
Campingvogner 2021N



Velkommen

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

www.dethleffs.no I prislisten

Online-videoFor disse modellene har vi en 
360-gradersvisning på Internett

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



MED JUBILEUMSPAKKE

C’JOY –  
LITE FORMAT,  
STOR GLEDE

FAMILIE OG  
VENNER

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

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

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

I GODE HENDER
En pålitelig og real partner – 
også etter kjøpet.

SIDE 6 SIDE 16

CAMPER –  
FAMILIE- 
CAMPINGVOGNEN

CAMPER 

Mange ulike planløsninger 
med køyesenger og masse 
oppbevaringsplass gjør den 
til en ideell følgesvenn for 
familier.
SIDE 32

NOMAD –  
ERFARING  
LØNNER SEG

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

SIDE 42 SIDE 66 SIDE 72

Dethleffs 
campingvognfamilie

PÅLITELIGHET 
& SERVICE

SIDE 52 SIDE 62

BEDUIN SCANDINAVIA 
Stilfull design, førsteklasses 
komfort og masser av  
ekstrautstyr.

COCO
Herlig romfølelse og koselig  
interiør. Lys, vennlig, komfortabel  
og med lav vekt.

COCO –  
BEGEISTRER MED 
LAV VEKT 

C’GO & C’GO UP – 
CAMPINGVOGN  
TO GO

BEDUIN  
SCANDINAVIA – 
FERIETURER MED 
DESIGN, KOMFORT 
OG GOD PLASS

AERO –  
EN KLASSIKER 
VENDER TILBAKE

SIDE 28

AERO
Lett og luftig skandinavisk inte-
riørdesign med fem populære 
planløsninger og en omfangsrik 
«90 Years» jubileumspakke.
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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 oppbevaringsplass  
og høy nyttelast får du med deg alt du trenger

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

HØYDEPUNKTER
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BODEL

Ekte  
feriefølelse

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

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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K JØKKEN

Et lite kjøkken  
for stor matglede

c’joy er utstyrt med et kjøleskap på 81 l og et fryserom på 10 l  
• 480 QLK | Clipper (unntak for 420 QSH: kjøleskap på 142 l og fryser på 15 l)

Kompakt, men praktisk: Kjøkkenet har koketopp med 3 bluss, vask i rustfritt stål og masse  
oppbevaringsplass • 420 QSH | Portobello

Denne c’joy-varianten er perfekt til en tur for to. Etter desserten er det tid for å ta en tur i byen • 410 QL | Portobello
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BADSOVEROM

Slapp av Forfriskende

Du trenger ikke å gi avkall på badet i c’joy. Her kan du unne deg en forfriskende start på dagen  
• 460 LE | Portobello

c’joy er utstyrt med en flott servant i rustfritt stål 
• 410 QL | Portobello

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

og i de separate tekniske data og prislisten

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

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

Hamret, hvit (standard)

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

410 QL

3 soveplasser

420 QSH

3 soveplasser

460 LE

3 soveplasser

480 QLK

7 soveplasser

Kompakt,  

rimelig og plass  

til opptil  

7 personer!

Sambesi Oak

Clipper Portobello
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 ª  Noe som passer for alle: et stort utvalg av  
planløsninger, 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 oppbevaringsplass  
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)

HØYDEPUNKTER

Oppbevaringsplass 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 familien 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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BODEL

Ubegrenset  
hygge

En romslig rundsittegruppe og masser av oppbevaringsplass, tilgjengelig i fire ulike stoffkombinasjoner • 495 FR | SunshineVil 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

1918

C’
G

O
 &

 C
’G

O
 U

P



K JØKKEN

Matlaging for  
hele familien

Rikelig med plass på 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

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

Kjøkkenet i c’go har en moderne design og masse plass til kjøkkenutstyr 
• 525 KR | Blue Lagoon
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BADSOVEROM

Hygge  
med utsikt

En frisk start på dagen

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

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

Komfortabelt baderom takket være det åpne vaskeområdet med stort speil • 495 FR | Sunshine

