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Hjärtligt välkommen  
i Dethleffs-familjen! 

Tekniska detaljer, information om originaltillbehör och mycket mer hittar 
du via följande ikoner: 

”Inte utan min familj” – det var drivkraften för Arist Dethleffs som grun-
dade vårt företag och uppfann husbilen för att hans familj skulle kunna 
följa med på hans långa affärsresor. 

Denna omtanke om familjen präglar fortfarande vårt arbete varje dag. 
Vårt främsta mål är att ge dig, kära Dethleffs-vän, möjlighet till unika se-
mesterupplevelser på fyra hjul. Dethleffs är en pålitlig och schyst partner 
och har faktiskt belönats med ett pris för sin hederlighet (”Deutschen 
Fairness-Preis 2017”).

i tekniska specifikationer

film online

www.dethleffs.se

Aktuell information finns också i vår Community:

Bilderna på de följande sidorna visar delvis specialutrustning  
som kan fås mot pristillägg.



GLOBEBUS –
KOMPAKTA & 
SMIDIGA

PULSE –
FRAM MED DET 
GODA HUMÖRET. 
BORT MED VAR-
DAGSBEKYMREN.

TREND –
DEN PERFEKTA 
STARTEN

MAGIC EDITION – 
FÖRTROLLANDE 
ANNORLUNDA

ESPRIT  
EIGHTY EIGHT –
RES BEKVÄMT 
UNDER ALLA 
ÅRSTIDER

GLOBEBUS
De minsta husbilarna är 
perfekta för körning i trånga 
gränder eller på kurviga bergs-
vägar.

TREND
Nya Trend är idealisk för alla 
som gärna reser sportigt – och 
till ett attraktivt pris.

PULSE
Med Pulse lanserar Dethleffs 
en ny generation av husbilar.

MAGIC EDITION
Byggda för alla som uppskattar 
formgivning och utrustning 
utöver det vanliga.

ESPRIT EIGHTY EIGHT EDITION
Esprit kombinerar uttrycksfull, 
modern design med enastående 
komfort i lyxklass.

SIDA 6 SIDA 22 SIDA 52 SIDA 70 SIDA 84

Dethleffs  
husbilar
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VÄNSKÅP 
& FAMILJ

TILLFÖRLITLIGHET 
& SERVICE

EN VÄN TILL FAMILJEN 
Det gör Dethleffs til en vän i 
familjen.

I TRYGGA HÄNDER
En pålitlig och schyst partner.

ALPA –
TID FÖR TVÅ

ALPA
Husbilen för ensamresande 
par med enastående generösa 
utrymmen.

SIDA 98 SIDA 106 SIDA 116
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DELINTEGRERAD & INTEGRERAD

Bilderna på de följande sidorna visar delvis tillvalet Gran Turismo paket som kan fås mot pristillägg.
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 ª  Rötsäker bodelskonstruktion Lifetime-Smart

 ª  Mycket plats invändigt

 ª  198 cm ståhöjd i fordonet

 ª  Stor L-sittgrupp med dynor i modern design 

 ª  Stabil förlängning av arbetsskivan i köket (utom T / I 7) 

 ª  Stort bakre garage (inkl. sänkt bakdel) med en extra 
servicelucka

 ª  Sportigt, iögonfallande Gran Turismo (GT)-utrustningspaket 
(tillval)

PLUSPUNKTER
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Kompakta, smidiga 
& ändå så stora

De minsta husbilarna från Dethleffs är perfekta för körning i trånga gränder eller på  
kurviga bergsvägar. Ändå kan du njuta av alla fördelar som fullvuxna husbilar erbjuder. 
För Globebus har konsekvent vidareutvecklats vad gäller komfort och rumskänsla.  
 
För alla som lägger stor vikt vid sportiga detaljer finns ett Gran Turismo-utrustningspaket. 
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Globebus  
Delintegrerad

Den aerodynamiskt utformade förarhytten 
sänker bränsleförbrukningen och har som 
standard ett stort, uppställbart panora-
mafönster som också släpper in ljus och 
luft i fordonet. Härunder kan man ta det 
ljungt i den stora L-sittgrupp.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus 
Integrerad

Kunglig klass i kompakt format! Globebus 
integrerad har ett iögonfallande utseende 
– kompakt med aktiva köregenskaper och 
utmärkt design. Resan i sig är en fantastisk 
upplevelse tack vare den stora panorama-
vindrutan och det generösa utrymmet i 
förarhytten.
 
Den praktiska taksängen hör till standar-
dinredningen och är upp till 150 cm bred. 
Den kan fällas ut extra långt ned – finns  
på begäran även i eldrivet utförande. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus Gran Turismo –  
Lika iögonfallande  
invändigt som utvändigt!

Globebus Gran Turismo-paket (GT) innehåller en mängd exklusiva utrustningskom-
ponenter som automatisk klimatanläggning i forarhytt, läderratt, aluminiumfälgar 
och ingångsdörr med centrallås. Den röda Skid Platen är det tydligaste kännetecknet 
för GT-versionen. Men det ar endast några av delarna i upgraden utvändigt och invändigt. 
Mycket, som är tillval vid Globebus, blir standard om du väljar GT-paket. 
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De mörka ramfönstren är säkra och välisolerande

En titt i köket: Bakre väggen i elegant högglänsig svart

GT-kännetecken: Röd Skid Plate

Cockpit med läderratt, aluminiumdetaljer och instrumentpanel med kromringar
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SOVA

Ren avslappning

Taksängen i de integrerade modellerna har en liggyta som är upp till 150 cm bred Ställbar i höjdled! Den stora dubbelsängen kan bekvämt nås från tre håll och justeras i höjdled 
beroende på hur husbilen lastas // T / I 7 | Atomic

God sömn är speciellt viktigt för att du ska vila ut ordentligt på semestern. Därför har  
alla sängar i Globebus ergonomiska 7-zons madrasser av ett klimatreglerande material. 
Dethleffs konstruktörer har sett till att du sitter bekvämt på de fasta sängarna i alla  
planlösningar, trots det stora bakre garaget.
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Ett alternativ till dubbelsäng: Enkelsängar som kan bäddas om till en stor liggyta på 200 x 155 cm (ingår i Master Class) // T / I 6 | Quadro
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MATL AGNING

Liten men naggande god!

Stabil förlängning av arbetsskivan med döld förvaring som görs klar att använda med en hand 
// T / I 6

Maximal komfort på liten yta med stora lådor och bekvämt åtkomliga kökslådor och skåp  
// T / I 7 | Atomic

Köken i Globebus tar liten plats, men erbjuder maximal komfort. Samtliga har 3-lågig spis 
med elektrisk tändning. De tre stora lådorna i det praktiska, utdragbara skafferiet (inte 
T / I 7)är utrustade med kullagerteknik och softclose-indrag. En kyl- / fryskombination på 
142 liter är standard (tillval på T / I 1).

16



BAD

Uppfriskande

T / I 6 har ett generöst tilltaget duschrum, ett lättåtkomligt  
tvättställ och gott om förvaringsutrymmen

Smart tvättrumskoncept med badrum. Det högblanka tvättstället i mörk hylla gör ett mycket lyxigt intryck // T / I 7

De kompakta Globebus-modeller snålar inte med badrumskomforten. I utvecklingsarbetet 
har konstruktörerna lagt stor vikt vid att göra badrummets olika delar lättillgängliga. Blan-
darna är av högsta kvalitet och det finns gott om förvaringsutrymmen för hygienartiklar. 
Något som sturvoxna uppskattar är att även duschrummet har bekväm ståhöjd.
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Urval  
för inredningen

Quadro Atomic

Rosario Cherry
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T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Vit (standard)

Många  
valmöjligheter

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.
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Gran Turismo black (tillval)Gran Turismo silver (tillval)

Många  
valmöjligheter

T 1 T 6 T 7 I 1 I 6 I 7

3 sovplatser 3 sovplatser 3 sovplatser 4 sovplatser 4 sovplatser 4 sovplatser

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris.

