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Dethleffs: Etuja sinulle – symbolien merkitykset
Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuut-
tasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia kustakin mallistos-
ta löytyy. Lisätietoja löydet Internet-sivuiltamme   www.dethleffs.fi/etuja-sinulle.

    

Ilmankiertojärjestelmä, joka eh-
käisee kosteuden muodostumista 
sisätiloihin.

    

Ajoneuvon katto sekä etu- ja 
takapää kestävää lasikuitua.

    

Kutsuva: 70 cm leveä XXL-ulko-
ovi ja upotettu coupé-askelma

  

Korkea jääkaappi (vähintään 142 
litraa ja pakastinlokero 15 litraa)

    

Korkea jääkaappi (vähintään 175 
litraa ja pakastinlokero 15 litraa).

    

Turvallisuus vakiona: automaatti-
sesti säätyvät jarrut.

    

Turvakytkin tasoittaa vaunun 
liikettä vähentäen heilahduksia 
ja notkahduksia.  

    

AL-KO Trailer Control (ATC) valvoo 
vaunun liikkeitä ja vakauttaa no-
peasti ja pehmeästi mahdolliset 
heilahdukset. 

    

Turvallisuuteen erikoistuneen  
AL-KO:n merkkialusta.

    

Nuku hyvin: kiinteissä vuoteissa 
korkealaatuiset patjat ja ergono-
miset puiset sälepohjat.

    

Saatavana 3. kerrosvuode 

    

Käytännöllinen keittiö, jossa tila-
vat vetolaatikot ja useampiosai-
nen lieden kansi, joka tarvittaes-
sa muuttuu työtilaksi.

    

Keittiö kuin kotona: 4-liekkinen 
liesi ja paljon säilytystilaa.

    

Ympärivuotiseen matkailuun: va-
kiovarusteisiin kuuluvat kattavat 
talvivarusteet.

    

Perheille sopiva kerrossänky-
malli.

    

Hyttysverkko-ovi suojaa pieniltä 
kiusalaisilta

    

100 km/h nopeuteen soveltuva 
vaunu - huomaa myös maakohtai-
set nopeusrajoitukset: Suomessa 
matkailuvaunun kanssa saa ajaa 
max. 80 km/h.
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Hyvä lukija,
Yli 80 vuotta sitten Arist Dethleffs valmisti ensim-
mäisen matkailuvaunun Saksassa - voidakseen ottaa 
perheensä mukaan työmatkoilleen. Tänäkin päivänä 
perhe ja kaikki mitä sillä tarkoitamme, on meille 
erityisen tärkeää. 

Toiminnassamme noudatamme samoja arvoja
kuin perheessäkin; tasapuolisuutta ja luotettavuutta, 
samoin kuin neuvontaa ajoneuvon ostohetkellä ja 
huoltojen yhteydessä.

Lähtiessäsi matkaan Dethleffs-vaunulla, voit tuntea 
olosi turvalliseksi. Matkailuautoissamme ja -vaunuis- 
 
 
 

 
samme yhdistyvät yli 80 vuoden kokemuksemme 
ajoneuvojen valmistuksesta sekä asiakkailtamme 
saamat kehitysideat. Jo tuotekehitysvaiheessa perin-
teet ovat vahvasti mukana.

Sydämellisesti tervetuloa suureen Dethleffs-  
perheeseemme!

Lämpimin terveisin
Alexander Leopold & Günther Wank
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Huolettomasti lomalle!
Laatu tarkoittaa meille palvelua myös kaupan-
teon jälkeen  
Koko Euroopan kattava n. 330 Dethleffs-kauppiaan 
verkosto ja kauppiaamme Suomessa ovat käytettävä-
näsi ja pystyvät auttamaan hätätilanteessa nopeasti.

Näiden ajanmukaisesti varustettujen liikkeiden henki-
lökunta huoltaa ajoneuvosi kokemuksella ja parhaim-
malla asiantuntemuksella. Dethleffs myös kouluttaa 
huoltohenkilökuntaa säännöllisesti. Nopean huolto-

palvelun turvaamiseksi tehtaamme varastosta löytyy 
noin 18.000 varaosaa. Varaosatilauksista 93 % lähtee 
varastosta Saksasta kolmen päivän sisällä.

Älä huolehdi turhasta! 
Dethleffs-vaunuissa on 6 vuoden tiiviysturva,  
mikä myös nostaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvoa.  
(Tiiviysturvan voimassaolo edellyttää vuosittaisia 
maksullisia tiiviystarkastuksia.)
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Turvallisuus mukana!
Dethleffsin turvallisuusvarustelu
Dethleffs-vaunut kuuluvat markkinoiden turvalli-
simpiin matkailuvaunuihin. Testaamme vaunuja 
tehtaalla järjestettävien ajo-opastusten yhteydessä 
säännöllisesti ja käytämme niiden valmistuksessa 
laadukkaita turvallisuuteen erikoistuneen AL-KO-
merkin komponentteja. 

ªª AL-KO-alusta
ªª AL-KO Oktagon -iskunvaimennin
ªª AL-KO AKS -varmuuskytkin  
ªª AL-KO ATC -vakautusjärjestelmä
ªª AL-KO AAA Premium -jarrut

Eurooppalaiset merkkirenkaat, optimoitu 
aisan pituus ja kolmas jarruvalo vakiona 

huolehtivat parhaasta mahdollisesta 
ajomukavuudesta tien päällä.  

Vaunujen ESP    
Ainutlaatuista turvavarustelussa on Camper-mallis-
tosta alkaen vakiona toimitettava AL-KO ATC Trailer- 
Control -vakautusjärjestelmä. ATC, kuten henkilö-
autoista tuttu ESP-järjestelmä, kontrolloi vaunun 
liikkeitä ja reagoi korjaamalla ajon aikana vaunun 
pienimpiäkin sivuttaisheilahduksia jarruttamalla  
automaattisesti. ATC palauttaa vaunun liikkeen  
muutamassa sekunnissa ajon kannalta turvalliseksi. 
Uutta Dethleffs turvallisuusvarustelussa on AL-KO 
AAA Premium -jarrut. Automaattisesti säätyvät jarrut 
optimoivat jarrutusmatkaa ja -tehoa.  

*  Vakiona Camper, Nomad,  
Beduin ja Exclusiv-vaunuissa

Turvallisuus  mukana*

O AL-KO ATC
O AL-KO AAA  

Premium -jarrut + Täydellinen turvallisuuspakettiO Kestävä lasikuitukatto
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EU Caravans 2016
Compact Class

c’go & c’trend – helposti matkaan
Vaunumallistomme edullisimpina vaihtoehtoina 
Kompakt-luokan vaunut soveltuvat hyvin ensiostajil-
le ja normaalikokoisella henkilöautolla vedettäviksi.