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

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

og i de separate tekniske data og prislisten
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Den koselige liggeplassen er enkel å trekke ned og nås via en stige • 525 KR | Blue Lagoon

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

Opp med  
sengene

C’GO UP

Senkesengen forsvinner opp under taket med bare et håndgrep. Da gjøres 
soveplassen om til en sittegruppe • 525 KR | Blue Lagoon

208 cm  
innvendig  ståhøyde

Plass  
til opptil  7 personer
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Mange  
valgmuligheter

Hamret, hvit (standard)

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine

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

415 QL

3 soveplasser 3 soveplasser

430 QS 475 EL

3 soveplasser

475 FR

4 soveplasser

495 FR

4 soveplasser

525 KR

7 soveplasser

465 KR

6 soveplasser

565 FMK

6 soveplasser

535 QSK

6 soveplasser

495 QSK

6 soveplasser

c’go up, hamret, hvit (standard)
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 ª  Topp utstyrt takket være standard «90 Years» 
jubileumspakke, bl.a. med 70 cm bred inn-
gangsdør med vindu, 17" alufelger, varmt- 
vannsforsyning og mye annet.

 ª  Til å forelske seg i: aktuell lifestyle for alle som 
liker det moderne

 ª  Raffinerte planløsninger oppfyller alle bobehov

 ª  Klar for vintercamping – med vinterkomfortpakken  
(ekstrautstyr) fra Dethleffs

 ª  Tåler plutselige væromslag: tak, front og hekk i holdbar 
glassfiberforsterket kunststoff (GFK)

HØYDEPUNKTER

Det luftige designkonseptet i AERO med avrundede kanter og 
lyse, friske farger i skandinavisk stil overbeviste meg med én 
gang. I 90-års jubileumspakken er det dessuten masser av ekstra 
standardutstyr.

Monika Weber • reklame- og designspesialist med et  
hjerte som banker for campingvogner
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Luftig, skandinavisk design og omfattende jubileumsutstyr i velprøvd Dethleffs-kvalitet. Aero fås med tre moderne, friske stoffkombinasjoner: Fyn, Skagen og Visby • 510 ER | SkagenEnkeltsengene kan bygges om til en stor liggeflate med få håndgrep • 510 ER | Skagen

Et kompakt bad i lyse farger og stilige, praktiske detaljer som integrert  
håndkleholder og det praktisk speilskap • 510 ER | Skagen

Lys, lett design  
som begeistrer

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/aero

og i de separate tekniske data og prislisten
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 ª  Plass til alle barna: stort utvalg av  
familieplanløsninger med køyesenger

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

 ª  På den sikre siden: forbilledlig Dethleffs- 
sikkerhetsutstyr

 ª  Stilig utvendig design: designbaklykteholder med  
integrerte lykter setter prikken over i-en

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

HØYDEPUNKTER

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 den oppdaterte Camper-modellen. 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. Den nye designen er 
hundre prosent overbevisende – både utvendig og innvendig.

Anita Lorenscheit • presse og sosiale medier, energibunt og familiesjef
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BODEL

Ekte  
feriefølelse

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 | Mount

Den sjenerøse plassen i rundsittegruppen sørger for at både små og store feriegjester 
har det ekstra komfortabelt • 730 FKR | Galaxy

Denne familievennen kjennetegnes av vennlig interiørdesign med lyst tre • 560 FMK | Cloud
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K JØKKEN

Praktisk  
feriekjøkken

Praktisk kjøkken med romslige skuffer og uttrekksskap • 550 ESK | Mount

I de romslige skuffene og overskapene er det plass til alt som trengs på et feriekjøkken • 730 FKR | GalaxyDet praktiske søylebordbenet med heve-senke-funksjon gir god plass til bena i sittegruppen. Ombygging til seng går også enkelt og greit • 560 FMK | Cloud
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BADSOVEROM