Gran Turismo white (tillval)
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DELINTEGRERAD & INTEGRERAD
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 ª  Enastående pris- / prestandaförhållande

 ª  Alla delintegrerade modeller kan fås med 
taksäng (ingår i Trend for Sweden)

 ª  Råtesäker Lifetime-Smart bodelskonstruktion

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack

 ª  70 cm bred ingångsdörr med kupé-insteg

 ª Stort bakre garage som oftast är lämpligt för elcykel

 ª  En tillåten totalmassa på 3,5 ton innebär stora lastvikts-
reserver även om modellerna är registrerad för fyra 
personer

 ª Ännu trendigare med det eleganta Design paketet (tillval)

PLUSPUNKTER
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En perfekt start Trend är perfekt for alla som gärna reser sportigt – och till ett attraktivt pris. Den övertygar 
med sitt stilrena utförande, perfekta kvalitet från Allgäu och många ovanliga utrustnings-
detaljer. Hit hor exempelvis den rötsäkra Lifetime-Smart-golvkonstruktionen. Till det nya 
modellåret har den populära modellserie blivit ännu mer sportig, harmonisk och med 
många bra detaljer.
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För maximal flexibilitet kan Trend-modellerna fås med en rad olika sängar. De delintegre-
rade modellerna kan som tillval fås med en taksäng*. På de integrerade husbilarna är den 
standard. Med denna lösning får du en extra säng i en handvändning. För husbilsägare 
med en förkärlek för ovanliga detaljer är designpaketet för vår bästsäljare ett elegant tillval.

* (ingår i Trend för Sweden)
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Denna delintegrerade husbil har utmärkta 
köregenskaper. Det sportiga intrycket 
understryks av den dynamiska förarhytts-
huven (stort, öppningsbart fönster, ingår i  
Trend for Sweden) och modern formgivning.  
Med det som främst utmärker Trend är 
de funktionella lösningarna. Modellen är 
som standard utrustad med Dethleffs 
sänkta bakparti och stora bakre lastut-
rymmen med en höjd på upp till 115 cm 
som är åtkomliga via luckor på både vän-
ster och höger sida. Den ovanligt breda 
(70 cm) bodelsdörren med kupéinsteg ger 
extra hög komfort.

 T 6717 EB | Talk

Trend 
Delintegrerad
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Upplev storslagna resor till ett förmånligt 
pris – med Trend integrerade husbilar. 
Dessa modeller har all utrustning som 
kännetecknar Dethleffs framgångsrika 
husbilsserie och en karaktär som präglar 
äkta integrerade husbilar: En fascinerande 
reseupplevelse tack vare gigantisk panora-
mavindruta, mycket generösa utrymmen 
i förarhytten och inte minst den standard-
monterade taksängen med enastående 
sovkomfort och en underbart stor liggyta 
på hela 195 x 150 cm. Aldrig tidigare var 
insteget i den kungliga klassen så över-
komligt!

I 7057 DBM | Design paket | Torcello

Trend 
Integrerad
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SOVA

Sund sömn! Vi vet att förstklassig sovkomfort har högsta prioritet för våra kunder. Därför använder vi 
uteslutande en perfekt avvägd kombination av madrasser av högsta kvalitet utvecklade i 
Schweiz och ergonomiska träribbottnar som underfjädring i Trend-modellerna. 
 
Din personliga smak avgör valet mellan enkel- och dubbelsängar. I Trend hittar du båda 
varianterna. Enkelsängarna i Trend är precis så högt placerade att det finns tillräckligt med  
utrymme för huvudet – och plats för ett högt bakre garage under dem. Perfekt för alla som 
reser med mycket bagage och vill transportera elcyklar eller skotrar på ett säkert sätt.

 Delintegrerade kan som tillval fås med elektrisk taksäng (ingår i Trend for Sweden)! Beroende på 
modellen innebär det en eller två extra sovplatser som blir tillgängliga med en knapptryckning! 
(Taksäng är standard i I-modeller)

Ostörd sömn i bekväma enkelsängar! De är minst 1,95 m långa och kan som tillval byggs om till 
en stor dubbelsäng (ingår i Trend for Sweden) // T / I 7057 EBL
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Queenssängar är lätta att ta sig upp i från tre sidor. På så sätt kan du kliva upp utan att väcka personen bredvid dig // T / I 7057 DBM | (hojdjusterbar säng är standard till T / I 7057 DBM; och T / I 7057 DBL)
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KÖK

Matlagningsglädje  
på semestern

I planlösningar med lounge-sittgrupp (7057 EBL och DBL) är köket perfekt integrerat med den 
öppna bodelen // T 7057 EBL | Design paket | La Rocca

Fullt utrustat kök med gott om förvaringsutrymme för tillagning av läckra måltider  
// T 7017 EB | Topaz Apfel | Talk

På semestern är matlagning extra roligt. Trend har ett fullutrustat kök. Med utrustning 
som man normalt bara hittar i mycket dyrare modeller, som t.ex. stort kylskåp på  
142 liter med integrerad ugn och grill (där möjligt), liksom bekväma lådor och överskåp 
med Soft-Close-teknik.
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BADRUM

Wellness-oase

Massor av avläggningsytor och förvaringsmöjligheter,  
speglar och dagsljus – vad mer kan man önska sig?  
// T / I 7057 | Design paket (fönster finns som tillval)

 I vissa modeller kan duschkabinen och toalettutrymmet kombineras till ett stort badrum som sträcker sig över hela  
fordonsbredden // T / I 7057 DBL | Topaz Apfel

Det är skönt att veta att det egna badrummet bara ligger några steg bort. Trend är späckad 
med praktiska lösningar som gör det enklare att snabbt fräscha upp sig under resan och 
sköta den dagliga hygienen på semestern. Den senaste årsmodellen av Trend har uppgra-
derats med fler påkostade detaljer.
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Urval  
för inredning

TalkTorcello

Topaz Apfel
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Trend I 7057 DBL | Topaz Apfel | Talk

33



Trend 
Design paket

GressoTorcello La Rocca

Virginia Oak

För interiören går det att välja till ett de-
signpaket som ger innerutrymmet ett helt 
nytt utseende. Detta beror främst på den 
moderna trädekoren Virginia Oak med sin 
lätt grå träkulör som matchas av överskåp-
sluckornas eleganta högglansytor i pastell-
vitt. Till detta finns tre passande klädslar 
som framför allt kommer till sin rätt i den 
stora L-sittgruppen. Utöver detta finns en 
mängd påkostade detaljer som lyfter fram 
Trend-modellernas mycket iögonfallande 
design.
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Trend I 6757 DBM | Design paket | Gresso
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Vit (standard)

Många 
valmöjligheter

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.
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Många 
valmöjligheter

3 sovplatser

T 6717 EB

4 sovplatser

T 6557 DBM T 6757 DBM

4 sovplatser

T 7057 EB

5 sovplatser

T 7017 EB

4 sovplatser

T 7057 DBM

5 sovplatser

T 7057 EBL

4 sovplatser

T 7057 DBL

4 sovplatser

I 6557 DBM I 6717 EB

4 sovplatser4 sovplatser

I 6757 DBM

4 sovplatser

I 7057 EB

5 sovplatser

I 7017 EB

4 sovplatser

I 7057 DBM

5 sovplatser

I 7057 EBL

4 sovplatser

I 7057 DBL

4 sovplatser

Titansilver-metallic (tillval)

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris. 
L-sittgrupp ingår i Design paket (tillval).