Pidätkö aktiivisesta lomailusta ja spontaaneista 
retkistä? Toivotko lomaasi väriä ja iloisia kohokoh-
tia ilman että polttoaineen kulutus verottaa liikaa 
lomakassaasi?

Nämä kevyesti vedettävät ja mutkattomaan lomai-
luun soveltuvat vaunumallit esittelemme erillisessä 
Kompakt-luokan vaunuesitteessä.  
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 510 ER

520 RET 530 FSK 560 FMK 560 RET 560 RFT

670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK

Camper
Aktiivilomailijan liikkuva koti | Sivu 14

Tämän turvallisuusvarustelustaan palkitun kestosuosikin sisustus on nuo-
rekas ja pirteä. Laajasta pohjaratkaisujen valikoimasta löytyy sopiva vaih-
toehto niin kotoilusta nauttiville perheille kuin aktiivisille harrastajillekin. 

Camper

Kokonaismassa* 1.300 – 2.800 kg

Kokonaispituus 635 – 942 cm

Kokonaisleveys 230 – 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 3 – 7

Kaksiakselinen 670 FAR alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
8  | 
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470 ER

650 RET

470 FR

560 FR 650 RFT 670 FAR

500 FR

560 RET

730 FKR670 FSR670 FKR

510 ER

560 RFT

740 RFK

520 RET

600 DR

760 DR

540 DMH

600 ER

760 ER

540 RFT 560 FMK

Nomad
Kokemus on valttia | Sivu 26

Nomad on Camperia hieman arvokkaampi mallisto, jossa on lukuisia eri 
pohjaratkaisuvaihtoehtoja. Asunto-osa on hillitty ja harmoninen. Tunnel-
mallisen sisustuksen viimeistelee tyylikäs valaistus.

Nomad

Kokonaismassa* 1.350 – 2.800 kg

Kokonaispituus 713 – 942 cm

Kokonaisleveys 230 – 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 3 – 7

Kaksiakselinen 650 RFT alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
98  | 
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510 ER 550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR

600 ER 650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER

Beduin
Kansainvälinen klassikko | Sivu 38

Beduin tunnetaan hyvästä, yksityiskohtiin menevästä varustelutasosta, 
tyylikkäästä muotoilusta ja asunto-osan mukavuuksista.

Beduin

Kokonaismassa* 1.600 – 2.800 kg

Kokonaispituus 766 – 942 cm

Kokonaisleveys 230 – 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 4 – 7

Kaksiakselinen 650 RFT alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
10  | 
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550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER

650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER
Exclusiv

Kokonaismassa* 1.900 – 2.800 kg

Kokonaispituus 788 – 942 cm

Kokonaisleveys 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 4 – 7

Kaksiakselinen 650 RFT alkaen

Exclusiv
5 tähden matkailuvaunu | Sivu 50

Exclusiv tekee vaikutuksen ikinuorella tyylikkyydellään. Tässä luksusluo-
kan vaunussa puhuttelevat upeat materiaalit, kattavat vakiovarusteet, 
tunnelmallinen epäsuora valaistus ja viehkeät yksityiskohdat. 

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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Aktiivilomailijan liikkuva koti
Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvassa Cam-
per-vaunussa on nuorekas sisustus ja vakiona 
palkittu turvallisuusvarustelu.     

Jokaiselle oikea
Mallistossa on kattava valikoima pohjaratkai-
suja. Liikkuvat aktiivilomailijat ja lapsiperheet 
löytävät helposti mieleisen vaihtoehdon käy-
tännöllisesti varustetusta mallivalikoimasta. 
Vakiona 250-leveissä malleissa on miellyttävä 
nestekiertoinen Alde-lämmitys ja Alde-lat-
tialämmitys (ks. sivut 72-73).

Dethleffs-turvallisuusvarustelu 
Häiriöttömästä matkustusnautinnosta huoleh-
tii vakiovarusteisiin kuuluva Dethleffs-turvalli-
suusvarustelu sisältäen henkilöauton ESP-jär-
jestelmään verrattavan AL-KO Trailer Control 
(ATC) -vakautusjärjestelmän. ATC kontrolloi 
vaunun käyttäytymistä ja jarruttaa automaat-
tisesti kevyesti ennen kuin vaaratilanne ehtii 
syntyä, (ks. sivu 6). Uutta turvallisuusvaruste-
lussa on AL-KO:n merkittävästi ajoturvallisuut-
ta lisäävät automaattisesti säätyvät jarrut.  

Lisäksi vakiona: Kestävä lasikuitukatto, korkea-
laatuinen XPS-foam-eriste ja hyttysverkko-ovi.  

Camper-vaunussa lisäksi
ªª  Valoisat kaksiväriset kalusteet ja kaksi modernia tekstiilivaihtoehtoa  
ªª  Paljon pohjaratkaisuvaihtoehtoja perheille (myös kerrosvuoteilla) sekä 
aktiivisesti liikkuville ja harrastaville  

ªª  Radio- ja televisiovalmius iltojen ja sadepäivien iloksi  
ªª Yläkaapistossa valaistut kulmamoduulit
ªª Dethleffs turvallisuusvarustelu (ks. sivu 6)  

Lisää CAMPER-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 22 – 23.
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  Dethleffs-vaunun tunnistat grafii-
tinharmaista salmiakin muotoisista 
ikkunoista 

  Huoltoystävällinen kolmiosainen 
takapuskuri    

  Palkittu turvallisuusvarustelu sisältä-
en automaattisesti säätyvät jarrut   

  Helposti aukeava kaasupullokotelon 
kansi pyörätelineestä huolimatta 

  Saatavana painonkorotus 2 t 
(yksiakselinen) tai 2,5 t – 2,8 t  
(kaksiakselinen) 
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Camper

450 FL

Aktiivilomailijan liikkuva koti
Camperin suosio vaunumatkailijoiden keskuudessa 
kestää vuodesta toiseen. Menestyksen salaisuutena 
on sopiva hintataso ja muuntuminen monenlaisiin 
käyttötarkoituksiin. Erityisen suosittuja ovat isolla 
U-istuinryhmällä varustetut pohjaratkaisut. Camper 
onkin todellinen aktiivisen lomailijan liikkuva koti. 
Istuinryhmästä teet helposti mukavan parivuoteen 
yövieraille. 