En venn av familien Velværeoase

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

Den store tverrstilte sengen ved inngangen gir 
rikelig med plass til kvalitetstid for to  
• 500 QSK | Galaxy

Istedenfor sittegruppe kan campingvognen fås med en 
ekstra køyeseng med 2 køyer (avhengig av planløsning, 
ekstraautstyr) • 730 FKR | Galaxy

På det kompakte badet i Camper har du alt du trenger for å holde deg ren og pen • 550 ESK | Mount

Like ved siden av den store sengen finner du velværeområdet: et dusjrom med 
toalett • 730 FKR | Galaxy

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

og i de separate tekniske data og prislisten
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Galaxy Mount

Mange  
valgmuligheter

Rosario Cherry

Hamret, hvit (standard)

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

Cloud

Glatte plater, sølv metallic (ekstrautstyr)Glatte plater, hvite (ekstrautstyr) 
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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  
designbaklyteholdere med integrerte lykter  
og manøvreringshåndtak 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

HØYDEPUNKTER

Nomad har vært en trofast følgesvenn fra Dethleffs i mange år. Derfor har vi gitt den  
et elegant utseende. Et annet høydepunkt er det gjennomtenkte 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 • Produktmanager for campingvogner, fullblods campingturist
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BODEL

Komfortabelt  
nomadeliv

Den store rundsittegruppen foran er perfekt til hyggelig samvær, men også til behagelig søvn • 650 RQT | ChromoEn 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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K JØKKEN

Stort kjøkken  
med mer utsikt

Romslig kjøkken med praktisk uttrekksskap, 142  l kjøleskap og kokeapparat med tre bluss og elektrisk tenning 
samt belyst bakvegg • 490 EST | Champion

Dette er livet – med frokost i den lyse bo- og spisekombinasjonen • 490 BLF | Ruby

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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BADSOVEROM

Førsteklasses  
sovekomfort

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

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

To 85 cm brede enkeltsenger gir god søvn og kan raskt bygges om til en dobbeltseng (ekstrautstyr)  
• 460 EL | Chromo

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

og i de separate tekniske data og prislisten
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Mange  
valgmuligheter

Glatte plater, sølv metallic (ekstrautstyr) Glatte plater, hvite (ekstrautstyr) Hamret, hvit (standard)

530 DR

4 soveplasser

560 FMK

6 soveplasser

760 ER

4 soveplasser

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

460 EL

3 soveplasser

470 FR

4 soveplasser

490 BLF

3 soveplasser

490 EST

3 soveplasser

510 LE

4 soveplasser

560 RET

4 soveplasser

590 RF

4 soveplasser

650 RQT

4 soveplasser

730 FKR

8 soveplasser

740 RFK

7 soveplasser

760 DR

4 soveplasser

510 ER

4 soveplasser

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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 ª  Velkommen ombord: Dethleffs  
campinglegende fra 1956 kommer  
tilbake på veien

 ª  Skandinavisk design på sitt beste med lys og 
luft: overskap med håndtak i ekte tre og dekor 
i naturfilt-design

 ª  Kjøkken for matlaging på full effekt: komfyren har 
både kokeapparat og stekeovn

 ª  Perfekt varme også ved lave temperaturer: premium 
vannbåren varme leveres som standard. Sammen 
med den vannbårne gulvoppvarmingen sørger den for  
behagelig varme i hele campingvognen

 ª  Perfekt utstyrt: I Beduin Scandinavia er det 5-stjerners  
camping som gjelder – både sommer og vinter

HØYDEPUNKTER

I denne campingvognen skal alt være gjennomført stilig. Dette var målet for hele 
utviklingen. Resultatet er denne elegante og romslige modellen med skandinavisk 
lys og luftig design som lover komfort og luksus uansett årstid. Beduin Scandinavia
kan anbefales på det varmeste til vintercampere.

