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Upplev harmonin

Med förbehåll för fel och ändringar.
Observera, att bilderna i denna broschyr delvis kan visa
tillvalsutrustning, som medför extrakostnader resp.
dekorationsartiklar, som inte ingår i leveransen.
Färgavvikelser kan finnas på grund av trycktekniska skäl.

Mycket mer information finns på www.dethleffs.se
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Pulse Classic
www.dethleffs.se/pulse-classic

Modern utrustning i elegant design

Pulse Classic – Moden utrustning i elegant design

Pulse Classic – Moden utrustning i elegant design

Att känna sig som hemma
i de bästa ögonblicken

Fantastisk atmosfär med
övertygande utrustning

Framgången med Pulse tar ytterligare ett steg.
Det unika belysningskonceptet LIGHT MOMENTS
samspelar harmoniskt med en tidlös klassisk
inredning, vilket ger ett helt nytt välbefinnande.
Boytans snygga golv i stämningsfull stenlook,
helt utan nivåskillnader, gör den tidlösa
rumsmiljön helt perfekt. Pulse Classic kan tack
vare den lätta konstruktionen erbjuda en
imponerande lastvikt även vid resa med
4 personer, och en tillåten totalvikt på 3,5 ton.

Pulse Classic finns i fyra olika planlösningar –
två queensbed- och två enkelsängsvarianter.
På knappt 740 cm längd finns även plats för ett
rymligt badrum med duschkabin mittemot.
Förutom en rymlig och elegant inredning, har
Pulse Classic även en omfattande
standardutrustning.

Njut av harmoniska Light Moments i den generösa och bekväma L-sittgruppen med
den snygga klädselvarianten Oki (bild visar T7051 DBM / T7051 EB)

Enkel eller dubbel: De sköna enkelsängarna kan enkelt
förvandlas till en bekväm dubbelsäng.

En stor och mycket bekväm queensbed, tillgänglig från 3 sidor,
lämnar inget övrigt att önska.
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Höjdpunkter i Pulse Classics standardutrustning

Din introduktion in i Dethleffs värld:
www.dethleffs.se/pulse-classic
Kom fram, andas ut och slappna av. Ögonblicket, när allt faller på plats.
Pulse Classic ger utrymme för välbefinnande och frihet.

Wellnesstillfällen: Det stora badrummet med duschkabin mittemot bidrar till
det fantastiska välbefinnandet (bild visar T7051 DBM / T7051 EB)

Gourmetkök: 3-lågig spis, rymliga utdragslådor med
soft-close (bild visar T7051 DBM / T7051 EB)
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Belysningskonceptet “Light Moments”
LED-varselljus
Alufälgar 16"
Farthållare
Automatisk klimatanläggning i förarhytten

Passagerarairbag
Mörkläggningsjalusier i förarhytten
Ytterspegel elektriskt justerbar och uppvärmd
Ratt och växelknopp i läder
Uppfällbart fönster i takhuvan

Ingångsdörr med fönster och centrallås
Indirekt stämningsbelysning
Lyxig instrumentpanel
Panorama-taklucka 70 cm x 50 cm i boytan
och mycket mer.

