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Hjärtligt välkommen  
i Dethleffs-familjen 

Följande symboler leder dig till ytterligare information!

”Inte utan min familj” – det var drivkraften för Arist Dethleffs som  
grundade vårt företag och uppfann husbilen för att hans familj skulle 
kunna följa med på hans långa affärsresor. 

Denna omtanke om familjen präglar fortfarande vårt arbete varje dag. 
Vårt främsta mål är att ge dig möjlighet till unika semesterupplevelser 
på fyra hjul. Dethleffs är en pålitlig och schysst partner. 

Tekniska specifikationer  
husbilar 2022

Video tillgänglig online

På internett

Delen är ett 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. Uppgifter om tekniska data, utrustning och priser finns i tekniska data. 
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Bilderna på de följande sidorna visar delvis specialutrustning som kan fås mot pristillägg.

www.dethleffs-original-zubehoer.com
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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 träns-
fabrik är Arist Dethleffs ofta ute på vecko-
långa affärsresor. Han saknar sin familj 
under de långa tjänsteresorna och utveck-
lar därför 1931 en ”Wohnauto” – den första 
husvagnen i Tyskland. Familjemänniskan 
blir därmed uppfinnare och sedan pionjär 
för ett helt nytt och än idag mycket om-
tyckt 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 före-
tagsområdet.

Start-up-företaget växer snabbt och tar 
steget från det lilla garaget till en egen fö-
retagsavdelning för husvagnskonstruktion. 
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 for-
don, 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 fritidsfordonen  
i vår tid. För vi står fast vid våra värderingar och vet vad som gör skillnad:

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

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 

nätverket av servicepunkter och återför-
säljare

•  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 återförsälja-

re bearbetas inom 3 dagar
•   Regelbundna verkstadskurser gör att 

våra återförsäljare alltid är uppdaterade 
på senaste nytt
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Kvalitet
fascinerar

som alltid
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Innehåll

ALPA
Husbilar för ”ensamresande par” med gott om plats  
och komfort – för resor året om.  

Sidan 88

ESPRIT
Esprit kombinerar uttrycksfull, modern design med komfort i 
lyxklass, och det 365 dagar om året. 

Sidan 78

GLOBEBUS
Perfekt för körning i trånga gränder eller på kurviga bergsvägar.

Sidan 12

PULSE CLASSIC 90
Jubileumsmodellen av Pulse! Som halvintegrerad med 
snygg och originell interiördesign samt omfattande ”Ready 
to go”-jubileumsutrustning. 

Sidan 66

TREND
Vår bästsäljare! 3 påbyggnadsalternativ, 19 modeller – här kan alla 
hitta sin favorit. Perfekt för dig som vill kunna skala upp! 

Sidan 32

Dethleffs-fördelar 120

Dethleffs originaltillbehör 122

JUST 90
Just all you need: det viktigaste för en avkopplande resa  
finns på plats.  

Sidan 22
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 www.dethleffs.se/newsletter

360°

 

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

GLOBETROTTER XXL A
Den stora lyxbilen på Iveco Daily Basis med bakhjulsdrift.  
Topputrustad med rymd utan motstycke och vinteranpassad- 
ubbelgolv.

Sidan 108

GLOBETROTTER XLI
Lyxig och dynamisk! Köraktiv och säker i alla lägen. Och naturligt-
vis helt vinteranpassad.

Sidan 98

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. 

PULSE
Res i takt med tidens puls tack vare stämningsfullt ljuskoncept och 
hög lastvikt.

Sidan 56

TREND 90
Den populära modellen TREND som halvintegrerad med omfattande 
”Ready to go”-jubileumsutrustning. 

Sidan 42
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Mer information om våra basfordon finns på:
www.dethleffs.se

Det mest sålda basfordonet för fritidsfordon är Fiat Ducato. 
1983 såg Dethleffs som första företag i fritidsfordons-
branschen potentialen i det nya chassit med framhjuls-
driften och använde det som bas för Dethleffs Pirat som 
lanserades vid den tidpunkten.

Idag fungerar Fiat Ducato som pålitlig bas för de flesta 
av Dethleffs modeller. Undantag är TREND 90, där Citroën 
Jumper används och den stora Globetrotter XXL A, med 
robusta Iveco Daily-chassit som grund. I tabellen bredvid 
har vi gjort en jämförelse mellan de viktigaste tekniska 
egenskaperna och viktigaste utrustningen.

Assistanssystem för mer komfort och säkerhet
Till modellåret 2022 har utbudet av assistanssystem vuxit 
enormt. Till höger finns en översikt med de aktuella  
alternativen.

*  Maxuppgifterna som anges här kan som regel endast uppnås tillsammans med tillvalsutrustning 
mot pristillägg

Motor 2,2 l Multijet 3 Heavy Duty  
140 hk (103 kW) – 180 hk (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 hk (121 kW)

3,0 l JTD  
180 hk (132 kW) – 210 hk (154 kW)

Avgasnorm Euro 6d-Final/EURO VI-E 
(beroende på modell) Euro 6d Final EURO VI-D

Drivning Framhjulsdrift Framhjulsdrift Bakhjulsdrift med tvillingdäck

Totalvikt 3.500 – 4.500 kg*  
(beroende på modell) 3.500 – 3.650 kg* 6.700 kg – 7.200 kg*

Släpvagnsvikt  
bromsad (obromsad) 2.000 kg (750 kg) 2.000 kg (750 kg) 3.500 kg (750 kg)

Standardutrustning

Manuell klimatanläggning i förarhytt,  
farthållare, elstyrda speglar med  

uppvärmning, krockkudde förare och  
passagerare, ESP

Automatisk klimatanläggning i förarhytt, 
farthållare, elstyrda speglar med  

uppvärmning, krockkudde förare och  
passagerare, ESP

Automatisk klimatanläggning  
i förarhytt, farthållare, elstyrda speglar 
med uppvärmning, krockkudde förare 

och passagerare, ESP

Särdrag Luftfjädrade stolar tillval  
(Esprit, Alpa och XLI) Hydraulisk sittfjädring

Bas för modellserierna Globebus, Just90, Trend, Pulse,  
Pulse Classic 90, Esprit, Alpa (delvis), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

INFORM AT ION

Basfordon hos 
Dethleffs
Motorn för din reseupplevelse

Fiat Ducato
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Vilka assistanssystem används som standard 
eller som tillval för vilka basfordon? Det berättar 
vi här: www.dethleffs.se

Assistanssystem från personbilssektorn gör sitt intåg bland 
husbilarna. De ökar säkerheten och komforten på resorna. 
Här presenterar vi de viktigaste: 

Sidvindsassistent
Vid stark sidvind hålls fordonet säkert i kurs genom lätta 
inbromsningar

Släpvagnsstabilisator
Identifierar om en släpvagn börjar svaja och korrigerar de 
här farliga självsvängningarna genom att minska  
vridmomentet och/eller bromsa på enskilda hjul

Bromshjälpsystem
Aktiverar bromsarna efter en olycka för att minska risken för 
ytterligare en krock

Avåkningsvarnare
Förhindrar att föraren oavsiktligt lämnar kursen med  
akustisk eller haptisk varningssignal

Regnsensor
Aktiverar automatiskt vindrutetorkarna vid väta på  
frontrutan

Intelligent hastighetsassistent
Identifierar hastighetsbegränsningar och erbjuder förare en 
ny hastighetsinställning

Adaptiv farthållare
Reglerar hastigheten så att man alltid har ett säkerhets-
avstånd till fordonet framför

Autonom nödbromsning
Identifierar andra trafikanter framför fordonet och inleder 
en nödbromsning vid krockrisk

Motor 2,2 l Multijet 3 Heavy Duty  
140 hk (103 kW) – 180 hk (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 hk (121 kW)

3,0 l JTD  
180 hk (132 kW) – 210 hk (154 kW)

Avgasnorm Euro 6d-Final/EURO VI-E 
(beroende på modell) Euro 6d Final EURO VI-D

Drivning Framhjulsdrift Framhjulsdrift Bakhjulsdrift med tvillingdäck

Totalvikt 3.500 – 4.500 kg*  
(beroende på modell) 3.500 – 3.650 kg* 6.700 kg – 7.200 kg*

Släpvagnsvikt  
bromsad (obromsad) 2.000 kg (750 kg) 2.000 kg (750 kg) 3.500 kg (750 kg)

