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Velkommen

… til Dethleffs. Det er fantastisk å være på tur. Du får se nye steder, skaf-
fer deg nye venner og tilbringer tid med familien. Og du kan komme tett 
innpå naturen. Med en campingvogn fra Dethleffs, blir opplevelsen til noe 
helt spesielt. Oppdag hva det vil så å reise med en Dethleffs campingvogn. 
Bli med!

I tillegg til informasjonen i denne katalogen, kan du finne mye annen 
informasjon i bilder og opplysninger om kjøretøyene online på internett, 
så vel som i de trykte, separate tekniske data og prislister.

Du finner også alltid siste nytt i fellesskapene våre:

På Internett I prislisten

Online-video

Bildene på de neste sidene viser til dels  
ekstrautstyr som fås mot et pristillegg.



C’JOY – 
L ITE FORMAT, 
STOR GLEDE

C’GO & C’GO UP – 
CAMPINGVOGN 
TO GO

CAMPER – 
FAMILIE- 
CAMPINGVOGNEN

NOMAD – 
ERFARING  
LØNNER SEG

EXCLUSIV – 
5-STJERNERS 
CAMPINGLIV

C’JOY
Lavere vekt, lavere pris, ren 
campingglede. Den har alt du 
trenger for å oppleve frihet i  
ferien.

C’GO
Moderne, forfriskende og klar 
for tur. Den har et stort utvalg 
av planløsninger til alle behov.

CAMPER
Mange ulike planløsninger med  
køyesenger og masse opp-
bevaringsrom gjør den til en 
ideell følgesvenn for familier.

NOMAD
Elegant interiør og omfattende 
standardutstyr gjør den perfekt 
for alle som stiller høye krav.

EXCLUSIV
Ut i naturen med stil og uten 
å gå på kompromiss med 
komforten.

SIDE 6 SIDE 20 SIDE 36 SIDE 50 SIDE 64

Dethleffs  
campingvognfamilie
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FAMILIE  
OG VENNER

EN VENN AV FAMILIEN
Dette gjør Dethleffs til en venn 
av familien.

I GODE HENDER
En pålitelig og real partner.

SIDE 78 SIDE 82 SIDE 88

PÅLITELIGHET 
OG SERVICE

COCO
Herlig romfølelse og koselig 
interiør. Lys, vennlig, komfor-
tabel, multifunksjonell og med 
lav vekt.

COCO – 
BEGEISTRER  
MED LAV VEKT 
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På tur i bella Italia: Her står la dolce vita på programmet 
sammen med uberørt natur som er perfekt for fjell- og 
vannsport. Om kvelden møtes alle til «passeggiata», 
det vil si en kveldstur på strandpromenaden, eller 
gjennom smale, krokete gater. Italia er rett og slett 
noe helt for seg selv.
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 ª  En perfekt første campingvogn: svært  
rimelig å anskaffe, og med alt du trenger

 ª  Du trenger ikke være redd for smale passasjer: 
En av de smaleste campingvognene i sin klasse 
med bredde på 2,12 m

 ª  Lav vekt: så lett at den kan trekkes med vanlig  
førerkort klasse B (avhengig av trekkjøretøy)

 ª  Tåler plutselige væromslag: tak, front og hekk i  
holdbar GFK

 ª  Ikke gi avkall på noe: med mye oppbevaringsrom og  
høy nyttelast får du med deg alt du trenger

PLUSSPUNKTER

Jeg pakker sykkelen og setter kursen mot Gardasjøen. Det er 
en perfekt langhelg for meg. c’joy passer godt til meg, for den 
lille, kompakte campingvognen er lett å få med over Alpene og 
gjennom smale italienske gater – og det holder med «vanlig» 
førerkort. Den leveres uten unødvendig krimskrams, men likevel 
har den alt jeg trenger. 

Marcus Hengge • markedsføring, toppturentusiast
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Lite format, 
stor glede

Lavere vekt, lavere pris, ren campingglede. c’joy har alt du trenger for å oppleve frihet i 
ferien. Takket være kompakte mål og lav vekt er den også egnet for mindre personbiler. 
Avhengig av trekkjøretøy kan den kjøres med vanlig førerkort klasse B. Likevel har den 
nok av plass til to eller flere personer. Og prisen er det ikke noe å si på. Her ligger alt til 
rette for en fin ferie.
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Fyll drivstoff med glede. c’joy er en lettvekts-campingvogn på under 
1000 kg. Det er lett å se på drivstoffregningen

Helt utrolig smal! Med bredde på 2,12 m er c’joy en av de smaleste  
campingvognene i sin klasse. Den forserer trange passasjer enkelt og greit 
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K JØKKEN

Pasta bolognese 
alla mamma

Et lite kjøkken for stor matglede. Kokeapparatet har tre bluss, vasken er i rustfritt stål og  
kjøkkenet har et stort oppbevaringsrom • 420 QSH | Portobello
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Denne c’joy-varianten er perfekt til en tur for to. Etter desserten blir det oppdagelsesferd i byen • 410 QL | Portobello
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BODEL

Ekte  
feriefølelse

Den praktiske sittegruppen lar seg enkelt bygge om til en liggeflate med få grep  
• 410 QL | Portobello

