Trend Edition – Uw instap in de Dethleffs-wereld

Iedereen instappen!

Alles erop en eraan

Veel plaats: grote en ruime garage,
aan twee kanten te laden dankzij twee
standaard kleppen

Eenpersoonsbedden in een handomdraai
om te vormen tot tweepersoonsbed

Alles onder controle: cabine met lederen
stuurwiel, lederen versnellingspook,
airbag voor chauffeur en passagier

Knus onderweg: comfortabele piloten
stoelen met hoogte- en kantelverstelling

Volkomen afgesloten: verduisterings
gordijnen in de cabine beschermen tegen
hitte, koude en nieuwsgierige blikken
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Al aanwezig: groot, openklapbaar raam
in de kap boven de cabine

De standaarduitvoering omvat ook
deze voordelen:
+ led-dagrijverlichting
+ cruisecontrol
+ airco in de cabine
+ bijrijdersairbag
+	elektrisch instelbare en verwarmde
buitenspiegels
+ voorbereiding voor radio
+ dashboard met verchroomde ringen
+ led-verlichtingspakket
+ opbouwdeur van 70 cm met raam
+	centrale vergrendeling voor deuren van
chauffeur, passagier en woonruimte
+ perfect sluitende hordeur in de opbouwdeur
+ voortentverlichting 12 V
+	panoramisch dakluik 70 cm x 50 cm
in de woonruimte
+	inlegramen

08.19 / www.kw-neun.de

Geniet van de uitzonderlijk omvangrijke standaarduitvoering van de Trend Edition

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Afbeeldingen in deze brochure tonen deels opties tegen
een meerprijs of decoratieartikelen, die niet tot de
leveringsomvang behoren.
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.

Andere multimedia-informatie vindt u op
www.dethleffs.nl en op onze sociale media.
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Trend Edition
www.dethleffs.nl

Leuke prijs. Leuke uitvoering.
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Waardevolle
aspecten.

Ook het comfort
is al inclusief
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Zooo veel Dethleffs
zit in de Trend Edition
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Ook bij de Trend Edition start het Dethleffscomfort al bij het instappen: door de deur van
70 cm komt u gemakkelijk in de frisse, moderne
woonruimte. Hier wacht u o.a. een modern
keukenblok met een grote koelkast van 142 l,
een grote en comfortabele L-zitgroep en talloze
andere hoogtepunten.

Een betere aankomst in de Dethleffs-wereld kunt
u zich nauwelijks voorstellen: de Dethleffs
Trend Edition heet beginnende kampeerders en
prijsbewuste kampeergezinnen welkom met een
omvangrijke standaarduitvoering. De
halfintegraal is verkrijgbaar met drie favoriete
indelingen uit de bestverkochte Dethleffsmodellen. Voorzien van een uitgekiend design,
een perfect uitgewerkte stoffering, comfort en
hoogwaardige componenten uit de
bestverkochte Dethleffs-modellen. Dat biedt
onze nieuwste Dethleffs-telg u aan; een unieke
prijs/kwaliteitsverhouding.

Wellness inclusief: mooie, ruime badkamer met
afzonderlijke douche ertegenover (T7057 DBM / T7057 EB)

U zult van hem houden!

Uw instap in de Dethleffs-wereld:
www.dethleffs.nl
Lach eens goed: ontdek nieuwigheden, voel het leven, wees er als eerste bij. De
Trend Edition met een optimale betrouwbaarheid en onze uitstekende service
brengt u waar de pret begint.

Modern, maar gezellig: de Trend Edition biedt voldoende plaats om u overdag of ’s avonds
goed te voelen en tijd door te brengen met uw gezin, vrienden of uw partner (T 7057 EB)

Erg groot en enorm comfortabel queensbed,
toegankelijk langs 3 kanten (T7057 DBM)

Prima uitgerust: uitgebreide keuken met 3-pitskooktoestel,
ruime schuiven met softclose-sluiting, groot werkvlak en grote
koelkast met afzonderlijk vriesvak

Ontspannen instappen: ruime en erg knusse L-zitgroep
(zetel aan de zijkant bij T7057 DBM / T7057 EB)