Richard Angerer • produktsjef for campingvogner, campingturist med liv og sjel
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BODEL

Reis  
med stil

Den helhetlige lyskomposisjonen fremhever samspillet mellom kontrastene i overflater og materialer. Den sjenerøse rundsittegruppen med trekk av høy kvalitet gjør det fristende å bare bli værende  
• 590 RK | Amposta

Stilige trekk og indirekte lyskilder sørger for ekstra hyggelig stemning • 690 BQT | Tarragona

Rammevinduene (ekstrautstyr) gir god isolasjon, også ved temperaturer under null

5554

B
ED

U
IN

 S



Dette kjøkkenet har alt du kan ønske deg: uttrekksskap, kjøleskap på 175 l inkl. fryserom på 31 l og god plass til alt du 
trenger for å lage et ordentlig gourmetmåltid • 740 BFK | Amposta

Etter en kjapp tur på markedet er det bare å gå i gang på kjøkkenet – med belyst bakvegg.  
og komfyr. Her ligger alt til rette for proff matlaging • 650 RE | Amposta

Den romslige sittegruppen i midten, med sittebenk plassert tvers overfor, har et stabilt,  
høydejusterbart søylebordben med heve-senke-funksjon. Her er det bare å nyte det som  
er tryllet frem på kjøkkenet • 740 BFK | Amposta

Stjernekjøkken for  
deg som liker god mat

KJØKKEN

Dette romslige kjøkkenet er designet for planløsningene med kjøkken  
i fronten • 670 BET | Tarragona
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BADSOVEROM

Sov  
som på skyer

Velværeoase

Et baderom som går over hele vognens bredde med integrert dusj gir deg en romslig start på dagen  
• 690 BQT | Tarragona

De behagelige enkeltsengene er perfekte for god søvn. Bakenfor ligger det romslige 
badet som går over hele vognens bredde • 670 BET | Tarragona

Den nedfellbare servanten forsvinner inn i veggen når det er på tide med en dusj 
• 740 BFK | Badalona

Den store, midtstilte dobbeltsengen i Beduin Scandinavia har høy kosefaktor • 690 BQT | Tarragona

Du finner mer informasjon på:  
www.dethleffs.no/beduin-scandinavia

og i de separate tekniske data og prislisten
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Mange  
valgmuligheter

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

Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak

540 QMK

6 soveplasser 7 soveplasser

590 RK 650 RE

4 soveplasser

650 RFK

7 soveplasser

740 BFK

7 soveplasser

690 BQT

4 soveplasser

670 BET

3 soveplasser

Glatte plater, hvite (standard) Glatte plater, sølv metallic (ekstrautstyr)
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Coco LOUNGE  
begeistrer med 
lav vekt

Lett konstruksjon på høyt nivå. Dethleffs Coco veier bare 777 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 
konstruksjon. Den er basert på et optimalt samspill mellom de enkelte 
komponentene, fra chassis via gulv og til veggkonstruksjon. Med Coco  
er det lett å komme seg på tur.

Jeg liker fleksibel og ukomplisert reising. 
Derfor passer lille, lette COCO perfekt til meg. 
Friske farger og klare linjer, fleksible  
ombyggingsmuligheter 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/coco

og i de separate tekniske data og prislisten
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cocooning + comely = 

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

Coco kan leveres med stort solseil og  
vognskjørt som Dethleffs originalt tilbehør 
mot merpris

pakke seg inn,  
kose seg

tiltalende, fin,  
stilig, attraktiv

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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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 famili-
en kunne bruke på reiser. Vognen tilpasset 
han til familiens ønsker. Kona hans, Fridel, 
kunne til og med bruke den som et lite 
atelier.

I 90 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 ulike behov de har. Enten det 
er snakk om par som reiser alene, unge 
familier eller globetrottere, finnes det helt 
sikkert et passende reisefølge blant de  
59 ulike planløsningene våre.

I anledning av at det er 90 år 
siden Arist Dethleffs oppfant 
caravaning, feirer vi med mange 
tilbud: www.dethleffs.no

FAMIL IE OG VENNER

«Ikke uten familien»
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Julenissen besøker barnehjem  hvert år …

... og barnestasjoner på sykehus skaper stor glede hos små pasienter

Endelig ferie: Vi sørger for at  

familier som trenger det, kan dra 

på campingferie

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 campingferie  
til familier som trenger en pause fra  
hverdagen.