Spis frokost i den hyggelige sittegruppen og merk hvordan humøret stiger. En perfekt oppladning 
til en vellykket feriedag • 460 LE | Portobello
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Ikke gi avkall på noe når du er på ferie. c’joy har masser av plass til feriegarderoben og alt man må ha med seg på ferie. Klesskapet og de mange oppbevaringsrommene gjør det lett å holde  
campingvognen ryddig, og med opptil syv soveplasser er c’joy et perfekt førstegangskjøp for familier • 480 QLK | Clipper
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SOVEROM

Slapp av

Slapp av og la morgensolen vekke deg. De to enkeltsengene kan bygges om til en stor dobbeltseng med få håndgrep 
• 460 LE | Portobello

Køyesengen bak i c’joy kan fås med opptil tre senger (ekstrautstyr)  
• 480 QLK | Clipper
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BAD

Forfriskende

Du trenger ikke å gi avkall på badet i c’joy. Her kan du unne deg en  
forfriskende start på dagen • 410 QL | Portobello
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Utvalg av 
stoffkombinasjoner

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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c’joy 460 LE | Portobello
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Mange 
valgmuligheter

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/cjoy

og i den separate prislisten

Hamret, hvit (standard)
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410 QL

3 soveplasser

420 QSH

3 soveplasser

460 LE

3 soveplasser

480 QLK

7 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, 3. køyeseng (ekstrautstyr) og annet ekstrautstyr.

Kompakt, rimelig  

og plass til opptil  

7 personer!
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Gresshoppene spiller, det blåser en varm vind og luften 
fylles med duften av Adriaterhavet. I Kroatia strekker 
kysten seg så langt du kan se. Det er øyer i fleng, høye 
fjell, grønne landskap og klippe- og grusstrender.
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 ª  Noe som passer for alle: et stort utvalg plan-
løsninger, både for store og små familier

 ª  Flott utseende: stilig, moderne interiørdesign og 
fargeglade setetrekk som kan velges fritt etter 
egen smak

 ª  Tåler plutselige væromslag: tak, front og hekk i 
holdbar GFK

 ª  Ingenting må bli igjen: med mye oppbevaringsrom og 
høy nyttelast får du med deg alt du trenger

 ª  Lav vekt: så lett at den kan trekkes med 
vanlig førerkort klasse B (avhengig av trekkjøretøy)

PLUSSPUNKTER

Oppbevaringsrom er det aller viktigste for meg når jeg skal på 
ferie. Det er grunnen til at c’go overbeviste meg med én gang. 
Med alle de praktiske rommene og skuffene er det ingen i fami-
lien som trenger å gi avkall på yndlingsleken eller sportsutstyret 
sitt. Dessuten tar den mobile ferieleiligheten seg ekstra godt ut,  
og den har en familievennlig pris. 

Stefanie Koller • markedsføring, lidenskapelig campingturist
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Campingvogn  
to go

c’go gjør det fristende å pakke sakene og legge ut på tur. Den har et moderne og stilig  
utseende, kan leveres med fire spreke stoffkombinasjoner og har et stort utvalg av 
planløsninger, fra små og kompakte til romslige familie-campingvogner. Det gjør c’go  
til en ideell følgesvenn som er ekstra populær blant unge par og små familier. Da passer 
det godt at campingvognen også fås til en attraktiv pris. Når reiser vi?
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c’go er kjennetegnet av lekende lett håndtering og sikkerhet for hele  
familien takket være Dethleffs sikkerhetskomponenter. De er til hjelp  
i farlige situasjoner og gir bedre kjøreegenskaper. Enda mer sikkerhet  
får du med sikkerhet-to-go-pakken (ekstrautstyr)

Hvis dere finner et sted alle liker, er det bare å bli værende.  
Med Autark-pakken (ekstrautstyr) til c’go kan eventyret begynne

23

C’
G

O



K JØKKEN

Matlaging for  
hele familien

c’go har kokeapparat med tre bluss og vask. Kjøleskapet har fryserom til en ekstra porsjon is  
på ferien • 495 QSK | Blue Lagoon
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Matlaging for  
hele familien

Rikelig med plass til kjøkken. Romslige overskap og sjenerøse skuffer med softclose-system gjør at du får plass til det meste på kjøkkenet i c’go • 495 FR | Sunshine
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BODEL

Ubegrenset  
hygge

Vil dere sitte sammen rundt bordet, eller vil dere ha en ekstra soveplass? Den fleksible sittegruppen kan bygges om raskt 
og enkelt • 495 QSK | Blue Lagoon

Fargeglad avslapning er ikke noe problem i denne sittegruppen  
• 495 QSK | Green Paradise
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En romslig rundsittegruppe og masser av oppbevaringsrom, tilgjengelig i fire ulike stoffkombinasjoner • 495 FR | Sunshine
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SOVEROM

Hygge med  
utsikt

Alle planløsningene i c’go har mange vinduer som gir perfekt utsikt. Ved sengene i fronten 
har du fritt valg mellom et stort vindu eller en privat kosekrok uten vindu (ekstrautstyr).

c’go kan fås i tre ulike planløsninger med barnesenger. Og hvis dere trenger  
mer plass, kan dere bestille 3. køye • 495 QSK | Blue Lagoon
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BAD

