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Hjärtligt välkommen 

Utöver informationen i den här katalogen hittar du även fakta på nätet  
i form av filmer, foton och tekniska data.

… till Dethleffs. Det är så härligt att resa – att vara på väg. Att upptäcka 
nya delar av världen, träffa nya vänner och vara tillsammans med fa-
miljen. Att helt enkelt njuta av de små sakerna i livet på husvagnsturen. 
Med Dethleffs husvagnar blir sådana upplevelser extra speciella. Upptäck 
vad det innebär att resa med en Dethleffs-husvagn. Nu åker vi!

i tekniska specifikationer

film online

på internet

Dethleffs originaltillbehör

På våra sociala medier hittar du alltid senaste nytt:

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen visar ibland dekordetaljer som 
inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden och tillvalsutrustningar som levereras mot pristillägg. Upp-
gifter om tekniska data, utrustning och priser finns i tekniska data. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska 
skäl.

för många fordon kan vi  
erbjuda en 360-graders  
”rundtur” online

konfigurera kostnadsfritt och  
förutsättningslöst din nya  
Dethleffs-husvagn på nätet
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Att uppfinna camping  
var en kärlekshandling!

Läs mer om camping-jubileet, milstolpar, 
inlägg från kunder, tävlingen ”100 % av 
inköpspriset tillbaka” och fler kampanjer  
på dethleffs-90-jubileum.se

Som juniorchef i sin pappas pisk- och 
tränsfabrik är Arist Dethleffs ofta på ute 
på veckolånga affärsresor. Han saknar 
sin familj under de långa tjänsteresorna 
och utvecklar därför 1931 en "Wohnauto" 
– den första husvagnen i Tyskland. Famil-
jemänniskan blir därmed uppfinnare och 
sedan pionjär för ett helt nytt och än idag 
mycket omtyckt sätt att resa.
 
Överallt där familjen Dethleffs dyker upp 
med sitt ekipage möts de av nyfikenhet 
och entusiasm. Och så kommer det sig att 
Arist plötsligt även får med sig beställning-
ar på husvagnar från sina resor, som han 
sedan tillverkar i ett litet garage på  
företagsområdet.

Start-up-företaget växer snabbt och tar 
steget från det lilla garaget till en egen  
företagsavdelning för husvagnskonstruk-
tion. Campinglivet blir en rörelse.
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En pionjärsanda
än idag

som fascinerar
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Vi kan kvamping. Egentligen borde camping stavas med kv hos Dethleffs – så mycket kvalitet finns i våra  
fordon, och precis lika mycket erfarenhet. Sedan 90 år tillbaka lever vi i den pionjärsanda 
som fanns hos vår grundare Arist Dethleffs och ger allt för att bygga de bästa fritidsfordo-
nen i vår tid. För vi står fast vid våra värderingar och vet vad som gör skillnad:

Vi har kvaliteten i blodet
•  Optimerade tillverkningsprocesser och 

högsta möjliga kvalitetsstandarder
•  Precision och hantverk tack vare kvalifi-

cerad personal som vi till största delen 
utbildat själva

•  Endast högkvalitativa komponenter och 
material

Vi tar ansvar och tänker framåt
• Kvalificerad personal inom alla yrkeskate-
gorier
•  Utbildning internt inom firman (vi är ett av 

de företag som utbildar flest i regionen) 
• Regelbunden fortbildning

Vi har god service som vår ledstjärna
•  Tillförlitlighet och trygghet i det största nät-

verket av servicepunkter och återförsäljare
•  Med över 350 återförsäljare och service-

partners runt om i Europa finns hjälpen vid 
behov alltid i närheten

• Toppmodernt reservdelslager
•  18 500 reservdelar permanent i lager 
•   93 % av beställningarna hos återförsäljare 

bearbetas inom 3 dagar
•   Regelbundna verkstadskurser gör att våra 

återförsäljare alltid är uppdaterade på 
senaste nytt

Ta del av hur våra husvagnar och husbilar tillverkas live!  
Du hittar information om våra fabriksvandringar på www.dethleffs.de/werksfuehrung

Made in Germany-kvalitet från Dethleffs i Isny (Allgäu). 
Vi har ett av de modernaste produktionscentren för fritidsfordon i hela Europa
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Kvalitet
fascinerar

som alltid
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CAMPER ®
Perfekt resesällskap för familjer tack vare ett stort urval av 
våningsbäddsplanlösningar och stora förvaringsytor.

Sidan 42

C’GO & C’GO UP
Modern, fräsch och ständigt redo för nya resor. ”To go”-husvagnen  
med ett stort urval av planlösningar.

Sidan 20

NOMAD
Elegant interiör och omfångsrik standardutrustning gör den perfekt 
för kräsna resenärer.

Sidan 52

C’JOY
Mindre vikt, lägre pris – ren husvagnsglädje. Den har allt du behöver för att uppleva 
den stora friheten.