37



ALKOV
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 ª  Toppförhållande mellan pris och kvalitet

 ª  Stor liggyta i alkoven (210 x 165 cm) 

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack 

 ª  70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg

 ª Stort bakre garage som oftast är lämpligt för elcykel

 ª Stora lastviktsreserver och som tillval mojligt med  
registrering för 6 personer (beroende på utrustning)

PLUSPUNKTER
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Alla om bord! Mycket husbil för pengarna. Stort kylskåp på 142 liter, extra bred ingångsdörr eller extra 
högt bakre garage för mer krävande transporter – Trend är det perfekta insteget till  
Dethleffs husbilsvärld. Trend alkovmodeller är dessutom riktiga lättviktare. Trots en  
totalvikt på bara 3,5 ton kan upp till sex personer åka med (A 5887 & A 6977)!
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För extra mycket plats och lastvikt finns Trend A 7877-2. Med en totalvikt på hela 5,4 ton 
ger den familjen ett överflöd av utrymme – till ett mycket attraktivt pris dessutom. Som 
pricken över i:et har den även dubbelgolv för vintercamping.
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För de stora 
semesterresorna 
med familjen

Trend alkovmodeller är det perfekta resesällskapet för alla som gärna tar med sig mycket 
bagage. Här finns plats för både husgeråd och sportutrustning. Alla skrymmande saker 
läggs i det stora bakre garaget. På A 5887 kan den undre våningssängen fällas upp och i 
stället skapa plats för ett stort förvaringsutrymme. 
 
Och det bästa av allt – alla kan följa med på resan! Med säkerhetspaketet (standard) kan 
fordonet registreras för sex personer (beroende på övrigt utrustningsnivå). 
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Alla vid samma bord: Förutom hela familjen finns här även plats för en eller annan gäst // A 7877-2 | Torcello
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TREND ALKOV 787 7-2

Familjens bästa vän

Stora arbetsytor och många förvaringsutrymmen i köket. Efter matlagningen avnjuts läckerheterna 
gemensamt i den stora sittgruppen // La Rocca

För de riktigt stora semesterresorna med familjen: jättelikt vardagsrum med rymlig sittgrupp 
och generöst tilltaget kök // Torcello

A 7877-2 är en alkovmodell med rymliga förvaringsutrymmen och en stor dubbelsäng bak 
för långa semesterresor med upp till sex personer. För att skapa mer plats i innerutrym-
met kan mycket bagage även stuvas in i det enorma, bakre garaget och det 40 cm höga 
dubbelgolvet. Där har även fordonstekniken samt färskvatten- och spillvattentanken fått 
en frostsäker placering för att göra husbilen vinteranpassad. Vid riktigt låga temperaturer 
värms innerutrymmet upp av en varmvattenpanna (tillval).
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SOVA

Läggdags

Den jättelika alkovsängen (210 x 165 cm) är oerhört omtyckt av barn, men även mycket lämplig 
för två vuxna!

Alkovmodellerna är förbluffande rymliga. De har många hemtrevliga och generöst till-
tagna sovplatser. Utrymmet i alkoven har sedan länge reserverats för barnen. Alkoven är 
nämligen inte bara en sovplats, utan en riktig äventyrslekplats på nästan 3,5 kvadratmeter. 
De bakre sängarna är placerade på tvären och kan fås som dubbelsängar (A 6977 och 
A  7877-2) eller våningssäng (A 5887).

Bakre säng med längden 210 cm för mysiga stunder // A 6977 und A 7877-2
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MATL AGNING

Gourmetkök

På gasspisen med 3 plattor kan du förverkliga även utmanande matlagningsidéerDet L-formade köket har stora arbetsytor och gott om förvaringsutrymmen som gör matlagning-
en till ett nöje för hela familjen // A 7877-2 | Torcello

På semestern är matlagning extra roligt. Trend har ett fullutrustat L-format kök. Köket är 
späckat med utrustning som man ofta bara hittar i betydligt dyrare modeller, som t.ex. 
stort kylskåp på 142 liter och bekväma lådor med softclose-teknik.
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BAD

O sole mio...

Vario-bad med svängbar vägg: separat duschkabin eller toalettrum med ett enkelt handgrepp  
// A 5887 & A 6977

Jättelikt badrum för hela familjen med separat dusch // A 7877-2

Det är skönt att veta att det egna badrummet bara ligger några steg bort. Trend har en 
rad praktiska lösningar som gör det enkelt att fräscha upp sig under resan eller sköta den 
dagliga hygienen på semestern.
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Urval för 
inredningen

GressoTorcello La Rocca

Virginia Oak
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Trend A 5887 | Virginia Oak | Gresso
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Hur stor är 
din familj?

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.
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A 5887 A 6977 A 7877-2

6 sovplatser 6 sovplatser 6 sovplatser

Rymliga A 7877-2: 
Förbluffande rymlig med stor alkov och dubbelgolv
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DELINTEGRERAD OCH INTEGRERAD

Bilderna på följande sidor innehåller delvis komponenter i 
Gran Turismo-utrustningspaketet som kostar extra.
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 ª  Stora nyttolastreserver trots 4 personer tillåtna 
vid 3,5 tons tillåten totalvikt (beroende på 
utrustning)

 ª  Den harmoniska ljuskompositionen Light Mo-
ments (ingår i Master Class) skapar en behaglig 
känsla och god stämning i Pulse

 ª  En vidareutveckling av Dethleffs designspråk för 
större öppenhet, mer ljus samt mer distinkta former 
och linjer 

 ª  Det innovativa Maxi-Flex-överskåpet öppnas mjukt och 
är enkelt att hantera

 ª  Enastående komfort tack vare IsoProtect komfortgolv

PLUSPUNKTER
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Vad blir  
du berörd av? 

Visst, i sökandet efter en ny husbil – en ny familjemedlem – är övertygande siffror, data 
och fakta viktiga. Men vad händer när alla punkter på listan bockats av, som på Pulse?
 
Saknar du och din käraste fortfarande något som får hjärtat att bulta? Kanske en öppen 
och harmonisk atmosfär med en trivsam ljussättning? Pulse ger dig både jämvikt och puls.
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Fram med det goda  
humöret. Bort med  
vardagsbekymren.

Ljus är så mycket mer än bara motsatsen 
till mörker. Förutom sina rent funktionella  
egenskaper påverkar ljuset också vårt 
humör, vår biologiska rytm och även vår 
hälsa. Tillsammans med Gabriele Allen-
dorf från Light Identity har vi för första 
gången utnyttjat dags- och konstljusets 
positiva effekter i en husbil. Och tack vare 
fyra harmoniska ljusnivåer (ingår i Master 
Class) har vi skapat en energikälla för hela 
familjen: Nya Dethleffs Pulse.

   Samspelet mellan  
              olika ljusnivåer skapar  
     en helt ny rumskvalitet. 

Gabriele Allendorf, ljusexpert
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 2

 2

 4
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1.  Takbelysningen 
Lyfter taket känslosamt uppåt –  
och även stämningen.