En frisk start  
på dagen

Ren på et blunk. Alle planløsningene i c’go kan fås med dusjutstyr som 
ekstrautstyr

Komfortabelt baderom takket være det åpne vaskeområdet med stort speil • 495 FR | Sunshine
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Den koselige liggeplassen er enkel å trekke ned og nås via en stige • 525 KR | Blue LagoonSenkesengen forsvinner opp under taket med bare et håndgrep.  
Da gjøres soveplassen om til en sittegruppe • 525 KR | Blue Lagoon

nye c’go up
Opp med sengene – 
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 Når senkesengen er på plass under taket, blir det liv i c’go up. Hvis været er dårlig, fortsetter 

leken i et eget barneområde• 525 KR | Blue Lagoon

c’go har kompakte mål, men likevel plass til opptil 7 komfortable soveplasser:  
koselige køyesenger til barna, og en komfortabel senkeseng (200 x 140 cm) til de voksne.  
Og hvis det ikke er nok, er det bare å trylle frem to ekstra soveplasser i den ombygde  
sittegruppen • 525 KR | Blue Lagoon

208 cm
Innvendig ståhøyde

Plass 
til opptil 7 personer
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Utvalg av 
stoffkombinasjoner

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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c’go 495 QSK | Blue Lagoon
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Mange 
valgmuligheter
Hamret, hvit (standard)

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/cgo

og i den separate prislisten
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Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, 3. køyeseng (ekstrautstyr) og annet ekstrautstyr.

c’go up, hamret, hvit (standard)

415 QL

3 soveplasser 3 soveplasser

430 QS 475 EL

3 soveplasser

475 FR

4 soveplasser

495 FR

4 soveplasser

495 QSK

6 soveplasser

525 KR

7 soveplasser

465 KR

6 soveplasser

565 FMK

6 soveplasser

535 QSK

6 soveplasser

515 RE

4 soveplasser
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Enger som lyser gult av løvetann og  
duften av blomster, gress og urter gir  
deg lyst til å bli litt lenger. Sammen  
med klangen fra kubjeller gjør det 
Allgäu til et perfekt sted der hele  
familien kan slappe av.
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 ª  Plass til alle barna: stort utvalg av  
familieplanløsninger med køyesenger

 ª  På den sikre siden: forbilledlig  
Dethleffs-sikkerhetsutstyr

 ª  Høy standard: klar til start med én gang  
takket være omfattende standardutstyr

 ª  Moderne interiør: tre tidløse  
stoffkombinasjoner å velge mellom

 ª  Tilfredsstiller alle krav: også til korte reisecampingvogner 
med total lengde på under 7 m

PLUSSPUNKTER

Jeg synes det er så romantisk at Arist Dethleffs oppfant campingvognen fordi han 
ville ta med seg familien på forretningsreiser. Man merker at det ligger mye  
kjærlighet og erfaring bak Camper. Det er ingen andre steder man finner like  
mange familievennlige planløsninger. Hvert år tester vi en av dem grundig og  
gir tilbakemelding til kollegaene våre. 

Anita Lorenscheit • presse og sociale medier, energibunt og familiesjef
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Sann  
feriekjærlighet

Camper har omfattende standardutstyr og masse oppbevaringsrom. Dessuten er det et 
stort utvalg av planløsninger med køyesenger og korte reisecampingvogner. Alt dette gjør 
Camper en perfekt campingvogn for eventyrlystne campingturister. Sikkerhetsutstyret som 
leveres som standard, sørger for reiseglede uten bekymringer. Det er mange moderne 
sikkerhets- komponenter som bidrar til den høye sikkerheten, som merkechassis av høy 
kvalitet, støtdempere og sikkerhetskobling. Det er også montert en selvjusterende premi-
umbrems. Den sørger for kort bremselengde og er en stor sikkerhetsmessig fordel. 
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Camper har alt du trenger for at du skal kunne starte ferieturen umiddelbart Den leveres med varmtvannsforsyning, myggnettingdør, stor panoramatakluke  
og robust GFK-tak – i Camper får du rett og slett mer for pengene
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K JØKKEN

Praktisk  
feriekjøkken

Praktisk kjøkken med store skuffer og uttrekksskap • 550 ESK | Catania

Her blir både store og små campingturis-
ter gode og mette. På tre kokebluss med 
elektrisk tenning er det lett å lage gode 
retter også til store familier.

De friske ingrediensene oppbevares i 
det store kjøleskapet. Flasker og krydder 
får plass i det praktiske uttrekksskapet. 
Servise, gryter og panner passer perfekt 
i de romslige skuffene. Dessuten leveres 
Camper med varmtvannsforsyning som 
standard. 
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Her står familievennlige løsninger i sentrum. Camper har et stort utvalg av planløsninger med køyesenger. De fleste modellene kan leveres med en tredje køyeseng som ekstrautstyr  
• 550 ESK | Catania
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BODEL

