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Isny, Juli 2021 

Kortversjon 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: Nytt design og 
tilleggsplaner for toppvogner fra Dethleffs 

Med årsmodellen 2022 introduserer Dethleffs et nytt familiedesign for 
mellomstore campingvogner, Camper®, Nomad og Beduin Scandinavia. Samtidig 
utfyller nye planløsninger med innovative boligløsninger sortimentet i disse 
populære campingvognsseriene. Det nye familiedesignet er preget av dynamiske 
linjer, basert på dagens bildesign og klare former. Den nydesignede baksiden med 
særegne former og klare kanter er identisk for alle tre seriene. Den smale, rette 
baklysholderen med kontrasterende sorte LED-lys understreker bredden på 
kjøretøyet med sin optiske kryssforbindelse. En særegen svart diffusor lukker 
bakenden nederst. Sideveggen til Camper®, Nomad og Beduin Scandinavia 
dispenserer med den massive doble stripen i nedre kvartal i årsmodellen 2022. En 
fin mørk linje skiller nå den nedre tredjedelen fra vindusnivået. Seriens skrift står 
mer i fokus ved å bevege seg oppover. Campingvognene forbedres med ekstra 
klistremerker rundt frontvinduene.  

Dethleffs supplerer den familievennlige Camper®-serien med enkeltsengmodellen 
Camper® 510 EL. Den 2,30 meter brede turvognen har to meter lange og 85 
centimeter brede enkeltsenger bak, en komfortabel sittegruppe foran og et stort 
kjøkken med et 142-liters kjøleskap med fryser. Nomad-serien er nå lagt til en 
romslig to-personers campingvogn med en bredde på 250 centimeter: Nomadd 
520 ELT. Den kombinerer et romslig bad på baksiden med en frodig rund 
sittegruppe midt i bilen, en ekspansiv kjøkkenkrok og enkeltsenger foran. Badet 
med separat dusj strekker seg over hele bilens bredde bak og er derfor 
ekstraordinært romslig. Tre modeller utvider Beduin Scandinavia-serien, 
flaggskipene i Dethleffs campingvognsserie. Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD 
og 550 SE er hver 2,30 meter brede og har samme lengde på 675 centimeter. 
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Beduin Scandinavia 550 BET presenterer seg med et velutstyrt, stort 
gourmetkjøkken foran i hele bilens bredde. Midt i kjøretøyet inviterer det frodige 
L-formede sitteområdet med det langsgående benkesetet mot deg. Enkeltsenger 
og et ekstremt romslig bad på baksiden fullfører denne planløsningen. Beduin 
Scandinavia 550 RD skårer med den innovative, store badeløsningen, der badet 
og dusjen til venstre og høyre for korridoren kan kombineres til et enkelt bad som 
visuelt og akustisk skiller badedøren fra oppholdsrommet. I det bakre 
soverommet tilbyr en ekspansiv queen-size-seng utmerket sovekomfort. Beduin 
Scandinavia 550 SE er preget av sitt enorme L-formede sitteområde bak med en 
skjenk motsatt. Sistnevnte tilbyr den ideelle plassen for en valgfri 32-tommers TV. 
Soverommet på baksiden er utstyrt med enkeltsenger som kan gjøres om til en 
stor dobbeltseng på fabrikken. 
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Lang versjon 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: Nytt design og 
tilleggsplaner for toppvogner fra Dethleffs 

Med årsmodellen 2022 introduserer Dethleffs et nytt familiedesign for 
mellomstore campingvogner, Camper®, Nomad og Beduin Scandinavia. 
Samtidig utfyller nye planløsninger med innovative boligløsninger sortimentet i 
disse populære campingvognsseriene. 

For nøyaktig 90 år siden oppfant Arist Dethleffs "das Wohnauto" og skapte 
dermed grunnlaget for en ny form for reise og ferie - camping. Selv om Dethleffs 
campingvogner fra Camper®-, Nomad- og Beduin-serien har eksistert i det som 
føles som en evighet - i årsmodellen 2022 ser de yngre ut enn noensinne. Ansvarlig 
for dette er det nye ansiktet til familien, som er preget av dynamiske linjer og 
tydelige former basert på dagens bildesign, noe som gir campingvognen et 
moderne utseende. Camper®, Nomad og Beduin Scandinavia har definitivt blitt 
voksne.  