Standardutrustning

Manuell klimatanläggning i förarhytt,  
farthållare, elstyrda speglar med  

uppvärmning, krockkudde förare och  
passagerare, ESP

Automatisk klimatanläggning i förarhytt, 
farthållare, elstyrda speglar med  

uppvärmning, krockkudde förare och  
passagerare, ESP

Automatisk klimatanläggning  
i förarhytt, farthållare, elstyrda speglar 
med uppvärmning, krockkudde förare 

och passagerare, ESP

Särdrag Luftfjädrade stolar tillval  
(Esprit, Alpa och XLI) Hydraulisk sittfjädring

Bas för modellserierna Globebus, Just90, Trend, Pulse,  
Pulse Classic 90, Esprit, Alpa (delvis), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

Fiat Ducato Citroën Jumper Iveco Daily

Översikt assistanssystem
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GLOBEBUS

GLOBEBUS
HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD
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Höjdpunkter med GLOBEBUS
 ª  Husbilarnas van! Smidig och säker att köra

 ª  Förstklassig isolering i påbyggnaden. På begäran helt 
vinteranpassad

 ª   Stor L-sittgrupp med bekväma, ergonomiskt formade 
dynor

 ª  Komplett utrustat kök med gasspis, stort kylskåp och 
stabil bänkskiveförlängning

 ª Komplett badrum med dusch

 ª Exklusivt Gran Turismo-utrustningspaket (tillval)

GLOBEBUS

Högt garage bak som 
kan lastas från båda sidor 
med 150 kg ytlast

150 cm bred taksäng  
ovanför förarhytten  
(integrerade)

Kompakta  
fordonsmått

Höjd: 281 cm

Längd: från 599 cm 
Bredd: endast  
     220 cm
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Kunglig klass i kompakt format! Globebus integrerad har ett iögonfallande utseende – kompakt med 
aktiva köregenskaper och utmärkt design. Resan i sig är en fantastisk upplevelse tack vare den stora 
panoramavindrutan och det generösa utrymmet i förarhytten.
 
Den praktiska taksängen hör till standardinredningen och är 150 cm bred och går att sänka ner lågt

Den aerodynamiskt utformade T-huven sänker bränsleförbrukningen och kan förses med ett stort,  
uppställbart panoramafönster som släpper in ljus och luft i fordonet. Härunder kan man ta det lugnt  
i den stora L-sittgruppen.

BOENDE

Lugn och ro för världsresenärer

Globebus Integrerad

Globebus Halvintegrerad

GLOBEBUS14



Modernt designade, handtagslösa överskåpsluckor med 
Softclose-funktion

Stor L-sittgrupp med fristående bord och  
ergonomiskt formade dynor

Fällbar bänkskiveförlängning: mer yta för  
matlagning i en handvändning

1

2
3

2 31

GLOBEBUS

T6| Floyd
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Taksängen i de integrerade modellerna har en liggyta som är upp 
till 150 cm bred. • T/I 6

Den tvärställda dubbelsängen har en liggyta på lyxiga 200 x 145 cm. 
Den erbjuder precis som enkelsängarna perfekt sovkomfort tack 
vare den 150 mm tjocka 7-zonsmadrassen av värmereglerande 
material • T / I 1 

SOVRUM

Ren avkoppling

De praktiska enkelsängarna har en längd på 195 cm. De kan snabbt bäddas om till en 200 x 155 cm stor liggyta  
(tillval / ingår i Master Class i Sverige) • T / I 6
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BADRUM

Uppfriskande

Stor plats på liten yta! Sväng bara runt den bakre väggen så blir badrummet till  
en plastinklädd duschkabin • T/I 1

T / I 6 har en rymlig, separat dusch- 
kabin, ett lättåtkomligt tvättställ  
och gott om förvaringsutrymmen  
• T/I 6

GLOBEBUS 17



KÖK

Litet men ack så bra!

Kompakt men ändå komplett: fullt utrustat kök med varmvattenförsörjning, gasspis,  
stora lådor och kylskåp

I lådorna och underskåpen i köket finns plats för 
allt som behövs för matlagningen. Porslinet ryms 
i överskåpet. • T/I 6

Bänkskiveförlängningen kan snabbt fällas undan när den inte behövs. Den 2-lågiga gasspisen har en 
integrerad Piezo-tändning. • T / I 6

GLOBEBUS18



Bekväma pilotstolar som kan  
justeras vad gäller höjd och  
lutning samt vadderade armstöd

I: Dubbelspegel för optimal  
överblick

Standardutrustad med bland annat farthållare, klimatanläggning  
i förarhytten, krockkudde för förare och passagerare i framsätet.

Sittgruppen i den halvintegrerade 
kan byggas om till en säng  
(standard i Sverige)

Stora garage bak med öppning 
från båda sidorna och nytt,  
lättgående vrid-/spännlås

T/I: Markanta och säkra –  
integrerade bakljus med  
LED-nattvarselljus

Praktiskt: det utdragbara trapp-
steget upp till sängen kan även 
användas som förvaringsfack  
(T/I 1)

GLOBEBBUS UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER Du hittar den kompletta utrustningen hos GLOBEBUS-modellerna i de  
separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/globebus

GLOBEBUS 19



Stort urval

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

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/globebus eller i de 
separata tekniska specifikationerna

En synonym för resande med 
högsta komfort! Upplev Globebus 
som Gran Turismo. Skanna koden 
eller gå in på www.dethleffs.
se/globebus

Rosario Cherry

Floyd Duke
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De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning.

3 sovplatser

T 6

4 sovplatser

I 1

4 sovplatser

I 6

3 sovplatser

T 1

Gran Turismo white (tillval via GT-paket White) Gran Turismo grey (tillval via GT-paket Grey)Vit (standard)

GLOBEBUS 21



All you need is

 JUST

JUST 9022



Höjdpunkter i JUST 90
 ª  Omfattande ”Ready to go”-jubileumsutrustning som 

standard

 ª  Taksäng tillgänglig som tillval

 ª Luftiga 213 cm ståhöjd inomhus (inte under taksängen)

 ª  70 cm bred ingångsdörr med fönster och centrallås

 ª  Hög lastkapacitet tack vare konsekvent lättbyggnation

 ª  Enkelsängarna kan byggas om till en stor liggyta

 ª  LED-spotlights i sittgrupp- och sängdelen inkl.  
touchfunktion och USB-anslutning

Höjdpunkter i JUST 90

Stort garage bak  
som kan lastas från  
båda sidor

Modern T-huv med uppställbart fönster

Jalusier i förarhytten: 
skyddar mot värme, kyla 
och nyfikna blickar

JUST 90 23



BOENDE

Just all you need

Taksängen kan fällas ner långt och erbjuder en liggyta på 200 x 150 cm. • 
T 6762

Även 4 sovplatser är möjliga: Fäll ner taksängen till mittenläget och bygg  
om sittgruppen till ytterligare en säng. • T 6762

I den nya T 6762 finns ingen fast inbyggd säng. Sova gör man i den stora taksängen. Denna lösning gör att rumsytan känns  
sensationellt stor, rörelsefriheten ökar och köket är fantastiskt rymligt. • T 6762

Spektakulärt är badrummet i bakpartiet som går över hela fordonsbredden.  
Med separat dusch och enorm garderob. • T 6762
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1

2

3

Modernt designade, handtagslösa överskåpsluckor 
med Softclose-funktion

På den mindre sittplatsen på sidan kan du som 
tillval placera ett femte fällbart säte säkrat med 
3-punktsbälte för färden

Du kan enkelt slå av och på LED-spotlightsen med en lätt 
handberöring (Touch-funktion)

1 2 3

Även 4 sovplatser är möjliga: Fäll ner taksängen till mittenläget och bygg  
om sittgruppen till ytterligare en säng. • T 6762

Spektakulärt är badrummet i bakpartiet som går över hela fordonsbredden.  
Med separat dusch och enorm garderob. • T 6762

JUST 90

7052 EB
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SOVRUM

Sova gott  
helt enkelt

Bekvämt och praktiskt: dubbelsängen går att komma åt från tre sidor • T 7052 DBL

Stor mysplats: de sköna enkelsängarna kan enkelt också kombineras till en 
dubbelsäng • T 7052 EB

Elstyrd taksäng för 2 personer ovanför sittgruppen (tillval)

JUST 9026



BADRUM

En fräsch start på dagen

Plats finns: toalettrum och duschkabin kan kombineras till ett stort badrum • T 7052 DBL

Ljust och modernt toalettrum med praktisk spegel som kan skjutas 
åt sidan samt många förvaringsmöjligheter • T 7052 DBL 