Ekte feriefølelse Interiøret i Camper får hjertet til å banke litt ekstra. Det er preget av gjennomtenkte, praktiske 
løsninger og tilfredstiller mange ulike behov. Masse oppbevaringsrom gjør den perfekt for alle 
som liker aktive ferier. Den har også masse plass til familier og gjester som kommer innom. Da 
kan sittegruppen forvandles til en koselig dobbeltseng ved hjelp av det lettbetjente søylebord-
benet med heve-senke-funksjon. De som trenger enda mer plass, burde ta en titt på XL-variantene 
av Camper: De store modellene med tandemaksel, bredde på 2,5 m og lengde på over 8 m 
(f.eks. 730 FKR) har komfort og bevegelsesfrihet som en ferieleilighet på hjul.
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Det praktiske søylebordbenet med heve-senke-funksjon gir god plass til bena i sittegruppen. Ombygging til seng går også enkelt og greit • 540 QMK | Cosmo

43

CA
M

PE
R



SOVEROM

En venn av familien Camper kan leveres i mange familievennlige planløsninger med egne barnerom og store 
stabile køyesenger med behagelige 7-soners madrasser i klimaregulerende materiale.  
Køyesengene kan belastes med opptil 80 kg, og egner seg også for store campingturister. 
De nedre køyesengene kan vippes opp for å gi mer plass (untatt ved ekstrautstyret 3. køyeseng 
og i modellen 730 FKR). Når køyesengene er montert på langs, kan den ekstra plassen 
brukes til et stort «lekeområde», og når køyesengene er montert på tvers bak i camping-
vognen, er det plass til en stor garasje bak til store, uhåndterlige gjenstander. 

De behagelige enkeltsengene kan raskt og enkelt utvides til en 
enorm dobbeltseng (ekstrautstyr) • 550 ESK | Catania

Perfekt for store familier: Istedenfor sittegruppe kan  
campingvognen fås med en ekstra køyeseng med 2 køyer 
(ekstrautstyr) • 730 FKR | Bolivia

Er det ikke nok med to køyesenger? Det kan leveres en 
tredje køyeseng som ekstrautstyr • 540 QMK | Cosmo
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BAD

Velværeoase

Camper har et romslig bad med nok av plass til vask og påkledning • 540 QMK | Cosmo Like ved siden av den store sengen finner du velværeområdet: et toalettrom 
med dusj i alternativ utførelse (standard i Norge, hvor mulig) • 730 FKR | Bolivia
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Utvalg av 
stoffkombinasjoner

Rosario Cherry

Bolivia Catania Cosmo
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Camper 500 QSK | Cosmo
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Mange 
valgmuligheter
Hammerslag, hvit (standard)

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/camper

og i den separate prislisten
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Glatte plater, sølv metallicGlatte plater, hvite 

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, 3. køyeseng (ekstrautstyr) og annet ekstrautstyr.

550 ESK

6 soveplasser

460 EL

3 soveplasser

470 ER

3 soveplasser

530 FSK

6 soveplasser

560 FMK

6 soveplasser

650 FMK

6 soveplasser

730 FKR

8 soveplasser

740 RFK

7 soveplasser

470 FR

4 soveplasser

500 QSK

6 soveplasser

510 ER

4 soveplasser

540 QMK

6 soveplasser
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Uendelig utsikt, frisk sjøbris, maleriske 
bondegårder og fyrtårn samt fersk fisk rett 
fra havet. Forelsk deg i den fascinerende 
naturen i nord.
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 ª  Noe som passer til alle: stort utvalg av 
reisecampingvogner, planløsninger med 
dobbelt- og enkeltsenger

 ª  Eksklusiv utvendig design: med stilige detaljer 
som pyntelister i krom på sideveggene  
design-baklykteholdere med integrerte lykter 
og rangeringshåndtak i kromutførelse

 ª  Som skapt for velvære: førsteklasses, elegant  
design i bodelen med stemningsfullt lyskonsept

 ª  Matlaging akkurat som hjemme: fremragende utstyrt 
gourmet-kjøkken med belyst bakvegg

 ª  Høy standard: klar til start med én gang takket være  
omfattende standardutstyr

PLUSSPUNKTER

Nomad har vært en trofast følgesvenn fra Dethleffs i mange år. Derfor har vi bestemt 
oss for å gi den et elegant, nytt utseende i år. Et annet høydepunkt er det gjennom-
tenkte lyskonseptet fra «lysverkstedet» vårt. Det gir ekstra mye velvære for alle som 
trives på campingtur. Jeg er helt sikker på at det eksklusive standardutstyret er midt i 
blinken for stilbevisste campingentusiaster.

Benjamin Schaden •  områdeleder for campingvogner, fullblods campingturist
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Erfaring  
lønner seg

Nomad har fått et nytt, stilig utseende. Med lys, moderne interiørdesign, indirekte belys-
ning, omfattende standardutstyr og stilige detaljløsninger er den en perfekt campingvogn 
for kresne campingturister.

Enten du ønsker deg en smal reisecampingvogn eller en stor luksusmodell med tandemaksel, 
finner du et stort utvalg gjennomtenkte bodel-løsninger for par på reise. Og hvis det 
kommer besøk, er det lett å ordne ekstra soveplasser.
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«Ferien begynner ved avreise.»
Dette utsagnet passer perfekt til Nomad. Her gjør 
topp moderne chassisteknikk at reisen blir en 
avslappende opplevelse. Alle komponentene er 
perfekt tilpasset hverandre og sørger for aktiv kjø-
resikkerhet. Det gjelder både for merkechassiset 
av høy kvalitet, støtdemperne, sikkerhetskoblingen 
og den selvjusterende premiumbremsen.
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Det flotte gourmet-kjøkkenet gir gode 
matopplevelser på tre kokebluss med 
elektrisk tenning. Et praktisk uttrekks-
skap og store skuffer rommer masser av 
kjøkkenutstyr.

