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Ikke uten 
familien!

Arist Dethleffs oppfant campinglivet 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 camping-
vognen sin, blir kjøretøyet omgitt av nysgjerrige folk. Prototy-
pen 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.

30 ha
Topp moderne 

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



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. I løpet av de siste 
17 årene er over 55 000 urban camper 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 mange års erfaring,  
bygget en camper van som vil inspirere deg med  
gjennomtenkte detaljer, en moderne atmosfære og  
et spesielt omfattende 90-års jubileumsutstyr –  
selvfølgelig i den velkjente Dethleffs-kvaliteten.  

Stol på den samlede ekspertisen fra over 90 år med 
bygging av fritidskjøretøyer, og se frem til den nyeste 
Dethleffs blant camper vans – Globetrail basert på Ford. 
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Kjøreklar takket være omfattende  
90-års jubileumsutstyr.
Den ekstra brede markisen gir et skyggefullt sted og strekker seg  
utover den åpne skyvedøren.

Kabelforberedelser for solcellepaneler, 
ryggekamera, TV og SAT-tilkobling

Svarte lettmetallfelger gir Globetrailen din et  
sporty preg. 18"-felgene er tilgjengelige via Dethleffs  
originale tilbehør (tilleggsutstyr).

6   GLOBETRAIL



Kjøreklar takket være omfattende  
90-års jubileumsutstyr.

Luksuriøst utstyr også i førerhuset: tofarget 
instrumentbord, skinnratt, cruise control, 
drikkeholdere (og mye mer)

Oppvarmbare og elektrisk innstillbare sidespeil.

Frontstøtfanger lakkert i karosserifarge
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I Globetrailen kan du stole på den vante kvaliteten, koselig atmosfære og gjennomtenkte boløsninger fra Dethleffs.  
Fordi våre designere er campere og kjenner dine ønsker.
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Ditt hjem på reisen.

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

Lag mat (nesten) som hjemme, plassen og arealet er utnyttet 
optimalt. Det høyt plasserte kjøleskapet (84 l) inkl. fryserommet 
er smart integrert og ergonomisk tilgjengelig.

De håndtaksløse skuffene gir rikelig med oppbevaringsplass 
og kan enkelt åpnes både fra innsiden og fra utsiden.

Komfortabel benkeplate som kan utvides med den stabile, 
utfellbare benkeplaten.
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Den som er på farten vil ikke gi avkall på komfort. En komfortabel, romslig seng laget av  
materialer av høy kvalitet, sørger for ekte avslapning.

SOVE

Sov godt.
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Dobbeltseng og liggeplass i ett. Med integrerte spotlys som 
enkelt kan slås av og på med berøring. 

De ergonomiske skivefjærene av høy kvalitet tilpasser seg 
individuelt og presist til ryggraden. Lamellbunnen er selv-
følgelig sammenleggbar for enkel omvandling fra seng til 
oppbevaringsplass.

Sittegruppen kan gjøres om for å lage en ny seng med en  
liggeflate på 168x101/78 cm.

Enkeltsengsbruk er mulig, – selv når den romslige dusjen er  
ferdig satt opp, kan sengen uten problemer brukes som  
enkeltsengsvariant med stor liggeflate.
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Det romslige badet på siden blir med noen få, enkle grep til en romslig, lysfylt dusjoase med bekvem ståhøyde.  
I stedet for irriterende dører sørger en praktisk rullegardindør for privatsfære. Den foldbare ruten med frostet glass-utseende  
slipper inn dagslys.

BAD

Innovativt komfortbad
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Innovativt komfortbad med en bredde på 1,41 m – med  
raffinert ombyggingsmulighet.

Stilig hotellpreg: Den gjennomskinnelige dreieveggen med et 
frostet glass-utseende sørger for naturlig lys på badet.

Romslig baderomsskap som sørger for at innholdet ikke faller 
ut og skyvespeil samt rammevindu for optimal ventilasjon  
(90-års jubileumsutstyr).
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En enkel ombygging av sengen frigjør plass til den romslige, 
lysfylte dusjen.

Plassen utnyttes perfekt takket være den dreibare, frostet glass-dusjdøren 
med dusjkar under den bakre sengen.

BAD

Forfriskende annerledes
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Ren bevegelsesfrihet i bodelen og på badet takket være muligheten til å 
ombygge dusjen.

Dusj komfortabelt på et fantastisk område på 87 x 47 cm. 
Multifunksjonell rullegardindør: etter ønske skiller den bodelen og badet 
fra hverandre. Brukes den opprullet, får du en fantastisk fin, åpen bodel.
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I Globetrail er det nedlagt 17 års erfaring med å bygge  
camper vans og mange smarte detaljer. 

H IGHL IGHTS

Smart integrert
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Enten det trengs skuffer for campingutstyr eller plass 
for sykkelen, – under sengen skjuler det seg rikelig med 
oppbevaringsplass. 

Rommer mye, – ergonomisk plassert 84 l kjøleskap 
inkl. fryserom.

Elegant og moderne: de håndtaksløse overskapene i Globetrail, 
med skrå kanter og dimbar belysning (90-års jubileumsutstyr).

Bytt gassflasker ryggvennlig og enkelt takket være praktisk 
uttrekk (tilleggsutstyr).

Fjernindikering ved siden av kontrollpanelet. Viser når 
gassflasken er tom. Omstilling fra sommer- til vinterdrift.

6

Enorm romfølelse takket være den eksklusive, moderne front-
konstruksjonen som strekker seg fra sittegruppen til førerhuset.

Trinnløs bodel uten snublefeller, i stedet rikelig med oppbe-
varingsplass i dobbeltgulvet. Alle kabler og ledninger legges 
i dobbeltgulvet og er derfor også beskyttet mot kulde.

Enda bedre: de integrerte spotlysene kan slås av og på 
ved berøring.
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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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Design
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Camino Tredekor

16" lettmetallfelger i svart  
(90-års jubileumsutstyr)

  
Stoffkombinasjon Camino
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Frosthvit (standard) Magnetisk grå metallic (tilvalg)

Obsidian svart metallic (tilvalg)Grå matt (tilvalg)



Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 • 7100 Vejle - Danmark 
www.dethleffs.no

08.22

Din Dethleffs-forhandler.

Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. 
Vi gjør oppmerksom på at bildene i denne katalogen tildels viser dekor-
asjonselementer som ikke inngår i leveransen, samt tilleggsutstyr og 
tilbehør som medfører ekstra kostnader. Din Dethleffs-forhandler vil gi deg 
informasjon om teknologi, utstyr og priser. Fargeavvik er mulig på grunn av 
trykkprosessen.