JUST 90 27



Flexibelt skensystem med krokar Energisnåla LED-spotlights ger ljus  
i köket

Det stora fönstret med myggnät och  
mörkläggningsjalusi ger bra ventilation

1 2 3

1

2

3
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Det är bara att sätta igång med matlagningen. Den 2-lågiga spisen 
har ett praktiskt, fällbart lock och elektrisk tändning

I de rymliga köksskåpen och lådorna finns tillräckligt med plats för stekpannor och grytor • T 7052 DBL

KÖK

Enkelt och läckert 

JUST 90 29



JUB I LEUMS-UTRUSTN ING

Höjdpunkter i JUST 90 Du hittar en komplett översikt över ”Ready to go”-jubileumsut-
rustningen på www.dethleffs.se/just90

JUST 90

Ergonomiska, vridbara pilotstolar med 
inbyggda nackstöd, två armstöd samt 
höjd- och lutningsjustering

Jalusier i förarhytten skyddar mot  
värme, kyla och nyfikna blickar

Uppställbart fönster i T-huven för mer 
ljus- och luftinsläpp

Ljus och luftig: Panorama-takluckan 
(70 x 50 cm) ovanför sittgruppen

Duschgaller i äkta trä 70 cm bred ingångsdörr 
med fönster, centrallås 
och myggnät
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De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning.

5 sovplatser 5 sovplatser

T 6812 EB T 7052 DBM

5 sovplatser

T 7052 DBL

5 sovplatser

T 7052 EB

5 sovplatser

T 7052 EBL

5 sovplatser

T 6752 DBL

4 sovplatser

T 6762

Vit (standard)

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på:  
www.dethleffs.se/just90-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/just90 eller i de 
separata tekniska specifikationerna

JUST 90 31



TREND

En perfekt start

TREND
HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD

32



Extra långlivad  
Lifetime-Smart- 
byggnadsteknik

Stort, uppställbart 
fönster i T-huven 
(tillval / ingår i  
Trend for Sweden)

70 cm bred 
ingångsdörr med 
kupé-insteg 

Höjdpunkter i TREND

 ª  Enastående pris- / prestandaförhållande

 ª Stort garage bak som oftast är passande för elcykel 

 ª  Alla halvintegrerade modeller kan fås med taksäng 
(ingår i Trend for Sweden)

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack och ugn (standard  
i Sverige, inte ugn i T/I 6717 EB)

 ª   En tillåten totalvikt på 3,5 ton innebär stora lastreser-
ver även om fordonet är registrerat för 4 personer

 ª  Harmoniskt belysningskoncept Light Moments (tillval)

TREND 33



Upplev storslagna resor till ett förmånligt pris. Den integrerade Trend har all utrustning som kännetecknar 
Dethleffs framgångsrika husbilsserie och en karaktär som präglar äkta integrerade husbilar: En fascinerande 
reseupplevelse tack vare gigantisk panoramavindruta, mycket generösa utrymmen i förarhytten och inte 
minst den standardmonterade taksängen med enastående sovkomfort och en underbart stor liggyta på hela 
195 x 150 cm. 

Trend Integrerad

Denna halvintegrerade husbil har utmärkta köregenskaper. Det sportiga intrycket understryks av det 
dynamiska förarhytt staket (stort, öppningsbart fönster, ingår i Trend for Sweden) och modern  
formgivning. Men det som främst utmärker Trend är de funktionella lösningarna. Modellen är som 
standard utrustad med Dethleffs sänkta bakparti och erbjuder därför ett stort bakre garage med en höjd 
på upp till 115 cm och luckor på båda sidorna.

Trend Halvintegrerad

BOENDE

Att stressa ner är trendigt 

T 7057 EB | Torcello (L-sittgrupp standard i Sverige)

Bild: Halvdinett (standard)

TREND34



En stämningsfull miljö skapas med belysningskonceptet 
Light Moments (tillval)

Stor och bekväm L-sittgrupp med höjdjusterbart bord 
som standard (beroende på modell)

Tyststängande överskåpsluckor med 
Softclose-funktion

1

2

3

1 2 3

I 7057 EB | Torcello

TREND 35



SOVRUM

Hälsosam sömn

Ostörd sömn: Dethleffs använder 15 cm tjocka 7-zons madrasser i klimatreglerande material i alla sina fasta sängar. Enkelsängarna är minst 
195 cm långa och kan som tillval bäddas om till en stor liggyta (ingår i Trend for Sweden i alla Trend T / I EB och EBL planlösningar)  
• T 7057 EBL

 Halvintegrerade kan som tillval fås med elektrisk taksäng.  
Beroende på modell innebär det en eller två extra sovplatser som 
blir tillgängliga med en knapptryckning (Taksäng är standard  
i I-modeller samt ingår i Trend for Sweden T modeller)

Dubbelsängar är lätta att ta sig upp i från tre sidor. Som tillval kan 
de till och med höjdjusteras • T 7057 DBM (Höjdjusterbar queens-
säng är standard i Sverige i alla Trend T / I DBM och DBL  
planlösningar)

TREND36



Wellness-oas
BADRUM

Ljust och modernt toalettrum med praktisk spegel som kan skjutas åt 
sidan samt många förvaringsmöjligheter • I 7057 EB

Stort badrum i fräsch och modern design och många funktioner • I 7057 EB 

TREND 37



KÖK

Matlagningsglädje  
på semestern

Fullt utrustat kök med gott om förvaringsutrymme för tillagning av läckra måltider • T 7057 EBL | La Rocca

En praktisk detalj: Multiflex-skensystemet med olika  
upphängningsmöjligheter • T 7057 EBL

Platsbesparande placerad 3-lågig gasspis • T 7057 DBM

TREND38



Ergonomiska pilotstolar med armstöd och  
inbyggda nackstöd, vridbara

Den längsgående sittgruppen i DBL- 
och EBL-planlösningarna kan byggas 
om till en sittplats med säkerhets-
bälte

Andningsaktiva 7-zonsmadrasser  
i klimatreglerande material

Belysning och 230-V-uttag i det  
bakre garaget

Garagen bak i modeller med enkel-
sängar är särskilt höga och tillgäng-
liga tack vare lastluckor på båda 
sidorna

AirPlus-systemet förhindrar  
bildning av kondensvatten  
bakom överskåpen

39TREND

Du hittar den kompletta utrustningen hos TREND-modellerna i de  
separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/trend-ti

TREND UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER



Virginia Oak

Stort urval

Torcello Gresso

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/trend-ti-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/trend-ti eller i de 
separata tekniska specifikationerna

La Rocca

TREND40



Vit (standard) Titansilver-metallic (tillval)

De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning. L-sittgrupp (tillval till T, standard i I i Sverige) ingår i Design paketet (tillval).

4 sovplatser

T 6717 EB

4 sovplatser

T 6757 DBM

5 sovplatser

T 7017 EB

5 sovplatser

T 7057 DBM

5 sovplatser

T 7057 DBL

5 sovplatser

T 7057 EB

5 sovplatser

T 7057 EBL

5 sovplatser

T 6757 DBL

4 sovplatser

I 6717 EB

4 sovplatser

I 6757 DBM

4 sovplatser

I 7017 EB

5 sovplatser

I 7057 DBM

4 sovplatser

I 7057 DBL

5 sovplatser

I 7057 EB

4 sovplatser

I 7057 EBL

4 sovplatser

I 6757 DBL
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Ready to go! Den nya Trend 90

Körglädje på upptäcktsfärden! Bredspår-lågramschassit och den standardmässiga 165 hk (121 kW)- 
motorn gör varje resa till en behaglig upplevelse

TREND 90 är den attraktiva jubileumsutgåvan av TREND baserad på Citroen Jumper! 

Den finns som halvintegrerad i de 8 populära TREND-planlösningarna och möbeldekoren från samma 
modell – men här i kombination med den eleganta klädselvarianten Metropolitan i antracitfärg. 

Det som utmärker denna version är den standardmässiga ”Ready to go”-utrustningen som innehåller 
allt som gör resan riktigt bekväm. Det omfattar även den kraftfulla och 165 hk (121 kW) starka EURO 
6d-FINAL-motorn från Citroën Jumper. 