K JØKKEN

Matlaging  
på nordlige  
breddegrader

Romslig kjøkken med praktisk uttrekksskap, 142  l kjøleskap og kokeapparat med tre 
bluss og elektrisk tenning samt belyst bakvegg • 490 EST | Champion
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Ferske ingredienser oppbevares i kjøleskapet på 142 l, vinflasker og vannflasker på opptil 1,5 liter får plass i den store dørhyllen. Indirekte belysning under benkeplaten gir god oversikt i  
de store skuffene. Varmtvannsforsyningen leveres som standard og gir ekstra komfort • 490 BLF | Ruby
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BODEL

Komfortabelt 
nomadeliv

Dethleffs presenterte sin første Nomad allerede i 1954. Campingvognen har fått en trofast 
fanskare takket være overbevisende kvalitet og elegant interiør. De aktuelle modellene 
bygger videre på disse solide grunnverdiene og overbeviser med detaljer av høy kvali-
tet. Det er mulig å velge mellom tre ulike stoffkombinasjoner, og alle innbyr til hygge og 
avslapning. Søylebordet med heve-senke-funksjon gir god plass til bena. Spesielle detaljer 
som vinduet i inngangsdøren, den stilige møbeldesignen og designvasken i steinmateriale 
gjør at Nomad skiller seg ut fra andre campingvogner.

En stabil skyvedør i tre skiller barne- og foreldrerommet samt bodelen fra hverandre  
• 730 FKR | Chromo

Et romslig kjøkken som går over hele vognens bredde og sittegruppen like ved legger opp til  
perfekt bokomfort • 490 BLF | Ruby
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Den store rundsittegruppen foran er perfekt til hyggelig samvær, men også til behagelig søvn • 650 RQT | Chromo
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SOVEROM

Førsteklasses 
sovekomfort

Kvalitetsmadrasser med 7 soner og klimaregulerende materiale gir førsteklasses sove-
komfort i alle faste senger og køyesenger. Sammen med ergonomisk suspensjon danner 
de et nøye avstemt sovesystem som gir dyp og god søvn på ferie. Hode- og skulderom-
rådet på alle enkeltsengene er forbundet med puter. Det er komfortabelt for alle som 
sover på magen, og det innbyr til ekstra kos.

Den store dobbeltsengen har atkomst fra tre sider og kan skyves tilbake på dagtid slik at plassen 
blir enda bedre • 650 RQT | Chromo

To 95 cm brede enkeltsenger gir god søvn og kan raskt bygges om til en dobbeltseng (ekstrautstyr) 
• 460 EL | Chromo
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BAD

Romslig bad

På badet finner du alt du trenger for å få en forfriskende start på dagen • 490 EST | Champion Det åpne badeområdet gir god plass å bevege seg på • 490 BLF | Ruby
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Utvalg av 
stoffkombinasjoner

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Nomad 490 BLF | Ruby
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Mange 
valgmuligheter
Hamret, hvit (standard)

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/nomad

og i den separate prislisten
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460 EL

3 soveplasser

470 FR

4 soveplasser

490 BLF

3 soveplasser

490 EST

3 soveplasser

530 DR

4 soveplasser

560 RET

4 soveplasser

560 FMK

6 soveplasser

590 RF

4 soveplasser

650 RQT

4 soveplasser

730 FKR

8 soveplasser

740 RFK

7 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, 3. køyeseng (ekstrautstyr) og annet ekstrautstyr.

510 ER

4 soveplasser

Glatte plater, sølv metallicGlatte plater, hvite 
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Førsteklasses utsikt til imponerende  
fjellandskap og kulinariske spesialiteter  
som sveitsisk sjokolade og fondue gjør  
Sveits til et yndet feriemål.
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 ª  Eksklusivt miljø: indirekte belysning og belyst 
bakvegg på kjøkkenet

 ª  Eksklusiv design: stilige detaljer utvendig, blant 
annet dragdeksel, pyntelister i krom og belyst 
LED-pyntelist på forteltsiden

 ª  Enkel å komme inn i: coupé-innstigning med ekstra 
bred inngangsdør med vindu

 ª  Alt klart for gourmet-ferie: GourmetPlus-kjøkken med 
fire ekstra effektive bluss og masse plass til tilberedning

 ª  Stort utvalg: stoff- eller skinnkombinasjoner (ekstrautstyr) 
i raffinert søm som passer perfekt sammen med den 
stilfulle tredekoren

PLUSSPUNKTER

I denne campingvognen skal alt være av første klasse. Dette 
var målet for hele utviklingen. Resultatet er denne elegante og 
romslige modellen som byr på komfort og luksus uansett årstid. 
Exclusiv kan også anbefales på det varmeste til vintercampere. 