Vaunuvaihtoehtoja punnittaessa CAMPER vakuuttaa 
myös laadullaan. Esimerkkinä kestävät ja korkealaa-
tuiset saranat, joiden ansiosta yläkaappien luukut 
aukeavat mahdollisimman paljon ja pysyvät myös 

varmasti kiinni. Pimennysverhoissa on hidastin,  
joka käyttömukavuuden lisäksi pidentää niiden 
käyttöikää. Ja kaasupullokotelosta löytyy tukeva 
turkkipeltipohja.

Nämä jokaisesta Camper-vaunusta löytyvät yksityis-
kohdat sekä vaunujen laadukas ja käyttöä kestävä 
korirakenne suovat Dethleffs-vaunun omistajalle 
vaunumatkailun iloa vuosikausiksi eteenpäin. 

Luonnollisesti mukana: Uusi Dethleffs-turvallisuusva-
rustelu! Katso sivu 6.

ªª Sohvien pyöristetyt kulmapehmusteet kutsuvat lepäämään

ªª Tilaa isoillekin kattiloille ja pannuille
16  | 
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ªª 450 FL | Narvik:  Useat epäsuorat ja suorat valonlähteet luovat kauniin kodikkaan tunnelman (epäsuora valaistus saatavana lisävarusteena). Vakiovarusteisiin kuluvasta  

Heki-kattoikkunasta tulvii luonnonvaloa sisätiloihin.  Kaikki aukeaman kuvat samasta vaunusta.  1716  | 
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670 FSR670 FAR 670 FKR

Camper

Todellinen perheen ystävä
Lasten kanssa matkustettaessa erityisen tärkeään 
rooliin nousevat runsaat säilytystilat, helppokäyt-
töinen valaistus, kulutusta kestävä sisustus sekä 
tietenkin keittiö. Dethleffsin lähes kodinomaiseen 
ruoanvalmistukseen suunnitellussa Gourmet-keitti-
össä valmistuvat maistuvat loma-ateriat helposti.

Camper-mallistosta löytyy monia perheille suunni-
teltuja pohjaratkaisuja, jotka on varusteltu tilavilla ja 
tukevilla kerrossängyillä (kantavuus 80 kg). Osassa 
malleista on jopa lapsille erillinen lastenhuone ja
suurimpaan osaan kerrossängyistä on lisähintaan 
saatavana kolmas vuode.

Kolmannesta kerrosvuoteesta muuten - jos tarvitset 
lisätilaa, tutustu Camperin XL-versioon: Leveydeltään 
250 cm ja kokonaispituudeltaan yli 8 m kokoinen 
vaunu (esim. Camper 740 FKR) tarjoaa tilaa ja mu-
kavuutta kuten loma-asunnotkin! Samoin on myös 
vuoteiden kanssa - jokaisessa Camperissa on vakiona 
tasokkaat, erinomaisella nukkumismukavuudella 
varustetut patjat (s. 62 – 63).

ªª Kerrosvuoteet voidaan erottaa muusta tilasta haitarioven avulla

ªª Avaruutta tuova avoin peseytymistila ja erillinen suihkulla varustettu WC-tila 

Tästä pohjaratkaisusta on kolme eri versiota: 
kerrosvuoteilla (kuva), kaapistolla tai lisäistuinryh-
mällä – myös Nomad-mallistossa.
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ªª 670 FKR | Limonta: Tästä ihanteellisesta perhevaunusta löytyy kaikki tarpeellinen: isolla jääkaappipakastimella varustettu tilava keittiö,  

 mukavat kerrosvuoteet lapsille ja kaksi täyskorkeaa vaatekaappia! 1918  | 
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Camper

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti ªª Noce Solista -kalustesävyn kaksiväriset  
 yläkaapit

ªª Narvik ªª Limonta

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut

ªª Hopea sileä pelti

ªª Valkoinen sileä pelti 
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR

510 ER 520 RET 560 RET 670 FAR 560 RFT

560 FMK 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK530 FSK

ªª  max 4  
vuodepaikkaa

ªª   5 - 7  
vuodepaikkaa

2120  | 
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Camper

Lisäarvoa

ªª Siirrettävät lukuvalot

ªª  12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-
valo

ªª  Mallista riippuen Alde- tai Truma- 
lämmitys ja lattialämmitys

ªª  Tunnelmallinen kulmavalo

ªª  Avattavatikkunat, joissa hyttysverkko 
ja pimennysverho

ªª  Käytännöllinen säilytystila oven  
vieressä (mallista riippuen)

ªª  Yleisvalon katkaisijat ulko-oven 
vieressä sekä makuutilassa

ªª  Pistorasia istuinryhmässä

ªª  Yksiosainen asunto-osan ovi hyttys-
verkolla

ªª  Hidastimella sulkeutuvat vetolaatikot

ªª  Saranoissa laaja aukeamiskulma

ªª  Iso kirkaslasinen kattoluukku hyttys- 
ja pimennysverholla  

ªª  Gourmet-keittiö jossa muunneltavat 
lieden kannet (ks. sivut 64-65)

ªª Mukavat vuoteet (ks. sivu 62)

ªª  AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
mankierrosta (ks. sivu 71)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Turvallisuus mukana!

ªª  Vakiona tavaratilan luukku - helppo 
pääsy tavaratilaan myös ulkoa

ªª Sähköä säästävä LED-ulkovalo

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª  Huoltoystävällinen, useampiosainen 
takapuskuri

ªª  Kestävä lasikuitukatto

ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª  Tukevat upotetut vetokahvat

ªª  Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen 
ylös avautuva kaasupullokotelon kansi  

ªª  Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö 
on helppo tyhjentää

ªª  Automaattisesti säätyvät AL-KO 
AAA -jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª Heilahduksen vaimennin

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun 
sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta   

ªª  AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-
laiselta merkkialustojen valmistajalta

ªª Korkealaatuiset merkkirenkaat

2322  | 
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Kokemus on valttia 
Nomad on Camperia hieman arvokkaampi 
mallisto, jossa on lukuisia eri pohjaratkai-
suvaihtoehtoja. Hillitty tyylikkyys, kattavat 
talvivarusteet ja runsaat säilytystilat tekevät 
siitä täydellisen vaihtoehdon perheille ja 
muillekin paljon vaunussa lomaileville.

Jokaiselle oikea
Aktiivilomailijat ja lapsiperheet löytävät hel-
posti mieleisen vaihtoehdon käytännöllisesti 
varustetusta mallistosta. Vakiona 250- 
leveissä malleissa on miellyttävä nestekier-
toinen Alde-lämmitys ja Alde-lattialämmitys 
(ks. sivut 72-73).