T 7057 DBM

42 TREND 90



1 2 3

1

2

3

Dubbelsängarna är som standard ställbara i höjdled! För 
mer lastutrymme i garaget bak eller mer rörelsefrihet på 
höjden i sovrummet

Standard i Trend 90: den bekväma L-sittgruppen med 
fristående bord (inte i EBL- och DBL-modellerna)

En stämningsfull miljö skapas med det harmoniska  
belysningskonceptet

T 7057 DBM

43TREND 90



JUB I LEUMS-UTRUSTN ING

Höjdpunkter i TREND 90 Du hittar en komplett översikt över ”Ready to go”-jubileumsut-
rustningen på www.dethleffs.se/trend90

TREND 9044

Citroën Jumper med kraftfull 165 hk 
(121 kW) EURO 6d-FINAL-motor

Välisolerade ramfönster

Light-Moments-belysningskoncept 70 cm bred ingångsdörr  
med fönster och  
centrallås

Komplett utrustad med multifunk-
tions-läderratt, klimatanläggning  
i förarhytten, krockkudde på  
passagerarsidan fram med mera.

Stort, uppställbart fönster i T-huven

16" alufälgar



T 6757 DBL T 7017 EBT 6717 EB T 6757 DBM

T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

5 sovplatser 5 sovplatser4 sovplatser 4 sovplatser

5 sovplatser 5 sovplatser 5 sovplatser 5 sovplatser

Vit (standard)

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/trend90-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/trend90 eller i de 
separata tekniska specifikationerna

45TREND 90

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



TREND ALKOV

TREND
ALKOV
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Stort bakre garage  
som oftast är passande 
för elcykel 

Liggyta med 210 x 165 
cm sovyta i Alkov – kan 
även användas som 
förvaringsutrymme

Uppvärmt dubbelgolv 
för frostsäker förvaring 
av vattenanläggningen 
(endast A 7877-2)

Höjdpunkter i TREND ALKOV

 ª  Enastående pris- / prestandaförhållande

 ª  142 l kylskåp med stort frysfack (inkl. ugn i A 7877-2)

 ª  70 cm bred ingångsdörr och elstyrt trappsteg

 ª  Stora lastreserver. Om du vill kan upp till 6 personer få 
plats (Säkerhetspaket II är standard i Sverige)

 ª Boyta utan nivåskillnader

TREND ALKOV 47



Den perfekta familjemodellen! Trots en totallängd på endast 651 cm erbjuder A 5887 plats för upp till  
6 personer. Om du fäller upp den nedre våningsbädden så får du tillgång till en enorm förvaringsyta. 
• A 5887 | Gresso

Alla vid ett bord: Förutom hela familjen finns här även plats för en 
eller annan gäst • A 7877-2 | Torcello

BOENDE

Den stora vännen i familjen

TREND ALKOV48



Boyta utan nivåskillnader

A 7877-2 | La Rocca

Rundsittgrupp med fristående bord för ännu mer 
sittkomfort (tillval för A 7877-2)

Överskåpsluckor i högglans med 
Softclose-teknik

1
2

3

1 2 3
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SOVRUM

Läggdags

Plats för mysiga stunder: säng i bakpartiet med mycket rörelsefrihet på höjden och en liggyta 
på 210 x 150/140 cm • A 6977

Den jättelika alkovsängen (210 x 165 cm) är oerhört omtyckt av 
barn, men även mycket lämplig för två vuxna!

Den nedre sängen kan fällas upp, vilket ger upphov till ett högt 
och lättanvänt förvaringsutrymme som går över hela  
fordonsbredden i bakpartiet. • A 5887
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BADRUM

O sole mio …

Familjeanpassat: Badrum för hela familjen med separat dusch precis mittemot • A 7877-2

Variationsrikt badrum! Med en omsvängning blir det kompakta badrummet till en avskild 
duschkabin • A 5887
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KÖK

Matlagningsglädje på semestern

Fullt utrustat kök med gott om förvaringsutrymme för tillagning av läckra måltider • A 7877-2 | La Rocca

En praktisk detalj är Multiflex-skensystemet med olika  
upphängningsmöjligheter • A 7877-2

3-lågig gasspis med elektronisk tändning

52 TREND ALKOV



Du hittar den kompletta utrustningen hos TREND ALKOV-modellerna i de 
separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/trend-a

A 7877-2 Vinteranpassad tack vare högt dubbelgolv som delvis kan lastas 
över hela fordonsbredden. Hela vattenanläggningen är frostsäkert  
installerad i detta uppvärmda källarutrymme

Smart: Belysning och 230-V-uttag  
i det bakre garaget

Elektriskt uppvärmd och justerbar 
ytterspegel med döda vinkeln- 
spegel

Standardutrustad med bland annat 
farthållare, klimatanläggning i 
förarhytten, krockkudde för förare 
och passagerare i framsätet.

Det uppfällbara fönstret i alkoven 
(till höger) skapar luft- och ljusin-
släpp

70 cm bred ingångsdörr  
med elstyrt trappsteg! 

TREND ALKOV UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER
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Stort urval

Se planlösningar i 360°!  
Skanna koden eller gå in på: 
www.dethleffs.se/trend-a-360

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/trend-a eller i de 
separata tekniska specifikationerna Virginia Oak

Torcello Gresso La Rocca
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Vit (standard) Vit (standard)
(A 7877-2 med dubbelgolv)

6 sovplatser

A 6977

6 sovplatser

A 7877-2

6 sovplatser

A 5887
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PULSE
HALVINTEGRERAD OCH INTEGRERAD

56 PULSE56



Höjdpunkter i PULSE

 ª  Stor lastreserv för fyra personer vid en tillåten totalvikt 
på 3,5 ton

 ª  Den harmoniska ljuskompositionen Light Moments 
(tillval / ingår i Master Class i Sverige) skapar en  
behaglig känsla och god stämning i Pulse

 ª  Modern, ljus interiör med tydliga linjer och eget  
formspråk

 ª  Det innovativa Maxi-Flex-överskåpet öppnas mjukt och 
är enkelt att hantera

 ª  Träfri, fuktsäker Life time-Smart-påbyggnad  
(GFK-inklätt undergolv)

Plant Iso-Protect-komfortgolv  
i boendedelen utan avsatser eller 
nivåskillnader

Aerodynamiskt formad T-huv, om du  
vill med integrerat, uppställbart takfönster  
(tillval via Family eller GT paket, ingår  
i Master Class)

Snyggt designade  
integrerade LED- 
baklampor
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BOENDE

Fram med det goda humöret. Bort med vardagsbekymren.

Resor i Pulse integrerade husbilar är en upplevelse utöver det vanliga. Inte minst tack vare den stora 
panoramavindrutan som bjuder på en storslagen utsikt och den extremt ljudisolerade  
instrumentpanelen. Exteriören har fått en helt ny utformning och ett nytt Dethleffs-designspråk som 
inte bara är snyggt, utan även har många praktiska fördelar. 
 
Taksängen i XL-format är som standard försedd med elastisk 3D-sängbotten med inställbar hårdhet och 
en kvalitetsmadrass i ett klimatreglerande material.

Pulse Integrerad

Pulse Halvintegrerad
Pulse inleder en ny designera för Dethleffs halvintegrerade husbilar. Den aerodynamiska  
förarhytten med ny T-huv utmynnar i en elegant påbyggnad, vars harmoniska linjer fortsätter ända till 
den nydesignade bakdelen.
 
Alla halvintegrerade husbilar finns med taksäng som tillval (ingår i Master Class i Sverige). 

