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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
campingvogn 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 form av filmer, bilder og opplysninger om kjøretøyene på
internett og i de tekniske data.

På Internett

I tekniske data for
camingvogner 2022

Dethleffs originalt tilbehør*

Online-video

For mange modeller har vi en
360-gradersvisning på Internett

Konfigurer din nye Dethleffs
campingvogn på nett. Det er gratis
og uforpliktende

Du finner også alltid siste nytt i fellesskapene våre:

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 tilleggsutstyr som
medfører ekstra kostnader. Du finner opplysninger om tekniske data, utstyr og priser i prislisten. Fargeavvik kan
oppstå under trykking.
Bildene på de neste sidene viser til dels tilleggsutstyr som fås mot et pristillegg.
* Kan bestilles separat hos forhandleren. Enkelte artikler kan også fås i nettbutikken.
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Oppfinnelsen av camping –
en kjærlighetshistorie
Som juniorsjef i farens piske- og hodelagsfabrikk var Arist Dethleffs ofte på farten
i ukesvis. Han savnet familien sin når han
var på jobbreise. I 1931 utviklet han derfor
like godt det han kalte «Wohnauto»,
Tysklands første campingvogn. Med andre
ord ble familiemennesket først til oppfinner
og deretter til pioner for en helt ny reiseform som er like populær den dag i dag.
Overalt der familien Dethleffs dukket opp
med campingvognen sin, ble de møtt med
nysgjerrighet og begeistring. Og plutselig
fikk Arist bestillinger på campingvogner
mens han var på reise. Campingvognene
bygget han i den lille garasjen på fabrikkområdet.
Nyetableringen skjøt fart og vokste fra
den lille garasjen til en egen avdeling for
bygging av campingvogner. Camping ble til
en bevegelse.

Du finner mer informasjon om campingjubileet, milepæler, kundebidrag, konkurransen for 100 % refusjon av prisen og andre
kampanjer på dethleffs-90-jubileum.no

4

Pionerånd
som fortsatt
fascinerer
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Vi forstår oss på kvamping.

Egentlig burde vi skrive camping med kv hos Dethleffs, for her setter vi kvaliteten i høysetet
og kombinerer den med mange års erfaring. I 90 år har vi fulgt pionerånden til grunnleggeren Arist Dethleffs og satser alt på å bygge de aller beste fritidskjøretøyene. Vi er trofaste
mot verdiene våre og vet hva det kommer an på.

Kvalitet i høysetet
• Forbedrede produksjonsprosesser og
førsteklasses kvalitetsstandarder
• Presisjon og håndverk med en høy andel
håndverkere som er utdannet i bedriften
• Utelukkende bruk av komponenter og
materialer av høy kvalitet
Ansvar og faglighet
• Fagfolk i alle avdelinger
• Utdanning i bedriften (en av områdets
største lærlingebedrifter)
• Kontinuerlig videreutdanning

Forsprang i service
• Pålitelighet og sikkerhet i et stort service- og forhandlernettverk
• Med over 350 forhandlere og servicepartnere i Europa er hjelpen nær hvis
behovet skulle oppstå
• Toppmoderne reservedelslager
• 18 500 reservedeler permanent tilgjengelige
• 93 % av forhandlerbestillingene utføres
i løpet av tre dager
• Jevnlige verkstedkurs holder forhandlerne våre oppdatert

Opplev hvordan vi produserer campingvogner og bobiler live.

Kvalitet made in Germany hos Dethleffs i Isny (Allgäu).

Du finner informasjon om guidede rundturer på fabrikken på www.dethleffs.de/werksfuehrung

Vi har en av Europas mest moderne fabrikker for fritidskjøretøy
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Kvalitet
som alltid
begeistrer
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Dethleffs campingvognfamilie
C’JOY

C’GO OG C’GO UP

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

Moderne, forfriskende og alltid klar for tur.
Campingvogn «to go» med mange ulike
planløsninger.

Side 10

Side 20

CAMPER ®

NOMAD

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

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

Side 42

Side 52

8 INNHOLD

Vil du vite mer
om Dethleffs?
Da er det bare å melde seg på nyhetsbrevet vårt. Her får du vite alt om nyheter,
profesjonelle reisetips, kampanjer og
konkurranser.