Sidan 10

Dethleffs modellöversikt husvagnar
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AERO
Lätt och luftig skandinavisk interiördesign, med åtta populära 
planlösningar och omfattande ”90-års-jubileumspaket”.

Sidan 32

BEDUIN SCANDINAVIA
Elegant design, utrustad med all komfort och mycket standardutrustning, det 
perfekta resesällskapet året om.

Sidan 62

Tillförlitlighet 74

Dethleffs  originaltillbehör 76

www.dethleffs.se/nyheter-i-digital-show

Nyheter i digital show med 
360-graders panoramavy.
+  Rör dig fritt på vår digitala mässa

+ Detaljerade 360°-utsidesvyer 

+  Interiör och detaljer i 360°-insidesvyer

Äventyret börjar på vår webbplats:

Vill du få fler nyheter från 
Dethleffs? 
Anmäl dig i så fall till vårt nyhetsbrev. 
Här får du veta allt om våra nyheter, 
proffsens tips & tricks inför resan samt får 
information om kampanjer och tävlingar. 

www.dethleffs.se/newsletter

Dethleffs modellöversikt husvagnar
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C´JOY

Lycklig helt enkelt

C‘JOY
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 ª  En perfekt nybörjarhusvagn: mycket förmånligt pris 
och komplett med allt som du behöver

 ª  Trånga passager är inga problem: en av de smalaste 
husvagnarna i sin klass med 2,12 m bredd

 ª  En riktig lättviktare: Med rätt dragfordon räcker ett 
klassiskt B-körkort

 ª  Skyddar mot vädrets makter: tak, front och bakparti av 
motståndskraftig glasfiberförstärkt plast

 ª  Du behöver inte avstå från något: gott om förvarings-
utrymme och hög lastvikt betyder att du kan ta med 
allt som behövs

Höjdpunkter C‘JOY

Med gott om förvarings-
utrymme och hög lastvikt 
kan du ta med allt som du 
behöver

Front, tak och bakparti  
av motståndskraftig, glas- 
fiberförstärkt plast

2-delad 
ingångsdörr

C‘JOY 11



En praktisk detalj är sittgruppen som med några enkla handgrepp kan byggas om till en liggyta • 480 FSH | Clipper

Att äta frukost i den mysiga sittgruppen gör att humöret blir på 
topp redan tidigt på morgonen, och gör dig beredd för en lyckad 
semesterdag • 460 LE | Portobello

BOENDE

Så ska en semester vara

C‘JOY12



Praktisk 3-lågig spis med manuell tändning Sovplatser i mängder: Möjlighet till upp till 7 sovplatser – 
perfekt för familjer (beroende på planlösning)

Fler sovplatser blir möjliga genom att sittgruppen  
byggs om

1

2

3

1 2 3
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SOVRUM

Äntligen avkoppling

Bonne nuit: Avslappnad sömn och återhämtning i den bekväma franska dubbelsängen • 480 FSH | Clipper

Upp till tre våningar är möjliga som tillval i en våningssäng hos 
c’joy • 480 QLK | Clipper
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Uppfriskande
BADRUM

I c’joy behöver du inte hoppa över morgonduschen. Här finns allt 
för en fräsch start på dagen • 460 LE | Portobello

C’joy har ett tvättställ av rostfritt stål med elegant design • 480 FSH | Clipper
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Kompakt och praktiskt: kök med 3-lågig spis, vask av rostfritt stål och generösa  
förvaringsutrymmen • 420 QSH | Portobello

C’joy har ett et 86 l kylskåp med 11 l frysfack eller 142 l  med 15 l frysfack beroende på planløsning.  
• 480 QLK | Clipper (bild viser 86 l kylskåp)

KÖK

Litet men ändå stort kök

16 C‘JOY



Rymliga överskåp i köket

Rymligt kylskåp med en volym på  
142 l och ett frysfack på 15 l (beroen-
de på planlösning)

Den specialdesignade ribbotten kan 
ställas upp för att utnyttja förvarings-
utrymmet optimalt

Madrasser i kallskum som standard  
i alla fasta enkel- och dubbelsängar

2-våningssäng eller även 3-vånings-
säng tillgänglig som tillval (beroende 
på planlösning)

Med en bredd på 2,12 m tar den sig 
igenom även trånga passager

AirPlus – perfekt luftcirkulation inne  
i fordonet och bakventilerade över-
skåp och inredningsdetaljer

Öppningsbara och isolerade  
tvåglasfönster med  
mörkläggningsgardin och  
insektsskydd

UTRUSTN ING

Höjdpunkter C‘JOY Du kan läsa mer om den kompletta utrustningen hos C‘JOY-modellerna 
i de separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/cjoy
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Stort urval

Läs mer på: www.dethleffs.se/cjoy 
eller i de separata tekniska  
specifikationerna Sambesi Oak

