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Kampeerauto’s 2020

Van harte welkom bij de
vriend van de familie
“Niet zonder mijn gezin” – dat was de drijfveer voor de oprichter van
onze firma, Arist Dethleffs. Een “woonauto” bouwen, om zijn gezin
tijdens zijn lange zakenreizen mee te kunnen nemen.
Dit familieidee vormt ons dagelijks werk. Ons doel is om u, als Dethleffs
vriend, een unieke vakantie ervaring op wielen te geven. Dethleffs wil
hierbij een eerlijke en betrouwbare reispartner zijn – bijzonder trots zijn
wij dat we in 2017 zijn beloond met de Duitse “Fairness-Preis 2017”.

U zult technische details, verwijzingen naar originele accessoires en
nog veel meer informatie vinden als u de volgende symbolen ziet:
www.dethleffs.nl

in de prijslijst

Dit onderdeel is een
origineel Dethleffs-accessoire

Video online beschikbaar

Of altijd actueel via:

De afbeeldingen op de volgende pagina’s kunnen onderdeel zijn van elementen
uit pakketten en / of opties zijn, waarvoor een meerprijs van toepassing is.
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De Dethleffs familie
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STA RT
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G LO B E B US –
COMPAC T &
WEN DBA A R

PU L SE –
SFEER A A N.
WEG ME T DE
SLEU R.

G LO B E LI N E –
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E SPRIT
E IG HT Y E IG HT –
COMFO RTA B EL
IN A LLE
J A A RGE TIJDEN

TREND

GLOBEBUS

PULSE

GLOBELINE

ESPRIT EIGHTY EIGHT

De Trend-modellen hebben niet
alleen een sportief rijgedrag en
prijs, maar is ook de favoriet
voor gezinnen.

De meest compacte serie
perfect voor een citytrip,
smalle straatjes en mooie
bergpassen.

Met de tijd meereizen dankzij
de modernste lichtbouwtechniek,
een harmonieus design, sfeervolle lichtcompositie,comfort en
veel beladingscapaciteit.

Uitstekende rij-eigenschappen
dankzij moderne rijassistentiesystemen van Mercedes,flexibel
interieur voor avontuurlijke
vakantiegangers.

De Esprit combineert een
expressief, modern design met
een comfort van de bovenste
plank.
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TREND
GLOBEBUS
PULSE
GLOBELINE
EIGHT Y EIGHT

V RIEN DSCH A P
& FA MILIE

BETROUWBA ARHEID & SERV ICE

GLOBETROTTER XL I

EEN VRIEND VAN DE FAMILIE

IN GOEDE HANDEN

De XL integraalmodellen
openen de deur naar de
luxe klasse.

Dat maakt Dethleffs een echte
vriend van de familie.

Uw betrouwbare en eerlijke
partner.

PAGIN A 88

PAG I N A 102

PAG I N A 108

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

VRIENDSCHAP & FAMILIE

XL I

G LO B E TROT TE R
XL I

5

H A LFI NTEG R A A L E N I NTEG R A A L
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TREND
De perfecte gezinsbegeleider! In de Trend is plaats voor het hele
gezin en nog meer voor een uitstapje met zijn tweeën. Hierin zit
alles wat je nodig hebt. Ook met rijbewijs B kom je erg ver.
Calvin Stickelmann • Productmanager kampeerauto's

D E VOO RD E LE N
ªª Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
ªª H
 efbed voor alle halfintegralen optioneel
verkrijgbaar
ªª Lifetime-Smart opbouwtechnologie
ªª 142-liter koelkast met groot vriesvak
ªª 7 0 cm brede ingangsdeur met verlaagde instap.
Grote, veelal E-Bike-geschikte garages
ªª V
 eel laadvermogen, ondanks de 4 persoonstoelating bij
een totaalgewicht van 3.500 kg
ªª Bijzonder fraai interieurpakket, standaard aanwezig
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De perfecte start

8

De Trend is een ware vriend van de familie, zeker ook wat prijs betreft. Hij overtuigt met
zijn perfecte afwerking, uitstekende kwaliteit uit de Duitse Allgäu en talrijke uitrustingen
die in deze prijsklasse allesbehalve vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld de houtvrije
Lifetime-Smart bodemconstructie. Deze populaire modellenreeks is zeer compleet en
beschikt over pittige details.

TREND

Het omvangrijke aanbod aan slaapplaatsen bij de Trend modellen zorgt voor maximale
flexibiliteit. Zo kunnen de halfintegraal modellen optioneel worden uitgerust met een
hefbed, de integraal modellen zijn hiermee standaard uitgerust. Dit biedt in een handomdraai extra slaapplaatsen.
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Trend
Halfintegraal
De halfintegraal scoort met zijn uitstekende
rij-eigenschappen. De fraai vormgegeven
kap boven de cabine, standaard voorzien
van een groot dakraam, onderstreept het
sportieve en dynamische design. Maar hij
onderscheidt zich zonder meer in functionaliteit. Standaard uitgerust met chassisverlaging aan de achterzijde, ontstaat er
een grote garage (115 cm hoog), die van
beide zijden middels een deur toegankelijk
is. En zeer comfortabel is de 70 cm brede
ingangsdeur met verlaagde instap.

T 6717 EB | Chaleur
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TREND

Trend
Integraal
Beleeft u ook het grandioze ruimtegevoel
tegen een vriendelijke prijs – met de Trend
integraal. Deze zijn uitgerust met alles
wat deze succesvolles serie van Dethleffs
maakt en natuurlijk met de genen van
een echte integraal: een fascinerend
gevoel dankzij de enorme panorama voorruit, de ruimtelijke cabine en dankzij het
standaard hefbed. Deze biedt uitstekend
slaapcomfort en is met een afmeting van
195 x 150 cm ook nog wonderlijk groot. Nog
niet eerder was de stap naar een integraal
zo eenvoudig!

I 7057 DBM | Chaleur
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SL A P E N

Gezonde nachtrust!

We weten dat uitstekend slaapcomfort voor onze klanten prioritair is. Daarom vindt u ook
in alle vaste bedden van de Trend-modellen een perfecte combinatie van hoogwaardige,
in Zwitserland ontwikkelde matrassen en ergonomische lattenbodems als ondervering.
De keuze tussen éénpersoons- of tweepersoonsbedden is een persoonlijke voorkeur.
In de Trend vindt u beide varianten. De éénpersoonsbedden zijn zodanig gesitueerd dat
er voldoende hoofdruimte is – met daaronder plaats voor een hoge garage. Ideaal voor
iedereen die met veel bagage op reis gaat en bv. E-bikes of een scooter wil meenemen.

Queensbedden bieden een comfortabele toegang aan drie zijden. Opstaan zonder de partner te
wekken is zo probleemloos mogelijk • T / I 7057 DBM | (Bed desgewenst in hoogte verstelbaar
bij T / I 7057 DBM en T / I 7057 DBL)
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 alfintegraal model op verzoek met elektrisch hefbed! Afhankelijk van het model betekent dit:
H
met één druk op de knop, één of twee bedden extra beschikbaar (hefbed bij integraalmodellen
standaard)

TREND
Ongestoord slapen in comfortabele éénpersoonsbedden van minstens 1,95 mtr lang die ook nog kunnen worden omgebouwd tot éen groot tweepersoonsbed • T / I 7057 EBL
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KO K E N

Kookplezier
tijdens vakantie

Compleet uitgeruste keuken met veel opbergruimte en ruim plek om de maaltijd te bereiden
• T 7057 EBL
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Juist tijdens vakantie is het extra leuk om te koken. In de Trend vindt u een compleet uitgeruste L-vormige keuken. Met uitrustingscomponenten die u vaak alleen in de duurdere
modellen ziet, zoals bijvoorbeeld de grote 142 liter koelkast of de comfortabele schuifladen
met Soft Close techniek.