T 7051 EB | Dance

I 7051 EB | Beat
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1

2

3

1 2 3En boyta utan trappsteg och nivåskillnader –  
med IsoProtect-komfortgolv

En stämningsfull miljö skapas med det harmoniska 
belysningskonceptet Light Moments (tillval, ingår  
i Master Class)

I modeller med lounge-sittgrupp skapar de öppna vyerna en generös  
rumskänsla

I 7051 DBL | Dance
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SOVRUM

Vilopuls

Den höj- och sänkbara dubbelsängen är bekvämt åtkomlig från tre sidor och har en generös bredd på 
hela 160 cm. På båda sidor finns höga garderober och avläggningsytor samt fack där du till exempel 
kan lägga dina glasögon eller näsdukar. Förvaringsfacken är dessutom utrustade med ett 230 V- eller 
USB-uttag för laddning av mobiltelefonen • T 7051 DBM

Välkommet förvaringsutrymme under dubbel-
sängen. Dessa sängar är som standard höjdjuster-
bara i alla DBM- och DBL-planlösningar  
• T 7051 DBM

De mer än två meter långa enkelsängarna är 
sammanfogade i huvudändan och kan som 
tillval göras om till en stor liggyta (tillval, ingår 
i Master Class i Sverige) • T 7051 EB
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BADRUM

Stort badrum

Uppskattar du utrymme och rörelsefrihet i badrummet? Då har du hittat rätt! Eftersom du dessutom  
får en separat dusch finns det verkligen inget övrigt att önska! • T 7051 DBM
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KÖK

Bon appétit

Det funktionella köket hänger samman med den öppna  
vardagsrumsdelen • I 7051 DBL

Det är förberett. Täck enkelt över 
spisen och diskhon för att få mer 
arbetsyta

Innovativt Gourmet-kök med plats för alla köksredskap. I de praktiska lådorna med SoftClose-teknik kan du 
bekvämt förvara allt du behöver • T 7051 EB
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PULSE

Det harmoniska ljuskonceptet Light Moments lyser upp interiören via fyra  
individuellt reglerbara nivåer och skapar en behaglig trivsel (tillval, ingår  
i Master Class i Sverige)

Halvintegrerade modeller finns med 
taksäng som tillval (ståhöjd under 
taksäng 190 cm)

Innovativ Maxi-Flex-överskåpsarkitek-
tur. Den innebär mer rörelsefrihet på 
höjden och en generös rumskänsla

160 cm bred, höjdjusterbar dubbel-
säng för att utnyttja det bakre garaget 
optimalt

Vackert utformad  
bänklösning med  
rumsdelarfunktion

Du hittar den kompletta utrustningen i PULSE-modellerna i de sepa-
rata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/pulse

PULSE UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER
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Stort urval

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

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/pulse eller i de 
separata tekniska specifikationerna

En synonym för resande med högsta 
komfort! Upplev Pulse som Gran 
Turismo. Skanna koden eller gå in på 
www.dethleffs.se/pulse

Rosario Cherry

Beat Dance
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740

Vit (standard) Gran Turismo black (tillval via GT-paket Black)Gran Turismo white (tillval via GT-paket White)

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

3 sovplatser

T 6811 EB

4 sovplatser

T 7051 DBM

4 sovplatser

T 7051 EB

4 sovplatser

T 7051 DBL

4 sovplatser

T 7051 EBL

4 sovplatser

I 6811 EB

4 sovplatser

I 7051 DBM

4 sovplatser

I 7051 DBL

4 sovplatser

I 7051 EB

4 sovplatser

I 7051 EBL
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PULSE CLASSIC 90

Halvintegrerad

   PULSE
CLASSIC 90
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Träfri, fuktsäker Lifetime- 
Smart-påbyggnad  
(GFK-inklätt undergolv)

Plant Iso-Protect- 
komfortgolv i boende-
delen – utan  
nivåskillnader

Det harmoniska  
ljuskonceptet  
Light Moments som 
standard

   PULSE
CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Höjdpunkter i PULSE CLASSIC 90
 ª  90-årsjubileumsmodell med omfattande ”Ready to 

go“-standardutrustning

 ª  Bekymmersfri lastning för fyra personer tack vare kon-
sekvent lättbyggnation och 3,5 tons tillåten totalvikt

 ª  Rymlig L-sittgrupp med bekvämt utformade dynor

 ª  Enastående komfort tack vare IsoProtect komfortgolv

 ª Elegant jubileumsklädsel ”Cosmopolitan”

 ª  205 cm ståhöjd inomhus för en storartad rumskänsla

67



Det harmoniska ljuskonceptet Light Moments handlar om mycket mer än bara ljus i fordonet. Alla de 4 nivåerna, som kan ställas in separat, bidrar till funktion 
och orientering, men även till en ny nivå av stämning och välbefinnande. En behaglig atmosfär som hjälper dig att hitta balans och jämvikt. • T 7051 DBL 

Rätt ljus för varje situation

BOENDE

Välbefinnande i en elegant 
och klassisk miljö

PULSE CLASSIC 9068



Den exklusiva jubileumsklädslen  
”Cosmopolitan” i vackra material. 

Fönstret i T-huven är standard och ger 
ett större ljus- och luftinsläpp  
i fordonet

Lounge-sittgruppen skapar en generös rumskänsla. Bordet kan fällas ihop och skjutas 
åt sidan så blir det lättare att komma förbi.

1

2

3

1 2 3

T 7051 DBL
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SOVRUM

Sova gott  
helt enkelt

Belysningskonceptet Light Moments ger även en mysig stämning i sovrummet. 
Den 160 cm breda dubbelsängen är höjdjusterbar • T 7051 DBL

Du kommer enkelt åt enkelsängarna samtidigt som du undviker att störa din partner. Med en extra 
dyna kan enkelsängarna enkelt byggas om till en stor liggyta. • T 7051 EB

Två extra sovplatser med en knapptryckning! Den elektriskt nedsänkbara taksängen (tillval) erbjuder 
en liggyta på 200 x 140 cm och försvinner under dagtid upp under taket. • T 7051 EB
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BADRUM

En fräsch start på dagen

Toalettrum och dusch blir med dörren i rätt läge till ett stort badrum – med stor rörelsefrihet  
och avskilt från boendedelen. • T 7051 DBL

Allt finns på plats: spegelskåp, tandborstmugg, 
tvålhållare, integrerad toapappershållare och 
gott om förvaring • T 7051 DBL

Separat duschkabin med duscharmatur med 
bakgrundsbelysning • T 7051 DBL
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Du har bara framme så många kokplattor som du behöver, resten 
kan du använda som arbetsyta.

I de rymliga lådorna med SoftClose-funktion finns tillräckligt med plats för stekpannor och grytor • T 7051 DBM

KÖK

Enkelt och läckert 

PULSE CLASSIC 9072



142 l kyl-/fryskombination med automatiskt energival AES. Systemet 
väljer själv den bästa tillgängliga energikällan (gasol, 230 V, 12V)  
(153 l kylskåp med ugn är standard i Sverige i T 7051 DBM /T 7051 EB)

Den 3-lågiga gasspisen kan avtäckas asymmetriskt. På så vis får du 
mer arbetsyta

De stora lådorna är försedda med SoftClose- 
funktion.

1 2 3

1

2

3

T 7051 DBL
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JUB I LEUMS-UTRUSTN ING

Höjdpunkterna i PULSE CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Du hittar en komplett översikt över ”Ready to go”-jubileumsut-
rustningen på www.dethleffs.se/pulse-classic90

74

Jalusier i förarhytten skyddar mot 
värme, kyla och nyfikna blickar

Stabila ramfönster med dubbelglas 
och integrerad mörkläggningsrull-
gardin och myggnät

En stämningsfull miljö skapas med 
det harmoniska belysningskoncep-
tet Light Moments

Helt enkelt snyggt:  
16" alufälgar

För mer ljus- och luftinsläpp  
i fordonet: Uppställbart fönster  
i T-huven

Sitt som under bar himmel: stor, 
uppställbar taklucka (70 x 50 cm)

Klimatanläggning i förarhytten, 
läderratt, instrumentbräda med 
aluminiumdetaljer med mera.

DAB+ Moniceiver med 7“ touch- 
display och fjärrstyrning från ratten 
(inkl. wireless Apple CarPlay och 
Android Auto)



740

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

5 sovplatser

T 7051 DBL

5 sovplatser

T 7051 EB

5 sovplatser

T 7051 EBL

5 sovplatser

T 7051 DBM

Grey/white (standard)

Se planlösningar i 360°! Skanna koden 
eller gå in på: www.dethleffs.se/ 
pulseclassic90-360

Mycket mer information hittar du på:  
www.dethleffs.se/pulse-classic90 eller  
i de separata tekniska specifikationerna
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Lyxklass-
fordon

LYXKLASS-FORDON7676



Höjdpunkter i lyxklass-fordonen
 ª Fantastisk boendekomfort under alla årstider

 ª  Helt vintertålig även under iskyla tack vare dubbel-
golvstekniken

 ª Dessutom praktisk förvaringsyta i dubbelgolvet

 ª Gott om plats

 ª Exklusiv utrustning

 ª  Maximal livslängd tack vare Lifetime-Plus  
byggnadsteknik

Dubbelgolvsteknik för campingnöje 
under vintern
Allt fler vintercampar. För att kunna njuta av en mobil  
tillvaro även vid ordentlig kyla, behöver man tänka på 
vissa saker. Vi har sammanfattat det på www.dethleffs.se/
dethleffs-pluspunkter/vinterspecialisten. Detta är viktigt: 
rätt byggteknik. Dethleffs har många års expertkunskap 
och övertygar med innovativa lösningar, som Dethleffs 
vinterkomfortpaket, med vilket även klassiska husbilar kan 
göras vinterbonade. 

