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Ikke uten  
familien!

Arist Dethleffs fant opp camping i 1931
For å kunne ha familien med seg på forretningsreiser, oppfant Arist Dethleffs den første campingvognen – og med den en helt ny  
ferieform. Med det gjør pisk- og skistavprodusenten et pionerarbeid for en suksesshistorie som fortsetter til i dag.

Ideen går i produksjon
Uansett hvor familien Dethleffs dukker opp med campingvog-
nen sin, blir kjøretøyet omgitt av nysgjerrige folk. Prototypen 
møter stor interesse og får stadig flere tilhengere. Ideen blir til 
en bedrift, og bedriften en hel fritids- og ferieindustri.

 ARIST DETHLEFFS GJORDE EN IDÉ OM TIL  
EN BEVEGELSE. HANS PIONERÅND LEVER  
VIDERE I DETHLEFFS OG HAR SIDEN DEN  
GANG INSPIRERT MILLIONER. 
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90 års erfaring,  
pålitelighet og service

Med pionerånd inn i fremtiden

Velkommen til 
Dethleffs-følelsen
Et Dethleffs fritidskjøretøy føles riktig 
fra første øyeblikk. Fordi kvaliteten på 
våre produkter er like riktig som pri-
sen. Med en service som gjør alt for 
å gi våre kunder unike ferieopplevel-
ser på hjul. Og en produktserie som 
tilbyr det riktige kjøretøyet for enhver 
livssituasjon og ethvert behov.

Vår fabrikk i Isny     im Allgäu er et av de mest mo-
derne produksjonsanleggene for fritidskjøretøyer i 
hele Europa og har alltid forpliktet seg til høyeste 
kvalitet. Mer enn 55 000 camper vans er allerede 
blitt utviklet og produsert her de siste 17 årene.

Mer enn 90 campingvogn-  
og bobilmodeller for  
unike ferieopplevelser  
på hjul.

30 ha 
Topp moderne 

produksjon
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Den første 
camper van 
som er en 
Dethleffs.
Vår verdenspremiere: Dethleffs presenterer sin første 
camper van under eget merke! I løpet av de siste 17 
årene er over 55 000 urban vans og camper vans blitt 
designet, utviklet og bygget på anlegget vårt i Isny.  
Nå ble det tid for vår egen.

Derfor har Dethleffs med sin mangeårige erfaring 
konstruert en camper van som vil inspirere deg med 
gjennomtenkte detaljer, en moderne atmosfære og en 
spesielt omfattende 90-års innredning – selvfølgelig  
i den velkjente Dethleffs-kvaliteten.  

Stol på den solide ekspertisen fra 90 års bygging av 
fritidskjøretøy, og gled deg til den første Dethleffs blant 
camper vans.
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Den sjenerøse markisen gir et skyggefullt sted. Og forteltlampe  
for den koselige atmosfæren.

Kabelforberedelser for solcellepaneler, 
ryggekamera, TV og SAT-tilkobling

Svarte alufelger gir Globetrailen din  
et sportslig preg.

Alt inkludert:  
Vårt 90-årsutstyr
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Luksuriøst utstyr i førerhuset også, skinnratt, 
kapteinstol med armlener og mye mer.

Radiatorgitter lakkert skinnende 
svart

Støtfanger lakkert i karosserifarge

90 l drivstofftank

Alt inkludert:  
Vårt 90-årsutstyr
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Når Dethleffs bygger en camper van, kan du stole på kvaliteten, atmosfæren og de gjennomtenkte løsningene. Ikke rart,  
for våre designere er campere og vet hva du ønsker deg.
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Din mobile stue

1 Stoffer av høy kvalitet, smakfulle fargekombinasjoner og solid  
utførelse gjør Globetrailen til en ekte Dethleffs. Rammevinduene er  
inkludert i 90-års-utgaven.

Lag mat (nesten) som hjemme. Plass og areal er optimalt utnyttet.  
Det store kjøleskapet er lett tilgjengelig fra utsiden og innsiden på  
grunn av døren med en åpningsvinkel på 180°. 

Overskapene gir god plass for utstyret ditt.

Stemningsbelysningen sørger for lys i skuffen og gir samtidig en varm  
atmosfære.



Den som er på farten vil ikke gi avkall på komfort. En optimal romutnyttelse og materialer  
av høy kvalitet sørger for ekte velvære på reiser. 

SOVE

Underveis hjemme.
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Standard overskap over bakdøren gir ekstra oppbevaringsplass  
og har stemningsbelysning.