Bilens design bak 

Den mest åpenbare fornyelsen i modellåret 2022 vil være bakenden, som fullfører 
alle de tre modellseriene i mellomklasse- og overklassen, og som med sine 
særegne designelementer også finnes i Dethleffs bobiler. De særegne formene og 
de klare kantene indikerer umiskjennelig at den er basert på dagens bildesign. Der 
baklyktene tidligere indikerte et vennlig smil, setter den smale, rette 
baklysbæreren med kontrasterende sorte LED-lys nå en dynamisk aksent og 
understreker bredden på kjøretøyet med sin optiske tverrforbindelse. I stedet for 
i midten over baklysene, er bokstaven med typebetegnelsen nå plassert rett under 
venstre baklys - også dette er basert på bildesignmodeller og kunngjør samtidig 
en fremtidig enhetlig posisjonering på tvers av alle campingvogner og bobilserie.  
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En særegen diffusor lukker bakenden mot bunnen og øker den sportslige 
karakteren til den nye bakenden med sin høykvalitetsdesign. Med sin svarte farge 
gir diffusoren også baksiden et fast stativ. 

Selv om frontenden i utgangspunktet er uendret i form, tar den fremdeles på seg 
noen av de dynamiske designelementene i det nye designet bak. En mørk grafikk 
i det nedre området gjenspeiler den dynamiske formen på de nye baklysene og 
får frem designets særpreg. 

Klart og lyst sideveggdesign 

Sideveggen til Camper®, Nomad og Beduin Scandinavia dispenserer med den 
massive doble stripen i nedre kvartal i modellåret 2022 og er dermed luftigere og 
lysere. Siden støttes av en fin mørk linje som skiller den nedre tredjedelen med de 
funksjonelle åpningene og lagringsklaffene fra vindusnivået. Seriens skrift beveger 
seg nå oppover, og bringer den mer i fokus. Campingvognene oppgraderes med 
ekstra klistremerker rundt de fremre sidevinduene, som tidligere var reservert for 
Beduin Scandinavia-serien. Med sin horisontale form understreker dette den 
langsgående dynamikken til sideveggdesignet. 

I dette nye, ensartede familieansiktet skaper designnyanser karakteristiske 
særtrekk mellom serien og deres respektive verdi innenfor Dethleffs 
campingvognsserie. For eksempel har den familieorienterte Camper®-serien et 
redusert vindusbåndklistremerke, det samme gjør Nomad-serien, som er rettet 
mot reisende par. Imidlertid kan sistnevnte gjenkjennes av en mørk bue-stripe 
under håndtakene. Den vintertette Beduin Scandinavia-serien er preget av mer 
omfattende klistremerker rundt vinduene samt en mørk stripe bak. 

 

Camper®: Nye enkeltseng-modeller 510 LE  

Campingvognene i Camper®-serien er preget av det store utvalget av 
familievennlige planløsninger med køyesenger og deres omfattende 
standardutstyr. I modellåret 2022 vil Camper® 510 EL slutte seg med et dusin 
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layouter av forskjellige lengder. Med en bredde på 2,30 meter, en total lengde på 
7,62 meter og en tillatt totalvekt på 1600 kilo, er det en skikkelig turvogn. 
Karakteristikk: Inngangen foran akselen og de to meter lange og 85 centimeter 
brede enkeltsengene bak, som er usedvanlig store. Den komfortable salongen i 
fronten har to ekstra senger etter konvertering. Kjøkkenet på Camper® 510 LE 
imponerer ikke bare med sin størrelse og overdådige arbeidsflater, men også med 
sitt ekstraordinære utstyr med et 142-liters kjøleskap med fryser. 

Nomad: ny 2-person-grunnplan 

Med Nomad-serien er Dethleffs primært rettet mot reisende par. Det omfattende 
utvalget av 15 forskjellige boarealøsninger dekker hele spekteret fra smale 
campingvogner til store luksus tandemaksler. Nå er det lagt til en romslig to-
personers campingvogn med en bredde på 250 centimeter: Nomad 520 ELT. Alt 
enn normalt, kombinerer denne planløsningen et romslig bad på baksiden med et 
overdådig rundt sittegruppe midt i bilen og en ekspansiv kjøkkenenhet overfor. 
De to enkeltsengene foran er 200 centimeter og 190 centimeter lange, men hver 
85 centimeter brede, men likevel sjenerøst dimensjonerte. Et 
konverteringsalternativ til en dobbeltseng tilgjengelig etter ønske. Kjøkkenet har 
mer enn nok plass og arbeidsflater, og til og med et standard kjøleskap med 142 
liter. Badet med separat dusj er usedvanlig romslig ettersom det strekker seg over 
hele bilens bredde.  

 

Beduin Scandinavia: tre nye modeller  

Beduin Scandinavia er Dethleffs campingvognprograms flaggskip. Takket være 
standard vannbåren varme og vannbåren gulvvarme, gir den det høyeste 
levekomforten selv i den kalde årstiden, noe som gjør camping til en virkelig glede 
hele året. Med sitt høykvalitets, elegant ferdige interiør og det eksklusive 
standardutstyret er Beduin Scandinavia rettet mot alle som ikke vil gi avkall på sin 
personlige komfort selv på ferie og som setter pris på generøs bevegelsesfrihet. I 
modellåret 2022 utvider Dethleffs Beduin Scandinavia-modellutvalget med tre til 
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ti forskjellige oppsett. Alle de tre modellene er 2,30 meter brede og er derfor 
perfekte som turvogn. De nye Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD og 550 SE-
modellene er også like når det gjelder lengde på 675 centimeter og innretting som 
en campingvogn for to personer. Boligløsningene varierer imidlertidig betydelig. 