Clipper Portobello

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/cjoy-360
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Kulhamrad plåt, vit (standard)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

410 LK 480 FSH

3 sovplatser5 sovplatser

420 QSH

3 sovplatser

460 LE

3 sovplatser

480 QLK

7 sovplatser

Kompakt, lätt och 

plats för upp till  

7 personer!
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C‘GO & C‘GO UP

Husvagnar to go

C‘GO & C‘GO UP
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Höjdpunkter C‘GO & C‘GO UP

 ª  Något för alla: planlösningarna erbjuder ett stort urval 
för både små och stora familjer

 ª  Fräsch look: snygg och modern inredning och  
färgglada klädslar för alla smaker

 ª  Skyddar mot vädrets makter: tak, front och bakparti av 
motståndskraftig glasfiberförstärkt plast

 ª  Du behöver inte lämna något hemma: gott om  
förvaringsutrymme och hög lastvikt betyder att du kan 
ta med allt som du behöver

 ª  Låg totalvikt: så lätt att du får dra den med vanligt 
B-körkort (beroende på dragfordonet)

Högkvalitativa märkesdäck 
godkända för 100 km/h

Öppningsbara och isolerade  
tvåglasfönster (grå grafit) med 
mörkläggningsgardin och  
insektsskydd

Tillgänglig utifrån är den 
stora lastluckan med fällbar 
våningssäng (tillval)

C‘GO & C‘GO UP 21



BOENDE

Fantastiskt mysig

Enastående flexibel: bekväm sittgrupp eller ytterligare en sovplats? Sittgruppen byggs om i en handvändning • 495 QSK | Blue Lagoon

Denna sittgrupp skapar ett färgstarkt välbefinnande  
• 495 QSK | Green Paradise

22 C‘GO & C‘GO UP 



En generös rund sittgrupp och massor av  
förvaringsutrymme: och allt finns i fyra olika klädslar

Öppet och vackert tvättställ av rostfritt stål Gott om plats i kylskåpet på 142 l inkl. 15 l frysfack som 
standard (beroende på planlösning)

1

2

3

2 31
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SOVRUM

Ha det trevligt  
med utsikt

I alla planlösningar har c’go många fönster för bästa utsikt. I frontpartiet kan du välja om du vill ha ett stort fönster eller hellre en 
trevlig myshörna utan fönster?

Din c’go finns i fyra olika planlösningar med barnsängar. Och om 
inte det skulle vara tillräckligt kan du beställa våningssäng med 
tre sovplatser som tillval • 495 QSK | Blue Lagoon

24 C‘GO & C‘GO UP 



Bra start på dagen
BADRUM

Bekvämt badrum tack vare öppet tvättutrymme med stor spegel • 495 FR | Sunshine

Snabbt ren igen. Om du gärna duschar kan alla planlösningar 
kompletteras med duschutrustning (tillval)

25C‘GO & C‘GO UP 



Platzhalter

KÖK

Laga mat  
för hela familjen

Din c’go är utrustad med 3-lågig spis, diskho och kylskåp med frysfack för semesterglassen  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Köket i c’go har modern design och mycket plats för allehanda köksutrustning • 525 KR | Blue Lagoon

Gott om plats i köket: Rymliga köksöverskåp och generösa lådor med SoftClose-system ger köket i c’go 
förbluffande stora förvaringsutrymmen • 495 FR | Sunshine
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Praktisk 3-lågig spis med elektrisk 
tändning

Praktiskt förvaringsfack vid ingången 
(beroende på planlösning)

Den specialdesignade ribbotten kan 
ställas upp för att utnyttja  
förvaringsutrymmet optimalt

Vackert tvättställ av rostfritt stål

Gasolkoffert för 2 x 11 kg med botten 
av stabil och fuktsäker räfflad  
aluminiumplåt

Säkerhet som standard: AKS  
säkerhetskoppling

Strömbesparande 
LED-förtältslampor

UTRUSTN ING

Höjdpunkter C‘GO & C‘GO UP Du kan läsa mer om den kompletta utrustningen hos C´GO & C´GO UP-model-
lerna i de separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/cgo

Madrasser i kallskum som standard i 
alla fasta enkel- och dubbelsängar

27C‘GO & C‘GO UP 



Den bekväma taksängen (200 x 140 cm) för två vuxna kan dras ner med en hand. Om det inte skulle 
räcka till går det att trolla fram två ytterligare sovplatser ur den ombyggbara sittgruppen  
• 525 KR | Blue Lagoon För små campare finns det bekväma våningssängar • 525 KR | Blue Lagoon

 
 

 

208 cm  ståhöjd  inne

C ’GO UP

Alla sängar kan  
fällas upp
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Så snart taksängen är undanstoppad under taket vaknar c´go up till liv • 525 KR | Blue Lagoon

Dåligt väder? Då är det bara att fortsätta leken i det egna barnutrymmet  
• 525 KR | Blue Lagoon