En helt egen kategori när det gäller detta innehar den  
riktiga vinterspecialisten i Dethleffs modellprogram:  
dubbelgolvsfordonet. Det har en slags ”uppvärmd källare”, 

i vilken hela vatteninstallationen och viktig körinstrument-
teknik är frostskyddat placerade. Positiv sidoeffekt: golvet 
i bodelen blir skönt uppvärmt, vilket hjälper till att bevara 
en härlig känsla även vid frosttemperaturer. Dessutom 
kan dubbelgolvet utnyttjas som ett extra förvaringsutrym-
me för skrymmande bagage och sportredskap som t. ex. 
skidor.

På följande sidor presenterar vi våra vinterspecialister  
med dubbelgolvs-teknik: Alpa, Esprit, Globetrotter XLI och  
Globetrotter XXL A.
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Resa på hög nivå

ESPRIT
INTEGRERAD

ESPRIT7878



Höjdpunkter i ESPRIT

Ergonomiska SKA- 
pilotstolar med  
luftfjädring inkl.  
sätesventilation och 
sätesvärme (tillval)

Stort garage bak som 
kan lastas från båda 
sidor med 250 kg ytlast! 

Lifetime-Plus-påbyggnad  
med träfritt, GFK-inklätt  
undergolv, sidoväggar med 
PU-lister och XPS-isolering

ESPRIT

 ª  Bekväm interiör i skandinavisk design med gemytlig 
karaktär 

 ª  Optimalt vinterbonad med dubbelgolvsteknik och 
frostsäkra installationer

 ª  Fullt utrustat proffskök för finsmakare med mycket 
effektiv spis, rymliga lådor med Soft-Close-funktion 
och stor kyl-fryskombination (kan öppnas från båda 
sidor om du vill) 

 ª  Elektriskt manövrerbar taksäng med 200 x 150 cm 
liggyta, förstklassiga madrasser och ribbotten

 ª  Perfekta köregenskaper: Premium-bredspårschassi 
med låg ram och 145 mm nedsänkning samt upp till 
4,5 ton tillåten totalvikt (4,5 ton är standard i Sverige)
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BOENDE

Äntligen avkoppling

Komplett välbefinnande, oavsett årstid, tack vare det uppvärmda  
multifunktions-dubbelgolvet

Alternativet: Möblemang i förarhytten istället för taksäng! Skapar en ännu större rumskänsla och mer 
takhöjd – plus extra förvaringsmöjligheter (tillval)

De kvalitativa SKA-pilotstolarna är redan monterade som standard. 
Som tillval är luftfjädring möjlig för att helt eliminera ojämnheter och 
stötar från vägbanan. Här går det till och med att kombinera med 
sätesvärme och sätesventilation
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Komplett välbefinnande, oavsett årstid, tack vare det uppvärmda  
multifunktions-dubbelgolvet

Stämningsfull miljö med belysningskonceptet  
Light Moments (tillval / ingår i Master Class i Sverige)

Rymlig och mycket bekväm L-sittgrupp – här med  
tillvalsdynorna Rubino i äkta läder

Plats för en 32 tums stor platt-TV med utdragbar och 
svängbar hållare (tillval)

1

2

3

1 2 3

I 7150-2 DBM | Rubino
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SOVRUM

Drömfabriken

Bekvämare blir det inte. Dubbelsängen med måtten 200 x 160 cm är åtkomlig från tre sidor och är så 
låg att du kliver i och ur den utan problem. På vänster och höger sida finns höga klädskåp • 7150-2 
DBM

Taksängarna i de integrerade husbilarna erbjuder högsta tänkbara sovkomfort på en 
200 x 150 cm stor liggyta – med elmanövrering som standard

Perfekt storlek även för dig som är lång! Enkelsängarna är minst  
215 cm långa och 80 cm breda
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BADRUM

Mobil lyxoas

Högkvalitativa material och utföranden ger även badrummet en lyxig känsla

Stor duschkabin i modern design och stämningsbelysning skapar en trivsam 
miljö
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KÖK

Läckerheter

De stora lådorna har förvaringsutrymme i överflöd och låses automatiskt när motorn  
startas. Köksfläkten (tillval) suger och blåser ut matoset från boutrymmet

177 l kyl-/fryskombination med gasolugn –  
kan öppnas på båda sidor (standard i Sverige)
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Överskåpen i högglans är 
tyststängande och har indirekt 
belysning

Somna under stjärnorna. Stort  
takfönster ovanför sängen  
i sovdelen (tillval, GT-paket)

Det harmoniska belysningskoncept 
Light Moments skapar en mysig 
stämning inne i fordonet (tillval / 
ingår i Master Class i Sverige)

Bekväma SKA-pilotstolar med  
luftfjädring inkl. sätesventilation 
och sätesvärme (tillval)

Mycket stort garage bak som kan 
lastas från båda sidor

Välisolerat och tryggt:  
bilinspirerade ramfönster

Frostsäkert: uppvärmt dubbelgolv 
med gott om förvaring och  
genomgående lastmöjlighet

Dethleffs Lifetime-Plus: träfritt, 
GFK-inklätt undergolv, sidoväggar 
med PU-lister och XPS-isolering

ESPRIT

ESPR IT  UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER Du hittar den kompletta utrustningen i ESPRIT-modellerna i de sepa-
rata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/esprit
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Stort urval

Individuell (äkta läder, tillval)

Kari Nubia Rubino (äkta läder, tillval)

Noce Nagano

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

Mycket mer information finns på: 
www.dethleffs.se/esprit eller i de 
separata tekniska specifikationerna
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De angivna sovplatserna är det maximala antalet och kan ibland endast uppnås i kombination med tillvalsutrustning. 

4 sovplatser

I 7150-2 EB

4 sovplatser

I 7150-2 DBL

4 sovplatser

I 7150-2 EBL

4 sovplatser

I 7150-2 DBM

Gran Turismo white (tillval via GT-paket White)Vit (standard) Gran Turismo grey (tillval via GT-paket Grey)
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ALPA
Integrerad och alkov

ALPA8888



ALPA

Höjdpunkter i ALPA
 ª  Enorm rundsittgrupp med panoramautsikt för måltider 

och trevliga stunder

 ª  Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv med frostsäker 
vatteninstallation

 ª   Stort, rymligt garage bak med öppning på båda  
sidorna och enhandsanvändning. 250 kg ytlast möjlig. 
Kan även lastas från bakänden som tillval.

 ª Vattenburen värme som standard

 ª Stort badrum och förvaringsutrymme

NYHET
Den kompakta Alpa 

6820-2 finns nu även 

som integrerad!

Långlivad Lifetime- 
Plus-påbyggnad med 
träfritt, GFK-inklätt  
undergolv, sidoväggar  
med PU-lister och  
XPS-isolering

Fantastisk enkelsängs-
komfort både i alkov- 
modellen och som  
integrerad!
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Koppla av framför tv’n, njut av ett glas vin på tu man hand eller bjud in vänner till middagen? Den 
stora panorama-rundsittgruppen utgör mittpunkten för mysiga stunder • A 7820-2 | Skylight (tillval) 

En stämningsfull belysning uppnås genom det nya ljussystemet, som indirekt lyser upp vägg- och 
golvkomponenter • A 7820-2 | Amaro

BOENDE

Komfortabel  
semesterlägenhet på hjul
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Även den minsta Alpa-modellen har en stor sittgrupp, gott 
om plats och stor rörelsefrihet

Om du vill kan ytterligare två säten med 3-punktsbälte 
ordnas bland sittplatserna

Ett särdrag för Alpa: den stora rörelsefriheten framför 
köksdelen

1

2

3

1 2 3

A 6820-2 | Goa
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SOVRUM

Drömlik komfort

Enkelsängskomfort även i den integrerade modellen! I detta fall i form av en  
elektriskt manövrerbar taksäng som kan köras ner så långt att den blir verkligt enkel 
och bekväm att stiga i. • I 7820-2

Alkovsängen nås säkert via en stabil, fällbar trappa. Praktiskt: skjutdörren i trä skiljer boytan från 
förarhytten • A 7820-2
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BADRUM

Bra start på dagen

Den separata duschkabinen med plexiglasdörrar utlovar stor 
rörelsefrihet

Wellnessavdelning med mycket dagsljus 
och hög komfort
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KÖK