2.  Funktionsbelysningen 
Autentiska och rakt på sak:  
Strålkastarna i köket, vid sittgruppen 
och i sovrummet.

3.  Väggbelysningen 
Ger utrymmet bredd. Och en trygg känsla.

4.  Golvbelysningen 
Bekväm, mysig och samtidigt  
mycket funktionell. 

Mycket mer information hittar du 
på: www.dethleffs.se

57



Pulse inleder en ny designera för Dethleffs 
delintegrerade husbilar. De aerodynamiska 
hytterna med ny, T-formad motorhuv som 
elegant mynnar ut i påbyggnaden vars 
harmoniska linjer fortsätter i det nydesig-
nade bakpartiet. 
 
Alla delintegrerade husbilar finns med 
taksäng som tillval. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse 
Delintegrerad
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Resor i Pulse integrerade husbilar är en 
upplevelse utöver det vanliga. Inte minst 
tack vare den stora panoramavindrutan 
som bjuder på en storslagen utsikt och 
den extremt ljudisolerade instrumentpa-
nelen. Exteriören har fått ny utformning 
och ett nytt designspråk som inte bara är 
snyggt, utan även erbjuder många praktiska 
fördelar. 
 
Taksängen i XL-format är som standard 
försedd med elastisk 3D-sängbotten med 
inställbar hårdhet och en kvalitetsmadrass 
i ett klimatreglerande material. 

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse 
Integrerad
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Pulse Gran Turismo –  
en synonym för resande 
med högsta komfort!

Tillvalspaketet Gran Turismo (GT) innehåller en mängd exklusiva utrustningskompo-
nenter som exempelvis automatisk klimatanläggning i förarhytten, läderratt, alumi-
niumfälgar och dörrar med centrallås i påbyggnaden. En omisskännlig detalj på Gran 
Turismo är den röda Skid Platen. Men det är bara början. Den eleganta och omfångsrika 
utrustningen erbjuder så mycket mer, både in- och utvändigt. 
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En luftig detalj som låter dagsljuset flöda i förarhytten: Det stora takfönstret på de delintegrerade 
modellerna

Cockpit med läderratt, aluminiumdetaljer och instrumentpanel med kromringar. En viktig  
säkerhetsfunktion är krockkuddarna för förare och passagerare

De mörka ramfönstren är säkra och välisolerandeKännetecknande för Gran Turismo-paketet: Röd Skid Plate
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SOVA

Sund sömn ...

Välkommet förvaringsutrymme under dubbelsängen. Dessa sängar är som standard höjdjusterbara 
i alla DBM- och DBL-planlösningar // 7051 DBM & DBL

... är för oss toppmoderna sovsystem och mysiga men ändå funktionella sovrumsindel-
ningar. I Pulse kan du välja mellan längsgående enkelsängar (som tillval i två höjder) eller 
en generöst tilltagen, höj- och sänkbar dubbelsäng. Vilken variant du väljer beror på dina 
personliga önskemål eller din smak. 
 
Gemensamt för alla är att de är utrustade med den allra modernaste sovtekniken, som de 
fantastiska 7-zons madrasserna i ett klimatreglerande material som utvecklats i Schweiz.

De mer än två meter långa enkelsängarna är förbundna i huvudänden och kan som tillval  
byggas om till en dubbelsäng (ingår i Master Class) // T / I 7051 EB
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Den höj- och sänkbara Queenssängen är bekvämt åtkomlig från tre sidor och har en generös bredd på hela 160 cm. På båda sidor finns höga garderober och avläggningsytor samt nischer där du till 
exempel kan lägga dina glasögon eller näsdukar. Förvaringsfacken är dessutom utrustade med ett 230 V- eller USB-uttag för laddning av mobiltelefonen // 7051 DBM & DBL
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KÖK

Bon appétit

Det funktionella köket hänger samman med den öppna vardagsrumsdelen // I 7051 DBL & EBL Innovativt Gourmet-kök med plats för alla köksredskap. I de praktiska lådorna med Soft Close- 
teknik kan du bekvämt förvara allt du behöver // T / I 7051 EB & DBM

Pulse har mycket att erbjuda när det handlar om matlagning! I det intelligenta Gourmet- 
köket utnyttjas utrymmet på bästa möjliga sätt. Därför är spisskyddet delat. Det spelar 
ingen roll om du behöver en, två eller tre kokytor. Du har bara framme så många kokytor 
som du behöver, resten kan du använda som arbets- eller avläggningsyta. Och ytan kan 
göras ännu större med en praktisk uppfällbar del. Beroende på planlösningen har du ett 
142 liters eller ett 190 liters kylskåp med frysfack.
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DUSCHRUM

Stort bad

Uppskattar du utrymme och rörelsefrihet i badrummet? Du har du hittat rätt! Om du dessutom får en separat dusch finns det verkligen inget övrigt att önska! // 7051

Alla stora badrum i Pulse-modellerna har massor av utrymme och genomtänkta detaljer  
som ger bästa tänkbara ergonomi och ovanligt bra ljus i den rullande wellnessavdelningen.
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Urval  
för inredningen

Dance

Rosario Antracit

Beat

De innovativa Maxi-Flex-överskåpen öppnas mjukt och är enkla att hantera. Den nedåtsträvande arkitekturen 
skapar större rumskänsla och ergonomi utan att kompromissa med förvaringsutrymmet
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67

Mysig lounge-sittgrupp i DBL- och EBL-varianterna. IsoProtect-komfortgolv ger en plan bodel utan nivåskillnader // I 7051 DBL | Dance



Många 
valmöjligheter

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.

Vit (standard)

68



T 6651 DBM T 6811 EB T 7051 DBM T 7051 EB

3 sovplatser 3 sovplatser 4 sovplatser 4 sovplatser

I 6651 DBM I 6811 EB

4 sovplatser 4 sovplatser

I 7051 DBM

4 sovplatser

I 7051 EBL

4 sovplatser

Gran Turismo white Gran Turismo blackGran Turismo silver

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris.

I 7051 DBL

4 sovplatser

I 7051 EB

4 sovplatser
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DELINTEGRERAD OCH INTEGRERAD
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 ª  Magic Edition paket med mycket  
utrustning som standard

 ª Liten fordonshöjd (294 cm)

 ª Ståhöjd 198 cm

 ª  Stor kyl- / fryskombination på 190 liter  
inkl. 35 liters frysfack, ugn och grill

 ª  Möjlighet till en femte sittplats med säkerhetsbälte 
(tillval) i EB-varianten

 ª  Energisnålt LED-ljuskoncept med attraktiv, indirekt 
belysning

 ª  70 cm breda bodelsdörrar med bekvämt,  
lågt placerat insteg

 ª  Golvkonstruktion utan nivåskillnader från förarhytt till 
badrum

PLUSPUNKTER
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Förtrollande 
annorlunda!

Med sin extravaganta look attraherar de exklusiva Magic Edition-modellerna alla som 
uppskattar utrustning och design utöver det vanliga.
 
Otroligt nog kan detta förtrollande resesällskap samtidigt spara pengar. Den omfångsrika 
utrustningen i Magic Edition innehåller redan som standard en stor mängd specialutrust-
ning som t.ex. 190 liters kyl- / fryskombination, klimatautomatik i förarhytten, läderratt, 
16-tums aluminiumfälgar, ramfönster och mycket mer. It’s Magic!
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Magic Edition delintegrerade gör ett myck-
et dynamiskt intryck med sina sportiga 
linjer och en totalhöjd på bara 294 cm. 
En praktisk bieffekt är att du alltid reser 
säkert och avspänt med en Magic Edition 
delintegrerad även på bergsvägar och ge-
nom små byar där klippor eller balkonger 
begränsar utrymmet på vägen.