Plats 
för upp 
till 7 personer

29C‘GO & C‘GO UP 



Stort urval

Läs mer på: www.dethleffs.se/cgo
eller i de separata tekniska  
specifikationerna Pearlwhite

Grey Orbit

Green Paradise

Sunshine Blue Lagoon

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/cgo-360
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Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

415 QL

3 sovplatser

475 EL

3 sovplatser

475 FR

4 sovplatser

495 FR

4 sovplatser

525 KR

7 sovplatser

465 KR

6 sovplatser

565 FMK

6 sovplatser

495 QSK

6 sovplatser

Kulhamrad plåt, vit (standard) c’go up, Kulhamrad plåt, vit (standard)

31C‘GO & C‘GO UP 



AERO

Love is in the air

AERO
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 ª  Ett skäl att fira: Ett stort urval av komponenter till  
attraktiva priser tack vare 90-årsjubileumsutrustningen 

 ª  Drar blickarna till sig: Den moderna ytterdesignen är 
en riktig blickmagnet och även insidan övertygar 

 ª  Dig känner jag igen: Raffinerade och populära  
planlösningar för alla smaker 

 ª  Winter is coming: Rustad för kallare temperaturer tack 
vare tillvalspaketet Vinterkomfort 

 ª  Skyddar mot vädrets makter: tak, front och bakparti av 
motståndskraftig glasfiberförstärkt plast

Höjdpunkter AERO 

17-tums aluminiumfälgar  
i Dethleffs-design understryker  
den stilfulla framtoningen

Extra bred ingångs-
dörr med fönster och 
myggnät

Designdetaljer för 
front och bakparti

AERO 33



BOENDE

Enkel, ljus design som  
imponerar

Place to be: I den generöst tilltagna sittgruppen är det lätt att njuta av den öppna rumskänslan i  
Dethleffs Aero • 510 ER | Skagen

Ljus, luftig och bekväm: Då blir campinglivet enkelt  
• 490 QSK | Fyn
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3

Eleganta och funktionella textildetaljer för 
att förvara eller fästa

3-lågig spis med elektrisk tändning och 
stabilt gjutjärnsgaller

Luftig, skandinavisk design och en omfattande jubileumsutrustning i beprövad Dethleffs-kvalitet. 
Aero finns i tre moderna, fräscha klädslar: Fyn, Skagen och Visby

1 2 3
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SOVRUM

Sova som  
på moln

Enkelsängarna kan med ett par enkla handgrepp omvandlas till en stor liggyta (tillval) • 510 ER | Skagen

Sov gott! Mysiga våningssängar med utsikt för små campare • 490 QSK | Fyn
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BADRUM

En fräsch start på dagen

Praktiska hyllor och spegelskåpet ger rikligt med förvaringsutrymmen • 510 ER | Visby

Kompakt badrum i ljusa färger med vackra och 
praktiska detaljer, såsom den integrerade  
handdukshållaren • 510 ER | Skagen
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Varmvattenförsörjningen ingår som standard i det omfattande 90 års jubileumspaketet.

Ljust och rymligt: Köket med ett kylskåp på 142 l och ett frysfack på 15 l (beroende på  
planlösning) • 500 QSK | Visby

KÖK

Enkel matlagning
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JUB I LEUMSUTRUSTN ING

Höjdpunkter AERO Du hittar en fullständig översikt över Ready to go- 
jubileumsutrustningen på www.dethleffs.se/aero

Stort kylskåp på 142 l med ett frysfack 
på 15 l (beroende på planlösning)

Stilfull 90 års brodyr på de bekväma 
dynorna

Flexibelt flyttbar spotlight och  
USB-uttag

Den stora panorama-takluckan med 
LED-belysning släpper in ljus och luft  
i fordonet (90 års jubileumspaket)

Behagligt ljus och mysig känsla tack 
vare stämningsbelysning (tillval)

AirPlus – perfekt luftcirkulation inne i 
fordonet och bakventilerade överskåp 
och inredningsdetaljer

Vev-införingshjälp 
för enkel hantering 
av stödbenen

39AERO



Stort urval

Läs mer på: www.dethleffs.se/aero 
eller i de separata tekniska  
specifikationerna Maryland Oak

Visby Skagen Fyn

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/aero-360
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410 QS

3 sovplatser 3 sovplatser

470 EL 470 FR 470 FSK

4 sovplatser 6 sovplatser

490 QSK

6 sovplatser

520 ER

4 sovplatser

510 ER 

4 sovplatser

500 QSK

6 sovplatser

Slätplåt, vit (90-års-paket)

De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning.
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Vind i seglen för familjevagnar

CAMPER®

42 CAMPER®



Höjdpunkter Camper®

 ª  Plats för alla barn: stort urval av familjeplanlösningar 
med våningssängar

 ª  Bra som standard: klar att starta semestern direkt tack 
vare omfattande standardutrustning