Mobilt stjärnkök

Det är lyxklass: exklusivt GourmetPlus-kök med stora kökslådor och XXL-kyl-fryskombination (inkl. ugn som standard i Sverige) • A 7820-2

Stort kök med 3-lågig gasspis, skensystem och centrallås  
(automatisk låsning när motorn startas)

Proffsig gashäll med högeffektiv värme och stålyta med glasskikt
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Stor 32"-TV (tillval)

Trivsamma stunder med det nya 
ljussystemet som ger stämnings-
belysning av vägg- och golvdetal-
jer

Gott om förvaring och en stabil 
avgränsning till förarhytten  
(alkovmodeller)

Rymligt garage bak för det  
skrymmande semesterbagaget. 
Som standard med två lastluckor

Lastlucka baktill (tillval)  
för transport av långa  
föremål

Frostsäkert: uppvärmt dubbelgolv 
med gott om förvaring

Ännu mer resekomfort: SKA-stolar 
med luftfjädring inkl. sätesvärme 
och sätesventilation (tillval i  
integrerade modeller)

ALPA

ALPA UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER Du hittar den kompletta utrustningen i ALPA-modellerna i de separa-
ta tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/alpa
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Stort urval

Amaro Goa Skylight (äkta läder, tillval)

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

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/alpa eller i de 
separata tekniska specifikationerna Individuell (äkta läder, tillval)Welsh White Master Gloss Alaska White (tillval) Virginia Oak
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Titansilver-metallic (tillval) Titansilver-metallic (tillval) (Iveco)

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

4 sovplatser

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 sovplatser

4 sovplatser

Alpa I 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

4 sovplatser

Grand Alpa I 7820-2

4 sovplatser

Alpa A 6820-2

Vit (standard)

ALPA 97



GLOBETROTTER XLI

GLOBETROTTER
XLI

Integrerad
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GLOBETROTTER XLI

Lifetime-Plus- 
påbyggnad, träfri med  
GFK-inklätt undergolv 
och tak

Modern dubbelgolvs- 
konstruktion för en 
vinteranpassad, frostsäker 
installation och extra  
förvaringsutrymme  
(260 mm höjd)

Premium-bredspår- 
schassi med låg ram  
och 145 mm nedsän- 
kning samt tandemaxel  
för dynamiska  
köregenskaper

Höjdpunkter i GLOBETROTTER XLI
 ª  Generöst med utrymme och möjlighet till funktionell 

avskärmning

 ª  Modern boendemiljö med en blandning av ljusa ytor 
och trätoner

 ª  Vattenburen värme för en boendeupplevelse precis 
som hemma, även på vintern

 ª  Unikt Light-Moments-belysningskoncept (tillval / ingår 
i Master Class i Sverige)

 ª  Bekvämt resande tack vare ergonomiska SKA- 
pilotstolar – om du vill med luftfjädring, sätesvärme 
och sätesventilation

 ª  Enorm lastkapacitet tack vare en tillåten totalvikt på 
upp till 5,4 ton (är standard i Sverige)
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GLOBETROTTER XLI

Behövs en extra sittplats under körning? I den längsgående sittgruppen (tillval) finns redan ett stabilt fällbart säte med 
3-punktsbälte integrerat. • I 7850-2 EB | Melia

Detta attraktiva sideboard har många funktioner, bland annat erbjuder det 
extra förvaringsutrymme. Den nedersta lådan med dyninlägg kan användas 
som benstöd, insteg eller som extra sittplats för besökare.

BOENDE

Summan av  
perfekta detaljer
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Premium-miljö även inomhus med det harmoniska  
ljuskonceptet Light Moments och fyra individuellt  
reglerbara ljusnivåer (tillval, Light Moments ingår i Master 
Class i Sverige)

XLI erbjuder alla tänkbara multimediala komponenter – 
bland annat en stor 32"-TV ovanför sidobordet (tillval)

Den eleganta interiördesignen Collin (tillval) i läder  
förstärker det exklusiva intrycket i inomhusmiljön

1

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XLI

I 7850-2 DBM | Collin
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SOVRUM

Fritt utrymme för  
sköna drömmar

Bekvämare blir det inte. Den 160 cm breda 
dubbelsängen kan nås från tre sidor. På höger 
och vänster sida erbjuder två stora garderober 
extra förvaring

 Elektriskt manövrerbar taksäng med 200 x 150 cm liggyta och förstklassiga madrasser

Sängarna i sovrummen har kvalitativa 150 mm tjocka 7-zonsmadrasser av klimatreglerande material 
samt anpassade ribbottnar i trä. 
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BADRUM

Välbefinnande på resan

Ännu ett särdrag hos XLI: Det generöst tilltagna badrummet med stor rörelsefrihet kan avskärmas helt från boendedelen. 
Toaletten kan på begäran beställas som keramiktoalett eller som fritidstoalett med stor spillvattentank.

Inbjudande tvättställ med metallvattenkran Gott om plats även i den separata duschen med 
armatur med bakgrundsbelysning.
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GLOBETROTTER XLI

Perfekt utrymme: utdragbar förvaringTransporterar bort oset: Effektiv köksfläkt med 
frånluftsspärr (tillval)

177 liters stor kyl-/fryskombination med gaso-
lugn. Dörrarna kan tack vare dubbelhandtag 
öppnas både åt höger och vänster! (är standard 
i Sverige)

Skön yta: lättskött mineralämnes-bänkskiva

Här är det roligt att laga mat! GourmetPlus-köket har allt som man kan begära. Mycket plats för  
tillredning, maximal rörelsefrihet och ännu mer förvaringsyta. Lådorna låses automatiskt vid motorstart

KÖK

GourmetPlus-kök
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Öppna video:

GLOBETROT TER XL I  UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER

70 cm bred dörr med fönster,  
centrallås och elektrisk stäng-
ningshjälp

GLOBE- 
TROTTER XLI

Större oberoende tack vare den  
senaste litium-jon-tekniken med 
1 600 W eller 3 000 W effekt (tillval)

push to open! Innovativ öpp-
nings- och stängningsmekanism 
utan konventionella handtag – på 
begäran kan du komplettera med 
centrallås för alla luckor.

Personbilsinspirerat GFK-bakparti 
med optimal isolering och snygg  
integration av backkamera och  
tredje bromsljus

Din digitala styrcentral! Hämta viktiga fordonsdata och styr 
enheter såsom kylskåp, värme och klimatanläggning via 
touchdisplayer på instrumentbrädan, i vardagsrummet eller 
via mobilappen

Resande i första klass tack vare 
stötabsorberande luftfjädrade  
stolar inkl. uppvärmda och  
ventilerade säten (tillval)

XLI erbjuder ett enormt spektrum av spännande utrustnings- och individualiseringsmöjligheter. 
Här presenterar vi en liten del. 
Du hittar en komplett översikt med detaljerade förklaringar på: www.dethleffs.se/xli
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GLOBETROTTER XLI

Stort urval

Amberes Oak Individuell (äkta läder, tillval)

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

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/xli eller i de sepa-
rata tekniska specifikationerna

Melia Samir Collin (äkta läder, tillval)
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Vit (standard)

4 sovplatser

I 7850-2 EB

4 sovplatser

I 7850-2 DBM

Silver (tillval)
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XXL A

ALKOV

GLOBETROTTER XXL A

Ren lyx

GLOBETROTTER
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GLOBETROTTER XXL A

Modern 3,0 l Euro VI 
D-motor med 132 kW/ 
180 hk (154 kW/210 hk  
möjligt som tillval)

Bakhjulsdrift med  
tvillingdäck

Släpvagnslast 3,5 t 
(bromsad)

Höjdpunkter i GLOBETROTTER XXL A
 ª Rymligt boende med nästan oändliga förvarings- och 

lastmöjligheter.