Dobbeltseng og liggeplass i ett. Selvfølgelig med en ekte sam-
menleggbar lamellbunn. Stemningsbelysningen i overskapene 
sørger for en hyggelig atmosfære.
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Badet med foldedør utnytter effektivt det tilgjengelige 
rommet, og byr på bevegelsesfrihet og tilstrekkelig oppbeva-
ringsplass. For å dusje trekker du ganske enkelt dusjforhenget 
rundt om dusjkaret. Vannkranen kan du trekke ut så den blir til 
dusjhode. 

Det utvippbare vinduet sørger for god lufting og er utstyrt med 
myggnetting og mørkleggingsrullegardin. 

Den praktiske foldedøren ruller særdeles lett og stille. Dens 
største fordel er at ingen dør tar bort plass. Og spesielt ved 
matlaging er det veldig godt med mer rom å bevege seg på.

BAD MED FOLDEDØR

Romslig bad med  
praktisk inndeling.
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Overskapet på badet byr på rikelig med oppbevaringsplass 
– enten sikret med smarte gummibånd eller med speilskyve-
døren, som enkelt kan skyves ut til siden, uten å begrense 
takhøyden. 

Badet begeistrer med sin ekstra brede foldedør og gir en  
imponerende romfølelse.

Den uttrekkbare vannkranen blir på kort tid gjort om til en 
allsidig utedusj
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Denne ideen er like genial som den er enkel – bare drei 
bakveggen sammen med servanten og badet blir et full-
verdig dusjkabinett. Svingbadet er installert som standard 
i modellene 600 S og 640 S.

DRE I EBAD

Med en sving fra  
bad til dusj.
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Den tredimensjonalt utformede dreieveggen i halvt gjennomsiktig melkeglassoptikk sitter godt inntil bakveggen og tar 
nesten ingen plass bort. Med et enkelt grep blir den dreid sammen med servanten over toalettet. Resultatet er et helt 
plastkledd dusjkabinett med egen dusjarmatur. 

Bare genialt.

DREIEBAD   15



Dethleffs  
Globetrail.
Camper van.

Dethleffs Globetrail er mer enn bare en ombygd bybobil. 
Det er camper vanen din som du kan bo komfortabelt i, 
mens du er på farten. Gjennomtenkte detaljer viser deg 
hver dag, at våre designere vet hvordan man utnytter  
plassen optimalt og skaffer bo- og oppholdsarealer.
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18   HIGHLIGHTS
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På detaljene kjenner man igjen erfaringen fra 17 år med byg-
ging av camper vans. Dethleffs-ingeniørene bare vet hva som 
teller.

H IGHL IGHTS

Detaljene utgjør  
forskjellen.
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Standard sikringsmaljer sørger for en sikker transport. 
Om nødvendig også av vaskemaskiner. 

Har plass til mye – 84 l kjøleskapet med 3-stjerners fryserom.

Også i sokkelen er det plass til et oppbevaringsrom.

Den indirekte sokkelbelysningen sikrer en behagelig  
og trygg atmosfære, og fungerer samtidig også som  
inngangslys.

Den har ingen – den uttrekkbare glideskuffen har mye plass  
for småting.

Uttak for Schuko- og USB-tilkoblinger.

6

Enkeltsengene kan slås sammen separat. Dette skaper 
ekstra oppbevaringsplass.

Integrerte klesskap sørger for orden og beskytter 
klærne dine.

Sjenerøse, romslige, håndtaksfrie skuffer med manuell  
sentrallås holder alle kokeredskaper trygt på plass.
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Den som er  
på farten,  
skal føle seg 
trygg.
Mer enn 300 Dethleffs-forhandlere hjelper deg med 
kompetent rådgivning og fagkunnskap i det usannsynlige 
tilfellet. Og reservedelstjenesten sørger om natten for at de 
riktige reservedelene kommer til rett sted til rett tid. 

Dethleffs kunder har verdsatt denne enestående servicen  
i flere tiår. Fordi vi alltid har tatt kundeservice bokstavelig. 
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Med det innovative foldetaket vårt kan du utvide bodelen med et ekstra soverom i første etasje –  
med sensasjonell panoramautsikt. 
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IND IV IDUELT UTST YR

Slik blir Globetrailen egnet for familier.

1 2

2 5

3

1 4Den praktiske svanehalslampen leder lyset akkurat dit hvor 
du trenger det. Den er utstyrt med økonomisk LED-teknologi 
og lader mobiltelefoner og lignende fra en USB-ladekontakt.

Også det er mulig – fri utsikt til stjernehimmelen og samti-
dig helt beskyttet med et fint myggnett, som også lar deg 
føle den kjølige kveldsluften. 