Praktisch: Multiflex-railsysteem met meerdere verschillende ophangmogelijkheden

TREND

BADK AMER

Wellness oase

Een prettig gevoel om te weten dat een eigen toilet in een paar passen bereikbaar is.
Of voor een snelle opfrisbeurt tijdens de reis of voor dagelijkse hygiëne tijdens de vakantie –
de Trend scoort hier met veel praktische ideeën.

 ij een aantal modellen vormen de douchecabine en de sanitaire ruimte zich tot één grote badkamer over de gehele breedte
B
van de kampeerauto

Veel plek en opbergmogelijkheden, spiegels en daglicht –
wat wil men nog meer? • T / I 7057
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Interieur

Chaleur

Virginia Eiken
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TREND
Trend T 6717 EB | Chaleur
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Veel keuze
Exterieur wit (standaard)

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/trend
of in de prijslijst
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TREND
Titaanzilver-metallic (optioneel)

T 6557 DBM

T 6617 EB

T 6717 EB

T 6757 DBM

T 6757 DBL

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

5 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

5 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

I 6557 DBM

I 6617 EB

I 6717 EB

I 6757 DBM

I 6757 DBL

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

5 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

5 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

Het aantal slaapplaatsen zijn de maximale waarden en deels alleen optioneel verkrijgbaar.
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A LKOO F
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TREND
Wij zijn graag sportief onderweg, mijn zoon doet namelijk
regelmatig mee aan motorcrosswedstrijden. Met de alkoof-Trend
begint het rijplezier voor mij al bij het vertrek. Er is voldoende
plaats voor het hele gezin om na een vermoeiende wedstrijddag lekker te relaxen.
Markus Altenried • Bandleider band 1

PLUSPU NTE N
ªª Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
ªª Ruim bed in de alkoof (210 x 165 cm)
ªª 142 ltr koelkast met groot vriesvak
ªª 7 0 cm brede toegangsdeur met elektrisch
bedienbare instap
ªª Grote, veelal E-Bike-geschikte garages
ªª H
 oog laadvermogen en desgewenst geschikt voor 6
personen
ªª A
 7877-2: Absoluut geschikt voor de winter dankzij
dubbele vloer en veel ruimte
ªª Vlakke vloer
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Alles aan boord!
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Veel kampeerauto voor een gunstige prijs. Of het nu gaat om de grote 142 ltr koelkast, de
extra brede toegangsdeur of de grote garage voor al uw bagage – de Trend is de perfecte
Dethleffs start. Bovendien is de Trend alkoof een absolute lichtgewicht: ondanks een
totaalgewicht van 3.500 kg kunnen er tot 6 personen mee op reis! (A 5887 & A 6977)!

TREND

Voor nog meer plaats en bagage is er de Trend A 7877-2. Met een max. toelaatbaar gewicht
van 5.000 kg biedt hij gezinnen, ruimte, ruimte en nog meer ruimte – en dat tegen een
bijzonder aantrekkelijke prijs. Bovendien is hij met zijn dubbele vloer ook een winterspecialist en ruimtewonder.
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Voor de grote
familievakantie

24

De Trend alkoof is de ideale partner voor iedereen die met veel bagage op pad gaat. Huisraad
van het hele gezin of sportuitrusting – alles past er in. Alles wat veel ruimte inneemt gaat
in de grote garage. Bij de A 5887 kan hiertoe het onderste stapelbed omhoog worden
geklapt, waardoor er een enorme ruimte voor bagage ontstaat.
En het mooiste is – alle gezinsleden mogen mee op pad. Want zelfs een toelating van
6 personen is mogelijk in combinatie met het optionele veiligheidspakket.

TREND
Met z’n allen aan tafel: naast de hele familie is er ook nog plaats voor visite! • A 7877-2 | Torcello

25

T R E N D A L KO O F 78 7 7-2

De grote
familievriend

Voor fijne vakanties met het hele gezin: ruime woonkamer met royale zitgroep en praktische
keuken • La Rocca | L-vormige zitgroep optioneel
26

De A 7877-2: Een alkoof model met veel opbergruimte en groot ruim bed. Een royale indeling
voor wel 6 personen. Om in het interieur plaats over te houden, gaat er veel bagage in de
grote garage en in de 40 cm diepe dubbele bodem. Daarnaast zitten ook de boordtechniek
en de schoon- en afvalwatertank vorstvrij opgeborgen. Dit maakt deze kampeerauto prima
geschikt voor wintersport. Bij strenge vorst zorgt de warmwaterverwarming voor aangename temperaturen (optioneel).

Kookplezier voor het hele gezin, in de L-vormige keuken met een royale werkruimte en veel
opbergruimte • A 7877-2 | Virginia Eiken

TREND

SL A P E N

Tijd om te slapen

Ruimte voor gezellige uurtjes en genoeg bewegingsvrijheid: het bed achterin is wel 210 cm lang
• A 6977 & A 7877-2

Een alkoof model is een ruimtewonder. Dat geldt vooral voor het aantal slaapplaatsen en
zijn grote mate aan gezelligheid. De ruimte in de alkoof is eigenlijk voor kinderen gereserveerd, want het is niet alleen een slaapplaats, maar biedt ook een lekkere ruimte om te
spelen op bijna 3,5 m2. De bedden achterin zijn dwars geplaatst, als tweepersoonsbed
(A 6977 en A  7877-2) of als stapelbed (A 5887).

Het reusachtige alkoofbed (210 x 165 cm) is bij kinderen zeer geliefd, maar ook prima geschikt
voor twee volwassenen!
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KEUKEN

Gourmet tempel

Veel werk- en opbergruimte in de keuken. Direct daarnaast kan men in de zitgroep genieten
van alle lekkernijen • Torcello
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Juist tijdens de vakantie beleef je plezier aan het koken. In de Trend met de compleet uitgeruste L-vormige keuken. Inclusief een uitrusting die je vaak in duurdere modellen vindt,
zoals bijvoorbeeld de grote 142 ltr koelkast of de comfortabele schuiflades met Soft Close
techniek.

Op het 3 pits kooktoestel laten gerechten zich comfortabel bereiden

TREND

S A N I TA I R

O sole mio...
Een fijn gevoel om te weten dat je eigen badkamer niet ver bij je vandaan is. Om even op
te frissen tijdens de reis of voor de dagelijkse sanitaire behoefte, de Trend scoort hier met
talrijke praktische ideeën!

Enorme badkamer, met aparte douche daar direkt tegenover • A 7877-2

Vario-bad met draaibare wand: met één draai een afzonderlijke douchecabine of toiletruimte
• A 5887 & A 6977
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Interieur

Torcello

Virginia Eiken
30

Gresso

La Rocca

TREND
Trend A 5887 | Virginia Eiken | Gresso
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Hoe groot is
uw familie?

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/trend
of in de prijslijst
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TREND
Ruimtewonder A 7877-2:
Groot alkoofmodel met dubbele bodem

A 5887

A 6977

A 7877-2

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen

6 slaapplaatsen
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H A LFI NTEG R A A L E N I NTEG R A A L

De afbeeldingen op de volgende pagina's omvatten deels elementen uit het Gran Turismo-uitrustingspakket of andere opties, waarvoor een meerprijs geldt.
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GLOBEBUS
Een korte uitstap naar de bergen, even ontsnappen aan het
dagelijkse leven – daarvoor is de compacte Globebus ideaal. Hij
slingert zonder problemen elke pas op, hij is even eenvoudig te
besturen als een stationwagen en brengt ons naar de prachtigste
bergmeren en wandelroutes in de Alpen.
Peter Droeszler • Verkoopmedewerker, regelmatig gebeten
door de wandelbacterie

PLUSPU NTE N
ªª V
 eel plaats binnenin ondanks
breedte van slechts 2,2 m
ªª G
 rote L-zitgroep met modern gestijlde,
opgelegde kussens
ªª Stabiele keukenbladverlenging (behalve T / I 7)
ªª Exclusief Gran Turismo (GT)-uitrustingspakket (optioneel)
ªª Compact en wendbaar
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Compact, wendbaar
& toch zo groot
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De meest compacte serie van Dethleffs is zeer geschikt voor het rijden door smalle straatjes of bochtige bergpassen. Tegelijkertijd hoeft u niet af te zien van de voordelen van een
volwassen kampeerauto. De Globebus staat garant voor ruimte en comfort en overtuigt
vanaf de eerste blik met zijn geriefelijke sfeer in het interieur.
Voor iedereen die veel belang hecht aan exclusieve details is het Gran Turismo-uitrustingspakket exact wat u zoekt.
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GLOBEBUS

Globebus
Halfintegraal
De aerodynamisch gevormde kap op de
cabine beperkt het brandstofverbruik en
heeft standaard een groot, uitzetbaar
panorama dakluik, dat naast extra veel
licht ook voor frisse lucht zorgt. Daarnaast
kunt u ook heerlijk ontspannen in de grote
L-vormige zitgroep met brede doorgang
naar de cabine.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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GLOBEBUS