AERO
Lett og luftig skandinavisk interiørdesign med åtte populære planløsninger og omfattende «90 Years» jubileumspakke.

www.dethleffs.no/newsletter

Side 32

Digitalt nyhetsshow med
360° panoramavisning
+ Gå dit du vil på den digitale messen vår
+ Detaljerte 360° utvendige visninger
+	
Interiør og detaljer med 360°
innvendige visninger

BEDUIN SCANDINAVIA
Stilfull design, førsteklasses komfort og masser av standardutstyr. Helt perfekt
uansett årstid.

Kom i gang på denne nettadressen:

Pålitelighet

74
www.dethleffs.no/digitale-nyhetsutstilling

Side 62

Dethleffs originalt tilbehør

76

360°

INNHOLD 9

Ukomplisert lykke

C‘JOY

10 C´JOY

Høydepunkter i C‘JOY
ª

E n perfekt første campingvogn: svært rimelig
å anskaffe, og med alt du trenger

ª E n ekte lettvekter: med riktig trekkjøretøy holder det
med førerkort klasse B

ª

 u trenger ikke være redd for smale passasjer: en av
D
de smaleste campingvognene i sin klasse med bredde
på 2,12 m

ª T åler plutselige væromslag: tak, front og hekk
i holdbar glassfiber
ª Ikke gi avkall på noe: med mye oppbevaringsplass
og høy nyttelast får du med deg alt du trenger

Todelt
inngangsdør
Front, tak og hekk i
holdbar glassfiber

Med mye oppbevaringsplass og høy nyttelast får du
med deg alt du trenger

C‘JOY

11

BODEL

Ekte feriefølelse

Spis frokost i den hyggelige sittegruppen, og merk hvordan
humøret stiger. En perfekt oppladning til en vellykket feriedag
• 460 LE | Portobello

Den praktiske sittegruppen lar seg enkelt bygge om til en liggeflate med få grep • 480 FSH | Clipper
12 C‘JOY

2

1

3

1

Praktisk koketopp med tre bluss og manuell tenning

2

Her er det mulig å få opptil syv soveplasser – perfekt for
familier (avhengig av planløsning)

3

Flere soveplasser kan fås ved at sittegruppen bygges om
C‘JOY 13

S OV E R O M

Slapp av

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

Sov godt og slapp av i den behagelige franske dobbeltsengen • 480 FSH | Clipper

14 C‘JOY

BAD

Forfriskende

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

c’joy er utstyrt med en flott servant i rustfritt stål • 480 FSH | Clipper

C‘JOY 15

KJØKKEN

Et lite kjøkken
for stor matglede

c’joy er utstyrt med et kjøleskap på 86 l med 11 l fryserom eller på 142 l med 15 l fryserom avhengigt
av planløsning. • 480 QLK | Clipper (bildet viser 86 l kjøleskap)

Et kompakt og praktisk kjøkken. Kokeapparatet har tre bluss, vasken er i rustfritt stål og det er
masse oppbevaringsplass • 420 QSH | Portobello
16 C‘JOY

UTSTYR

Høydepunkter i C‘JOY

Du finner alt utstyret til C‘JOY-modellene i de separate tekniske
data eller på www.dethleffs.no/cjoy

Romslige kjøkkenoverskap

Sengebunnene kan vippes opp slik at
du kan utnytte plassen under

Køyeseng i to eller tre etasjer
(tilleggsutstyr, avhengig av
planløsning)

AirPlus – perfekt luftsirkulasjon
i bodelen og ventilasjon bak
overskapene og kjøkkenbenken

Romslig kjøleskap på 142 l og et
fryserom på 15 l (avhengig av planløsning)

Kaldskumsmadrasser som standard
i alle faste enkelt- og dobbeltsenger

Med en bredde på 2,12 m får den
plass i trange passasjer

Utvippbare og isolerte
dobbeltvinduer med
mørkleggingsgardin og
myggnetting

C‘JOY 17

Mange
valgmuligheter

Clipper
Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/cjoy-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/cjoy eller i de
separate tekniske data
18 C‘JOY

Sambesi Oak

Portobello

Hamret, hvit (standard)

g
t, rimeli
Kompak
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410 LK

420 QSH

460 LE

480 FSH

480 QLK

5 soveplasser

3 soveplasser

3 soveplasser

3 soveplasser

7 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, valg av køyeseng med tre køyer (tilleggsutstyr) og annet tilleggsutstyr.