Magic Edition 
Delintegrerad

T 2 | Puritani
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Körningen är en semesterupplevelse i sig. 
Bekväma pilotsäten med integrerade 
bälten, gott om avställningsytor, förstklas-
sig instrumentpanel, gränslös rörelsefri-
het och fantastisk sikt åt alla håll genom 
panoramarutan gör att du njuter av varje 
kilometer.
 
Förarhytten är inte bara elegant och 
praktiskt designad, den skärmar även av 
motorljud mycket bra. I den övre delen  
av förarhytten finns taksängen som stan-
dardutrustning och diskret integrerad.

Magic Edition 
Integrerad

I 3 | Tizio
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SOVRUM

Som att  
sova på moln

Integrerad med taksäng: Den 150 cm breda taksäng är placerad i förarhytten. En fördel är att 
sittgruppen även kan användas då sängen är nedsänkt

Den rymliga Queenssängen är lätt att ta sig upp i från tre håll. Den är dessutom inställbar i 
höjdled så att det bakre garaget under sängen kan utnyttjas maximalt // T / I 3 DBM

De mest omtyckta sovrumslösningarna bland husbilsägare är enkelsängar eller en mitt- 
placerad dubbelsäng (Queenssäng). Vilken variant som passar dig bäst beror på dina 
personliga önskemål. I Magic Edition får du båda varianterna. Vilken du än väljer får du 
bästa tänkbara sovkomfort. Sov Gott-sängsystemet med innovativa 7-zons madrasser i 
klimatreglerande material och en ergonomiskt anpassad ribbotten gör varje semesterresa 
till en dröm. Läs mer på sidan 124.

76



De generöst tilltagna enkelsängarna i Magic Edition garanterar en ostörd sömn. Med dynorna kan de snabbt och enkelt byggas om till en dubbelsäng som sträcker sig över hela fordonsbredden // T / I 2
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KÖK

Kök för  
stjärnkockar

Gourmet-köket har ett överflöd av förvaringsutrymmen. Bakväggen av plexiglas är både snygg 
och lättskött

Arbetsytorna framför spisen kan utökas genom att locket till diskhon används som skärbräda

Vill du trolla fram något extra gott till middagen? Då får du nytta av det smarta köket. Den 
3-lågiga spisen med elektrisk tändning är förskjuten bakåt. Här finns även rymliga lådor 
och extra stora arbetsytor.
 
Alltid ombord: den upphöjda kyl- / fryskombinationen med separat frysfack och totalt 190 l 
volym, ugn och grill. Där ryms allt som behövs – även för en långsemester.
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DUSCHRUM

Wellness-oase

Högglansytorna i badrummet är inte bara eleganta, utan även 
lätta att hålla rena // T / I 2 

Maximal rörelsefrihet! Det stora badrummet sträcker sig över hela fordonsbredden och kan skiljas från bodelen med en stabil 
skjutdörr // T / I 3

Badrummet är inte bara hemtrevligt utformat med trädekor och elegant tvättställ i 
högglans, utan även väldigt praktiskt. Stora speglar, mycket förvaringsutrymme, hand-
dukskrokar och mycket mer ingår naturligtvis.Tvättställets svarta högglansytor och dusch-
blandarens hållare gör ett mycket elegant intryck. Modell T / I 2 har ett hygienutrymme 
med separat duschkabin medan T / I 3 har ett stort badrum över hela fordonsbredden. 
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Urval  
för inredningen

Tizio (Standard) Puritani (äkta läder, tillval) 

Dakota Eiche
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I 3 | Tizio
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Valet är ditt

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.
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T 2 EB T 3 DBM I 2 EB I 3 DBM

3 sovplatser 3 sovplatser 5 sovplatser 4 sovplatser

T:  Svart I:  Svart

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris.
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DELINTEGRERAD OCH INTEGRERAD
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 ª  Omfångsrikt jubileumspaket till  
Dethleffs 88-årsdag

 ª  Som standard med 2,3 l Multijet Euro 6 motor 
med 150 hk och Maxi-chassi med 4,5 ton 
tillåtet totalvikt

 ª   Optimal vinteranpassning med IsoProtectPlus 
funktionsdubbelgolv och frostsäkra installationer

 ª   Perfekta köregenskaper:  
Premium lågbyggt chassi med 145 mm  
sänkning och 4,5 ton totalvikt

 ª  Sänkt ram som standard för extra höga bakre  
lastutrymmen (250 kg lastförmåga)

 ª  Dethleffs Naviceiver inkl. navigation, DAB+ radiomottagning 
och spegling av manöverpanelen i förarhytten 

PLUSPUNKTER
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Res bekvämt  
under alla årstider

Esprit Eighty Eight kombinerar uttrycksfull, modern design med enastående lyxklass-
komfort på ett unikt sätt. Hit hör möjligheten att använda husbilen året runt. Med det 
nya funktionsdubbelgolvet IsoProtectPlus är alla modeller inte bara vinterdugliga, utan 
fullständigt vinteranpassade. Dethleffs LifeTime-Plus-konstruktion garanterar dessutom 
ett bestående värde.
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Iskallt beräknad, extrautrustad modell till Dethleffs 88-årsdag
Komforten märks redan i hytten med automatisk klimatkontroll och förstklassig cockpit 
med detaljer i krom och läder. Men även i bodelen hittar du som standard många plus-
punkter som till och med är ovanliga för husbilar i den här klassen. 
 
Låt dig inspireras av de kommande sidorna och ta reda på mer i prislistan eller på webben. 
Där hittar du alla attraktiva paketinnehåll i vår fördelaktiga Eighty Eight Edition. 
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Den hör till de snyggaste delintegrerade 
husbilarna på marknaden och har först-
klassig boendekomfort. Snygga belys-
ningsdetaljer i baldakinen, köket och över-
skåpen ger en extra gemytlig atmosfär.
 
Den L-formade sittgruppen med fristå-
ende bord som kan justeras vågrätt och 
lodrätt är rymlig och bekväm. De stora 
panoramatakfönstren i förarhyttshuven 
och ovanför sittgruppen bildar ett impo-
nerande ljusband som gör att insidan av 
husbilen badar i ljus.

Esprit 
Delintegrerad

T 7150 | Amaro
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Njutbara resor utan kompromisser med 
den stora vindrutan som ger perfekt pano-
ramasikt. Vindrutan hålls klar i regn och 
kyla tack vare en extra varmluftsledning 
från bodelens värmesystem som förhin-
drar imma och frost. En annan pluspunkt 
är den härliga atmosfären i sittgruppen 
under det enorma panoramatakfönstret.
 
Även insteget till förarplatsen är bekvämt 
utan kompromisser tack vare förarhyttdörr 
som standard.