Globebus
Integraal
De koningsklasse in een compact formaat!
Zijn uiterlijk maakt de Globebus Integraal
tot een regelrechte blikvanger – actieve
rijeigenschappen, compact en een voortreffelijk design. Het reizen zelf is een
fantastische ervaring dankzij de enorme
panoramische voorruit en de royale ruimte
in de cabine.
Het praktische hefbed is standaard ingebouwd en heeft een breedte van 150 cm.
Het bed laat zich heel ver naar beneden
zakken.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus Gran Turismo –
het synoniem voor
aangenaam reizen!
Het Globebus Gran Turismo pakket (GT) bevat een veelvoud aan exclusieve componenten zoals een automatische airco, een lederen stuurwiel, aluminium velgen of de
opbouwdeur met centrale vergrendeling. Als onmiskenbaar kenmerk van de automotive GT uitvoering geldt de rode Skid Plate. Maar dat is nog maar het begin van een
uitgebreide luxe buiten- en binnenuitrusting. Veel bestanddelen, die bij de Globebus
optioneel te verkrijgen zijn, zijn bij de GT standaard.
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GLOBEBUS
Aangename en comfortabele details, een moderne cockpit met lederen stuurwiel, aluminium
applicaties en dashboard met verchroomde ringen

Blikvanger in de keuken: de achterwand in hoogglans zwart

GT-uitstraling: de Skid Plate in het rood

Veilig en goed geïsoleerd: de donkere kaderramen met handige jaloezieën

41

SL A P E N

Pure ontspanning

Het hefbed in de integraal modellen is 150 cm breed

42

Een gezonde nachtrust is erg belangrijk voor de ontspanning tijdens de vakantie. Bij de
Globebus zijn daarom alle bedden voorzien van ergonomische 7-zone matrassen, gemaakt
van klimaatregulerend materiaal. Bij Dethleffs wordt er bij alle indelingen rekening mee
gehouden, dat men, ondanks de grote garage, aangenaam kan zitten op de bedden.

In hoogte verstelbaar! Het ruime, van 3 zijden makkelijk te bereiken tweepersoonsbed,
kan afhankelijk van de belading, in hoogte worden aangepast • T / I 7 | Atomic

GLOBEBUS
Het alternatief voor het tweepersoonsbed: éénpersoonsbedden, die omgebouwd kunnen worden tot één groot tweepersoonsbed van 200 x 155 cm • T / I 6 | Quadro
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KEUKEN

Klein maar fijn

Maximaal comfort in een kleine ruimte met grote, praktisch te gebruiken schuiflades en kasten
• T / I 7 | Atomic
44

De keuken van de Globebus profileert zich met maximaal comfort in een kleine ruimte.
Uitgerust met een 3 pits kooktoestel met elektrische ontsteking. De drie grote schuiflades
en een praktische apothekerskast (niet bij T / I 7) zijn uitgerust met kogellagertechniek en
Soft Close sluitwerk. Standaard is er een grote 142 ltr. koel / vriescombi (optioneel bij T / I 1).

Stabiele werkbladverlenging, die onzichtbaar kan worden opgeborgen en met één hand klaar is
voor gebruik • T / I 6

Puur badcomfort

De compacte Globebus modellen bezuinigen niet op het badcomfort. Bij de ontwikkeling
werd veel waarde gehecht aan gemakkelijk toegankelijke badelementen met hoogwaardige armaturen en veel opbergruimte voor toiletartikelen. Interessant voor lange mensen:
zelfs in de douchecabine is een comfortabele stahoogte van toepassing.

Intelligent sanitair concept met ruim 3-D-badkamer. De glanzende wastafel maakt in zijn donkere marmeruitstraling een
voorname indruk • T / I 7

De T / I 6 beschikt over een royale douche, een goed toegankelijke
wastafel en veel opbergruimte
45

GLOBEBUS

S A N I TA I R

Kleuren
en interieurvarianten

Quadro

Rosario Cherry
46

Atomic

GLOBEBUS
T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Veelvoud
in keuze
Wit (Standaard)

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/globebus
of in de prijslijst
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GLOBEBUS
Gran Turismo (GT) wit

Gran Turismo (GT) zilver

Gran Turismo (GT) zwart

T1

T6

T7

I1

I6

I7

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar .
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H A LFI NTEG R A A L E N I NTEG R A A L

De afbeeldingen op de volgende pagina’s omvatten deels elementen uit het Gran Turismo-uitrustingspakket of andere opties, waarvoor een meerprijs geldt.
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PULSE

Een moderne kampeerauto, waarmee ik bijzonder graag onderweg ben. De vlotte overgangen en strakke lijnen in het design
bevallen me enorm, de afgewerkte details maken hem voor mij
zo uniek. Dankzij de speciale lichtaccenten ben ik binnen altijd in
vakantiestemming – weer of geen weer.
Florian Pietrzak • Productmanager kampeerauto's

PLUSPU NTE N
ªª R
 uime beladingsmogelijkheid voor 4 personen
bij een max. toelaatbaar totaalgewicht
ªª H
 armonische lichtcompositie Light Moments brengt
sfeer en gezelligheid in de Pulse
ªª D
 oorontwikkeld Dethleffs design met nog meer sfeer
en licht, door duidelijke vormen en lijnen
ªª Nieuw: Maxi-Flex-bovenkasten met intuïtieve bediening
ªª Buitengewoon comfort door IsoProtect-comfortbodem
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Pulse

Logisch, bij het zoeken naar een nieuwe kampeerauto – uw nieuwe gezinslid – zijn
overtuigende details, gegevens en feiten belangrijk. Maar wat als Pulse u nu al volledig
overtuigd heeft?
Mist u en uw partner nog iets, wat uw hart sneller doet kloppen? Een harmonische en gezellige
ambiance, dat door licht sfeervol in scene wordt gezet? Dan is dit uw balans – uw Puls(e).

52
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PULSE

Gezelligheid aan;
de sleur laten we thuis

De interactie van individuele
lichtniveaus creëert een volledig
nieuwe woonkwaliteit.
Gabriele Allendorf, Lichtexpert

Licht is niet alleen licht. Naast een aantal
functionele eigenschappen beïnvloedt licht
onze stemming, ons bioritme en dus in
zekere mate ook onze gezondheid. Samen
met Gabriele Allendorf van Light Identity
hebben we de positieve aantrekkingskracht
van dag- en kunstlicht voor het eerst in een
camper perfect gestalte kunnen geven. En
dankzij 4 harmonieuze lichtniveaus creëert
het een energiebron voor het hele gezin:
de nieuwe Dethleffs Pulse.
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PULSE

2

1

1. Plafondverlichting
Tilt het plafond gevoelsmatig naar
boven – net als de sfeer.

2
2
2

3

2. H
 et functionele licht
Authentiek en strak:
de spotlights in de keuken, de
zitgroep en in de slaapkamer.
3. Wandverlichting
Geeft ruimte aan het interieur.
En geborgenheid.
4. Vloerverlichting
Ontspannen, gezellig en gelijktijdig
zeer functioneel.

4

Meer informatie kunt u vinden
op de: www.dethleffs.nl/
kampeerautos/pulse
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Pulse
Halfintegraal
Met de Pulse start een nieuw design tijdperk voor half integraal modellen. De aerodynamische kap boven de cabine vloeit
elegant over naar de opbouw, waarvan de
harmonieuze lijnen worden doorgetrokken
naar de nieuw vormgegeven achterzijde.
Alle halfintegraal modellen zijn optioneel
met bovenbed te verkrijgen.

T 7051 EB & DBM | Dance
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PULSE

Pulse
Integraal
Reizen in de Pulse integraal is een ware
belevenis; daarvoor zorgt alleen al de grote panorama voorruit, met een grandioos
uitzicht en het uitstekend isolerende en
chique dashboard. Het exterieur werd volledig verder ontwikkeld en omschrijft een
nieuw Dethleffs-design, die er niet alleen
mooi uitziet, maar ook veel praktische
voordelen biedt.
Standaard is het XL-hefbed met elastische
3D ondervering, die in de kern instelbaar
is, en met een hoogwaardige matras uit
luchtregelend materiaal.

I 7051 EB & DBM | Beat
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Pulse Gran Turismo –
het synoniem voor
aangenaam reizen!
Het optionele Gran Turismo(GT)-pakket omvat een veelvoud van exclusieve uitrustingscomponenten, zoals een automatische airco in de cabine, een lederen stuurwiel, aluminium velgen en een opbouwdeur met centrale vergrendeling. Als onmiskenbaar kenmerk
van de GT uitvoering geldt de rode Skid Plate. Maar dat is nog maar het begin van de
uitgebreide luxe buiten- en binnenuitrusting.
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PULSE
Automotive cabine met lederen stuur en aluminium applicaties. Extra veiligheid: de bestuurderen passagiersairbag

Fris en luchtig, met veel daglicht in de cabine: het grote dakraam bij de halfintegraal modellen

Onmiskenbaar kenmerk van het Gran Turismo-Pakket: de rode Skid Plate

Veilig en goed geïsoleerd: de donkere kaderramen met handige jaloezieën
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SL A P E N

Gezonde
nachtrust ...