C‘JOY 19

Campingvogn «to go»

C‘GO OG C‘GO UP

20 C‘GO OG C‘GO UP

Høydepunkter i C‘GO OG C‘GO UP
ª

 oe som passer for alle: et stort utvalg planløsninger,
N
både for store og små familier

ª

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

ª T åler plutselige væromslag: tak, front og hekk
i holdbar glassfiber
ª Ingenting må bli igjen: med mye oppbevaringsplass og
høy nyttelast får du med deg alt du trenger
ª L av vekt: så lett at den kan trekkes med vanlig
førerkort klasse B (avhengig av trekkjøretøy)

Utvippbare og isolerte
dobbeltvinduer (grafittgrå) med
mørkleggingsgardin og
myggnetting

Den store luken er
tilgjengelig utenfra og
leveres sammen med
en køyeseng som kan
slås opp (tilleggsutstyr)

Merkedekk av høy kvalitet med
godkjenning for 100 km/t

C‘GO OG C‘GO UP 2 1

BODEL

Ubegrenset hygge

Fargeglad avslapning er ikke noe problem i denne sittegruppen
• 495 QSK | Green Paradise

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
2 2 C‘GO OG C‘GO UP

3

1

2

1

En romslig rundsittegruppe og masser av oppbevaringsplass, tilgjengelig i fire ulike stoffkombinasjoner

2

Åpent vaskeområde med stilig servant i rustfritt stål

3

Masse plass som standard i kjøleskapet på 142 l med
fryserom på 15 l (avhengig av planløsning)
C‘GO OG C‘GO UP 2 3

S OV E R O M

Hygge med utsikt

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 innsyn eller stort vindu (tilleggsutstyr).

c’go kan fås i fire ulike planløsninger med barnesenger. Og hvis
dere trenger mer plass, kan køyesengene fås med tre køyer som
tilleggsutstyr. • 495 QSK | Blue Lagoon

24 C‘GO OG C‘GO UP

BAD

En frisk start på dagen

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

Komfortabelt baderom takket være det åpne vaskeområdet med stort speil • 495 FR | Sunshine
C‘GO OG C‘GO UP 2 5

KJØKKEN

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

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

Kjøkkenet i c’go har en moderne design og masse plass til kjøkkenutstyr• 525 KR | Blue Lagoon
26 C‘GO OG C‘GO UP

UTSTYR

Høydepunkter i C‘GO og C‘GO UP

Du finner alt utstyret til C´GO- og C´GO UP-modellene i de separate
tekniske data eller på www.dethleffs.no/cgo

Praktisk koketopp med tre bluss
og elektrisk tenning

Sengebunnene kan vippes opp slik at
du kan utnytte plassen under

Stilig servant i rustfritt stål

AKS stabilisator er standard
sikkerhetsutstyr

Praktisk oppbevaringsrom i inngangsområdet (avhengig av planløsning)

Kaldskumsmadrasser som standard
i alle faste enkelt- og dobbeltsenger

Gasskasse til 2 × 11 kg med en
råtesikker riflet aluminiumsplate som
bunn

Strømsparende LEDforteltlampe

C‘GO OG C‘GO UP 2 7

C ’G O U P

Opp med sengene

208 cm
innvendig ståhøyd
e

Den komfortable senkesengen (200 × 140 cm) til to voksne kan trekkes ned med én hånd. Og hvis det
ikke er nok, er det bare å trylle frem to ekstra soveplasser i den ombygde sittegruppen
•525 KR | Blue Lagoon
28 C‘GO OG C‘GO UP

Små campingturister får plass i koselige køyesenger • 525 KR | Blue Lagoon

Hvis været er dårlig, fortsetter leken i et barnerom som kan skilles fra
resten av bodelen • 525 KR | Blue Lagoon

Når senkesengen er på plass under taket, blir det liv i c’go up • 525 KR | Blue Lagoon

Plass
til opptil
7 personer
C‘GO OG C‘GO UP 2 9

Mange
valgmuligheter

Grey Orbit

Sunshine

Blue Lagoon

Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/cgo-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/cgo eller i de
separate tekniske data
3 0 C‘GO OG C‘GO UP

Pearlwhite

Green Paradise

Hamret, hvit (standard)

c’go up, hamret, hvit (standard)

415 QL

475 EL

475 FR

495 FR

495 QSK

565 FMK

465 KR

525 KR

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

7 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, valg av køyeseng med tre køyer (tilleggsutstyr) og annet tilleggsutstyr.