Esprit 
Integrerad

I 7150 | Skylight
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SOVRUM

Äntligen avkoppling

Under den vänstra enkelsängen finns ett användbart multifunktionsfack för förvaring av allt 
möjligt. Det går att komma åt både inifrån och utifrån och har LED-belysning

Taksängarna i de integrerade husbilarna erbjuder högsta tänkbara sovkomfort på en 195 x 150 cm  
stor liggyta – som tillval med elmanövrering

Sängsystemet Sov Gott (se sidan 124) ger vilsam sömn i enkel- eller Queenssängar. Fördel 
med sängvarianterna: Det är smidigt att kliva upp och att gå och lägga sig, och du väcker 
inte personen bredvid dig. Enkelsängarna kan på begäran fås som alternativet ”förhöjd 
säng”, vilket ger ett bakre garage med plats för elcykel eller vespa. Vi har utvecklat en 
lägre överskåpsmodell som är speciellt framtagen för dessa varianter. På så sätt är det 
möjligt att ha överskåp runtom med samma mängd förvaringsutrymme och tillräckligt 
med utrymme i höjdled trots höga sängar. 
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Bekvämare blir det inte. Queensängen är åtkomlig från tre sidor och är så låg att du kliver i och ur den utan problem. På vänster och höger sida finns höga klädskåp // 7150-2 DBM
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KÖK

Läckerheter Gourmetköket i Esprit Eighty Eight drar definitivt blickarna till sig. Här kombineras attraktiv 
swing-design med genomtänkt funktionalitet. Exempelvis finns plats för en kaffemaskin 
längst bak – naturligtvis med 230 V-strömanslutning.

De stora lådorna har förvaringsutrymme i överflöd och låses automatiskt när motorn startas.  
Köksfläkten suger matlagningslukten ut av fordonnets inre

En praktisk detalj är Multiflex-skensystemet med olika upphängningsmöjligheter
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DUSCHRUM

Hygienutrymme Duschen blir lika bra som hemma med den stora takduschen i kombination med den kraft-
fulla tryckvattenpumpen. Mycket trädetaljer, högglansytor och förkromade badrumstillbehör 
fulländar den exklusiva utformningen av badrummen i Esprit Eighty Eight. 

En flärd av lyx även i badrummet! De praktiska tillbehören i  
badrummet ingår i standardutrustningen

 För att det ska gå att få så mycket privat utrymme som möjligt kan badrummet avskärmas helt från bodelen och sovutrymmet 
i DBT-modellerna. Stora spegelytor gör att rummet känns ännu större
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Urval  
för inredningen

GoaAmaro Äkta skinn Skylight (tillval)

Master Gloss Cream
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Den indirekta belysningen skapar en stämningsfull atmosfär som gör att du gärna stannar uppe en stund extra på kvällen. Den skapar också goda förutsättningar för mysiga TV-kvällar i L-sittgruppen // Goa
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Vit (standard)

Många 
valmöjligheter

Dethleffs firar sin födelsedag med den extrautrustade modellen Esprit Eighty Eight med 
en mängd finesser i exteriören som är allt annat än vardagliga. Du får t.ex. en cykelhål-
lare för tre cyklar, en markis och en snygg bakljusramp inkl takreling i jubileumspaketet. 
Aluminiumfälgarna understryker husbilens sportiga köregenskaper som möjliggörs med 
hela 150 hk.

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.
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T 6810-2 T 7150-2 T 7150-2 DBT T 7150-2 EB

3 sovplatser 3 sovplatser 3 sovplatser 3 sovplatser

I 7150-2

4 sovplatser

I 7150-2 DBT

4 sovplatser

I 7150-2 EB

4 sovplatser

T: Vit / Titansilver-metallic T:  Silver / Titansilver-metallic
I:  Titansilver-metallic 

T:  Vit / Travertin
I:  Travertin 

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris.
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INTEGRERAD OCH ALKOV
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 ª  Enorm, rund sittgrupp med panoramautsikt  
för måltider och trevliga stunder

 ª   Enkelsängarna nås enkelt och säkert med  
behagligt insteg

 ª   Stort, rymligt dubbelgolv som även är åtkomligt från  
bakpartiet (bakre luckor med enhandsmanövrering)

 ª Premium lågramchassi med bredt spår (Fiat)

 ª  Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv med frostsäker 
vatteninstallation

 ª Varmvattevärme som standard

PLUSPUNKTER

99



Härligt stor  
rumskänsla

Det exklusiva GourmetPlus-köket, som hämtats från Dethleffs lyxklass, har stora lådor och XXL 
kyl- / fryskombination

I en Alpa märker du omedelbart att man inte bara försökt hitta en pragmatisk, mobil plan-
lösning. Här har målet varit livskvalitet. I den runda sittgruppen som nästan går 360 gra-
der (inte A 6820-2) kan du lägga upp benen och slappna av. Genom panoramafönstren har 
du en enastående utsikt över omgivningen. I anslutning till sittgruppen finns ett elegant 
hyllsystem (utom A 6820-2) med stora utrymmen som kan utformas individuellt.

De rymliga enkelsängarna i alkoven nås enkelt och säkert via en stabil, fällbar trappa.  
Se också häva-enkeltsängarna i I7820-2 på vår hemsida
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En avkopplande kväll framför TV:n, ett glas vin på tu man hand eller några vänner på middag? Den enorma, runda panoramasittgruppen är den naturliga samlingspunkten för trevliga stunder  
// Welsh White | Skylight (tillval)
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Komfortabel semester-
lägenhet på hjul

Alpa-serien är en naturlig fortsättning på Dethleffs framgångsrika serie med husbilar för 
ensamresande par. De enastående generösa utrymmena gör att du snabbt glömmer att 
du inte befinner dig i en semesterlägenhet, men i en unik husbil med trivselkänsla och 
komfort. 

Även den minsta Alpa-modellen har en enorm, rund sittgrupp, gott om plats och stor rörelsefrihet // A 6820-2 Virginia Oak | WelshWhite | Goa
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Ett hyllsystem i modern möbeldesign med ett snyggt vitrinskåp (inte A 6820-2). Ett nytt ljussystem med indirekt belysning för 
väggar och gardiner (ingår i Master Class) skapar en stämningsfull atmosfär // Master Gloss Alaska White (tillval) | Amaro

Wellnessavdelning med mycket dagsljus och hög komfort  
// A 7820-2 & A 9820-2
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Många 
valmöjligheter

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se

eller i de separata tekniska data.

Vit (standard)
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A: Titansilver-metallic I: Titansilver-metallicA:  Titansilver-metallic | Grand Alpa Plus A 9820-2 
(Iveco)

Alpa A 6820-2 Grand Alpa A 7820-2 Grand Alpa Plus A 9820-2 Grand Alpa I 7820-2

4 sovplatser 4 sovplatser 4 sovplatser 4 sovplatser

De angivna sovplatserna är det maximala och ibland endast mojligt i kombination med tillval mot merpris.
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VÄNSKÅP 
& FAMILJ
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Välkommen till Dethleffs Family! 
VÄNSK ÅP & FAMIL J
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Alla aktuella evenemang finns på www.dethleffs.se.



Dethleffs  
Stiftelsen Family

VÄNSK ÅP & FAMIL J

En god vän hjälper också den som är i 
nöd. Och inom camping-familjen hjälper 
alla till där de kan. Därför stöder vi projekt 
som hjälper familjer i nöd. Till exempel 
med en kostnadsfri campingsemester i 
en stationär husvagn. Även Pater Bernos 
ungdomsläger i Rumänien får stöd av 
stiftelsen. 

Hjälp till du också! Lägg en slant i Family- 
bössorna hos våra återförsäljare eller 
donera en summa så att vi kan ge många 
fler familjer vår direkta hjälp.