Vi blir glade for alle bidrag til  
prosjektene våre for familier som  
trenger en håndsrekning. 

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
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Komfort i høysetet
PÅLITEL IGHET

Du kan finne mer informasjon om Dethleffs system for god søvn på Internett.  
Ta en titt på www.dethleffs.no/dethleffs-plusspunkter/sovekomfort/

AirPlus-systemet sørger for utlufting bak overskapene og forhindrer at det dannes kondensvann

Fleksible lamellbunner og ergonomiske 7-soners kaldskummadrasser gjør at du sover (nesten) 
som på skyer

Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet – i en campingvogn mest på ytterveggen, 
når det er kaldt ute. AirPlus-systemet sørger for utlufting bak overskapene. Luften kan 
sirkulere og forhindrer at det dannes kondens. Resultatet er sunn inneluft uten mugg  
eller jordslag. 

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.

PÅLITELIGHET  
& SERVICE
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Vær trygg!
PÅLITEL IGHET

Det er viktig for oss at du er trygg. Derfor bruker vi ekstra pålitelige kjø-
retøykomponenter 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.

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

AAA-premiumbremsen gir kortere bremselengde

Opptil fem meter kortere bremselengde

I all slags vær
PÅLITEL IGHET

Du finner mer informasjon om vintercampingvognene  
våre på: www.dethleffs.no/dethleffs-plusspunkter/ 
campingvogner/vintercamping-campingvogner/

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.

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 camping-
vognen vinteregnet slik at den passer perfekt til hard bruk i is og snø. Med dette vintereg-
nede utstyret er det godt og varmt inni campingvognen, også når nettene er iskalde.

En ferieleilighet like ved skibakken som det er godt og varmt å komme inn i, akkurat som hjemme

Dethleffs vinterkomfort-pakke (ekstrautstyr) gjør campingvognen vintersikker
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Utmerket  
pålitelighet

Alltid verdt et besøk!

im Allgäu

SERVICE

Du får kompetente råd fra din Dethleffs-forhandler nær deg. Stikk innom!

Det er grunnen til at vi for tredje gang  
har fått den tyske «Fairness»-prisen.  
Og vi er svært stolte av den og alle de  
andre utmerkelsene vi har fått for kun-
detilfredshet. De beviser at hos Dethleffs 
opplever kundene å være i gode hender 
også etter kjøpet. 

Det sier vi takk for!
Men hva betyr «Fairness» for oss? Det 
betyr at du kan stole på oss og de ca. 330 
forhandlerne og servicepartnerne våre.  
Og hvis du skulle ha behov for reservede-
ler, leveres de i løpet av tre dager. Det er 
med andre ord bare å legge ut på lange 
ferieturer.

Opplev Dethleffs  
på nært hold

PÅLITEL IGHET

I vakre Allgäu kan du bli kjent med «fødestedet» til det mobile hjemmet ditt.  
Håndverk er en stolt tradisjon i dette området, og det overrasker ikke at de første  
campingvognene ble laget i Isny. I 90 år har pålitelige kjøretøyer vært det viktigste  
målet vårt. Kvalitetskomponenter og hyppige kvalitetskontroller sørger for at 
«made in Allgäu» betyr kvalitet du kan stole på. 

Dethleffs har et av Europas største produksjonsanlegg for fritidskjøretøyer

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

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

Stiller opp  
for deg

SERVICE

Følg oss på Instagram. Her kan du se  
spennende reiseeventyr og ta en titt  
på de aktuelle modellene våre. Det er 
gode sjanser for at du kommer i ordentlig  
feriestemning. Facebook-gruppen vår er 
også verdt et besøk. Her finner du nyheter 
om Dethleffs, spennende konkurranser og 
siste nytt fra Dethleffs-familien. 
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