De meer dan twee meter lange éénpersoonsbedden zijn aan het hoofdeinde met elkaar
verbonden en laten zich desgewenst ombouwen tot één groot ligoppervlak • T / I 7051 EB
60

… betekent bij Dethleffs: moderne slaapsystemen en comfortabele maar functionele
slaapkamerindelingen. In de Pulse heeft u ruime keuze in éénpersoonsbedden (optioneel
verkrijgbaar in twee hoogte’s) of een royaal in hoogte verstelbaar tweepersoonsbed.
Welke variant u kiest is een kwestie van persoonlijke voorkeur of smaak.
Beiden hebben dezelfde uitrusting met moderne slaaptechnologie zoals het fantastische
in Zwitserland ontwikkelde 7-zone matras van klimaatregulerend materiaal.

Welkome opbergruimte onder het tweepersoonsbed. Deze bedden zijn standaard in hoogte
verstelbaar bij alle DBM- en DBL indelingen • 7051 DBM & DBL

PULSE
Het in hoogte verstelbare Queensbed is handig van 3 zijden toegankelijk en 160 cm breed. Aan beide zijden bevinden zich hoge kledingkasten met in het midden een nis, makkelijk voor uw bril of om
uw boek op te leggen. Tevens zijn compartimenten uitgerust met een 230 V of USB aansluiting om uw mobiel / laptop op te laden • 7051 DBM & DBL
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KEUKEN

Bon appétit

De functionele keuken strekt zich uit tot in de open zithoek • I 7051 DBL & EBL
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De Pulse biedt meer als het gaat om koken! De intelligente Gourmet-keuken gebruikt
de beschikbare ruimte op de best mogelijke manier. Daarom is de afdekking van het
kooktoestel ook in twee delen verdeeld. Of u nu één, twee of drie pitten nodig heeft, de
andere is beschikbaar als werk- of opslagruimte. En het is nog eenvoudiger werken met
de praktische uitklapfunctie. Modelafhankelijk staat u een koelkast van 142 ltr. of een
190 ltr. met vriesvak ter beschikking.

Gastronomische Gourmet keuken met plaats voor al uw keukengerei. Alles kan eenvoudig
worden opgeborgen in de praktische laden met Soft Close technologie • T / I 7051 EB & DBM

S A N I TA I R
Dat hebben alle Pulse badkamers gemeen: veel ruimte en doordachte details, die u een
aanzienlijk voordeel in ergonomie opleveren en een buitengewone frisheid geven in uw
welness-oase op wielen.
PULSE

Ruimte genoeg

Prefereert u veel ruimte en bewegingsvrijheid in het sanitair? Gevonden! Met dan ook nog de aparte douche, heeft u echt niets meer te wensen over!
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Interieur

Beat

Rosario Anthraciet
64

Dance

Innovatieve Maxi-Flex-bovenkasten met zachte opening en intuïtieve bediening. De schuin
toelopende architectuur opent meer ruimte en ergonomie zonder in te boeten op bergruimte

PULSE
Gezellige lounge-zitgroep in de DBL en EBL varianten. De comfortvloer van IsoProtect creëert een vlakke leefruimte zonder niveauverschillen • I 7051 DBL | Dance
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Veelvoud
in keuze
Wit (Standaard)

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/pulse
of in de prijslijst
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PULSE
Gran Turismo (GT) wit

Gran Turismo (GT) zilver

Gran Turismo (GT) zwart

T 6651 DBM

T 6811 EB

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

I 6651 DBM

I 6811 EB

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar.
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Elk ogenblik
een unieke belevenis
De nieuwe Globeline.
Hier ontmoeten twee traditionele merken uit
het Duitse Wurtenberg elkaar: Dethleffs en
Mercedes. Dankzij talrijke assistentiesystemen
en het moderne chassis van de Globeline begint
voor mij de vakantie al bij het vertrek. Door de
functionele opbouw in het extravagante design
verloopt de reis erg comfortabel.
Pascal Schmutz • Verkoopmedewerker
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Veel meer informatie vindt u
een muisklik verwijderd op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/globeline

GLOBELINE

Chassis, cabine of assistentiesystemen – de halfintegraal zorgt voor een nieuw begrip van
reiscomfort. Dankzij de achterwielaandrijving is ook de tractie uitstekend. Dat geldt
evenzeer voor de efficiënte en krachtige 414 CDI-motor (105 kW / 143 pk). Deze voldoet
aan de nieuwste Euro VI D emissienorm en is daardoor zeker geschikt voor de toekomst.
Het puntje op de i: de vlot schakelende, automatische versnellingsbak 7G-TRONIC-PLUS
(verkrijgbaar als optie).

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
VI D
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Comfort en veiligheid dankzij uitgebreide assistentiesystemen

ABS – merkt wanneer het geremde wiel
blokkeert en vermindert de remkracht,
zodat het wiel verder draait en de grip op
de bodem behouden blijft.

Mercedes-Benz-noodoproepsysteem –
kan bij een ongeval helpen de tijd tot de
aankomst van de reddingsdiensten op de
plaats van het ongeval te beperken.

ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) – bewaakt constant het rijden
(richting en beweging van de wielen) en
remt indien nodig de afzonderlijke wielen
of beperkt de snelheid door het vermogen
te verminderen.

Hellingassistent – onderdeel van ESP,
kan bij het starten op een helling achteruitrollen vermijden door de remdruk te
behouden terwijl de bestuurder zijn voet
verplaatst van het rem- naar het gaspedaal.

ASR (antislipregeling)
De ASR vermijdt het doordraaien van de
wielen bij het vertrek.
EBV (elektronische remkrachtverdeling)
– dient om bij krachtig remmen slingeren
te voorkomen.

Actieve remassistent met
antibotsfunctie – kan de bestuurder bij
het remmen helpen. De assistent kan reageren op staande of rijdende voertuigen,
evenals op overstekende voetgangers en
fietsers.

Pechmanagement – biedt de bestuurder
bij pech technische ondersteuning door op
de pechtoets in de dakbedieningseenheid te
drukken of door te telefoneren naar een opgeslagen nummer in het eigen adresboek.
Spoorassistent – kan m.b.v. een camera
op de voorruit vanaf een snelheid van
60 km/u de rijstrook voor u controleren.
Als de rijstrook onbedoeld verlaten wordt,
waarschuwt het systeem akoestisch, visueel en haptisch met vibraties in het stuur.

Zijwindassistent – kan storingen door
windstoten (zijwind) op de dwarsstabiliteit
van voertuigen herkennen en deze verhogen door aan één kant te remmen.
Rijlichtassistent – schakelt tijdens de
rit het dimlicht automatisch aan of uit,
afhankelijk van de lichtomstandigheden.
Dat ontlast de bestuurder en verhoogt de
verkeersveiligheid.
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GLOBELINE

Standaarduitrusting
assistentiesystemen

Het unieke ruimtegevoel
van de Globeline

Comfort met eenpersoonsbedden bij een totale lengte van minder dan 7 m? Dat is bij de Dethleffs Globeline even vanzelfsprekend aan boord als het buitengewone gevoel van ruimte. Daarvoor zorgen het moderne, lichte interieurdesign
met witte hoogglans-meubelfronten. Er is keuze uit drie aantrekkelijke bekledingen. Tenslotte bestaat het lichtconcept
uit directe en indirecte lichtbronnen om sfeervolle accenten en functioneel licht te hebben waar u het wenst
Topuitrusting: de keuken met 3-pitskooktoestel, optioneel met
koelkast- en diepvriescombinatie van 142 liter en oven
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GLOBELINE
Comfortabel, modern, ruim – de favoriete indeling met eenpersoonsbedden heeft ondanks zijn compacte afmetingen veel te bieden, op verzoek zelfs een optioneel bovenbed als extra slaapplek
• T 6613 | La Rocca
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H A LFI NTEG R A A L E N I NTEG R A A L
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De Eighty Eight is een voertuig met veel spirit en klasse, in de
fabriek uitgerust met alles wat voor een geslaagde vakantie in
een kampeerauto nodig is.