Dethleffs jultomte besöker varje år olika barnhem och får 
barnens ögon att tindra

I Pater Bernos (†) ungdomsläger får rumänska barn nya perspektiv

Vi möjliggör att ge människor i utsatta levnadssituationer en 
campingsemester

Dethleffs Family-stiftelse
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
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Familjevänlig
VÄNSK ÅP & FAMIL J

Taksäng: Prisvärd variant med fast bädd i de delintegrerade 
modellerna Trend och Pulse (ingår i Trend for Sweden)

Barnsäker: Isofix-fäste för bilvarnstolar finns i många 
husbilar (tillval)

Alla registrerade sittplatser i färdriktningen har trepunkts-
bälten och stabila nackstöd av samma typ som i personbilar

Ingen risk att du tar med för mycket bagage. De rymliga  
bakre garagen har förbluffande mycket plats

Som en vän till familjen har Dethleffs utvecklat många smarta detaljer för familjen och inte-
grerat dem i sina husbilar. Du får speciellt stor nytta av dem under den bästa tiden på året. 
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Heltäckande säkerhet!
VÄNSK ÅP & FAMIL J

Träna upp din aktiva körsäkerhet i vår förarutbildning – sedan 23 är i sluten av maj Alla måste vara fastspända! En mysig sovhörna med säkerhetsögla ser till att även fin fyrbenade 
vän reser på ett säkert sätt med Husdjur paketet(tillval)
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I en husbil från Dethleffs startar du semesterresan med en trygg känsla. Dethleffs husbilar 
har mycket utrustning och många tekniska finesser som gör dem säkrare. T.ex. ESP som är 
standard hos Dethleffs. 

Andra viktiga förarassistanssystem:
 
 ASR (Anti Slip Regulation) – för att undvika  
att hjulen börjar spinna i uppförsbacke.
 
 Hill Holder – förhindrar att fordonet rullar 
baklänges i uppförsbacke.
 
 HBA (Hydraulic Brake Assistance) – hjälp 
vid nödbromsning. Systemet känner av en 
nödinbromsning och förstärker vid behov 
trycket på pedalen.
 
 Roll-over Mitigation (överrullningsskydd) 
– minskar krängningar och förbättrar 
stabiliteten även i kurvor.
 
Hill Descent Control – bidrar till att 
önskad hastighet (upp till max. 30 km/h) 
bibehålls utan att föraren måste bromsa 
hela tiden. 
 
 Chassi med bred spårvidd (Fiat eller 
AL-KO), som ger husbilen betydlig bättre 
köregenskaper.

 Säkerhet som standard:Ibland livräddande ESP (elektronisk stabilitetskontroll) är standard i Dethleffs husbilar!

113



Inte utan
min familj

Dethleffs historia handlar om en man och 
hans idé. Den handlar om Arist Dethleffs, 
den gode familjefadern som i början av 
trettiotalet bygger Tysklands första hus-
vagn för att kunna ta med sig sin familj på 
de långa affärsresorna. Han kallar den helt 
enkelt för ”husbil”. Oavsett var familjen 
Dethleffs visar upp husvagnen omringas 
de snart av nyfikna människor.
 
Under de följande decennierna imponerade  
Dethleffs på sina kunder med en mängd 
innovationer och nya idéer. Namnet 
Dethleffs stod snart för modeller och 
produktprogram med en omisskännlig 
profil. En hel del husvagnar och husbilar 
blev klassiska modeller. Denna erfarenhet, 
som idag sträcker sig över mer än 87 år, 
tillsammans med en hög kvalitetsnivå och 
inte minst ett ständigt utbyte av erfaren-
heter med våra kunder och partners har 
gjort att Dethleffs blivit ”En vän till famil-
jen”. Och kanske är det just det intensiva 
utbytet av kunskaper som gör att vi kan 
fortsätta vara lika flexibla och innovativa 
som när allt började 1931.

VÄNSK ÅP & FAMIL J
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Vår händelserika historia med många intressanta bilder från de 88 åren med Dethleffs  
husvagnar och husbilar
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GLOBEBUS TREND T / I PULSE M AGIC ED IT ION ESPR IT  
E IGHT Y E IGHT ALPA XL I  /  X XL A  

(LY XKL A SS)

T ILLFÖRL ITL IGHET

Dethleffs  
Lifetime-teknik

Dethleffs Lifetime-teknik beskriver samspelet mellan alla innovationer som utvecklats 
under de 88 år som Dethleffs tillverkat fritidsfordon och garanterar teknisk driftsäkerhet 
i alla väder – och även vinteranpassning för många bekväma skidsemestrar trots iskalla 
temperaturer. När du bestämmer dig för en Dethleffs får du en pålitlig partner som är 
noga med alla detaljer – även på ställen i husbilen som du inte ser.

PÅ
B

YG
G

N
A

D

V INTERDUGLIG (ÅRET RUNT-BRUK) V INTERANPASSNING SOM STANDARD*

VINTERANPASSNING* GENOM T ILLVALSPAKET

Vinterkomfort paket varmluftsvärme

Vinterkomfortpaket lyx vattenburen värme

Vinterkomfort paket lyx varmluftsvärme

Förklaringar till ikonerna och innehållet i paketen 
finns i prislistan

Vinterkomfort paket vattenburen värme

*  Vinteranpassad: Komfort under vintercamping genem 
snabbt uppvärmning av husbilen i frysande temperaturer.
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Ett extra tjockt skikt av högkomprimerat, 
hydrofobiskt (vattenavvisande) XPS-skum 
ger utmärkt isolering. 
 
Träpanelerna på bodelens insida har 
en fuktutjämnande och ljuddämpande 
funktion. Detta spärrskikt ger framför allt 
en oöverträffad dämpning av stegljud. 
Konstruktionen sänker även bullernivån 
under körning och tillåter installation av 
golvvärme.

I många modeller är Dethleffs Lifetime- 
Plus-tekniken i dag ett kännetecken för 
kvalitet som står för maximal livslängd. 
Den nytänkande konstruktionen förenar 
en fullständigt rötsäker väggkonstruktion 
med de senaste rönen om ett sunt inom-
husklimat: Väggar, tak och golv är fria från 
köldbryggor och byggda helt utan träkom-
ponenter. Vridstyvheten uppnås i stället 
med stabila tvärstag av uretanplast.
 
Tjocka plattor av glasfiberförstärkt plast i 
tak och golv skyddar mot skador utifrån 
på grund av hagel, stenskott, saltvatten 
med mera.

Vi lämnar dig  
aldrig ute i kylan

TILLFÖRL ITL IGHET

Lifetime-Smart  
I serierna Globebus, Trend (T & I) och Pulse 
är påbyggnaden konstruerad med den 
rötsäkra tekniken Lifetime-Smart. Denna 
konstruktion, som i stället för träinlägg 
är uppbyggd med PU-lister och en tjock 
glasfiberskiva, skyddar fordonets golv och 
tak mot skador och röta.
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Vintercamping  
för alla!

TILLFÖRL ITL IGHET

En unik lösning som Dethleffs erbjuder 
som tillval är vinterkomfortpaketen som 
ger inbitna vintersportare möjlighet att 
njuta av vintercamping i riktigt låga tem-
peraturer – även i fordon utan dubbelgolv! 
 
Som tillval med varmvattenpanna
Det kraftfulla, standardmonterade luftvär-
meaggregatet Combi 6 värmer snabbt upp
innerutrymmet i Dethleffs husbilar. Som 
tillval kan alla modeller (förutom Globe-
bus, Trend A 5877 och 6977) utrustas med  
en varmvattenpanna! Det garanterar en 
uppvärmning som är lika behaglig som 
hemma i bostaden. De arbetar dessutom 
helt utan fläktar. Perfekt för allergiker! I 
Alpa-modellerna kan du njuta av denna 
komfort som standard.