 ª  Säker på resan: föredömlig Dethleffs-säkerhetsutrust-
ning

 ª  Elegant exteriördesign: design-bakljusramp med 
LED-belysning för en stilfull framtoning

 ª  För alla behov: även korta husvagnar under 7 meter 
finns i sortimentet

Stort garage bak tack 
vare fällbar våningssäng 
(beroende på  
planlösning)

17-tums aluminiumfälgar 
i Dethleffs-design under-
stryker den stilfulla  
framtoningen  
(90-årspaket)

Förvaringslucka som standard ger 
enkel tillgång till det extra  
förvaringsutrymmet

43CAMPER®



BOENDE

Så ska en semester 
vara

Gott om plats i rundsittgruppen gör att både stora och små semesterfirare trivs  
• 730 FKR | Galaxy

Gemytlig interiördesign med ljust trä kännetecknar vår vän i familjen • 560 FMK | Cloud

44 CAMPER®
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2

3

Famljevänligt. Hos Camper® finns ett stort urval av planlösningar med våningssängar. En 
tredje våningssäng är möjlig som tillval i de flesta modeller

Praktiska och lättillgängliga: Flyttbara  
spotlights och USB-laddningsuttag

Kök med mycket förvaring: Tack vare praktisk utdragbar 
förvaring för flaskor och många förvaringsytor

1 2 3
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SOVRUM

En vän i familjen

De bekväma enkelsängarna kan 
mycket snabbt förvandlas till en enorm 
dubbelsäng (tillval). Dethleffs madras-
skydd passar perfekt till din Dethleffs. 
Finns bland Dethleffs originaltillbehör 
(läs mer på s. 76)

Den stora tvärställda sängen vid ingången ger 
gott om plats för tid för två • 500 QSK | Galaxy

För den stora familjen: som tillval är det möjligt med en extra vånings-
säng med två sängar som tillval i stället för sittgruppen (beroende på  
planlösning) • 730 FKR | Galaxy
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Wellness-oas
BADRUM

Camper® kan, med det kompakta badrummet, erbjuda allt för att kunna hålla sig fräsch under semestern • 550 ESK | Mount

Bredvid den stora sängen finns hygienutrymmet: ett duschrum 
med toalett • 730 FKR | Galaxy

47CAMPER®



KÖK

Rolig matlagning 
på semestern

I de rymliga lådorna och i överskåpen får allt som behövs för det individuella semes-
terköket plats • 730 FKR | Galaxy

Praktiskt kök med rymliga lådor och utdragbart skåp • 550 ESK | Mount

48 CAMPER®



Stort kylskåp på 142 l med ett frysfack 
på 15 l (beroende på planlösning)

Som tillval är det möjligt med en extra 
våningssäng med två sängar i stället 
för sittgruppen i 730 FKR

Perfekt sovkomfort tack vare Sov-
gott-systemet

Robust GFK-tak som skydd mot hagel 
och grenar

Ny, modern bakljusramp med 
LED-lampor

AirPlus – perfekt luftcirkulation inne i 
fordonet och bakventilerade överskåp 
och inredningsdetaljer

Varmvattenförsörjning 
som standard

UTRUSTN ING

Höjdpunkter Camper® Du kan läsa mer om den kompletta utrustningen hos Camper®-modellerna i 
de separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/camper
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Läs mer på: www.dethleffs.se/camper
eller i de separata tekniska  
specifikationerna

Cloud Galaxy Mount

Rosario Cherry

Stort urval

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/camper-360
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Slät plåt, Silver metallic (tillval)Kulhamrad plåt, vit (standard) Slät plåt, White (tillval)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

460 EL

3 sovplatser

470 ER

3 sovplatser

530 FSK

6 sovplatser

470 FR

4 sovplatser

500 QSK

6 sovplatser

510 LE

4 sovplatser

510 ER

4 sovplatser

550 ESK

6 sovplatser

560 FMK

6 sovplatser

650 FMK

6 sovplatser

540 QMK

6 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser
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Erfarenheten gör skillnaden

NOMAD
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 ª  Något för alla: stort urval av husvagnar med  
dubbel- eller enkelsängar

 ª  Anspråksfull exteriördesign: med eleganta detaljer, 
design-bakljusramp med LED-belysning och  
rangerhandtag i krom

 ª  Gemytlig atmosfär: exklusiv och elegant interiördesign 
med stämningsfull belysning

 ª  Laga mat som hemma: topputrustat gourmet-kök med 
upplyst vägg i bakgrunden

 ª  Bra som standard: klar att starta semestern direkt tack 
vare omfattande standardutrustning

Höjdpunkter NOMAD

Förvaringslucka som 
standard ger enkel 
tillgång till det extra 
förvaringsutrymmet.

