikke slik at man alltid kan stole på at spenningen 
holder seg konstant når man er koblet til et strømnett. 
Forholdene kan variere fra campingplass til campingplass 
og fra land til land. En ordentlig spenningstopp er nok til at 
følsom elektronikk blir ødelagt. 

I alle Dethleffs bobiler monterer vi elektroblokker (EBL) 
med integrert overspenningsvern. De forhindrer at 
spenningstoppene påvirker utstyret i bobilen. Blokkene 
inneholder også en separat jordfeilbryter som beskytter 
personene i bobilen.

Vann i konstruksjonen er det som oftest forkorter bobilens 
levetid. Slik var det da Arist Dethleffs bygget den første 
campingvognen sin for 90 år siden, og slik er det fortsatt i 
dag. Vi vet hvordan en pålitelig konstruksjon må se ut, og 
vi vet hvordan vi skal bygge den.

I gulvet og bodelen bruker vi denne velprøvde konstruksjo-
nen med førsteklasses isolasjon, og vi kaller den Lifetime. 

Alle bodelene våre er basert på den. Den er vårt løfte for et 
langt bobilliv med seks års tetthetssikring*.

*Forutsetter en kostnadsbelagt årlig inspeksjon

Sunt inneklima På den sikre siden Lang levetid
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Alt skal med!
Dethleffs originalt tilbehør

SERVICE

www.d
ethleff

s-origi
nal-zu

behör.
com
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Dethleffs Bike Carrier holder syklene trygt på plass i garasjen bak. Med den praktiske og lette 
Dethleffs Bike Carrier transportere syklene på en ekstra trygg og plassbesparende måte til feriestedet

Dethleffs-kolleksjonen med moderne hettegensere, jakker og luer setter prikken over i-en. Materialer 
av høy kvalitet og stilige snitt sørger for god komfort. Enten kvelden plutselig blir kjølig eller dagen 
blir varmere enn planlagt er du perfekt utstyrt med Dethleffs Lifestyle-kolleksjon. Kolleksjonen har 
dessuten Kids-Club-produkter slik at også barna kan ta seg godt ut. Alle klesplaggene har brodert 
Dethleffs-logo – for hele Dethleffs-familien.



SERVICE

Med Dethleffs originalt tilbehør får du tilbehør som passer perfekt  
til kjøretøyet ditt. Ta en titt i katalogen, hos forhandleren eller på  
www.dethleffs-original-zubehoer.com, eller bestill enkeltartikler  
direkte i den nye nettbutikken vår på www.shop.dethleffs.de

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

Dethleffs E-Connect – bruk appen til å hente opp en rekke opplysninger fra kjøretøyet på smarttelefonen. Du kan for eksempel følge 
med på dekktrykket, korrekt justering av bobilen og temperaturen i kjøleskapet.

Best mulig komfort og sikkerhet gjør at du føler deg ordent-
lig vel i det mobile hjemmet ditt. Derfor tilbyr vi originalt 
tilbehør. Det er perfekt tilpasset enten du er ute etter koselig 
interiør, beskyttende komponenter eller smarte oppbeva-
ringsløsninger til bobilen.

Vi har alt som skal til for at campinglivet både skal bli avslap-
pende og i komfortabelt, enten du er ute etter isolasjon til 
instrumentpanelet, hjulkapsler eller noe helt annet. Du kan 
bestille tilbehøret hos forhandleren og eventuelt også få det 
ettermontert der. Noen artikler kan også bestilles på nett og 
leveres rett hjem til deg.  
Du finner nettbutikken vår med spennende tilbud og kam-
panjer på www.dethleffs-original-zubehoer.com
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Erwin Hymer Group Nord ApS  
Edisonvej 5 • DK-7100 Vejle  
www.dethleffs.no
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