Allgäu i tyska alperna– där Dethleffs har sitt huvudkontor sedan 1931 – är med sina långa 
vintrar och rikliga snömängder ett omtyckt vinterresmål. Dethleffs rykte som en äkta 
vinterexpert har sina skäl. Standardutrustning som Dethleffs AirPlus bakventilerade 
överskåp och en mycket välisolerad påbyggnad talar sitt tydliga språk. Det går till och 
med att helt vinteranpassa fordon utan dubbelgolv. 

Upplev vintercamping på ett helt 
nytt sätt – med vinterduglig for-
donsteknik från vinterspecialisten 
Dethleffs. 
www.dethleffs.se/winterproof
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När varm luft kyls snabbt uppstår fukt. 
På husbilar förekommer detta framför allt 
på ytterväggarna när det är mycket kallt 
utomhus. Med AirPlus-systemet bakven-
tileras överskåpen så att det bildas en 
luftcirkulation som förhindrar uppkomst av 
kondensvatten. Resultatet: Sund inomhus-
luft utan mögelbildning eller fuktfläckar.
 
Lagen kräver att det finns ventilationsan-
ordningar i fordonet för att förhindra en för 
hög CO2-halt i bodelen. Dethleffs ingenjörer 
bestämmer optimal antal ventilationsan-
ordningar och bästa luftspridning för varje 
enskild modell. Detta förfarande är mer 
arbetskrävande än generella beräkningar, 
men förhindrar att det sugs in onödigt 
mycket friskluft i fordonet. Det kan skapa 
obehag, framför allt under körning.
 
Textilierna som används i bodelen samt 
träpanelerna på sidoväggarna och i taket 
andas och kan på så sätt utjämna fukt-
halten i inomhusluften utan att skadligt 
kondensvatten bildas. 

Sunt 
inomhusklimat

TILLFÖRL ITL IGHET

Tyger som andas AirPlus-systemet förhindrar bildning av kondensvatten bakom 
överskåpen

 Persienner: Insynsskydd och isolering
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Ingenjörskonst  
från Tyskland

TILLFÖRL ITL IGHET

Regnvattnet leds bort från taket i vattenkanaler som löper till bak-
partiet och vindrutan

Från den centrala vattenfördelaren till tappställena finns det inga 
avbrott i ledningarna

Central vattenfördelare
En osynlig detalj som är till extremt 
stor hjälp i nödsituationer är de centrala 
vattenfördelare som finns i de flesta 
Dethleffs-modeller. Denna lösning för 
vattensystemet ser till att det endast 
kan uppstå brott i slangarna på dessa 
fördelningsställen. Därför finns det inga 
anslutningar på slangarna som kan läcka. 
Om det trots allt skulle uppstå läckage kan 
det snabbt och enkelt hittas och åtgärdas, 
eftersom fördelningsställena är lättåtkom-
ligt placerade.
 
Vattenkanaler
Vattenhanteringen är genomtänkt och 
regnvattnet leds bort från taket i vat-
tenkanaler som löper till bakpartiet och 
vindrutan. 
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Köldbryggor? Inte hos oss!
På Dethleffs fordon är vägg-, tak- och 
golvelement förbundna till varandra utan 
genomgående metallprofiler. Detta före-
bygger metalliska köldbryggor invändigt 
som orsakar kondensvattenbildning och 
onödiga värmeförluster.
 
Vridstyv tack vare pluggteknik
För att bodelen ska få bästa möjliga vrid-
styvhet fogar vi samman sidoväggar och 
bottenplatta med fingertjocka pluggar av 
uretanplast. Det innebär att skjuvkrafterna 
elimineras helt, även vid extrema påfrest-
ningar.

 Bodelskonstruktion utan köldbryggor  Extra stabiliserande förband med plugg
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Dethleffs använder 7-zons madrasser i klimatreglerande material i alla sina fasta sängar. 
Detta innovativa hightech-material som utvecklats i Schweiz anses vara en milstolpe inom 
skumgummitekniken och har unika fördelar. I kombination med våra ergonomiska ribbottnar 
garanterar vi därför utmärkt liggkomfort – dygnet runt, året om!

Som att  
sova hemma

TILLFÖRLITL IGHET

En god och vilsam sömn gör semestern riktigt härlig På www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/sovkomfort/ finns närmare information om 
de unika fördelarna med detta sömnsystem
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Ergonomisk  
sittkomfort

Det frestar på ryggen att köra koncentrerat i många timmar. Då är det extra viktigt med  
ergonomiskt formade stolar som ger kroppen bästa möjliga stöd. Därför monterar Dethleffs  
uteslutande förstklassiga pilotstolar för både förare och passagerare med bästa tänkbara 
ergonomi.

T I LLFÖRL ITL IGHET

I integrerade modeller monterar Dethleffs förstklassiga pilotsäten med integrerat trepunktsbälte 
som sitter optimalt och ger maximal rörelsefrihet

I T- och A-modellerna monterar Dethleffs pilotstolar med enastående hög sittkomfort  
(tillval i Trend). De är som regel klädda i samma textildekor som bodelen

125



Bättre och bättre! Den som köper en Dethleffs får ett moget fordon av högsta kvalitet. Vi har utvecklat vår 
fabrik i Isny Tyskland till en av de modernaste produktionsanläggningarna för fritidsfordon 
i hela Europa – med mycket motiverade medarbetare. I mer än 88 år hr kvalitet stått för 
kvalitet Made in Germany. Denna kokmbination av erfarenhet, avancerad kompetens och 
ett kundorienterat, praktiskt tänkande är unikt för branschen. 

T I LL IT
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Vi finns alltid  
där för dig!

SERVICE

Kunderna uppskattar vår höga kvalitet 
och goda service. Det är ingen slump att 
vi regelbundet hamnar högt upp i olika 
kundundersökningar, inte minst när det 
handlar om kundnöjdhet

Vi hjälper dig gärna att välja reskamrat. Runt 330 kunniga Dethleffs-återförsäljare  
ser fram emot att träffa dig och prata om dina speciella önskemål. Det finns säkert någon 
nära dig också. Och Dethleffs servicepartners tar väl hand om din husbil vid kontroller,  
reparationer eller om du behöver en reservdel. Tack vare Dethleffs omfattande reservdelsla-
ger kan du räkna med korta leveranstider så att du snabbt kommer ut på vägarna igen.
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Hos din närmaste Dethleffs-återförsäljare får du kompetent rådgivning. Titta in när det passar dig!
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Väl informerad 
överallt hela tiden

Du hittar nyheter om Dethleffs och  
camping liksom ett planeringsverktyg  
för fordon online på vår webbplats  
www.dethleffs.se.
 
Där kan du prenumerera på vårt regel-
bundna nyhetsbrev med information om 
intressanta datum och nyheter. Eller besök 
oss på Facebook, Instagram och YouTube 
där du alltid kan se de senaste bilderna 
och videoklippen. 

SERV ICE
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Tack för hjälpen med dekorationerna av våra fordon: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
 
Fotografi: eye5.li // Daniel Zangerl // Adobe Stock

Tack för ditt intresse för våra husbilar. Våra luxuösa modeller Globetrotter XL I och XXL A hittar du 
i den separata katalogen ”Husbilar i lyxklassen”. Din återforsäljare ger dig gärna mer information om 
vårt modellprogramm.
 
Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen visar ibland dekorde-
taljer som inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden och specialutrustningar som levereras 
mot pristillägg. Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns i prislistan. Färgavvikelser kan 
uppstå av trycktekniska skäl.
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