Richard Angerer • produktsjef for campingvogner,  
campingturist med liv og sjel
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5-Stjerners 
Campingliv

Exclusiv er for deg som vil ut i naturen og fylle lungene med frisk luft uten å gi avkall på 
stil eller komfort. Høy produksjonskvalitet, moderne overskapsdører, 3D-dekorelement, 
dimmbar, indirekte belysning og vakre detaljer gjør interiøret estetisk og komfortabelt. 
GourmetPlus-kjøkkenet byr på ren matglede. Den dimmbare belysningen i bodelen og 
hjørnehodestøttene i sittegruppen inviterer til avslapning og stilfulle kvelder. Utvendig 
strekker en belyst krompyntelist seg langs hele sideveggen og sørger for elegant stemning. 
Alle som liker komfort, kommer til å elske Exclusiv. 
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Exclusiv skaper god stemning også utendørs. En belyst krompyntelist på forteltsiden  
gjør at du kan nyte herlige netter utendørs i stemningsfull belysning
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K JØKKEN

Stjernekjøkken for deg 
som liker god mat

Etter en kjapp tur på markedet er det bare å gå i gang på GourmetPlus-kjøkkenet – 
med belyst bakvegg. Her ligger alt til rette for proff matlaging • 560 FR | Castello

Det utsøkte GourmetPlus-kjøkkenet med 
fire ekstra effektive bluss inviterer til en  
kulinarisk oppdagelsesferd. Matglade 
mennesker på ferie trenger plass til 
skjæring, filetering og sautering. Det er 
ikke noe problem – ikke minst på grunn 
av den utfellbare, stabile benkeplaten. 
Nyfanget fisk får plass i det store kombi-
skapet, mens aperitiffen holder seg god 
og kald i flaskerommet. Flasker til olje, 
eddik og lignende kan oppbevares i ut-
trekksskapet. Romslige skuffer gir plass 
til all slags servise, panner og gryter.

De indirekte lyskildene sørger ikke bare 
for god stemning, de gir også praktisk 
lys i de romslige skuffene.

68



Den romslige rundsittegruppen med stabile høydejusterbart søylebord med heve-senke-funksjon inviterer til en romantisk middag for to • 760 ER | Fascino
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BODEL

Lys, luksus  
og livskvalitet

Disse sjenerøse planløsningene gir rom for armslag, stil og luksus. Den elegante innred-
ningen med stemningsfull belysning og sittegruppe med behagelige hodestøtter i hjørnene 
minner om luksusen man finner ombord på en yacht. Den brede inngangsdøren og den lave 
coupé-innstigningen gjør det komfortabelt å komme seg inn i og ut av campingvognen. 
Myke og fleksible puter i tekstil eller ekte skinn (ekstrautstyr) gjør sittegruppen ekstra 
avslappende. Det dimmbare lyskonseptet gir en helt egen stemning. 

Myke skinntrekk (ekstrautstyr) og dimmbare, indirekte lyskilder sørger for ekstra hyggelig stemning  
• 560 FR | Castello

Rammevinduene (ekstrautstyr) gir god isolasjon, også ved temperaturer under null
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Den helhetlige lyskomposisjonen fremhever samspillet mellom kontrastene i overflater og materialer • 760 ER | Lavin
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SOVEROM

Sov som  
på skyer

7-sonersmadrassen er utviklet for å tilfredsstille ekstra strenge krav. Den er produsert i 
klimaregulerende materiale og kan fås med myk overmadrass i watergel (ekstrautstyr). 
Den gir optimal støtte til kroppen og har en herlig avkjølende effekt når du skal sove.  
Sov godt! 

De behagelige ekstra putene gir masse plass i skulderområdet og 
er standardutstyr til alle enkeltsenger • 550 ER | Lavin
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BAD

Velværeoase

To dører gjør badet til et personlig velværeområde – med nok av armslag og integrert klesskap • 760 ER | Lavin

73

EX
CL

U
SI

V



Utvalg av 
stoffkombinasjoner

Dakota eik med moderne 3d-pynteelement Dakota eik med integrert LED-belysning av høy kvalitet (ekstrautstyr)

Lavin Amaro Castello ekte skinn (ekstrautstyr) Fascino ekte skinn (ekstrautstyr)
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Exclusiv 760 ER | Fascino
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Mange 
valgmuligheter
Hamret, hvit (standard)

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/exclusiv

og i den separate prislisten
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550 ER

4 soveplasser

560 FR

4 soveplasser

650 RET

4 soveplasser

730 FKR

8 soveplasser

760 DR

4 soveplasser

760 ER

4 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, 3. køyeseng (ekstrautstyr) og annet ekstrautstyr.

Glatte plater, sølv metallicGlatte plater, hvite 
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Nye Coco  
begeistrer  
med lav vekt.

Jeg liker fleksibel og ukomplisert reising. 
Derfor passer lille, lette COCO perfekt til meg. 
Friske farger og klar linjeføring, fleksible om-
byggingsmuligheter og et stilig utseende gjør 
COCO til yndlingsstedet mitt på ferie.