Dethleffs-turvallisuusvarustelu
Täydellisen ajonautinnon vaunumatkailuun 
tuo vakiovarusteisiin kuuluva Dethleffs-tur-
vallisuusvarustelu sisältäen henkilöauton 
ESP-järjestelmään verrattavan AL-KO Trailer 
Control (ATC) -vakautusjärjestelmän. ATC 
kontrolloi vaunun käyttäytymistä ja jarruttaa 
automaattisesti kevyesti ennen kuin vaarati-
lanne ehtii syntyä, (ks. sivu 6). Uutta turval-
lisuusvarustelussa on AL-KO:n merkittävästi 
ajoturvallisuutta lisäävät automaattisesti 
säätyvät jarrut.  

Lisäksi vakiona: Kestävä lasikuitukatto, korkea-
laatuinen XPS-foam-eriste ja hyttysverkko-ovi.

Lisäarvoa Nomad-vaunussa
ªª Uusi Dethleffs-turvallisuusvarustelu (s. 6)
ªª Alaspäin kapenevat yläkaapistot lisäävät avaruuden tuntua
ªª  Radio- ja televisiovalmius iltojen ja sadepäivien iloksi 
ªª  Paljon pohjaratkaisuvaihtoehtoja perheille (myös kerrosvuoteilla) sekä 
aktiivisesti liikkuville ja harrastaville  

ªª  Tyylikkäät istuinryhmän verhoilut ja vakuuttava valaistuskonsepti   

Lisää Nomad-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 34 – 35.
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  Dethleffs-vaunun tunnistat grafii-
tinharmaista salmiakin muotoisista 
ikkunoista 

  Huoltoystävällinen kolmiosainen 
takapuskuri    

  Palkittu turvallisuusvarustelu sisältä-
en automaattisesti säätyvät jarrut   

  Helposti aukeava kaasupullokotelon 
kansi pyörätelineestä huolimatta 

  Saatavana painonkorotus 2 t  
(yksiakselinen) tai 2,5 t – 2,8 t  
(kaksiakselinen)  
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740 RFK

Nomad

Kokemus on valttia
Jo vuonna 1954 Dethleffs esitteli ensimmäisen No-
madin. Se on vaunu, joka löysi nopeasti uskollisen 
asiakaskunnan. Kaarevalinjaisella Nomad- vaunulla 
ei ole ulkonäöllisesti paljoakaan yhteistä historialli-
sen edeltäjänsä kanssa, mutta ne jakavat kuitenkin 
samat perusarvot.

Nykypäivän Nomad tarjoaa modernin automaisen 
ulkonäön ja kaksi tyylikästä sisustusvaihtoehtoa. 

Myös Nomad-mallistossa on Dethleffsin kehittämä 
AirPlus-järjestelmä, joka kierrättää sisäilmaa ehkäis-
ten kondenssiveden muodostumista.

Ja luonnollisesti myös tässä mallistossa on uusi 
Dethleffs-turvallisuusvarustelu. Lisätietoja sivulla 68.

Nukkumismukavuudestasi huolehtivat laadukkaat 
kylmävaahtopatjat kiinteissä vuoteissa. Ne pitävät 
yhdessä ergonomisesti muotoutuvan sälepohjan 
kanssa huolen siitä, että nukut myös lomallasi  
makeasti.

ªª Lastenhuoneen pöytäryhmästä voidaan tehdä lisävuode*

ªª Nouse ylös - uusi, aurinkoinen lomapäivä kutsuu!

* Lastenhuoneen istuinryhmästä ja kerrossängyn  
alavuoteesta voidaan pedata koko vaunun 
levyinen vuode. Päivällä alempi vuode voidaan 
kääntää pystyasentoon, jolloin lastenhuoneeseen 
jää enemmän tilaa leikeille.
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ªª 740 RFK | Namib: Omalla lastenhuoneella varustettu täydellinen lomakoti lapsiperheille, saatavana myös 3. kerrosvuoteella
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560 FR

Nomad

Lomalla saa nauttia!
Sinulle, joka pidät arjen luksuksesta, Nomad tarjoaa 
mukavuuden lisäksi tyyliä. Lämpimän pähkinän sä-
vyiset Noce Padano -kalusteet yhdistettynä kahteen 
uuteen tekstiiliin nostavat tunnelman asuintiloissa
arjen yläpuolelle – lomalla saa nauttia!

Lisävaihtoehtona saatavana on myös aito Cortina 
-nahkaverhoilu (lisähinta). 

Täällä asut samalla mukavasti ja tyylikkäästi. 
Nomad-malliston vakiovarusteisiin kuuluvat myös 
miellyttävät muotoon ommellut lattiamatot sekä 
valittuun sisustukseen sopiva erillis/parivuoteen 
päiväpeitto.

Vaunun voit helposti varustaa mieleisilläsi multime-
dialaitteilla, sillä vakiovarusteista löytyy radioval-
mius kaiuttimineen sekä teline taulutelevisiolle. 

ªª Bistromainen keittiö, jota vastapäätä korkea jääpakastinkaappi

ªª Täydellinen suihkuvarustelu ja kiiltävät pinnat pesuhuoneessa
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ªª 560 FR | MAGNOLIA: Mahtavan kokoinen istuinryhmä vaunun takaosassa kutsuu mukaviin illanviettoihin
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Nomad

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut

ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Magnolia

ªª Cortina Aito nahka (lisähinta)

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª Hopea sileä pelti

ªª Valkoinen sileä pelti 
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470 ER 520 RET500 FR470 FR 540 DMH510 ER

670 FKR560 FMK

600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 760 DR 760 ER

560 RET560 FR

670 FSR

560 RFT

540 RFT

740 RFK730 FKR

ªª   5 - 7  
vuodepaikkaa

ªª  max 4  
vuodepaikkaa
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Nomad

Lisäarvoa

ªª Siirrettävät lukuvalot

ªª  Mallista riippuen Alde- tai Truma- 
lämmitys ja lattialämmitys

ªª  Tunnelmallinen kulmavalo

ªª  Avattavat ikkunat, joissa hyttysverkko 
ja pimennysverho

ªª  Käytännöllinen säilytystila oven  
vieressä (mallista riippuen)

ªª  Yleisvalon katkaisijat ulko-oven 
vieressä sekä makuutilassa

ªª  Pistorasia istuinryhmässä

ªª  Yksiosainen ikkunallinen ja hyttys-
verkko-ovella varustettu ulko-ovi

ªª  Hidastimella sulkeutuvat vetolaatikot

ªª Saranoissa laaja aukeamiskulma

ªª  Gourmet-keittiö jossa muunneltavat 
lieden kannet (ks. sivut 64-65)

ªª  Mukavat vuoteet (ks. sivu 62)

ªª  AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
mankierrosta (ks. sivu 71)

ªª  12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-
valo

ªª  Iso kirkaslasinen kattoluukku hyttys- 
ja pimennysverholla  
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Turvallisuus mukana!