EIGHT Y EIGHT

Christian Schweizer • Servicemanager

VOO RD E LE N
ªª O
 mvangrijk voordeelpakket, de 88e
verjaardag van Dethleffs
ªª Optimaal

winterbestendig dankzij de
IsoProtectPlus functionele dubbele bodem
en vorstbestendige apparatuur
ªª Ideale rijeigenschappen: verlaagd Premium breedspoorchassis met een verlaging van 145 mm
ªª D
 ethleffs Naviceiver incl. navigatie, DAB+ radio en bediening
van het controlepaneel in de cockpit (optioneel)
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Comfortabel reizen
in alle jaargetijden!
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De Esprit Eighty Eight combineert op een unieke wijze een expressief, modern design met
uitstekend comfort van de bovenste klasse. Daar hoort ook het gebruik in alle jaargetijden
bij: met de bewezen dubbele bodem IsoProtectPlus zijn alle modellen niet alleen winterbestendig maar zelfs wintervast. De Esprit is bijzonder waardevast, dankzij de Dethleffs
Lifetime-Plus houtvrije opbouwconstructie.

EIGHT Y EIGHT

IJskoud gecalculeerd actiemodel ter viering van de 88e verjaardag van Dethleffs
De winst in comfort is al merkbaar in de cabine; met automatische airco en chique uitgevoerde cockpit met verchroomde en lederen elementen. Maar zelfs in het woongedeelte
vindt u veel standaard voordelen die uitzonderlijk zijn in een camper van deze klasse.
Laat u van alle kanten inspireren en informeren via de aparte prijslijst en internet.

77

Esprit Eighty Eight
Halfintegraal
Hij behoort tot de meest chique halfintegraal en biedt wooncomfort van de eerste
klasse. Schitterende verlichtingselementen
in de baldakijn, in de keuken en in de
bovenkasten zorgen voor een sfeervolle
ambiance.
De L-zitgroep met vrijstaande tafel en
horizontaal en verticaal te verstellen blad is
groot en bijzonder aangenaam. Het grote
panorama dakluik in de kap van de cabine
en boven de zitgroep vormt een indrukwekkende lichtstraat, waardoor het interieur
in een schitterende ambiance verschijnt.

T 7150 | Amaro
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Plezierig reizen zonder compromis zelfs
tijdens het rijden met perfect uitzicht naar
buiten, door de enorme panorama voorruit.
Het zicht blijft overigens ook bij regen en
kou perfect, de voorruit kan namelijk ook
verwarmd worden door de verwarming
uit het interieur, het voorkomt condensvorming en bevroren ruiten. Bijzonder
sfeervol is de zitgroep onder het enorm
ruime dakluik.
Ook op het comfort hoeft u geen compromissen te toen, direct bij binnenkomst
(door de standaard cabinedeur) zult u
zich in een thuis voelen in een sfeervolle
omgeving.

I 7150 | Skylight
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EIGHT Y EIGHT

Esprit Eighty Eight
Integraal

SL A P E N

Heerlijk ontspannen

Onder het linker éénpersoonsbed bevindt zich een nuttig, multifunctioneel opbergvak.
Deze is zowel van binnen als ook van buiten te bereiken en voorzien van LED verlichting
80

Het Slaap Zacht-bedsysteem (zie bladzijde 114) nodigt uit met zijn éénpersoons- en
Queensbedden tot een verkwikkende nachtrust. Het voordeel van deze bedvarianten: het
opstaan en slapen is erg comfortabel zonder de partner te storen. Bij de éénpersoonsvariant zijn er op verzoek alternatieve “hooggeplaatste bedden” die gepaard gaan met een
E-bike of scootergeschikte garage. Speciaal voor deze variant hebben we een laag bovenkastconcept ontwikkeld. Zo konden ondanks hoge bedden, rondlopende bovenkasten met
overeenkomstige bergruimte en voldoende hoofdruimte worden gerealiseerd.

Slaapcomfort op z’n best in de hefbedden van de integraalmodellen met een afmeting van
195 x 150 cm en op verzoek ook elektrisch bedienbaar

EIGHT Y EIGHT
Makkelijker kan het niet. Het Kingsize-bed is van drie kanten toegankelijk en zo laag ingericht, dat het in- en uitstappen uiterst simpel is. Links en rechts zijn hoge kledingkasten gesitueerd
• 7150-2 DBM
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KEUKEN

Smulparadijs

Opbergruimte in overvloed: ruime schuiflades die bij het wegrijden automatisch vergrendelen.
De afzuigkap zorgt dat kookluchtjes keurig worden afgevoerd
82

De Gourmet-keuken in de Esprit Eighty Eight is een echte blikvanger. Hij combineert een
aantrekkelijk design met doordachte functionaliteit. Zoals bijvoorbeeld het koffiezetapparaat,
uiteraard voorzien van een 230 V stopcontact.

Praktisch: Multiflex-railsysteem met flexibele ophangmogelijkheden

S A N I TA I R
Douchen zoals thuis, dat verzekert de grote regendouche in combinatie met de krachtige
drukwaterpomp. Veel houtdecor, hoogglans meubeloppervlakken en chromen accessoires
ronden het geheel stijlvol af.

EIGHT Y EIGHT

Opfrissen maar!

Perfecte privacy gegarandeerd in de ruime badkamer: door een vouwdeur is deze volledig af te scheiden van de woon- en
slaapruimte. De grote spiegeloppervlakken zorgen voor een nog ruimer gevoel

Een vleug van luxe, ook in uw badkamer! (De praktische badkamer
accessoires behoren tot de standaarduitrusting)
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Interieur

Amaro

Master Gloss Cream
84

Goa

Echt leder Skylight (optioneel)

EIGHT Y EIGHT
Sfeervolle ambiance door indirecte verlichting. Dit nodigt uit om ‘s avonds lang te blijven hangen en voor gezellige TV avonden in de L-zitgroep • Goa
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Veelvoud
in keuze
Wit (Standaard)

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/esprit-eighty-eight
of in de prijslijst
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Dethleffs viert haar 88ste verjaardag met een aanbiedingsmodel met heel veel extra’s,
die niet zomaar zijn; deze speciale modellen zijn standaard uitgerust met een cruisecontrol,
airconditioning in de cabine, dubbele airbags en een mooi vormgegeven achterbumper en
inclusief dakreling. Al deze accessoires maken deel uit van het jubileum voordeelpakket.
De aluminium velgen onderstrepen het sportieve rijgedrag van de camper, die standaard
is uitgerust met een 140 pk motor.

T: Zilver / Titanzilver-Metallic
I: Titanzilver-Metallic

T: Wit / Travertin
I: Travertin

EIGHT Y EIGHT

T: Wit / Titanzilver-Metallic

T 7150-2

T 7150-2 EB

I 7150-2

I 7150-2 EB

3 slaapplaatsen

3 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar.
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GLOBETROTTE
I NTEG R A A L

88

Prima, hoogwaardige afwerking en een zweem van luxe maken
voor mij het verschil in de Globetrotter XL I. Deze omvat al onze
kennis over het voertuig en pronkt met nobele details om te
beantwoorden aan de hoogste eisen. Ik ben altijd weer onder
de indruk en trots als een XL I bij ons van de band rolt.
Michael Kresser • Bandleider band 3

XL I

R XL I

D E VOO RD E LE N
ªª Wintervast:

verwarmbare dubbele bodem
met vorstvrije waterinstallatie. De warmte
is een tevens een soort vloerverwarming
ªª Premium breedspoor, verlaagd chassis
ªª Ergonomische SKA-pilotenstoelen
(optioneel luchtgeveerd)
ªª Grote zitgroep met panoramische zijramen
ªª E xtra brede ingangdeur (70 cm) met electrische
sluithulp en 2-punts slot
ªª S tandaard warmwaterverwarming met warmtewisselaar
voor het voorverwarmen van de motor
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Dynamisch
comfort

90

De XL integraal modellen openen de deur naar de mobiele luxe klasse. In twee verschillende uitvoeringen biedt hij alles, wat de veeleisende kampeerder verwacht. Het combineert de kwaliteit en robuustheid van de luxe klasse met het speelse gemak van de
moderne kampeerautoconstructie. De compleet houtvrije Lifetime-Plus opbouwtechniek
van de zijwanden, het dak en de bodem wordt aangevuld met het lichtgewicht meubilair
in eigentijds design. De Gourmet Plus keuken, de chique uitgeruste badkamer en de comfortabele zitgroep met het standaard grote zijraam zijn zeker ongeëvenaard.