Alexander Huber • produktsjef for  
campingvogner, Coco-entusiast

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/campingvogner/coco

og i den separate prislisten
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Lett konstruksjon på høyt nivå. Dethleffs Coco veier bare 730 kg og 
er et lett og ukomplisert reisefølge. På kompetansesenteret vårt for 
campingvogner måtte vi kombinere de mest effektive løsningene for 
å få det til. Resultatet er en revolusjonerende, ny tilnærming til kon-
struksjon. Den er basert på et optimalt samspill mellom de enkelte 
komponentene, fra chassis via gulv og til veggstruktur. Med Coco er 
det lett å komme seg på tur.
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cocooning + comely = 

Coco kan leveres med stort solseil og  
vognskjørt som ekstrautstyr

Høy hyggefaktor

Spise, slappe av eller sove? Den fleksible loungen kan bli en kino, en sofa  
eller en liggeplass med bare noen få håndgrep • Lounge | Waterfall

pakke seg inn,
kose seg

tiltalende, fin,
stilig, attraktiv
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Klarere linjeføring, friskere farger, mer fleksibel inndeling. Coco er ikke noen vanlig campingvogn • Lounge | Waterfall
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FAMILIE OG 
VENNER
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«Ikke uten  
familien»

Arist Dethleffs, oppfinneren av camping-
vognen, var et familiemenneske. Han 
ville ha den lille familien sin i nærheten 
når han var på forretningsreise. Det var 
derfor han oppfant en campingvogn hele 
familien kunne bruke på reiser. Vognen 
tilpasset han til familiens ønsker og behov. 
Kona hans, Fridel, kunne til og med bruke 
den som et lite atelier. 

I 89 år har vi videreutviklet de banebry-
tende ideene hans om et hjem på hjul. 
Og hele tiden er det én ting vi har vært 
ekstra opptatt av, nemlig familier og 
hvilke behov de har.

FAMIL IE OG VENNER

Les mer om den spennende historie 
og se mange interessante bilder fra 
over 89 år med Dethleffs camping på 
vår hjemmeside www.dethleffs.no
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Hvis du liker å reise med stil, passer de romslige reisecam-
pingvognene våre med masser av komfort helt perfekt

Mange barn? 22 planløsninger med køyesenger med opptil  
åtte koselige soveplasser kan fås som ekstrautstyr

På tur med stort og smått  
eller kvalitetstid for to?

FAMIL IE OG VENNER

Ferietid er familietid. Uansett hva som gjør 
familien din spesiell, finner du en passen-
de følgesvenn hos oss. Vi har jobbet med 
hva familier virkelig trenger i over 89 år. 
Blant de 56 planløsningene våre er det 
lett å finne en som passer for akkurat din 
familie. Hva liker du best, lys skandinavisk 
design eller varme, klassiske fargetoner? 
Frister det med lange reiser, eller liker du 
hyggelige helgeturer bedre? Eller trenger 
du masse plass til en livlig XXL-familie?  
Vi har også tenkt på dem med fire bein.

Hundepakken gjør at også små følgesvenner har det topp på tur
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Ord må føre  
til handling

FAMIL IE OG VENNER

En god venn hjelper til når det trengs. Og i 
camping-familien hjelper vi hverandre så 
godt vi kan. Derfor støtter vi prosjekter 
som hjelper familier med spesielle behov. 
For eksempel gir vi en gratis campingfe-
rie til familier som trenger en pause fra 
hverdagen.

Hjelp til du også! Legg penger på Fami-
ly-sparebøssene hos forhandlerne våre, 
eller doner en sum slik at vi kan hjelpe 
enda flere familier.

Dethleffs Family-stiftelsen
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tlf. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

www.dethleffs-hilft-kindern.de

Endelig ferie: Vi sørger for at 

familier som trenger det, kan 

dra på campingferie

Julenissen besøker barnehjem  hvert år …

... og barnestasjoner på sykehus skaper stor glede hos små 
pasienter
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PÅLITELIGHET
OG SERVICE
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Campingvognenes  
fødested

Arist Dethleffs var en typisk «mächeler» – i Allgäu er det det man kaller en oppfinner  
som bruker både hjerte og forstand. Håndverkskunst er en stolt tradisjon i dette området, 
og det overrasker ikke at de første campingvognene ble laget i Isny. Vi har videreført cam-
pingvogn-tradisjonen i over 89 år. Og hele tiden har det å produsere pålitelige kjøretøyer 
vært kjernen i virksomheten vår – kvalitetskomponenter, nøyaktig produksjon og hyppige 
kvalitetskontroller sørger for at «made in Allgäu» betyr kvalitet du kan stole på.

«Bedre og bedre» er mottoet i produksjonen hos Dethleffs. Topp moderne teknikk og erfarne, motiverte medarbeider sørger for pålitelig og konstant kvalitet

PÅL ITEL IGHET
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Komfort i høysetet

Et mobilt hjem skal være like komfortabelt 
som et vanlig hjem. Dethleffs system for 
god søvn gir netter som lar deg våkne 
frisk og uthvilt. 

Du trenger heller ikke gi avkall på noe når 
du lager mat. På Gourmet-kjøkkenet har 
du alt du trenger for å lage fristende retter. 
Som for eksempel varmtvann (fra og med 
Camper). Og når det gjelder oppvasken, er 
regelen at den som lager maten, slipper å 
vaske opp.