C‘GO OG C‘GO UP 3 1

Love is in the air

AERO

32 AERO

Høydepunkter i AERO
ª

T akket være 90-års jubileumsutstyret kan du velge
mellom mange komponenter til attraktive priser

ª V
 interkomfortpakken (tilleggsutstyr) sørger for at du
er rustet for lave temperaturer og ordentlig vintervær

ª

 en moderne utvendige designen er et ordentlig blikkD
fang, og interiøret overbeviser alle som kommer inn

ª T åler plutselige væromslag: tak, front og hekk i holdbar glassfiber

ª

 jennomtenkte og populære planløsninger for enhver
G
smak
Ekstra bred inngangsdør med vindu
og myggnetting

Design-toppelementer
for front og hekk

17” alufelger i Dethleffs-design
fremhever det stilige utseendet

AERO 3 3

BO DEL

Lys, lett design som
begeistrer

Det lyse, luftige og komfortable interiøret legger til rette for
trivelig campingliv • 490 QSK | Fyn

Den romslige sittegruppen er et perfekt sted når du vil nyte den åpne romfølelsen i Dethleffs Aero
• 510 ER | Skagen
3 4 AERO

1

2

3

1

Elegante og funksjonelle tekstilelementer
til oppbevaring og festing

2

Koketopp med tre bluss, elektrisk tenning
og stødig rist i støpejern

3

Luftig, skandinavisk design og omfattende jubileumsutstyr i velprøvd Dethleffs-kvalitet. Aero fås
med tre moderne, friske stoffkombinasjoner: Fyn, Skagen og Visby
AERO 3 5

S OVEROM

Sov som på skyer

Sov godt! Små campingturister får plass i koselige køyesenger • 490 QSK | Fyn

Enkeltsengene kan bygges om til en stor liggeflate med få håndgrep (tilleggsutstyr)
• 510 ER | Skagen
3 6 AERO

BAD

En forfriskende start
på dagen

Et kompakt bad i lyse farger med flotte, praktiske
detaljer som den integrerte håndkleholderen
• 510 ER | Skagen

Speilskap og praktiske hyller gir nok av lagringsmuligheter • 510 ER | Visby

AERO 3 7

K JØK K EN

Praktisk matlaging

Varmtvannstilførsel som standardutstyr hører med i den omfattende 90-års-pakken.

Kjøkkenet er lyst og romslig med et kjøleskap på 142 l og et fryserom på 15 l (avhengig av
planløsning) • 500 QSK | Visby

3 8 AERO

JUBILEUMST YSTST YR

Høydepunkter i AERO

Stort kjøleskap på 142 l med fryserom
på 15 l (avhengig av planløsning)

Du finner en fullstendig oversikt over «ready to go»
jubileumsutstyr på www.dethleffs.no/aero

Stilfullt 90-års-broderi på de
komfortable polstrede putene

Den store panorama-takluken med
LED-belysning slipper lys og luft inn
i kjøretøyet (90-års-pakke)

AirPlus – perfekt luftsirkulasjon
i bodelen og ventilasjon bak
overskapene og kjøkkenbenken

Flyttbare click-spotlights og USB-port

Hyggelig lys og god stemning takket
være stemningsbelysningen
(tilleggsutstyr)

Sveiv-innføringshjelp
for komfortabel
betjening av
støttebena

AERO 39

Mange
valgmuligheter

Visby
Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/aero-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/aero eller i de
separate tekniske data
4 0 AERO

Maryland Oak

Skagen

Fyn

Glatte plater, hvite (90 Years-pakke)

410 QS

470 EL

470 FR

470 FSK

490 QSK

500 QSK

510 ER

520 ER

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

Det angitte antallet soveplasser er et maksimumstall og til dels kun tilgjengelig i forbindelse med tilleggsutstyr.