Ny design-bakljusramp 
med LED-lampor samt  
rangerhandtag i kromut-
förande

Ramfönster ger bra 
isolering och trygghet 
(tillval)
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BOENDE

Komfortabelt  
nomadliv

En stabil skjutdörr av trä avskiljer barn- och föräldrasovrum samt boyta från varandra • 730 FKR | Chromo

Ett rymligt kök över hela fordonets bredd och sittgruppen intill ger 
perfekt boendekomfort • 490 BLF | Ruby
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Passar perfekt för att sitta tillsammans och mysa, men även för att kunna 
sova gott: den stora rundsittgruppen i fronten

Gourmet-kök med upplyst vägg i 
bakgrunden

Den stora panorama-takluckan med LED-belysning 
släpper in ljus och luft i fordonet

1 2 3
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SOVRUM

Förstklassig  
sovkomfort

Den stora dubbelsängen kan enkelt nås från tre sidor och kan under dagen skjutas 
undan, för att ge plats för ett större utrymme • 650 RQT | Chromo

Två breda enkelsängar garanterar god sömn och låter sig snabbt bäddas om till en 
dubbelsäng (tillval) • 460 EL | Chromo
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Rymligt badrum
BADRUM

Göra sig fräsch för en ny dag. I badrummet finns allt du behöver • 490 BLF | Champion

Det öppna badutrymmet ger stor rörelsefrihet • 490 EST | Ruby
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KÖK

Stort kök med 
”bättre fokus”

Rymligt kök med praktiskt utdragbart skafferi, 
plats för kaffemaskinen och 3-lågig spis med 
elektrisk tändning, samt upplyst vägg baktill 
 • 520 ELT | Ruby

Färskvaror förvaras i det stora kylskåpet på 142 l, där till och med 
vinflaskor och vattenflaskor på 1,5 l kan stå upprätta i dörrfacket. 
Indirekt belysning under köksbänken ger en god översikt i de  
rymliga lådorna. Extra komfort: varmvattenförsörjning som  
standard • 490 BLF | Ruby
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Kvalitativ 3-lågig spis med elek-
trisk tändning

Det höjdjusterbara bordet ger stor 
rörelsefrihet för benen

Design-överskåpslucka – med smart 
handtag för snabb och enkel öppning

Perfekt sovkomfort tack vare 7-zons-
madrasser av värmereglerande 
material

Flexibelt flyttbar spotlight och  
USB-uttag

På plats: Det smarta skensystemet 
för mindre köksredskap är stan-
dard (beroende på planlösning)

AirPlus – perfekt luftcirkulation inne i 
fordonet och bakventilerade överskåp 
och inredningsdetaljer

Effektiv varmluftspanna som  
standard (beroende på  
planlösning)

UTRUSTN ING

Höjdpunkter NOMAD Du kan läsa mer om den kompletta utrustningen hos NOMAD-modellerna i 
de separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/nomad
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano

Läs mer på: www.dethleffs.se/nomad 
eller i de separata tekniska  
specifikationerna

Stort urval

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/nomad-360
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Slät plåt, Silver metallic (tillval)Kulhamrad plåt, vit (standard) Slät plåt, White (tillval)

Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

530 DR

4 sovplatser

560 FMK

6 sovplatser

460 EL

3 sovplatser

470 FR

4 sovplatser

490 BLF

3 sovplatser

490 EST

3 sovplatser

510 LE

4 sovplatser

560 RET

4 sovplatser

650 RQT

4 sovplatser

730 FKR

8 sovplatser

760 DR

4 sovplatser

510 ER

4 sovplatser

520 ELT

3 sovplatser
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Din vinterspecialist

BEDUIN
SCANDINAVIA
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Ny exteriördesign  
i slätplåt, vit från 
fabrik

Välisolerat på vintern tack 
vare Dethleffs ramfönster 
(ingår i Premium-paket - 
standard i Sverige) Välkommen in: 70 cm 

ingångsdörr med integre-
rade gångjärn, fönster och 
myggnät som standard

 ª  Kom ombord: husvagnslegenden från 1956 från  
husvagnens uppfinnare finns på vägen igen

 ª  Skandinaviskt designsmycke med loftkänsla: överskåp 
med äkta trähandtag och dekor i naturfiltslook

 ª  Kombinerad kökspower som standard: komplett  
utrustad med både kokplattor och gasolugn

 ª  Perfekt värme även vid minustemperaturer: förstklas-
sig vattenburen värme och golvuppvärmning ger skön 
värme i hela husvagnen

 ª  Perfekt rustad: Beduin Scandinavia erbjuder 5-stjärnig 
camping både sommar- och vintertid

Höjdpunkter BEDUIN SCANDINAVIA
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BOENDE

På resa i en elegant 
husvagn

Elegant klädsel och indirekta ljuskällor skapar extra stäm-
ningsfull atmosfär • 550 SE | Amposta

Design möter charm: Det snygga skåpet är standard i Beduin Scandinavia (32” TV som tillval med TV-
hiss vid behov) • 550 SE | Amposta
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2

3

Rustad för alla väder: Stor garderob för jackor och 
annat.