Det store panorama-takvinduet bringer lys og luft inn i det 
øvre rommet, og det er selvfølgelig utstyrt med mørkleg-
gings- og myggbeskyttelsesgardin.

Sov godt! Den 6 cm tykke kaldskumsmadrassen av høy 
kvalitet har en vaktstørrelse på 209 x 143 cm. Optimalt  
tilpassede lameller i ekte tre fungerer som fjæring og 
sørger også for ventilasjon av madrassen. 

Teltbelgen på det sammenleggbare taket tillater forskjellige 
blendingsmoduser: fra helt lukket til den åpne kabriolet- 
versjonen (se bilde 5).
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24   TILBEHØR

T I LBEHØR

Skal det være  
noe mer?
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Termoisolering for bakdørene. Holder varmen inne og kulden ute. 
Eller omvendt.

Myggnetting for bakdørene. Gir varig beskyttelse mot  
ubudent besøk.

Teleskopstigen er stabil med de valgfrie gekkoføttene  
og forenkler utendørs bruk.

Solbeskyttelsesmatte for front- og sidevinduene

Dethleffs multimediapakke: ZENEC Z-E3766EHG  
navigasjonsenhet inkludert navigasjonsprogramvare for  
camper vans og passende ryggekamera.

Annet tilbehør for Globetrailen din finner du online på  
www.dethleffs-original-zubehoer.com/en

Teppet i førerhuset passer perfekt og skaper en hyggelig 
hjemmekoselig atmosfære.

Instrumentbord-dekselet med isolasjonsfunksjon beskytter 
dashbordet mot skadelige UV-stråler om sommeren og 
holder på varmen om vinteren.

Dethleffs originalt tilbehør tilbyr deg perfekt passende tilbehør 
til Globetrailen din, samt smarte campingdingser. Tilpass kjøre-
tøyet ditt perfekt til dine personlige ønsker, slik at du føler deg 
helt hjemme på turen.

Blanke svartlakkerte 18" aluminiumsfelger gir Globetrailen din 
et individuelt preg. 

Med spillvannsslangesettet unngår du irriterende manøvre-
ring ved tømming.
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Design

Hvit (standard)

 Artense-grå-metallic

Lanzarote grå

Brilliant-svart-metallic

Campovolo grå

Møbeltrekk tofarget Møbelinnredning 90-års-utgave felger

Stoffkombinasjon Camino
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     -års utstyr

Jubileums-utstyrsfordeler 600 640

16-tommers alufelger  

90 l dieseltank  

Lakkerte støtfangere i karosserifarge  

Radiatorgrill blanksvart  

Svart glideplate  

Skinnratt og -girknott, Techno trim  

LED-kjørelys  

Lysramme svart  

Forteltlampe  

Markise  

Rammevindu med doble vinduer med myggnetting og  
mørkleggingsrullegardiner i kjøkken og sittegruppe  

Kapteinstol inkl. 2 armlener; høydejusterbart passasjersete  

Utvippbart vindu bak til høyre, vindu på badet  

DAB takantenne med høyttalere, klargjort for solcellemoduler og TV,  
SAT-tilkobling, TV-brakett  

Kabelklargjøring for ryggekamera  

Overskap med stemningsbelysning  

Bordplate kan roteres  

1 dobbel USB-kontakt til venstre i fronten  

Det komplette standardutstyret finner du i tekniske data eller på: www.dethleffs.no/globetrail



Chassis-valg

28   CHASSIS

Globetrailen er basert på Fiat Ducato, Citroen Jumper og Peugeot Boxer. Utvalget av chassis har ingen innvirkning på  
interiørdesignet – dette er identisk for alle 3 variantene.

Forskjellene gjelder:
• radiatorgrilldesignet
• utformingen av instrumentbordet 
• de tekniske spesifikasjonene når det gjelder motorer, chassis-utstyr og assistansesystemer. 

Det respektive kjøretøyutstyret finner du i Globetrail tekniske data og på www.dethleffs.no/globetrail.

Globetrail Fiat Ducato

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Peugeot Boxer



Planløsning
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Tilgjengeligheten av chassis og modeller er foreløpig ikke garantert til enhver tid.  
Spør din Dethleffs Globetrail-forhandler om råd! 

640 640 S600 600 S

!
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Noen av illustrasjonene i denne katalogen viser dekorative elementer 
som ikke er inkludert i leveringsomfanget, samt tilleggsutstyr og tilbe-
hør som medfører ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske 
data, utstyr og priser i den separate prislisten. Eller spør gjerne med en 
gang Dethleffs-forhandleren din. Fargeavvik kan forekomme på grunn 
av trykkprosessen eller forskjellige utskriftsenheter.

Din Dethleffs-forhandler.