AERO 4 1

Avslappende ferie
i familiecampingvognen

CAMPER

®

4 2 CAMPER®

Høydepunkter i Camper®
ª

 lass til alle barna: stort utvalg av familieplanløsninger
P
med køyesenger

ª

 å den sikre siden: forbilledlig Dethleffs
P
sikkerhetsutstyr

ª

 øy standard: klar til start med én gang takket være
H
omfattende standardutstyr

ª

S tilig utvendig design: designbaklysholder med
LED-belysning setter prikken over i-en

ª

T ilfredsstiller alle krav: også til korte reisecampingvogner med total lengde på under 7 m

17-tommers alufelger
i Dethleffs-design fremhever det stilige utseendet
(90-års-pakke)

Luken (standardutstyr)
gir enkel tilgang til det ekstra
oppbevaringsrommet
Stor garasje bak med
køyeseng som kan slås
opp (avhengig av planløsning)

CAMPER® 4 3

BODEL

Ekte feriefølelse

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

4 4 CAMPER®

1
2

3

1

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 tilleggsutstyr

2

De flyttbare click-spotlightene og
USB-porten for lading er praktiske
og lette å nå

3

Det praktiske uttrekksskapet til flasker og alle oppbevaringsrommene på kjøkkenet gir god plass til dine saker
CAMPER® 4 5

S OV E R O M

En venn av familien
De behagelige enkeltsengene kan
raskt og enkelt utvides til en enorm
dobbeltseng (tilleggsutstyr). Dethleffs
overmadrasser passer perfekt i din
Dethleffs. Kan fås som Dethleffs originalt tilbehør (les mer på s. 76)

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 to køyer som tilleggsutstyr (avhengig av planløsning)
• 730 FKR | Galaxy
4 6 CAMPER®

BAD

Velværeoase

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

CAMPER® 4 7

KJØKKEN

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 | Galaxy
4 8 CAMPER®

UTSTYR

Høydepunkter i Camper

®

Stort kjøleskap på 142 l med fryserom
på 15 l (avhengig av planløsning)

Du finner alt utstyret til CAMPER®-modellene i de separate
tekniske data eller på www.dethleffs.no/camper

Istedenfor sittegruppe kan 730 FKR fås
med en ekstra køyeseng med to køyer
(tilleggsutstyr)

Sterkt glassfibertak som beskytter
mot hagl og kvister

AirPlus – perfekt luftsirkulasjon
i bodelen og ventilasjon bak
overskapene og kjøkkenbenken

Perfekt sovekomfort med SovGodtsystemet

Ny, moderne baklykteholder med
LED-pærer

Varmtvannstilførsel
som standardutstyr

CAMPER® 49

Mange
valgmuligheter

Cloud
Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/camper-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/camper eller i de
separate tekniske data
5 0 CAMPER®

Rosario Cherry

Galaxy

Mount

Hamret hvite plater (standard)

Glatte plater, hvite (tilleggsutstyr)

Glatte plater, sølv metallic (tilleggsutstyr)

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 LE

510 ER

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

6 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

6 soveplasser

8 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, valg av køyeseng med tre køyer (tilleggsutstyr) og annet tilleggsutstyr.

CAMPER® 51

Erfaring lønner seg

NOMAD

5 2 NOMAD

Høydepunkter i NOMAD
ª

 oe som passer til alle: stort utvalg av reisecampingN
vogner med dobbelt- og enkeltsenger

ª E ksklusiv utvendig design: med stilige detaljer som
designbaklysholdere med LED-belysning og manøvreringshåndtak i kromutførelse

Rammevinduer sørger
for god isolasjon og
sikkerhet (tilleggsutstyr)

ª S om skapt for velvære: førsteklasses, elegant design
i bodelen med stemningsfullt lyskonsept
ª M
 atlaging akkurat som hjemme: fremragende utstyrt
gourmet-kjøkken med belyst bakvegg
ª H
 øy standard: klar til start med én gang takket være
omfattende standardutstyr

Luken (standardutstyr)
gir enkel tilgang til det
ekstra oppbevaringsrommet.