Den rymliga rundsittgruppen med förstklassig  
stoppning inbjuder till avkoppling

Överskåp försedda med äkta trähandtag1 2 3
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SOVRUM

Förstklassig  
sovkomfort

De bekväma enkelsängarna garanterar en skön sömn. Intill finns hygienutrymmet som sträcker sig 
över hela fordonsbredden • 670 BET | Tarragona

En stor dubbelsäng i Beduin Scandinavia ger plats för att mysa • 690 BQT | Tarragona
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Rymligt badrum
BADRUM

Ett stort badrum över hela fordonsbredden med integrerad dusch ger stor plats för en god start på dagen 
 • 690 BQT | Tarragona

Duschdags! Det fällbara tvättstället försvinner platsbesparande in i 
väggen • 740 BFK | Badalona
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KÖK

Lyxigt kök för  
finsmakare

I detta kök fattas ingenting: utdragbart skafferi, 142 l kylskåp med 15 l frysfack 
resp. 167 l med 29 l frysfack (beroende på planlösning) med gott om plats för 
allt som fritidskockar älskar • 740 BFK | Amposta

En tur på marknaden. Laga sedan mat som proffsen i det välutrustade köket – med upplyst köksvägg och 
komplett spis • 650 RE | Amposta
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Stor kyl-fryskombination: 142 l med  
15 l frysfack eller 167 l med 29 l frys-
fack (beroende på planlösning)

Ljust kök i fronten längs hela fordonets 
bredd med komplett spis och stort 
panorama-takfönster (beroende på 
planlösning)

Rymligt badrum i bakpartiet där hela 
fordonsbredden utnyttjas för ännu 
större rörelsefrihet (beroende på 
planlösning)

Sittgrupp med stabilt, höjdjuster-
bart bord (enhandsanvändning) och 
kvalitativa dynor med nackstöd som 
standard

Uppvärmd och isolerad 42 liters  
avloppstank: här fryser inget, även 
vid minusgrader (ingår i Premium- 
paket - standard i Sverige)

AirPlus – perfekt luftcirkulation inne i 
fordonet och bakventilerade överskåp 
och inredningsdetaljer

Vattenburen värme med  
iNet-boxstyrning och  
vattenburen golvupp- 
värmning som  
standard

UTRUSTN ING

Höjdpunkter Beduin Scandinavia
Du hittar den fullständiga utrustningen hos BEDUIN SCANDINAVIA- 
modellerna i de separata tekniska specifikationerna eller på  
www.dethleffs.se/beduin-scandinavia
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Amposta Badalona Tarragona

Amberes Oak

Läs mer på: www.dethleffs.se/ 
beduin-scandinavia eller i de separata  
tekniska specifikationerna

Stort urval

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/beduin-scandinavia-360
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Det maximala antalet sovplatser uppnås med hjälp av ombyggnadsbar sittgrupp, trippel-våningssäng och ytterligare tillvalsutrustning.

Slät plåt, White (standard) Slät plåt, Silver metallic (tillval)

6 sovplatser

590 RK

650 RE 740 BFK

6 sovplatser

650 RFK 690 BQT

4 sovplatser

670 BET

3 sovplatser7 sovplatser4 sovplatser

540 QMK 550 BET 550 RD 550 SE

5 sovplatser 3 sovplatser 4 sovplatser 3 sovplatser

7 1BEDUIN SCANDINAVIA



Tillförlitlighet,
Vårt löfte:

komfort &
service
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Trevlig resa
Oavsett vilken Dethleffs du väljer, för alla våra fordon står 
två saker i fokus: att du ska kunna resa säkert och tryggt 
och uppleva långvarig glädje med ditt fordon.

Därför har vi i många år med innovativa idéer som vårt 
egna Sovgott-system, Airplus-ventilation, Vinterkomfort- 
paket (tillval) och andra fiffiga komponenter sett till att du 
alltid kan resa säkert och bekvämt.

Genom våra originaltillbehör erbjuder vi dessutom kvalita-
tiva reservdelar och smarta tillbehör för campinglivet.

Så inled ditt reseäventyr med oss, vi ser fram emot att 
välkomna dig i Dethleffs-familjen. Och om du någon gång 
skulle behöva hjälp så finns vårt stora nätverk av återför-
säljare och servicepunkter snabbt och enkelt där för dig.
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Allgäu är hemorten för stränga vintrar –  
och sedan 1931 även företagets hemvist! 
Eftersom vi fortfarande har riktiga vint-
rar vet vi precis vad man behöver vid 
vintercamping. Alla Dethleffs husvagnar 
är vinteranpassade som standard. Den 
vinterdugliga utrustningen (tillval) håller 
husvagnen behagligt varm inomhus även 
under gnistrande kalla vinternätter. Med 
denna vinterbonade utrustning blir det 
varmt och skönt i din husvagn även under 
iskalla nätter.