XL I

De XL I is ook in een Premiumuitvoering beschikbaar. De meeste optionele extra’s, zoals
bijvoorbeeld het Travel pakket, zijn al in de standaarduitrusting opgenomen. Daarnaast
zijn er extra’s die het predikaat “premium” meer dan rechtvaardigen. Vooral de eerste
indruk van het exterieur met de speciale kleurstelling (optioneel), past in het beeld van
een luxe kampeerauto in het hogere segment.
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De som van de
perfecte details

Als geen andere luxe kampeerauto slaagt de Globetrotter XL I erin het royale wonen met
design en dynamiek te combineren. Het sportieve design is getransformeerd van een
Premium breedspoorchassis tot een ware rijbelevenis. En daardoor bent u met de XL I
ook precies zo op pad, zoals hij er uitziet: sportief, dynamisch en op elk moment absoluut
veilig. Vooral op bochtige landweggetjes zult u onder de indruk zijn van zijn stabiliteit en
minimale overhelling.
Wat de Globetrotter XL I u allemaal nog meer te bieden heeft, laten we op de volgende
pagina’s zien. Van harte welkom in de wereld van de mobiele luxe klasse.

Dat is luxe klasse: zeer veel ruimte en niet alleen in de zitgroep. Deze luxe aan ruimte en comfort
gaat van voor naar achteren door de gehele kampeerauto • Almeria Esche Gloss | Platinum
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XL I
Geniet van het uitzicht door de royale ramen! Hier ziet u de optionele meubelvariant, in plaats van het standaard hefbed. Naast extra opbergmogelijkheden heeft deze variant een skyroof met twee
grote panorama dakluiken, die omringd worden door een elegante baldakijn • Almeria Esche White | Meran
93

SL A P E N

Vrije ruimte, voor
de mooiste dromen

Elektrisch verstelbaar hefbed, 200 x 150 cm. Ook deze is voorzien van een hoogwaardige matras

94

Gaat uw voorkeur uit naar éénpersoons bedden of kiest u voor het comfort van een
Kingsize bed? De XL I biedt beide – geheel naar uw eigen wens. Standaard is het grote,
elektrisch bedienbare hefbed, dat twee uiterst comfortabele slaapplaatsen biedt – maar
alleen dan, als u het nodig heeft. Anders zit het hefbed praktisch onzichtbaar tegen het
plafond opgeborgen.

Voor een nog beter ruimtegevoel is deze bedvariant (laag) desgewenst ook beschikbaar

XL I
De twee meter lange bedden zijn met een opstap comfortabel bereikbaar en kunnen ook omgebouwd worden tot een groot tweepersoons bed • XL I 7850-2 EB | Almeria Esche Gloss
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KO K E N

Gourmet Plus keuken

Plezier in de keuken! De Gourmet Plus keuken heeft alles, wat het hartje begeert. Veel plaats
om voor te bereiden, maximale bewegingsvrijheid en nog veel meer opbergruimte
96

Met zijn exclusieve Gourmet Plus keuken opent de Globetrotter XL I de wereld van het
culinaire genieten – juist tijdens de vakantie. Van regionale specialiteiten maakt u hier de
heerlijkste gerechten. En wat u niet meer nodig heeft, neemt u eenvoudig weer mee naar
huis, opbergruimte heeft u hier in overvloed, bijvoorbeeld in de grote schuifladen met
Soft Close techniek. Erg handig is de centrale vergrendeling, zodra de motor wordt gestart,
sluit deze automatisch de schuifladen.

Verschillende praktische opbergelementen zoals haakjes of aflegmogelijkheden kunnen in het
multiflex railsysteem worden opgehangen

BADK AMER
Een volwaardige badkamer tijdens uw vakantie – altijd een symbool van luxe. De XL I
heeft deze nieuw vormgegeven: met een variabele badkamer, dat onvoorstelbaar veel
bewegingsvrijheid en maximale privacy biedt. De gescheiden badkamer en douche,
worden in een handomdraai getransformeerd tot een grote welness ruimte.

XL I

Wellness
op wielen

Veel plaats en scheidingsmogelijkheden van het woongedeelte naar de slaapkamers – voorzien van een hoge spiegel

Wastafel met royale aflegmogelijkheden
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Meubilair &
bekledingen

Bozen

Almeria Esche White
98

Platinum

Echt leder Meran (optioneel)

Almeria Esche Gloss (optioneel)

XL I
Premium ambiance ook in het interieur met een slim lichtconcept voor het woon- en slaapgedeelte en een sfeervolle, indirecte verlichting. Voor extra licht zorgt ook het grote dakraam en de sterke
airconditioning zorgt voor aangename temperaturen. Meer elementen van de Premium variant vindt u op onze site of in de prijslijst • Almeria Esche Gloss | Bozen
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Uw keuze

Gegarandeerd
geschikt voor de
toekomst –
volgens de emissienorm

EURO
6d temp

Wit (standaard)

Meer informatie vindt u ook op:
www.dethleffs.nl/kampeerautos/globetrotter-xli
of in de prijslijst

10 0

Premium Titanzilver-metallic
(optioneel in het Premium pakket)

Titaanzilver-metallic (optioneel)

Travertin-metallic (optioneel)

Premium Travertin-metallic
(Optioneel in het Premium pakket)

XL I

Premium wit

I 7850-2 DBM

I 7150-2 EB

4 slaapplaatsen

4 slaapplaatsen

10 1

VRIENDSCHAP
& FA MILIE
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V R I E N D S C H A P & FA M I L I E

“Niet zonder
mijn familie”
Arist Dethleffs, de uitvinder van caravans
was een echt familiemens. Waarheen zijn
zakenreis ook ging, altijd wilde hij zijn
familie om zich heen hebben. Zonder lang
nadenken bedacht hij de «caravan» waarin
zij samen konden reizen. Aangepast aan
de wensen en behoeften van zijn gezin.
De caravan funktioneerde zelfs als kleine
studio voor zijn vrouw Fridel.
Inmiddels hebben we met zijn baanbrekende ideeën 89 jaar ervaring en nog
steeds met één ding voor ogen: Familie
en haar behoefte.

Het bewogen verhaal met veel interessante afbeeldingen van meer
dan 89 jaar Dethleffs-Caravaning,
kunt u bekijken op de website
www.dethleffs.nl/historie
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VRIENDSCHAP & FAMILIE

V R I E N D S C H A P & FA M I L I E

Geen woorden,
maar daden
Goede vrienden helpen ook in nood.
Kampeerders helpen elkaar waar het mogelijk is. Daarom ondersteunen wij projecten voor gezinnen in nood, bijv. door even
te ontsnappen van de dagelijkse zorgen,
waarbij de gezinnen kunnen genieten van
een gratis kampeervakantie.
Helpt u ons ook mee? Uw gift is meer dan
welkom, zodat wij nog heel veel kinderen
en gezinnen kunnen helpen.

Dethleffs Family Stichting
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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wij bezorgen
Eindelijk vakantie:
een kamgezinnen in nood
ie
nt
peervaka
De kerstm
an bezoek
t elk jaar
kindertehu
izen

... en kinderafdelingen in ziekenhuizen en tovert lichtjes
in kinderogen

V R I E N D S C H A P & FA M I L I E
Als (kinder)vriend van de familie heeft Dethleffs veel slimme functies bedacht
die speciaal voor uw camper zijn ontworpen en geïntegreerd zijn in de camper.

VRIENDSCHAP & FAMILIE

Familie en
kindvriendelijk

Teveel bagage bestaat bijna niet, door de voluminieuze
garage die simpelweg als ruimtewonder fungeert

Bovenbed: voordelige variant voor vast bed in de halfintegralen
Trend en Pulse en bij alle integralen

Veilig voor kinderen: Isofix-houder voor kinderstoelen
verkrijgbaar in bijna alle kampeerauto's

Alle geregistreerde zitplaatsen in de rijrichting zijn voorzien
van een 3-punts veiligheidsgordel en hoofdsteun, zoals
bekend uit de automobielindustrie
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BE TROUWBA ARHEID
& SERVICE
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BETROUWBA ARHEID

Ingenieurskunsten
uit de Allgäu
Centrale waterverdeler
Onopvallend, maar bijzonder nuttig zijn
in noodgevallen de door Dethleffs in de
meeste modellen ingebouwde waterverdelers. Het waterconcept zorgt ervoor dat
alleen op deze verdeelplekken de leidingen worden onderbroken. Verbindingsstukken bij de slangen, die als eerste ondicht worden, zijn er daarom niet. Mocht
er toch nog een lekkage ontstaan, kan dat
snel worden opgespoord en eenvoudig
worden verholpen, omdat de verdeelplekken goed te bereiken zijn.
Waterkanalen
In het kader van een doordacht watermanagement wordt regenwater van het
dak via geïntegreerde (bv. de in GFK-kap)
aangebrachte kanalen afgevoerd via de
achterzijde en voorruit. Zo blijft u verschoond van een onvrijwillige douche bij
het instappen (afhankelijk per model).