Ny designbaklysholder
med LED-pærer og
manøvreringshåndtak
i kromutførelse

NOMAD 5 3

BODEL

Komfortabelt
nomadeliv

Et romslig kjøkken som går over hele vognens bredde, og
sittegruppen like ved legger opp til perfekt bokomfort
• 490 BLF | Ruby

En stabil skyvedør i tre skiller barne- og foreldrerommet samt bodelen fra hverandre • 730 FKR | Chromo
5 4 NOMAD

3

2
1

1

Den store rundsittegruppen foran er perfekt til hyggelig samvær, men
også til behagelig søvn

2

Fremragende utstyrt gourmetkjøkken med belyst bakvegg

3

Den store panorama-takluken med LED-belysning
slipper lys og luft inn i kjøretøyet
NOMAD 5 5

S OV E R O M

Førsteklasses
sovekomfort

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

To brede enkeltsenger gir god søvn og kan raskt bygges om til en dobbeltseng
(tilleggsutstyr)• 460 EL | Chromo
5 6 NOMAD

BAD

Romslig bad

Det åpne badeområdet gir god plass å bevege seg på • 490 EST | Ruby

På badet finner du alt du trenger for å få en forfriskende start på dagen • 490 BLF | Champion
NOMAD 5 7

KJØKKEN

Stort kjøkken med
utsikt
Romslig kjøkken med praktisk uttrekksskap,
plass til kaffetrakteren, koketopp med tre bluss
og elektrisk tenning samt belyst bakvegg
• 520 ELT | 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

5 8 NOMAD

UTSTYR

Høydepunkter i NOMAD

Du finner alt utstyret til NOMAD-modellene i de separate
tekniske data eller på www.dethleffs.no/nomad

Gasskoketopp av høy kvalitet med
tre bluss og elektrisk tenning

Designfront på overskapet med smart
håndtak for rask og enkel åpning

Flyttbare click-spotlights og USB-port

AirPlus – perfekt luftsirkulasjon
i bodelen og ventilasjon bak
overskapene og kjøkkenbenken

Søylebordet med heve-senkefunksjon gir god plass til bena

Perfekt sovekomfort med sjusonersmadrasser i klimaregulerende
materiale

Det smarte skinnesystemet for
små kjøkkenhjelpere er standardutstyr (avhengig av planløsning)

Effektiv luftbåren varme er
standardutstyr (avhengig
av planløsning)

NOMAD 59

Mange
valgmuligheter

Ruby
Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/nomad-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/nomad eller i de
separate tekniske data
6 0 NOMAD

Noce Nagano

Champion

Chromo

Hamret, hvite (standard)

Glatte plater, hvite (tilleggsutstyr)

Glatte plater, sølv metallic (tilleggsutstyr)

460 EL

470 FR

490 BLF

490 EST

510 ER

510 LE

520 ELT

3 soveplasser

4 soveplasser

3 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

3 soveplasser

530 DR

560 FMK

560 RET

650 RQT

730 FKR

760 DR

4 soveplasser

6 soveplasser

4 soveplasser

4 soveplasser

8 soveplasser

4 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, valg av køyeseng med tre køyer (tilleggsutstyr) og annet tilleggsutstyr.

NOMAD 61

Vinterspesialisten

BEDUIN
SCANDINAVIA
62 BEDUIN SCANDINAVIA

Høydepunkter i BEDUIN SCANDINAVIA
ª

 elkommen ombord: Dethleffs campinglegende fra
V
1956 kommer tilbake på veien

ª K
 jøkken for matlaging på full effekt: komfyren har
både koketopp og stekeovn

ª

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

ª P
 erfekt varme også ved lave temperaturer: premium
vannbåren varme leveres som standard. Sammen med
vannbåren gulvoppvarming sørger den for behagelig
varme i hele campingvognen
ª P
 erfekt utstyrt: I Beduin Scandinavia er det 5-stjerners
camping som gjelder – både sommer og vinter

God isolasjon mot vinterkulden
med Dethleffs rammevinduer
(ingår i Premium pakke –
standard i Norge)