Känn dig säker under den kalla årstiden i en 
vinterbonad husvagn med Vinterkomfort-paket 
som tillval från Dethleffs

En semesterlägenhet precis intill skidbacken, 
inomhus lika härligt varmt som hemma

Din säkerhet är viktig för oss, därför använder vi de tillförlitligaste fordonskomponenterna, 
från varumärkestillverkare som vi arbetat med under många år och har förtroende för.  
Därför kan alla våra husvagnar också godkänds till tempo 100 km/t (fråga din återförsäl-
jare). Och med Dethleffs säkerhetspaket som tillval kompletteras säkerheten ytterligare – 
med antisladdsystem, krocksensor och brandvarnare.

För komplettering finns Dethleffs säkerhetspaket som tillval. Med antisladdsystem, krocksensor 
och brandvarnare ger det dig maximal säkerhet

Säker på resan tack vare Dethleffs säkerhetsutrustning och regelbundna förarkurser

I alla väder
TILLFÖRL ITL IGHET

Mycket mer information om våra 
vinterhusvagnar hittar du på 
www.dethleffs.se

Vinteranpassad: betyder att en tempe-
ratur på 20 °C alltid kan hållas inomhus 
vid en temperatur på 0 °C utomhus. 

Vinterbonad: en helt utkyld husvagn 
ska vid –15 °C inom fyra timmar kunna 
värmas upp till +20 °C.
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Med alla  
bekvämligheter

TILLFÖRL ITL IGHET

På internet finns mycket mera information om Dethleffs Sovgott-system.  
Ta en titt på www.dethleffs.seAirPlus ventilerar bakom överskåpen och förhindrar 

därmed bildning av kondensvatten

Med flexibelt lagrade ribbor och ergonomiska 7-zons madrasser sover du (nästan) som på moln

När varmluft kyls ner hastigt, bildas fukt – i en husvagn främst på ytterväggar, när det är 
mycket kallt ute. Med AirPlus-systemet bakventilerar vi överskåpen och bygger därmed 
in en luftcirkulation som gör att kondensvatten aldrig hinner bildas. Resultatet: sund  
inomhusluft utan mögelbildning eller fuktfläckar. 

I ditt rullande hem ska du ha det lika bekvämt som hemma. Dethleffs Sovgott-system 
garanterar en utvilande sömn.
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Ordning och reda! Med multifunktionsskenan från Dethleffs, som du kan köpa till i efterhand, får 
du uppleva alla fördelar med Dethleffs smarta förvaringssystem – även om skenan inte ingår som 
standard i ditt fordon!

SERV ICE

Är allt med?  
Dethleffs originaltillbehör

Life möter Style: Dethleffs-kollektionen med moderiktiga hoodies, jackor och mössor får camping-
hjärtat att slå snabbare. Kvalitativa material och snygga skärningar gör plaggen sköna att ha på 
sig. Oavsett om det plötsligt blir kyligt på kvällen eller om dagen blir varmare än beräknat – med 
Dethleffs Lifestyle-kollektionen är du perfekt utrustad. Denna snygga kollektion avrundas med 
Kids-Club-produkterna som får även barnens ögon att stråla. Alla plagg är försedda med Dethleffs- 
logotypen – exklusivt för vår Dethleffs-familj.
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Dethleffs E-Connect – med en app kan du få information om ditt fordon bekvämt i din smarta telefon. Du kan till exempel hålla koll på 
däcktrycket, att husvagnen är korrekt uppställd, temperaturen i kylskåpet och mycket mer!

Extra förvaringsutrymme under husvagnen tack vare vattentäta  
förvaringsfickor som med hjälp av rörfästen dras in i markkappan 

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

Allt annat du behöver på semestern finns perfekt anpassat för ditt fordon  
tack vare Dethleffs originaltillbehör. Ta en titt i katalogen hos din återförsäljare  
eller online på www.dethleffs-original-zubehoer.com eller beställ enskilda  
artiklar direkt i vår nya webbshop på www.shop.dethleffs.de

Bästa möjliga komfort och säkerhet är de rätta ingredienserna  
för att du ska kunna trivas riktigt bra i ditt mobila hem. Vi  
erbjuder därför originaltillbehör som är perfekt anpassade för  
och kompletterar ditt fordon perfekt: från mysiga accessoarer  
och skyddande tillbehör till utrustning för att bringa perfekt  
ordning i din husvagn. 

Vi har produkter från A till Ö som kommer göra din camping- 
upplevelse bekväm och storartad. Du kan enkelt beställa  
eller komplettera med passade tillbehör hos din återförsäljare.  
Vissa produkter kan även beställas online och levereras direkt 
hem till dig.  
På www.dethleffs-original-zubehoer.com hittar du även  
vår webbshop med spännande erbjudanden och kampanjer.

SERV ICE
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