
Kliv på!

Trend Edition 

Mycket mer information finns på www.dethleffs.se

www.dethleffs.se/trend-edition
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Fantastiskt pris. Fantastisk utrustning

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

Här finns allt du behöver
Njut av den mycket omfattande standardutrustningen i Trend Edition

Trend Edition – Din introduktion till Dethleffs värld

Standardutrustningen innehåller dessutom:

+ LED-varselljus 

+ Farthållare

+ Klimatanläggning i förarhytten 

+ Ytterspegel elektriskt justerbar och uppvärmd 

+ Förberedd för radio 

+ Instrumentpanel med kromringar 

+ LED-belysningspaket 

+ 70 cm ingångsdörr med fönster

+  Centrallås för förar-, passagerar- och 

ingångsdörrar

+ Tätslutande myggnät i ingångsdörren 

+ Förtältslampa 12 V

+ Panorama-taklucka 70 cm x 50 cm i boytan

Gott om plats: Stort och rymligt garage 
bak, som kan lastas från två sidor tack 
vare två lastluckor som standard

Perfekt positionerad: Stort, uppställbart 
fönster i T-huven

Enkel ombyggnad av säng från 
enkelsängar till dubbelsäng

Helt tätt: Mörkläggningsjalusier i 
förarhytten skyddar mot värme, 
kyla och nyfikna blickar

Allt inom räckhåll: Förarhytt med 
läderklädd ratt och växelknopp samt 
förar- och passagerar-airbag

Bekväm resa: Skön pilotstol med 
höjd- och lutningsinställning
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Det ryms sååå mycket  
i Trend Edition

Bättre än så här går det inte att kliva in i 

Dethleffs värld: Dethleffs Trend Edition 

välkomnar campingnybörjare och prismedvetna 

campingfamiljer med en omfattande 

standardutrustning. Den halvintegrerade finns 

med tre av de mest omtyckta planlösningarna 

från Dethleffs bästsäljande modeller.  

Utrustad med smart design, perfekt 

harmoniserad rumsmiljö, komfort och 

förstklassiga komponenter från Dethleffs 

bästsäljande modeller. Allt detta erbjuder vår 

nyaste familjemedlem i Dethleffs till ett 

förstklassigt pris-prestanda förhållande.

Du kommer att älska den!

Trend Edition – Din introduktion till Dethleffs värld

Modern och gemytlig: Trend Edition har mycket plats för att mysa och  
umgås under dagen eller kvällen med familj, vänner eller sin partner (T 7057 EB)

Då kan man slappna av: Uppleva något nytt, känna att man lever och vara 
i framkant. Trend Edition med maximal tillförlitlighet som trygghet och vår 
fantastiska service, tar dig fram till platsen där det roliga börjar.

Och komforten är  
också redan inkluderad

Även för Trend Edition börjar Dethleffs komfort 

redan när du kliver in: Tack vare den 70 cm breda 

dörren är det lätt att kliva på i den fräscha och 

moderna husbilen. Här väntar dig bland annat en 

modern köksvrå med stort 142 l kylskåp, en stor 

och skön L-sittgrupp och många fler höjdpunkter. 

Trend Edition – Din introduktion till Dethleffs värld

Fullt utrustat: Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga 
utdragslådor med soft-close, stor arbetsyta och stort kylskåp 
med separat frysfack

Mycket stor och fantastiskt skön queensbed,  
tillgänglig från 3 sidor (T7057 DBM)

Wellness to go: Snyggt och rymligt badrum med  
separat dusch precis mittemot (T7057 DBM / T7057 EB)

Kliv på och koppla av: stor och mycket bekväm L-sittgrupp 
(sidosits för T7057 DBM / T7057 EB)

Din introduktion in i Dethleffs värld:  
www.dethleffs.se/trend-edition

Vi levererar 
världen.
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