ªª  Automaattisesti säätyvät AL-KO 
AAA -jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª Heilahduksen vaimennin

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun 
sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta   

ªª  AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-
laiselta merkkialustojen valmistajalta

ªª Korkealaatuiset merkkirenkaat

ªª  Vakiona tavaratilan luukku - helppo 
pääsy tavaratilaan myös ulkoa

ªª Sähköä säästävä LED-ulkovalo

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª  Huoltoystävällinen, useampiosainen 
takapuskuri

ªª  Kestävä lasikuitukatto

ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª  Tukevat upotetut vetokahvat

ªª  Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen 
ylös avautuva kaasupullokotelon kansi  

ªª  Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö 
on helppo tyhjentää
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Matkusta ja asu tyylikkäästi
Erinomainen tekniikka ja suunnittelu vaati-
vaankin makuun. Nousu ylempään matkus-
tusluokkaan on helppoa leveän ulko-oven ja 
sisäänkäynnin upotetun askelman ansiosta.

Ympärivuotinen käyttö onnistuu vakiona tule-
van Alde-nestekeskulämmityksen ja Alde-lat-
tialämmityksen avulla (510-mallissa lisävarus-
te). Eristeenä on käytetty korkean eristearvon 
omaavaa XPS-foamia (ks. sivut 72-73).   

Monet toiminnalliset yksityiskohdat tekevät 
lomastasi vieläkin mukavamman. Turvalli-
suusominaisuuksistakaan ei ole tingitty ja 
vaunuissa on käytetty uusinta AL-KOn  
tekniikkaa. Korkealuokkaiset materiaalit ja 
uusi ulkonäkö antavat ripauksen glamouria.

Tätä on rento ja tyylikäs matkustaminen!    

Lisäarvoa Beduin-vaunussa
ªª  Plussaa toiminnallisuudesta: yksityiskohtia kuten korkeussäädettävä  
pöydän jalka, ulos vedettävä kenkälaatikko sisäänkäynnin yhteydessä, 
leveä ulko-ovi, upotettu askelma 

ªª  Plussaa gourmesta: keittiössä 4-liekkinen kaasuliesi, apteekkikaappi ja 
hienostunut työtason jatke 

ªª  Plussaa turvallisuudesta: ATC, lasikuitukatto, AKS-varmuuskytkin ja uudet 
AL-KO AAA itsestään säätyvät jarrut

ªª Plussaa muotoilusta: ripaus glamouria sisällä ja ulkona 
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  Grafiitinharmaat salmiakin muo-
toiset ikkunat ja korkealaatuiset 
kahdinverhot antavat tarvittaessa 
näkösuojan ja pimentävät  

  Katseenvangitsija: uusi moderni 
takapuskuri kauniisti integroiduin 
valoin    

  Mukava: extra-leveä (70 cm) ulko-ovi 
ja upotettu coupé-askelma helpotta-
vat sisäänkäyntiä

  Turvallisuusvarustelu sisältäen AL-KO 
AAA itsestään säätyvät jarrut  

 Käytännöllinen ja kaunis aisankate
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550 ER

Beduin

Tyylikäs maailmanmatkaaja 
Hienosti suunniteltu 
Beduinista löytyy monia tutustumisen arvoisia käy-
tännöllisiä yksityiskohtia, kuten istuinryhmän korke-
ussäädettävä yksijalkainen pöytä, mikä mahdollistaa 
runsaan jalkatilan pöydän alla. 

Sisätilojen hyllyköitä ja lukuisia eri säilytystiloja 
löytyy joka tarpeeseen. Kengät voit esimerkiksi lait-
taa istuinpenkin alle piiloutuvaan kenkälaatikkoon, 
jonne yletyt helposti myös vaunun ulkopuolelta. 

   

Tyylikäs mutta täysin rento
Sadesää? Eipä haittaa. Sateella on vihdoin aikaa 
uppoutua uuden kirjan lukemiseen. Lukuvalojen 
sekä lisävarusteena saatavan tunnelmavalaistuksen 
ja korkeussäädettävän niskatyynyn ansiosta päivä 
kuluu sängyssäkin mukavasti. 

Beduin-malliston vakiovarusteisiin kuuluu myös 
laadukas, koko tilan täyttävä äänentoisto! Korkea-
laatuiset Jehnert-kaiuttimet on upotettu kauniisti ylä-
kaappien kulmiin. Mukana tulee myös 5-kanavainen 
Jehnert Soundbox sekä subwoofer. Etuteltan puolelta 
löytyy käytännöllinen TV/12 V/220 V -monitoimipis-
torasia.

ªª  Kangaspäällysteiset sängynpäädyt ja käytännöllinen avohylly (lisävarusteena 
taustavalo) erillisvuoteiden päädyssä 

ªª  Lukuhetkiä varten: korkeussäädettävä niskatyyny (lisävaruste) ja säädettävät 
lukuvalot 

ªª Kengille kätevä säilytyspaikka, johon ulotut myös ulkoa

Kauniita unia!
Hyvät yöunet ovat Dethleffsin mukavien vuotei-
den ansiota. Korkealuokkaiset 7-vyöhykkeiset 
EvoPoreHRC -patjat tukevat erityisesti selkääsi.    
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ªª 550 ER | Vogue: Mukava U-istuinryhmä ja korkeussäädettävä pöytä  

4140  | 



42  | 
560 FR

Beduin

Näyttävää glamouria
Herkkusuut valppaina
Herkullisimmat lomamuistot syntyvät gourmet- 
keittiön äärellä. Kutsu mukavat naapuritkin aterialle. 
4-liekkisellä kaasuliedellä valmistat isommankin 
aterian. Iso työtaso, apteekkikaappi ja iso jääkaappi 
helpottavat astioiden ja ruokatarvikkeiden käsittelyä.

Grillaajan iloksi vaunun ulkoseinästä löytyy kaasun 
ulosotto, jolloin omaa kaasupulloa grillille ei tarvita.      