Beduin Scandinavia 550 BET  

Beduin Scandinavia 550 BET presenterer seg med en direkte inngang med et stort 
gourmetkjøkken foran i hele bilens bredde. Panoramabakevinduet skaper en 
ekstra følelse av rom. I tillegg til god plass og arbeidsflate, kan kjøkkenet også få 
poeng med premiumutstyr, ettersom det har en komfyrovnkombinasjon av høy 
kvalitet som standard. Rett ved siden av kjøkkenet er en overdådig L-formet 
sittegruppe med et langsgående benkesete overfor, en løsning som tidligere bare 
var tilgjengelig i brede kjøretøyer. I stedet for den lange benken, er skjenk med 
32-tommers TV også tilgjengelig på forespørsel. Bak soverommet med 
enkeltsenger, som også passer for høye mennesker, strekker det romslige badet 
med separat dusj seg over hele bilens bredde. 

Beduin Scandinavia 550 RD 

Beduin Scandinavia 550 RD tar i bruk en boarealøsning som er veldig populær i 
bobiler og implementerer nå også en stor baderomsløsning i campingvognen, der 
bad og dusj til venstre og høyre for midtgangen kan kobles til et enkelt bad , som 
visuelt og akustisk skiller badedøren fra oppholdsrommet skiller. I det bakre 
soverommet tilbyr en sentralt, utstikkende queen-size-seng med en lengde på 205 
centimeter og en bredde på 150 centimeter utmerket sovekomfort. Det frodige 
runde sitteområdet bak kan også brukes som soveplass om nødvendig. I tillegg har 
planløsningen til Beduin Scandinavia 550 RD med en stor garderobe overfor 
kjøkkenet og to mindre skap til venstre og høyre for dobbeltsengen mer enn nok 
lagringsplass selv for lengre turer. 

Beduin Scandinavia 550 SE  

Beduin Scandinavia 550 SE er preget av sitt enorme L-formede sitteområde bak 
med en skjenk motsatt. Sistnevnte tilbyr den ideelle plassen for en 32-tommers 
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TV, som er tilgjengelig fra fabrikken på forespørsel. Soverommet på baksiden er 
utstyrt med enkeltsenger, som er nøyaktig to meter lange og 85 centimeter brede 
og gir den beste sovekomforten selv for høye mennesker. Enkeltsengene kan 
gjøres om til en stor dobbeltseng.  
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En oversikt over de nye grunnplanene 
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Tel. +49 (0)7562 987-210  
www.dethleffs.de 
  

 
Om Dethleffs 

“Ikke uten familien min!” bstemte Arist Dethleffs seg for i 1931 og konstruerte den første 

campingvognen i Tyskland, som han kalte “Wohnauto” på den tiden, fordi skistav- og 

piskeprodusenten ønsket familien sin med seg på lange forretningsreiser. Inntil da var det kun 

noen få som kjente ordet "fritid", familieferier var et privilegium og turisme var fortsatt i sin 

startfase. Med oppfinnelsen av Dethleffs Caravan begynte en ny æra, spesielt for selskapet, som 

på et eller annet tidspunkt viet seg helt til campingvogn og senere også til bobilproduksjon.  

Den banebrytende ånden til Arist Dethleffs kan fremdeles føles i selskapet i dag. Det er i den 

kontinuerlige videreutviklingen av serien, i utallige innovasjoner og selvfølgelig i hjertet av 

campinghistorien: familien. Selskapet har helt fra begynnelsen vært godt knyttet til stedet Isny im 

Allgäu, og med sin posisjonering som en "familievenn" holder den alltid et øye med merkevarens 

essens.  

I Isny, i tillegg til bobiler og campingvogner av merket Dethleffs, er Camper®Vans og Urban 

Camper® også utviklet og produsert for merkevarene Pössl og Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av Thor Industries, verdens ledende produsent av 

fritidskjøretøyer med over 25 000 ansatte. Erwin Hymer Group samler produsenter av bobiler og 

campingvogner, spesialistspesialister samt leie- og finansieringstjenester under ett tak. Erwin 

Hymer Group inkluderer bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, 

Sunlight og Xplore, bobilutleiefirmaene Crossrent, McRent og rent easy, chassis-spesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera og reiseportalen freeontour. Ytterliger informasjon 

finner du under www.erwinhymergroup.com. 