PÅL ITEL IGHET

Du kan finne mer informasjon  
om Dethleffs system for  
god søvn på vår hjemmeside  
www.dethleffs.no

Proff matlaging på GourmetPlus-kjøkkenet (Exclusiv)Fleksible lamellbunner og ergonomiske 7-soners madrasser 
gjør at du sover (nesten) som på skyer
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I all slags vær

Allgäu er kjent for harde vintre – og vi har 
følt dem på kroppen siden 1931. I og med 
at vi har ordentlige vintre, vet vi også godt 
hva man trenger til vintercamping. Alle 
Dethleffs campingvogner tåler vintervær. 
De spesialutviklede vinter-komfortpakkene 
gjør campingvognen vinteregnet slik at 
den passer perfekt til hard bruk i is og snø. 
Med dette vinteregnede utstyret er det 
godt og varmt inni campingvognen, også 
når nettene er iskalde.

PÅL ITEL IGHET

Du finner mer informasjon om 
vintercampingvognene våre på: 
www.dethleffs.no

Tåler vintervær: Ved utetemperaturer på 
0 °C kan campingvognen varmes opp til 
konstante 20 °C innvendig. 

Vinteregnet: Et helt nedkjølt kjøretøy  
varmes opp fra -15 °C til +20 °C på bare  
fire timer.
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AAA-premiumbremsen gir kortere bremselengde

Vær trygg!
PÅLITEL IGHET

Dethleffs sikkerhetspakke kan leveres som ekstrautstyr. Med sikkerhetskobling, Crash Sensor 
og røykvarsler gir den maksimal sikkerhet

Opptil fem meter kortere bremselengde

Det er viktig for oss at du er trygg. Derfor bruker vi ekstra pålitelige kjøretøykomponenter 
fra merkeprodusenter som vi kjenner og stoler på. Det betyr at alle campingvognene våre 
er tilpasset kjøring i 100 km/t. Med Dethleffs sikkerhetspakke (ekstrautstyr) får du enda 
mer sikkerhetsteknisk utstyr – med sikkerhetskobling, Crash Sensor og røykvarsler.
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I trygge  
hender

Regn med oss, også når det regner. Det robuste taket i GFK tåler både storm og hagl, 
og hele konstruksjonen samt Dethleffs tetthetssikring gjør at du kan føle deg trygg.

Ved jevnlig kontroll hvert år (mot kostnad) garanterer Dethleffs at campingvognen  
er tett i seks år. Du får kontrolloblaten ved den årlige inspeksjonen på Dethleffs- 
verkstedet.

PÅL ITEL IGHET

Garantert godt humør, også når det regner. Her renner det ikke inn vann selv om det regnerHos Dethleffs-servicepartneren kan du få bevis på at campingvognen din er tett
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Alltid verdt et besøk!

im Allgäu

Opplev Dethleffs  
på nært hold

SERVICE

Motiverte medarbeidere, kvalitetsmaterialer og hyppige kvalitetskontroller sørger for at du kan 
ha glede av kjøretøyet ekstra lenge

Dethleffs har et av Europas største produksjonsanlegg for fritidskjøretøyer. Ta en tur innom og 
se hvordan vi arbeider

I Isny i vakre Allgäu kan du besøke «fødestedet» til det mobile hjemmet ditt. Bli med på 
en omvisning på fabrikken og besøk utstillingssenteret. Her får du vite mer om hva kva-
litet fra Isny betyr. Du er hjertelig velkommen! I omvisningen på fabrikken får du oppleve 
hvordan en Dethleffs blir til. Hvis det har din interesse, spør forhandleren din.
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Ta en tur innom nærmeste Dethleffs-forhandler og få kompetent rådgivning

Kundene våre setter pris på varig kvalitet 
og service. Det er ikke uten grunn at le-
serne jevnlig gir Dethleffs topplasseringer, 
også når det gjelder tilfredshet

Stiller opp for deg
SERVICE

Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig følgesvenn til ferien. Ca. 330 kompetente Dethleffs- 
forhandlere vil gjerne ta imot deg og høre hva akkurat du trenger til ferien – finn den som 
er nærmest. Og hos Dethleffs servicepartnere er kjøretøyet alltid i gode hender, enten det 
gjelder inspeksjon, reparasjon eller reservedeler. Takket være Dethleffs omfattende delela-
ger er delene på plass i løpet av kort tid. Og så er det bare å legge ut på lange ferieturer.
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Utmerket  
pålitelighet

SERVICE

Som kunde er du i gode hender hos oss 
– det bekrefter den tyske Fairness-prisen. 
Vi er den første bobilprodusenten som har  
fått denne prisen to ganger på rad. 

Men hva betyr «Fairness»? Kanskje bare 
at du kan stole på oss. Vi er trofaste mot 
mottoet om å være en venn av familien. 

Det har kundene våre lagt merke til, noe  
som viser seg i utmerkelsene for pris-ytelse 
og pålitelighet. Det sier vi takk for!
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SERVICE

Helt oppdatert 
uansett tid og sted

Nyheter om Dethleffs og campinglivet 
samt en reiseplanlegger på nettet finner 
du nå vår nettside www.dethleffs.no.

Der kan du abonnere på vårt faste ny-
hetsbrev som informerer om alle datoer 
og nyheter. Eller besøk oss på Facebook, 
Instagram eller YouTube, der du alltid kan 
se de nyeste bildene og videoene. 
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Vi takker for interessen du har vist for våre campingvogner. Ta kontakt med din Dethleffs- 
forhandler for ytterligere materiale eller les mer på våre hjemmeside.

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

Mange takk for hjelp til dekorering av våre kjøretøyer: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Foto: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock
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