Glamping kutsuu
”Glamour Camping” on uusi trendi: matkusta kiireet-
tömästi ja luksusmaisesti. Houkutteleeko tällainen 
vaunumatka? Siinä tapauksessa nauti turvallisesta 
varustelusta ja tyylikkään „Glamour“ tai „Vogue“- 
verhoilun harmonisesta tunnelmasta. 

Kerrankin kiireettömästi - Glampingia …

ªª  4-liekkinen kaasuliesi, liesituuletin, apteekkikaappi, tilavat vetolaatikot ja 
keittiötä vastapäätä sijoitettu korkea jääkaappi ilahduttavat jokaista kokkia  

ªª  Upeassa, tukevassa ja käytännöllisessä apteekkikaappissa on tilaa myös 
isoille pulloille  

42  | 



4342  | 
ªª 560 FR | Glamour: Tätä on Glamping: ripaus glamouria istuinryhmässä. Ihana alku kesäpäivälle.    
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Beduin

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut

ªª Kaksivärinen Virginia-tammi/kiiltävä  
 kermansävy

ªª Virginia-tammi ja valonauhat (vaihtoehto)

ªª Glamour ªª Vogue

ªª Aito nahka Castello (lisähinta) ªª Aito nahka Fascino (lisähinta)

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª Hopea sileä pelti

ªª Valkoinen sileä pelti 
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510 ER 560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 - 7  
vuodepaikkaa

ªª  max 4  
vuodepaikkaa

4544  | 



46  | 

COMFORT & STABILITY

Beduin

Lisäarvoa

ªª  Laadukkaat kaihdinverhot pimentävät 
ja antavat näkösuojan  

ªª  Suomessa vakiona Alde-nestekeskus-
lämmitys ja -lattialämmitys (ei 510 ER)

ªª Epäsuora valaistus (lisävaruste)

ªª  Käytännöllinen integroitu käsikuihku 

ªª  Tervetuloa: eristetty Coupé-askelma ja 
extraleveä ulko-ovi 

ªª  Helppokäyttöinen, korkeussäädettävä ja 
tukeva pöytä sekä runsaasti jalkatilaa 

ªª  Ikkunallinen sisältäpäin verhoiltu 
ulko-ovi, jossa hyttyssuoja

ªª  Hidastimella varustetut vetolaatikot 
sulkeutuvat hiljaisesti

ªª    Käytännöllinen kenkälaatikko, johon 
ylettyy myös ulkoa  

ªª  Luxus: Heki II ja valaistu lasinen 
kattovalolista    

ªª GourmetPlus-keittiö (ks. sivut 66-67)

ªª   AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
mankierrosta (ks. sivu 71)

ªª  Yleisvalon katkaisijat ulko-oven 
vieressä sekä makuutilassa

ªª  12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-
valo

ªª  Täydellinen nukkumismukavuus EvoPo-
reHRC-patjarakenteen avulla (ks. sivu 62)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª  Vakiona tavaratilan luukku - helppo 
pääsy tavaratilaan myös ulkoa

ªª  Tyylikäs, tukeva ja kuormaa kestävä 
aisankate  

ªª Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat

ªª  Tyylikäs lisävaruste: TRUMA-ilmas-
tointilaite

ªª  Uusi takavalopaneeli, jossa upotetut 
yksiumpioiset takavalot

Turvallisuus mukana!

ªª  Automaattisesti säätyvät AL-KO 
AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª ALKO Octagon -iskunvaimennin  

ªª Heilahduksen vaimennin

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun 
sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta   

ªª  AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-
laiselta merkkialustojen valmistajalta

ªª  Alumiinivanteet sekä korkealaatui-
set merkkirenkaat

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª  Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen 
ylös avautuva kaasupullokotelon kansi  

ªª  Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö 
on helppo tyhjentää
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Ylellistä lomaa
Exclusiv on nykyaikaisen ja tyylitietoisen 
vaunumatkailijan valinta. Aidot materiaalit, 
kauniisti valaistut yläkaapistot, mukavuusva-
rustelu vakiona, epäsuora valaistus ja lukuisat 
tyylikkäät yksityiskohdat kertovat puhtaasta 
luksuksesta. 

Exclusive-vaunun tekniikka ja turvallisuus 
sekä asumiseen ja ruoanlaitoon liittyvät 
hienostuneet ominaisuudet sopivat vaativam-
paankin makuun.  

Tutustu luksusmaiseen - 5 tähden - vaunuun 
seuraavilla sivuilla.   

Lisäarvoa Exclusiv-vaunussa
ªª  Kaikki Beduin-vaunun ominaisuudet ja varusteet  
ªª Tunnelmallinen valaistus, saatavana himmentimellä (lisävaruste)    
ªª WATERGEL / EvoPoreHRC -patjat   
ªª  Turvallisuus matkassa: Lisäksi AL-KO AKS -kitkavetopää ja ATC-vakautus-
järjestelmä itsestään säätyvillä AL-KO AAA -jarruilla (AL-KO Automatic 
Adjustment)  

ªª Vakiona istuinryhmän aito nahkaverhoilu
ªª Vakiona valaistut yläkaapistot 

Lisätietoa kuvien kera Exclusiv-vaunun ominaisuuksista ja eduista sivuilla  
58 – 59.
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   Grafiitinharmaat salmiakin muotoi-
set ikkunat ja korkealaatuiset näkö-
suojan antavat kaihdinverhot 

  Katseenvangitsija: uusi moderni 
takapuskuri kauniisti integroiduin 
valoin

  Turvallisuusvarustelu sisältäen AL-KO 
AAA itsestään säätyvät jarrut  

   Mukava: extra-leveä (70 cm) ulko-ovi 
ja upotettu coupé-askelma helpotta-
vat sisäänkäyntiä  

  Tyylikäs: Kromiset sivulistat ja siirto-
kahvat

  Käytännöllinen ja kaunis aisankate   
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760 DR

Exclusiv

Rannalle ja reissuun luksusvaunulla 
Tässä avarassa pohjaratkaisussa nautit tilasta, 
tyylistä ja luksuksesta. Hienostuneessa ja isossa 
pesutilassa päivä alkaa mukavasti. Hyvin varustel-
lussa Gourmet Plus -keittiössä valmistuvat maittavat 
matka-ateriat. Tyylikäs sisustus ja tunnelmavalaistus 
ovat tuttuja jahdeista. Nyt on korkea aika lähteä 
yhdessä unelmien vaunumatkalle. 