Bred inngangsdør på
70 cm med innvendige
hengsler, vindu og myggnetting som standard

Ny utvendig design
i hvite, glatte plater
fra fabrikken

BEDUIN SCANDINAVIA 6 3

BODEL

Reis med stil

Stilige trekk og indirekte lyskilder sørger for ekstra hyggelig stemning • 550 SE | Amposta

Den flotte kjøkkenbenken leveres som standard i Beduin Scandinavia (32“ TV med TV-heis kan fås som
tilleggsutstyr) • 550 SE | Amposta
6 4 BEDUIN SCANDINAVIA

3
1

2

1

Det store klesskapet har god plass til yttertøy, så
du kan være rustet for allslags vær.

2

Den sjenerøse rundsittegruppen med trekk av høy
kvalitet gjør det fristende å bare bli værende

3

Overskapene er utstyrt med eksklusive håndtak i ekte tre
BEDUIN SCANDINAVIA 6 5

S OV E R O M

Førsteklasses
sovekomfort

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

Den store, midtstilte dobbeltsengen i Beduin Scandinavia har høy kosefaktor • 690 BQT | Tarragona
6 6 BEDUIN SCANDINAVIA

BAD

Romslig bad

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

Et baderom som går over hele vognens bredde med integrert dusj gir deg en romslig start på dagen • 690 BQT
| Tarragona
BEDUIN SCANDINAVIA 6 7

KJØKKEN

Stjernekjøkken for
deg som liker
god mat
Dette kjøkkenet har alt du kan ønske deg: uttrekksskap, kjøleskap enten 142 l
med 15 l fryseboks eller 167 l med 29 l fryseboks (avhengigt av planløsning) og
god plass til alt du trenger for å kose deg med matlagingen • 740 BFK | Amposta

6 8 BEDUIN SCANDINAVIA

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

UTSTYR

Høydepunkter i
Beduin Scandinavia

Stort kjøleskap med fryser: 142 l med
15 l fryserom eller 167 l med 29 l
fryserom (avhengig av planløsning)

Du finner alt utstyret til BEDUIN SCANDINAVIA-modellene i de separate
tekniske data eller på www.dethleffs.no/beduin-scandinavia

Lyst og vennlig frontkjøkken i hele
vognens bredde med komfyr og
panoramatakvinduer i fronten
(avhengig av planløsning)

Sittegruppe med stødig, høydejusterbart bord (enhåndsbetjening) ,
seteputer av høy kvalitet og
hjørnehodestøtter

AirPlus – perfekt luftsirkulasjon
i bodelen og ventilasjon bak
overskapene og kjøkkenbenken

Stort baderom bak i hele vognens
bredde gir godt armslag (avhengig
av planløsning)

Oppvarmet og isolert spillvannstank
på 42 l: her er det ingenting som fryser selv om utetemperaturen kryper
under null (ingår i Premium pakke –
standard i Norge)

Vannbåren varme med
betjening via iNet-Box og
vannbåren gulvoppvarmning som standard
BEDUIN
SCANDINAVIA 69

Mange
valgmuligheter

Amposta
Her kan du se planløsningene i
360°. Skann koden, eller gå til
www.dethleffs.no/beduin-scandinavia-360

Du finner ytterligere informasjon på:
www.dethleffs.no/beduin-scandinavia
eller i de separate tekniske data
70 BEDUIN SCANDINAVIA

Amberes Oak

Badalona

Tarragona

Glatte plater, hvite (standard)

Glatte plater, sølv metallic (tilleggsutstyr)

540 QMK

550 BET

550 RD

550 SE

590 RK

5 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

3 soveplasser

6 soveplasser

650 RE

650 RFK

670 BET

690 BQT

740 BFK

4 soveplasser

7 soveplasser

3 soveplasser

4 soveplasser

6 soveplasser

Det maksimale antallet soveplasser fås ved ombygging av sittegruppen, valg av køyeseng med tre køyer (tilleggsutstyr) og annet tilleggsutstyr.

BEDUIN SCANDINAVIA 7 1

Vi lover

pålitelighet,
komfort og
service

72

God tur
Uansett hvilen Dethleffs du bestemmer deg for, er vi
opptatt av to ting: Du skal få en trygg og god tur, og du
skal ha glede av den nye følgesvennen i mange år.