 ª  Lyx-pilotstolar inkl. sätesvärme, hydraulisk fjädring,  
3 inställningslägen

 ª  Frostsäkert, uppvärmt dubbelgolv. Strålningsvärmen 
utnyttjas samtidigt även som golvuppvärmning

 ª Vattenburen värme inkl. värmeväxlare för  
motorvärmningen

 ª  Hållbar Lifetime-Plus-teknik med 44 mm tjock  
väggkonstruktion

 ª  Självförsörjningsmästare med stort 150 Ah batteri och 
230 liters vattentank
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Förarhytten kan separeras från boendeutrymmet med hjälp av en stabil 
skjutdörr av trä. Perfekt för att skydda mot kyla och hetta – samt objudna 
gäster, eftersom den även går att låsa

När ni behöver fler sovplatser kan en sittgrupp snabbt omvandlas till en säng för två 
personer

Här får alla plats! När genomgången till förarhytten är stängd bildas en rymlig rundsittgrupp med hjälp av en extra dyna  
• A 9000-2

BOENDE

Lyx i visionär design
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Bilden visar en L-formad tillvalssittgrupp med fristående 
bord (standard i Sverige)

För den som gillar underhållning kan en 32"-TV dras ner 
(tillval)

Genomgående plant golv i hela boendeutrymmet. Värms 
upp via det uppvärmda dubbelgolvet. • A 9050-2

1

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XXL A

A 9000-2 | Collin
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SOVRUM

Utrymme för sköna 
drömmar

Alkoven är ett bekvämt och avskilt sovutrymme. Med sina 215 x 150 cm passar den 
även för dig som är lång. Alkoven kan även användas som extra förvaringsutrymme. 
För en enkel passage till förarhytten är den uppfällningsbar.

Sängarna i sovrummen har kvalitativa 150 mm tjocka 7-zonsmadrasser av klimatreglerande material 
samt anpassade ribbottnar i trä. 

Enkelsängarna är 200 x 80 eller 195 x 80 cm stora. De kan omvandlas till en enorm liggyta som  
sträcker sig över hela fordonsbredden. • A 9000-2

Förvaringsytan räcker och blir över. • A 9000-2
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Stor duschkabin med plexiglasdörr, regndusch och stämningsbelysning

Stort spegelskåp precis som hemma

BADRUM

Oas för välbefinnande

Stort badrum med oslagbart utrymme
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KÖK

Stjärnköket

Stor husbil, stor matlagningsglädje! Globetrotter XXL A erbjuder riktigt stor plats och  
rörelsefrihet – och dessutom i en exklusiv design som standard

Olika praktiska komponenter som krokar och 
avställningsmöjligheter kan hängas på  
skensystemet

De stora lådorna låses automatiskt när motorn startas
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Öppna video:

GLOBETROT TER X XL A UTRUSTN ING

PLUSPUNKTER

GLOBE- 
TROTTER  

XXL A

Den stabila skjutdörren i trä  
håller värme, kyla och  
oinbjudna gäster borta

Ergonomiska pilotstolar, flera 
inställningslägen, med sätesvärme 
och hydraulisk fjädring

NYHET! 177 l kyl-/fryskombination 
med gasolugn – kan öppnas på 
båda sidor! (standard i Sverige)

Vinteranpassat dubbelgolv för  
frostsäker förvaring av vattenanlägg-
ningen, med 360 mm förvaringshöjd 
och genomgående lastmöjlighet.

Hållbar Lifetime-Plus-teknik utan 
träinlägg! GFK-inklätt undergolv.

70 cm bred ingångsdörr 
med fönster, centrallås 
och elektrisk stängnings-
hjälp.

Du hittar den kompletta utrustningen i GLOBETROTTER XXL A-modellerna  
i de separata tekniska specifikationerna eller på www.dethleffs.se/xxla
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Stort urval

Melia Samir Collin (äkta läder, tillval)

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

Mycket mer information hittar du på: 
www.dethleffs.se/xxla eller i de 
separata tekniska specifikationerna Individuell (äkta läder, tillval)

GLOBETROTTER XXL A116
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Vit (standard) Vit / Titansilver-metallic (tillval)

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

6 sovplatser

A 9050-2 DBM

6 sovplatser

A 9000-2 EB
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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  
kvalitativa reservdelar och smarta tillbehör för campingli-
vet.

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  
återförsäljare och servicepunkter snabbt och enkelt  
där för dig.
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Erfarenhet gör 
skillnad

DETHLEFFS-FÖRDEL AR

90 års erfarenhet gör skillnad, även 
för dig, ifall du bestämmer dig för en 
Dethleffs.

Det finns oräkneliga små och stora detaljer som visar på vår 
mångåriga erfarenhet som tillverkare av fritidsfordon – och 
som du kanske inte märker förrän vid andra anblicken, eller 
kanske först när du är ute på resa med din Dethleffs, vid den 
praktiska användningen. När det verkligen gäller, vill säga!

På dessa sidor visar vi lösningar som kommer från verkliga 
livet – från en campare till en annan!

Du kommer inte att kunna njuta av den perfekta  
semestern om du ständigt vaknar på fel sida.

Därför lägger Dethleffs särskilt stor vikt vid sovkomforten 
i fordonen! Vi satsar på 7-zonsmadrasser i klimatregleran-
de material i alla fasta sängar. Detta innovativa hightech- 
material som utvecklats i Schweiz anses vara en milstol-
pe inom skumgummitekniken och har unika fördelar. I 
kombination med våra ergonomiska ribbottnar garanterar 
vi därför utmärkt liggkomfort – dygnet runt, året om!

Den som har köpt en husbil vill resa med den. Att köra 
i timmar är vardagsmat, för vägen är målet. Tyvärr är  
sittande den sämsta positionen för vår rygg. Därför är det 
viktigt med bra säten som stödjer kroppen ergonomiskt 
under körning.

Därför monterar Dethleffs som standard endast förstklas-
siga pilotstolar för både förare och passagerare med bästa 
tänkbara ergonomi. Individuella inställningslägen, armstöd 
och inbyggt nackstöd är standard.  
Integrerade modeller har pilotsstolar med 3-punktsbälte 
som sitter optimalt och ger maximal rörelsefrihet.  
Ytterligare individualiseringsmöjligheter såsom exklusiva 
luftfjädrade stolar är tillgängliga beroende på modell.

Besök oss på www.dethleffs.se Här hittar du 
många exempel på vad som gör Dethleffs speciellt.

Sov gott Res avslappnat

På internet finns mycket mera information om 
Dethleffs Sovgott-system. Ta en titt på:  
www.dethleffs.se
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När varmluft kyls ner hastigt bildas fukt – i en husbil främst 
på ytterväggarna när det är kallt ute och varmt inomhus, 
såsom man ju vill ha det. 

Med AirPlus-systemet bakventilerar vi överskåpen och 
bygger därmed in en luftcirkulation som gör att kondens-
vatten aldrig hinner bildas. Resultatet: sund inomhusluft 
utan mögelbildning eller fuktfläckar.

Lagen kräver att det finns ventilationsanordningar i 
fordonet för att förhindra en för hög CO2-halt i bodelen. 
Dethleffs ingenjörer mäter individuellt för varje modell 
optimalt antal och fördelning. Det är mer komplicerat än 
en schablonberäkning, men garanterar att inte för mycket 
– ofta just vid körning – frisk luft som uppfattas som dålig 
leds in i fordonet.

Liten komponent – stor effekt!
På alla campingplatser och i alla semesterländer går det 
inte alltid att förlita sig på att den elektriska spänningen är 
konstant när man är ansluten till markströmmen. Det  
räcker med en rejäl spänningstopp för att känslig elektro-
nik ska bli förstörd. 

I alla Dethleffs-husbilar installerar vi elektroblocks (EBL) 
med inbyggt överspänningsskydd som förhindrar sådana 
överslag från spänningstoppar. Och en separat jordfelsbry-
tare för din personliga säkerhet finns också monterad!

Husbilars största fiende är vatten i påbyggnaden. Så var 
det för 90 år sedan, när Arist Dethleffs byggde sin husbil, 
och så är det än idag. Vi vet hur en tillförlitlig påbyggnads-
konstruktion bör se ut och hur en sådan tillverkas i prakti-
ken.

Denna beprövade golv- och påbyggnadskonstruktion med 
utmärkt isolering har vi döpt till ”Lifetime”. 

På den baseras alla våra fordonspåbyggnader. Den är vårt 
löfte för ett långt husbilsliv – med 6 års täthetsgaranti*!

*På villkor att en årlig kostnadspliktig inspektion utförs

Sunt inomhusklimat Säkerheten först Lång livslängd
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Är allt med?
Dethleffs originaltillbehör

SERVICE
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Dethleffs Bike Carrier: Din cykelförvaring i det bakre garaget. Den smarta och lätta Dethleffs 
Bike Carrier transporterar dina cyklar säkert och platseffektivt till din semesterdestination

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.



SERVICE

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

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

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 husbilen är korrekt uppställd, temperaturen i kylskåpet och mycket mer!

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 husbil.

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.
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Erwin Hymer Group Nord ApS  
Edisonvej 5 • DK-7100 Vejle  
www.dethleffs.se
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