Regenwater wordt via speciale waterkanalen via de achterzijde en
voorruit afgevoerd
110

Hier ziet u de centrale waterverdeler

Koudebruggen? Wij niet!
Wand-, dak- en bodemelementen zijn bij
Dethleffs zonder gebruik van doorgaande
metalen profielen met elkaar verbonden.
Dit voorkomt de vorming van metalen
koudebruggen in het interieur, die – zonder
extra isolatie – tot de vorming van condenswater en onnodig warmteverlies leiden.

Koudebrug vrije opbouwconstructie

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

Stevigheid dankzij deuveltechniek
Een optimale stevigheid van de opbouw
wordt bereikt door de zijwanden en de
bodemplaat te verbinden met vingerdikke
polyerethaan-deuvels, zodat zelfs extreem
optredende dwarskrachten kunnen worden
geëlimineerd.

Extra stabiele deuvelverbinding
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Altijd beter!

Een

im Allgäu
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Wie een Dethleffs koopt, ontvangt een geavanceerd voertuig in de hoogste kwaliteit.
Onze fabriek in Isny im Allgäu hebben wij tot één van de moderste fabrieken in onze
branche van heel Europa ontwikkeld, met zeer gemotiveerde medewerkers. Kwaliteit,
made in Germany is al meer dan 89 jaren ons handelsmerk. Deze combinatie uit ervaring,
de modernste Know-how en klantgericht praktisch, is uniek in de branche.

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

Ervaar de productie van onze caravans en campers live tijdens een rondleiding in onze fabriek. Aanmelden kan gewoon via www.dethleffs.de/werksbesichtigung
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Slapen
zoals thuis

Pas na een gezonde en ontspannen nachtrust geniet u écht van de vakantie

114

Dethleffs rust alle kampeerauto’s uit met 7-zone matrassen van luchtregulerend materiaal.
Dit in Zwitserland ontwikkelde, innovatieve hightech materiaal wordt beschouwd als mijlpaal
in de schuimstof technologie met unieke voordelen. In combinatie met onze ergonomische
lattenbodem garanderen wij een uitstekend ligcomfort – de hele nacht – het hele jaar!

Op onze webiste informeren wij u uitvoerig over de unieke voordelen van dit slaapsysteem

BETROUWBA ARHEID

In de T en A modellen plaatst Dethleffs pilotenstoelen, met een uitstekend zitcomfort.
De stoelen zijn uitgevoerd in dezelfde bekleding als het interieur

Urenlang geconcentreerd rijden belast de rug. Des te belangrijker is een ergonomisch gevormde stoel, die het lichaam op de best mogelijke wijze ondersteunt. Dethleffs gebruikt
daarom standaard bij de halfintegraal en alkoof series, voor bestuurder en bijrijder de FIAT
Captain Chair pilotenstoelen met uitstekende ergonomische producteigenschappen.

In de integraal modellen zitten pilotenstoelen, met een geïntegreerde 3-punts-veiligheidsgordel,
die een optimale geleiding van de gordel en een maximale bewegingsvrijheid veilig stelt
115
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Ergonomisch
zitcomfort

BETROUWBA ARHEID

Rondom veilig!

 l meer dan 23 jaren vindt met regelmaat de Dethleffs rijvaardigheidstraining plaats. Voor de
A
beginnende maar ook de meer ervaren kampeerder
116

Iedereen vastgespen. Met veiligheidshaken en een behaaglijke slaapplek is ook uw
hond veilig en volgens de verkeersregels onderweg. www.dethleffs.de/4-Pfoten of
www.dethleffs-original-zubehoer.com

Standaard veiligheid: het onder omstandigheden levensreddende „Setup for Camping Cars“ is standaard bij de kampeerauto’s van Dethleffs!
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In een Dethleffs kunt u met een veilig gevoel aan uw vakantie beginnen. Veel uitrustingscomponenten, maar ook speciale
technische finesse, maken een Dethleffs
simpelweg eenvoudiger – dat begint al
bij het ESP, dat bij Dethleffs standaard
aanwezig is.

BETROUWBA ARHEID

Standaard bij de
vriend van de familie
Het nieuwe ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) “Setup for Camping Cars”
ESP is een van de meest vooruitstrevende elektronische systemen voor de
stabiliteitscontrole van het voertuig. Het
bewaakt constant het rijden (richting en
beweging van de wielen) en remt indien
nodig de afzonderlijke wielen of beperkt
de snelheid door het vermogen te verminderen. ESP “Setup for Camping Cars“
werd speciaal ontwikkeld voor kampeerauto’s. Het systeem houdt rekening met
de speciale omstandigheden van een
kampeerauto, aangezien de afmetingen
en zwaartepunten afwijken van andere
transportvoertuigen.

MSR (motorkoppelregeling)
De MSR voorkomt het verlies van grip
op de bodem bij schokkend schakelen.
HBA (hydraulische remassistent)
De HBA helpt bij krachtig remmen.
HHC (Hill Holder Control – wegrijassistent)
De Hill Holder houdt het voertuig tegen bij
het starten op hellingen.
Hill Descent Control
Hill Descent Control helpt bergaf de gewenste snelheid aan te houden, zonder
continu te moeten remmen. Zo kan de
bestuurder zich volledig concentreren op
de weg.

ABS (antiblokkeersysteem)
– merkt wanneer het geremde wiel blokkeert en vermindert de remkracht, zodat
het wiel verder draait en de grip op de
bodem behouden blijft.

Veilig onderweg dankzij speciaal voor kampeerauto's ontwikkeld stabiliteitsprogramma
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Maar veilig!

Spoorassistent
De spoorassistent kan m.b.v. een camera op
de voorruit de rijstrook voor het voertuig
herkennen en waarschuwt de bestuurder
als deze onbewust de rijstrook verlaat.
Actieve remassistent
Dit is een remsysteem in nood, dat ontwikkeld werd om ongevallen te voorkomen
of minstens de schade te beperken. Het
registreert hindernissen voor het voertuig
en waarschuwt de bestuurder of start zelf
een remmanoeuvre.

Lichtassistent
De rijlichtassistent herkent de lichtomstandigheden en schakelt indien nodig zelf het
dimlicht aan of uit. Bovendien herkent het
voertuig een voor u of in tegenovergestelde richting rijdend voertuig en schakelt
het automatisch over van groot licht naar
dimlicht.
Herkenning van verkeersborden
De herkenning van verkeersborden maakt
gebruik van de aanwezige camera in de
voorruit om verkeersborden te lezen en
op het display weer te geven.

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

Assistentiepakket voor halfintegralen en
alkoven (optie):
Regensensor
De regensensor herkent vocht en stelt de
ruitenwissers zelf op de juiste frequentie in.

Dankzij de uitgebreide assistentiesystemen hoeft rijplezier niet achterwege te blijven
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Dethleffs
Lifetime Technologie
G LO B E L I N E

TREND T / I

Dethleffs Lifetime Technologie beschrijft het samenspel van alle innovaties van meer dan
89 jaar ervaring in constructies van recreatievoertuigen, die u technische betrouwbaarheid
garanderen in alle weersomstandigheden – tot zelfs winterse temperaturen – en vele
comfortabele vakanties garandeert met zelfs temperaturen onder het vriespunt. Met een
Dethleffs kiest u voor een betrouwbare partner met veel aandacht voor detail – zelfs op
onzichtbare plaatsen in uw camper.
PULSE

G LO B E B U S

XL I

S TA N DA A R D W I N T E R B E S T E N D I G* *

OPBOUW

W I N T E R B E S T E N D I G (G E B R U I K M O G E L I J K I N H E T H E L E J A A R)*

ESPRIT
EIGHT Y EIGHT

W I N T E R B E S T E N D I G* * D O O R O P T I O N E L E PA K K E T T E N
Winter-Comfortpakket-Warme lucht
Wintercomfortpakket warm water
Winter-Comfortpakket Luxus Warme lucht
Wintercomfortpakket
luxe warm water
Verklaringen van de iconen en de inhoud van de
pakketten kunt u vinden in de aparte prijslijst
120

* Geschikt voor de winter: comfort bij kamperen in de winter
door snel de kampeerauto te verwarmen, ook bij ijskoude
buitentemperaturen
** Wintervast: geen bevroren waterleidingen, aangezien deze
geïsoleerd en verwarmd zijn

BETROUWBA ARHEID

Dethleffs
Lifetime-Plus

Sterke GFK-platen (glasvezel versterkt
kunstof) op dak en bodem zorgen voor
een goede bescherming tegen beschadigingen van buitenaf, zoals hagel, steenslag,
zout en water.

