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90 års erfaring,  
pålitelighet og service

Med pionerånd inn i fremtiden

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.

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.



Globevan,
den nye
vennen av
familien.
Globevan er Dethleffs første modell i det nye segmentet 
urban camper. Kompakte biler som både overbeviser i 
hverdagen og på campingturer. Den er rett og slett en 
Dethleffs til hverdagsbruk.

Dethleffs har utviklet og bygget urban campers og 
camper vans i 17 år. I løpet av alle disse årene har vi 
bygget over 55 000 kjøretøy. Denne erfaringen var til 
stor hjelp da vi utviklet Globevan.

Gjennomtenkte detaljer og fleksible løsninger til
hverdags- og fritidsbruk – selvsagt i den
vante Dethleffs-kvaliteten. Gled deg til den
nye urban camper-modellen fra Dethleffs.
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Globevan.
En Dethleffs til hverdagsbruk.

Takrails på begge sider

Hevetak med panoramafunksjon og to soveplasser

Ryggekamera og hengerfeste

16" lettmetallfelger

130 hk 6-trinns manuell girkasse

Bi-xenon-frontlykter ved Camp Two-utførelse

Støtfangere og sidespeil lakkert i karosserifarge
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70 l drivstofftank

Omfattende 
standard- 

utstyr
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Lange reiser og daglige byturer. De som bruker bilen mye, er ekstra opptatt av moderne sikkerhets- og assistensystemer samt 
komfortabelt utstyr. Dethleffs Globevan overbeviser med omfattende standardutstyr.     

Komfort og sikkerhet

1

1

3
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Integrert betjeningsfelt og fjernstyring av lyd på rattet, 
kjørefeltassistent med tretthetsvarsling og fjernlysassis-
tent, nødbremseforsterker inkl. nødbremselys, bakke-
startassistent, Park-Pilot-system foran og bak.

Betjeningspanel og ladenivåindikator for bodelsbatteriet, 
diesel-motorvarme

Ford-lydsystem med DAB+, ryggekamera med bildeover-
føring av kjørebanen bak bilen i multifunksjonsdisplayet, 
klimaanlegg inkl. støv- og pollenfilter.

Ekstra USB-tilkoblinger, 12 V- og 230 V-kontakter sørger 
alltid for nok energi.

UTST YR
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Oppholdsrom eller soverom med fire soveplasser og en herlig bred 
liggeflate for turer med familie og venner.

Plassbesparende 
løsninger

1 Sove/sitte-benken og de dreibare forsetene fungerer som en romslig 
bodel med ståhøyde.

Sove/sitte-benken kan flyttes ved hjelp av Airline skinnesystemet. Ligge-
flaten med en bredde på hele 140 cm setter en ny standard.

To oppbevaringsbokser som er festet med fingerskruer gir masser av 
plass til alt som må være lett å få tak i, og de kan dessuten brukes som 
krakker utenfor bilen.

INTER IØR

1



Globevan.
Nok av plass
uansett hobby.
Fleksible bruksmuligheter gjør Globevan til en svært fleksibel 
bil. Gjennomtenkte detaljer er et tydelig bevis på at desig-
nerne våre vet hvordan de skal utnytte plassen best mulig.
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Fleksibel og med mange bruksområder. To til fire sitteplasser til hverdagsbruk eller masse plass til hobbyer og flytting.

Fire – tre– to i én

2 Toseter: Sovebenken er lett å ta ut. Da blir det god plass til 
oppbevaring og plasskrevende hobbyer.

Fireseters: Dette er standardløsningen. Fire 
sitteplasser og fire soveplasser.

INTER IØR

1 2
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Bli værende der det er finest. Enten det er snakk om en dagstur som plutselig blir en overnatting, om en helg som er alt for fin til 
byliv, eller en etterlengtet tur sørover, sørger gjennomtenkte løsninger for avslappede øyeblikk.