Begynn reiseeventyret hos oss. Vi gleder oss til å ønske
deg velkommen til Dethleffs-familien. Og hvis du skulle
trenge hjelp, stiller det omfattende forhandler- og
servicenettverket opp uten problemer.

Derfor satser vi på innovative ideer som vårt eget SovGodtsystem, AirPlus-ventilasjon, Vinterkomfortpakker (tilleggsutstyr) og andre smarte komponenter som sørger for
sikkerhet og komfort.
I det originale tilbehøret vårt finner du dessuten reserve
deler av høy kvalitet og smart tilbehør til campingturen.

73

PÅ L I T E L I G H E T
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 (krever godkjenning – spør din forhandler). Med Dethleffs
sikkerhetspakke (ekstrautstyr) får du enda mer Sikkerhets-pakke (tilleggsutstyr) – med
stabilisator, Crash Sensor og røykvarsler.

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

Vær trygg på tur med Dethleffs sikkerhetsutstyr og jevnlige førerkurs

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.
Du finner mer informasjon om
vintercampingvognene våre på
www.dethleffs.no
Dethleffs Vinterkomfort-pakke som tilleggsutstyr gjør campingvognen vintersikker
74

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

PÅ L I T E L I G H E T

Komfort i
høysetet

Når varm luft avkjøles fort, oppstår fuktighet – i en campingvogn mest på ytterveggen,
når det er kaldt ute. AirPlus-systemet sørger for ventilasjon 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 SovGodt-system
gir netter som lar deg våkne frisk og uthvilt.

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

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

Du kan finne mer informasjon om Dethleffs SovGodt-system på Internett. Ta en
titt på www.dethleffs.no

75

SERVICE

Alt skal med!
Dethleffs originalt tilbehør

Den ettermonterbare multifunksjonsskinnen fra Dethleffs lar deg bruke det smarte ordens
systemet fra Dethleffs – også hvis kjøretøyet ikke ble levert med skinne.

76

Dethleffs-kolleksjonen med moderne hettegensere, jakker og luer setter prikken over i-en.
Materialer av høy kvalitet og stilige snitt sørger for god komfort. Enten kvelden plutselig blir kjølig
eller dagen blir varmere enn planlagt er du perfekt utstyrt med Dethleffs Lifestyle-kolleksjon.
Kolleksjonen har dessuten Kids-Club-produkter slik at også barna kan ta seg stilig ut. Alle klesplaggene har brodert Dethleffs-logo – for hele Dethleffs-familien.

SERVICE
Best mulig komfort og sikkerhet gjør at du føler deg ordentlig
vel i det mobile hjemmet ditt. Derfor tilbyr vi originalt tilbehør.
Det er perfekt tilpasset enten du er ute etter koselig interiør,
beskyttende komponenter eller smarte oppbevaringsløsninger
til campingvognen.
Vi har alt som skal til for at campinglivet både skal bli avslappende
og i komfortabelt, enten du er ute etter isolasjon til instrumentpanelet, hjulkapsler eller noe helt annet. Du kan bestille
tilbehøret hos forhandleren og eventuelt også få det ettermontert der. Noen artikler kan også bestilles på nett og
leveres rett hjem til deg.
Du finner nettbutikken vår med spennende tilbud og kampanjer
på www.dethleffs-original-zubehoer.com

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Temperature

E-Switch

E-Gaslevel
E-Volt

E-Level

E-Pressure

Dethleffs E-Connect – bruk appen til å hente opp en rekke opplysninger fra kjøretøyet på smarttelefonen. Du kan for eksempel følge
med på dekktrykket, korrekt justering av campingvognen og temperaturen i kjøleskapet.

Ekstra oppbevaringsplass under campingvognen takket være
vanntette oppbevaringsvesker som trekkes inn i skjørtet med
innføringsskinnen

Med Dethleffs originalt tilbehør får du tilbehør som passer perfekt til
kjøretøyet ditt. Ta en titt i katalogen, hos forhandleren eller på
www.dethleffs-original-zubehoer.com, eller bestill enkeltartikler
direkte i den nye nettbutikken vår på www.shop.dethleffs.de
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