Upea keittiö
Lomallakin kokki tarvitsee tilaa leikata, fileoida ja 
ruskistaa. Gourmet Plus -keittiössä on ruoanvalmis-
tukselle ruhtinaallisesti tilaa - ja tukeva työtason 
jatke. Isossa jääkaapissa juuri pyydetty kala säilyy 
tuoreena. Samoin siellä viilenevät aperitiivit illal-
lista varten. Muutkin pullot - öljyt, etikat jne. ovat 
helposti esiin otettavissa apteekkikaapista. Tilavissa 
vetolaatikoissa on tilaa kaikenlaisille astioille, 
padoille ja pannuille. 

ªª  Kahden suljettavan oven avulla luot itsellesi luksusmaisen Wellness-peseyty-
mistilan, jossa on tilaa liikkua sekä vaatekaappi.  

ªª   Keittiö kuin ammattikokilla: 4-liekkinen liesi, liesituuletin, apteekkikaappi, tilavat 
vetolaatikot, ulosvedettävä työtason jatke sekä suuri jääkaappi

Tunnelman lisäksi epäsuora valaistus valaisee 
myös isoja vetolaatikoita.  
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 Camper 10 | 11

ªª 760 DR | Castello: Mukava aito nahkaverhoilu ja epäsuora valaistus luovat erityisen mukavan tunnelman (lisävarusteena himmennin kaukosäädöllä) 
5352  | 
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550 ER

Exclusiv

Kompaktia luksusta
Haluatko luksusta ja ikinuoren liikkuvan kodin? 
Tutustu ja ihastu Exclusiv-vaunuun. Esimerkiksi 550 
ER -pohjaratkaisu tarjoaa tilavasti luksusta kahdelle 
mutta on kooltaan kuitenkin kompakti. Hienostu-
neisiin kalusteisiin upotetut valot luovat epäsuoran 
tunnelmavalaistuksen. Pehmeät istuinryhmän peh-

musteet on verhoiltu aidolla nahkalla. Valaistuksen 
tasoa juuri hetkeen sopivaksi säädät himmentimen 
avulla (lisävaruste).   

Tätä on nykyaikainen 5 tähden luksusmatkailu liikku-
valla kodilla.  

ªª  Aika rentoutua. Nahkaverhoiltu lisätyyny tukee mukavasti niskaa istuessa

ªª  Lisätyyny sänkyjen välissä tuo mukavaa lisäleveyttä vuoteen päätyyn

Pilvenpehmeitä unia 
Nukkumismmukavuutta tuovat 7-vyöhykkeiset 
EvoPore HRC ja WATERGEL -patjat.
Patja tukee optimaalisesti kehoa ja sen viilentävä 
efekti saattelee ihanasti unille. Yön aikana patja 
toimii kuin näkymätön ilmastointilaite.    

54  | 



5554  | 
ªª 550 ER | Fascino: Eikö lomapäivä pehmeillä nahkalla verhoilluilla pehmusteilla kuulostakin hyvältä?
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Exclusiv

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut

ªª  Kaksivärinen Dakota-tammi/ Welsh-valkoinen 
ohuella LED-valonauhalla 

ªª  Kaksivärinen Dakota-tammi /Welsh-valkoi-
nen plexilasilla ja leveällä LED-valonauhalla 
(vaihtoehto)

ªª Aito nahkaverhoilu Fascinoªª Aito nahkaverhoilu Castello

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª Hopea sileä pelti

ªª Valkoinen sileä pelti 
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560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª   5 - 7  
vuodepaikkaa

ªª  max 4  
vuodepaikkaa
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COMFORT & STABILITY

Exclusiv

Lisäarvoa

ªª  Vakiona radiovalmius ja korkealaatuinen 
äänentoisto

ªª  Suomessa vakiona Alde-nestekes-
kuslämmitys ja Alde-lattialämmitys

ªª  Epäsuora valaistus, himmennin 
lisävarusteena  

ªª  Iso pesutila, jossa paljon liikkumatilaa 
(pohjaratkaisusta riippuen)

ªª  Tervetuloa: eristetty Coupé-askelma ja 
extraleveä ulko-ovi (70 cm)

ªª  Yleisvalon katkaisijat ulko-oven 
vieressä sekä makuutilassa

ªª  Tukeva ja helposti korkeussäädettävä 
pöytä    

ªª  Iso jääkaappipakastin mallista riippuen 
142 l / 15 l tai 175 l / 31 l 

ªª  Valaistut, hiljaisesti Soft-Close-meka-
nismilla sulkeutuvat vetolaatikot

ªª  Somistuspaketti ja pehmeät, kantatut 
matot

ªª  Korkealuokkaiset kaihdinverhot 
antavat näkösuojaa

ªª  Hieno keittiö, jossa 4-liekkinen kaasu-
liesi (ks. sivut 66-67) 

ªª  Täydellinen nukkumismukavuus erityi-
sen WATERGEL-patjarakenteen avulla

ªª  AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
mankierrosta (ks. sivu 71)

ªª  12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-
valo
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª  Vakiona tavaratilan luukku - helppo 
pääsy tavaratilaan myös ulkoa

ªª  Uusi takavalopaneeli, jossa upotetut 
yksiumpioiset takavalot

ªª  Kromatut vetokahvat ja kylkilistat

Turvallisuus mukana!

ªª  Automaattisesti säätyvät AL-KO 
AAA -jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª Heilahduksen vaimennin

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun 
sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta   

ªª  AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-
laiselta merkkialustojen valmistajalta

ªª  Alumiinivanteet sekä korkealaatui-
set merkkirenkaat

ªª  Tyylikäs, tukeva ja kuormaa kestävä 
aisankate  

ªª  Tyylikäs lisävaruste: TRUMA-ilmas-
tointilaite

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª  Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen 
ylös avautuva kaasupullokotelon kansi  

ªª  Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö 
on helppo tyhjentää
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Nuku hyvin  
Virkistävään lomaan kuuluvat myös hyvin nukutut 
yöt. Kaikki vaunujen kiinteät vuoteet, myös kerros-
vuoteet, on varustettu ergonomisilla 7-vyöhykkei-

sillä EvoPoreHRC-patjoilla ja joustavilla laakeroiduilla 
puusälepohjilla. Eri kovuuden omaavista vyöhykkeistä 
rakentuva patja tukee optimaalisesti vartaloasi. 

ªª Levollinen uni Dethleffsin mukavissa vuoteissa   

ªª  EvoPore HRC -patjat nyt myös kaikissa kerrosvuoteissa. Lisävarusteena kolmas 
sänky kerrosvuoteeseen (pohjaratkaisusta riippuen).  