Een bijzonder dikke laag hydrofobisch,
dus waterafstotend XPS schuim zorgt voor
uitstekende isolatiewaarden.
De triplexplaat zorgt in het woongedeelte
voor een geluiddempende en vochtregulerende werking. Vooral met betrekking
tot het reduceren van geluid is triplex
onovertroffen. En zelfs tijdens het rijden
kan zo een geringer geluidsniveau worden
behaald. Ook blijft zo de mogelijkheid
bestaan om vloerverwarming te kunnen
installeren.

Lifetime-Smart
In de serie Globebus, Trend (T & I),
Globeline en Pulse komt de houtvrije
Lifetime-Smart bodemconstructie in beeld.
Ook hier met PU stroken in plaats van
houten latten met een dikke GFK-plaat,
die beschermt tegen beschadigingen.
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De Dethleffs Lifetime-Plus opbouwconstructie is bij veel modellen een kwaliteitskenmerk dat voor maximale levensduur
staat. Deze innovatieve constructie combineert een absoluut houtvrije opbouw
met moderne inzichten voor een gezond
leefklimaat. Wanden, dak en bodem zijn
koudebrugvrij en compleet zonder hout
gebouwd. Daarvoor in de plaats zorgen
stevige polyurethaan schoren voor een
hoge stabileit.

BETROUWBA ARHEID

Wintercamping
de luxe

Glinsterende sneeuw in de zon en betoverende winterlandschappen ... van dit alles kan
worden genoten in een aangenaam warme camper! Wij stellen u in staat uw eigen winterwonderland te creëren door middel van een verscheidenheid aan technische oplossingen
op basis van onze meer dan 89 jaar ervaring in de bouw van recreatieve voertuigen.

De warmwaterverwarming zorgt voor
een klimaat zoals bij u thuis. Aangezien
deze volledig zonder ventilatoren werkt,
circuleert er ook geen lucht – ideaal voor
mensen met een allergie. Tevens is deze
voorzien van een afsluitventiel voor de
slaapkamer. En optioneel bedienbaar met
de Smartphone. Via de geïntegreerde
warmtewisselaar kan de motor worden
voorverwarmd, wat slijtage en brandstofverbruik vermindert. En omgekeerd kan
de motorwarmte gebruikt worden als ondersteuning voor de opbouwverwarming.
Een in het dashboard gemonteerde warmwaterslang van de opbouwverwarming
zorgt voor een snelle ontdooiing van de
voorruit.

Voor u onzichtbaar, maar duidelijk merkbaar: de intelligent gemonteerde warmwaterverwarming. De dubbele bodem zorgt voor een
vorstvrije ruimte van de voertuigtechniek en uw vakantiebagage – en is ook van binnenuit bereikbaar
12 2
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Gezond
klimaat
Veilig geïsoleerde wanden, een groot
aandeel ademende materialen en een
uitstekende ventilatie met het AirPlus
systeem zorgen voor een aangenaam
klimaat. Daarnaast vertrouwen wij op een
doordachte constructie en innovatieve
techniek.

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

De hoge dubbele bodem in de Dethleffs
luxe klasse modellen zijn deels over de
gehele voertuigbreedte te beladen en van
zowel binnen als van buiten uitstekend
bereikbaar. Tevens is deze kelder een
vorstvrije ruimte voor de voertuigtechniek
en de watertanks. De stralingswarmte
dient gelijktijdig als vloerverwarming.

Beleef het winterkamperen
opnieuw – met winterbestendige
voertuigtechniek van winterspecialist Dethleffs.
www.dethleffs.nl/winterproof
Het AirPlus systeem verhindert condensvorming achter de bovenkasten
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Deskundig advies, bij de Dethleffs dealer bij u in de buurt

SERVICE
Kwaliteit betekent voor ons ook: perfecte service na de aankoop! Uiteraard helpen wij
u graag bij het uitkiezen van uw recreatievoertuig. Ongeveer 330 competente Dethleffs
dealers verheugen zich op uw komst en uw speciale vakantiewensen. Ook in uw regio!
En bij de Dethleffs servicepartners is uw voertuig altijd in goede handen voor inspecties,
reparaties of als u een onderdeel nodig heeft. Dankzij het uitgebreide onderdelenmagazijn
van Dethleffs worden onderdelen binnen de snelstmogelijke tijd geleverd. Zodat u weer
snel op pad kan voor uw volgende reis!

Onze klanten waarderen deze duurzame
kwaliteit. Niet voor niets worden we vaak
onderscheiden door lezersverkiezingen,
waarmee u uw waardering voor ons merk
uitspreekt.
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Wij zijn er
altijd voor u!

SERVICE

Alles en iedereen klaar?
Originele
Dethleffs-accessoires

Alle aanvullende onderdelen kunt u bij uw Dethleffs-dealer gemakkelijk bestellen en evt.
later laten inbouwen. Hij geeft u graag advies zodat u onderweg perfect uitgerust bent.
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Uitstekend comfort en veiligheid zijn de ingrediënten om u in uw mobiele thuis goed te
voelen. Wij bieden u daarom originele accessoires voor uw voertuig, die perfect passen
en een prima aanvulling zijn: van leuke elementen en beschermende toebehoren tot de
volmaakte organisatie van uw kampeerauto.

Wat u voorts nog op vakantie nodig heeft, is dankzij de originele Dethleffs-accessoires
op maat verkrijgbaar voor uw voertuig. Neem een kijkje in de catalogus bij uw dealer
of online op www.dethleffs-original-zubehoer.com
Thermische bekleding voor de cabine
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Matrasbeschermer perfect op maat, met bijbehorend onderlaken

E-scooter van Dethleffs met toelating voor de weg
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Dethleffs Protect
& Connect

128

Bescherm uw voertuig efficiënt met Protect & Connect – de diefstalbescherming van marktleider Vodafone. Gebruik een technologie met ongeëvenaard servicenetwerk in Europa.
Gebaseerd op de modernste gps-/GPRS-/gsm-technologie om de exacte locatie van uw
voertuig te bepalen. Als het de opgeslagen locatie verlaat, krijgt u meteen een bericht via
de app. Diefstal meldt u gewoon 24 uur per dag telefonisch bij de alarmcentrale. Uw vaste
contactpersoon ter plaatse zorgt dan meteen voor het vervolgen en verkrijgen van uw
voertuig. In Europa zijn 44* alarmcentrales beschikbaar.

SERVICE

Dethleffs
Vehicle Defence

BETROUWBA ARHEID & SERVICE

Plaatsbepaling bij diefstal & terugkrijgen
van voertuig
Om kampeerauto's te beveiligen, adviseren
wij de Dethleffs Vehicle Defence powered by
Vodafone op batterijen. De levensduur van
de batterijen bedraagt 12 tot 24 maanden.
Een latere uitbreiding hiermee is eenvoudig,
aangezien een aansluiting op de stroomvoorziening niet nodig is. Diefstal meldt u
zonder problemen bij de alarmcentrale.
De alarmcentrale start vervolgens het proces
om het voertuig terug te krijgen. De module
controleert dagelijks of er melding is van
diefstal. In dat geval blijft het systeem actief
tot het voertuig opgespoord is, anders gaat
het terug naar de stand-bymodus. Het localisatiesysteem omvat een service gedurende
24 maanden door het Europese netwerk van
alarmcentrales.
Uitvoerige informatie over de producten en
originele Dethleffs-accessoires vindt u
ook in de afzonderlijke brochure

*A
 lbanië, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland (incl. Liechtenstein),
Estland, Finland, Frankrijk (incl. Monaco), Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië
(incl. Vaticaanstad, San Marino), Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Macedonië,
Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië,
Slowakije, Slovenië, Spanje (incl. Andorra, Gibraltar), Zweden, Zwitserland, Tsjechië, Turkije,
Oekraïne, Hongarije, Wit-Rusland, Cyprus.
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Altijd en overal
goed geïnformeerd

Actueel nieuws van Dethleffs vindt onze
website: www.dethleffs.nl en
www.dethleffs.be.
Daar kunt u zich ook voor onze nieuwsbrief abonneren, die u over al het nieuws
verder informeert. Bezoekt u ons ook op
Facebook, Instagram en YouTube, daar
staan altijd de meest actuele foto’s en
video’s.
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Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze folder bevatten
deel decoratie-elementen, die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve design
respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meerprijs geldt. Meer technische gegevens, uitrusting
en prijzen vindt u in onze prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.
Hartelijk dank voor de ondersteuning van de decoratie onze kampeerauto’s:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Fotografie: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock
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