SØVN, M ATL AG ING OG DUSJ ING

Hjemme overalt.
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En uttrekkbar gasskoketopp i hekken – med piezo-
elektrisk tenning. Koketoppen har en plassbesparende 
oppbevaringsløsning og er når som helst klar hvis du vil 
lage deg kaffe, te eller herlige måltider.

Under sovebenkforlengelsen er det masse plass til 
bagasje, handleposer og alt man vil ha med seg.

En stor kompressorkjøleboks (kjøl og frys) på 32 liter 
kan også brukes utenfor bilen ved hjelp av adapter-
platen. Alternativt er det plass til to oppbevarings-
bokser.

Den utvendige dusjen med tank på 16 l er ikke noe 
man ser hver dag i dette segmentet, men den er 
ekstremt praktisk.

Et 95 Ah bodelsbatteri og en gassflaske på 1,8 kg 
sørger for uavhengig campingglede samtidig som de 
oppbevares på en plassbesparende måte.

Et campingbord med tre ben har fått plass i veggkled-
ningen på høyre side. Det gjør oppholdsrommet til et 
spiserom i en håndvending. Eller hva med å bruke det 
der utsikten er aller finest?

1
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Trail-utstyr – 
for turer utenfor 
allfarvei.
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Markant
utseende.
Praktisk
utstyr.
I tillegg til mange designmessige særtrekk overbeviser 
Globevan Trail One- og Trail Two-varianten med en ekstra 
skyvedør og en mekanisk differensialsperre på forakselen. 

For alle som drar på tur også utenfor asfalterte veier.
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UTST YR

Utstyr til Trail. 
Hverdagen kan være røff. Akkurat som Globevan Trail One og Trail Two.
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To skyvedører med stigtrinn på høyre og venstre side. 
Beskyttelse og komfortabel innstigning.

Støtfanger foran og bak i mørk kontrastfarge.

Mørk radiatorgrill i Trail-design med markant Ford-logo.

Trail-klistremerker på høyre og venstre
side av bilen og på bakluken.

Svarte 16-tommers lettmetallfelger med et karakteristisk 
utseende.
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Skal det være 
noe mer?
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Et ekstra bagasjenett under taket utnytter all tilgjengelig plass 
optimalt.

Hekkvesken er rett og slett et skap laget av stoff. En rekke 
oppbevaringsrom og integrert mørkleggingsgardin til bakru-
ten gjør dette originale tilbehøret ekstra allsidig. Når vesken 
ikke brukes, kan den slås sammen og bli helt flat.

6

8

Dethleffs originalt tilbehør har tilbehør som passer perfekt til Globevan, samt smart campingutstyr. 
Tilpass kjøretøyet ditt perfekt til dine personlige ønsker, slik at du føler deg helt hjemme på turen.

Markise med holder for solrike dager.

4

5

6

7

8

Overmadrass for den nedre liggeflaten. 
Mer komfort for rolige netter.

Surrekroker holder lasten der den skal være.

Takstativsystemet består av en grunnskinne og et takstativ. For 
opptil 50 kg ekstra last.

Sykkelholder til tilhengerfestet. Her er det plass til fire sykler 
(ekstrautstyr).

Annet tilbehør til Globevan finner du online på
www.shop.dethleffs.de/original-parts

Varmeisolasjon og mørkleggingsgardiner for hele bilen. 
Skjermer for innsyn og gir behagelig temperatur.
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Dethleffs  
partnernettverk.
Nært og
personlig.
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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. 



Design
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Frosthvit

Frosthvit

Magnetisk grå metallic

Sølv metallic

Dekor Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Møbeldekor Trekk



Erwin Hymer Group Nord ApS 
Edisonvej 5 • DK 7100 Vejle 
www.dethleffs.no
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Din Dethleffs-forhandler. Det tas forbehold om tekniske endringer og feil. Vi gjør opp-
merksom på at bildene i denne katalogen delvis viser deko-
rasjonselementer som ikke inngår i leveransen, eller alternativ 
innredning eller tilleggsutstyr som medfører ekstra kostnader. 
Du finner opplysninger om tekniske specifikasjoner, utstyr og 
priser i tekniske data. 