ªª Erillisvuoteet yhdistettävissä helposti parivuoteeksi (lisävaruste)  
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Terveellinen sisäilma nukkuessa

7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC Watergel -patja täyttää 
korkeammankin vaatimustason. Patjan eri kovuiset 
vyöhykkeet tukeva kehoa optimaalisesti. WATER-
GEL-kerros toimii kuin pieni näkymätön ilmastoin-

tilaite säilyttäen ilman terveellisenä ja saatellen 
miellyttävän viileästi unille. Luksuspatjat ovat va-
kiona Exclusiv-vaunussa ja lisävarusteena saatavissa 
muihin tämän esitteen mallistoihin.    

ªª  Hengittävä  ja viilentävä 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC-patja, jossa Water-
gel-kerros

Ilmastoitu patja

ªª Miellyttävä myös vatsallaan nukkujille: Erillisvuoteiden välissä pehmuste hartioiden tasolla

ªª  Joustavaksi laakeroitu, yksilöllisesti 
mukautuva puusälepohja  

ªª Testattua laatua 
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Gourmet-keittiö
Hyvin toimiva keittiö on jokaisen kokin suosiossa. 
Dethleffsin Gourmet-keittiössä työtasoa lisäävät 
useampiosaiset liedenkannet. Alakaapiston tilavat 
vetolaatikot sulkeutuvat hiljaisesti. Vakiovarusteisiin 
kuuluu myös liesituuletin. 

Gourmet-keittiö on vakiona kaikissa Camper- ja 
Nomad-malleissa.
Grilliruuan ystäville vaunun ulkoseinästä löytyy 
kaasun ulosotto, jolloin erillistä kaasupulloa ei tarvita. 

ªª Lasikannet lieden päällä laajentavat työtasoa    

ªª Paljon säilytystilaa ja kaasuhanat turvallisesti käden ulottuvilla  
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Luksuskeittiö
Matkailuvaunujen unelmakeittiö löytyy Beduin- ja 
Exclusiv-vaunuista. Neljällä kaasuliekillä valmistat 
ruoan isommallekin seurueelle. Pulloille ja mausteil-
le löytyy paikka apteekkikaapista.  

Työtasoa voi suurentaa tarpeen mukaan jatkopalalla 
(ei 560 FR, jossa baaritiski).
Isoissa jääkaappipakastimissa on paljon tilaa: 142 l/ 
15 l (yksiakseliset) ja 175 l/31 l (kaksiakseliset). 

ªª Tilaa säästävä, tukeva, ulosvedettävä työtason jatke  ªª Tilava: apteekkikaappi ja vetolaatikot, iso jääkaappipakastin  
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ªª 4-liekkinen kaasuliesi, liesituuletin poistaa turhat ruuankäryt
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Dethleffs-turvallisuusvarustelu
Turvallisuus on meillä perinne. Jo vuosia Dethleffs- 
vaunuihin on kuulunut vakiovarusteena kattavat 
turvallisuusvarusteet. Länsi-Euroopassa valmistetut  
merkkirenkaat, laadukas AL-KO-alusta, AL-KOn 

heilahduksen vaimennin, ATC-vakautusjärjestelmä, 
AL-KO AAA -jarrut ja paljon muuta kuuluu tässä  
esitteessä esiteltyjen vaunujen vakiovarustukseen.

* Vakiona Camper, Nomad, Beduin ja Exclusiv-vaunuissa

Turvallisuus mukana*

O A L-KO ATC 
+ Täydellinen 
turvallisuuspakettiO Kestävä lasikuitukattoO AL-KO AAA Premium -jarrut

Turvallisuus mukana!

ªª  Automaattisesti säätyvät AL-KO 
AAA -jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª ALKO Octagon -iskunvaimennin  

ªª Heilahduksen vaimennin

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun 
sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta   

ªª  AL-KO-alusta alan johtavalta saksalai-
selta merkkialustojen valmistajalta

ªª Korkealaatuiset merkkirenkaat
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Vaunumatkailun vapautta  
- turvallisesti! 
 Peruutuskamera myös vaunuun! (lisävaruste) 
Tärisevistä sivupeileistä johtuva huono näkyvyys 
taaksepäin on turvallisuusriski. Uusi matkailuvaunuil-
le kehitetty peruutuskamerajärjestelmämme auttaa 
sinua näkemään joka tilanteessa vaunusi taakse tai 
jopa ympäri vaunun.

Peruutettaessa ja esimerkiksi kaistaa vaihdettaessa 
kamerasta on paljon apua eikä kalliita vahinkoja 
pääse sattumaan.

Uutta on 360 asteen Top-View-System: useiden  
vaunuun asennettujen kameroiden lähettämistä 
kuvista kootaan koko vaunun ympäristön näyttävä 
kuva. Näin voit aina seurata mitä vaunusi ympärillä
tapahtuu - ajon aikana tai paikallaan ollessa.

Nauti vapaudesta Mover-paketin avulla  
(lisävaruste)  
Truma Dynamic Move Technology®: Moverin avulla 
pysäköit vaunusi helposti ilman ulkopuolista apua.

ªª Truma Mover XT (lisävaruste)

ªª Peruutuskamera myös vaunuun! (lisävaruste)
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Multimediavarusteet
Camper ja Nomad-vaunut on varustettu radiovalmiu-
della sekä yläkaapistoon integroiduilla kaiuttimilla. 
Beduin ja Exclusiv-malleissa vakiovarusteena olevaan 
radiovalmiuteen sisältyy tyylikkäästi yläkaappien 
kulmiin integroidut kaiuttimet sekä subwoofer ja 
vahvistin.

Kaikista tämän esitteen vaunumallistoista löytyy  
televisiovalmius sisältäen antenninmaston, kaapelin 
ja taulutelevision telineen (ei 390 FS eikä 540 DMH). 
Beduin ja Exclusiv-vaunuissa on lisäksi etuteltan 
puolella käytännöllinen TV/12 V/220 V -monitoimi-
pistorasia (saatavana lisävarusteena myös Camper ja 
Nomad-malleihin).

ªª  Skyroof-kattoikkunat (lisävaruste) Täällä asut suoraan tähtitaivaan alla, 
kuitenkin sisällä. Lisävarusteena saatava Skyroof koostuu kahdesta tai kolmesta 
Heki-kattoikkunasta. Valolistassa on LED-valot luomassa erityistä tunnelmaa 
sisätiloihin. Saatavana useisiin eri malleihin.

ªª  Beduin ja Exclusiv-malleissa vakio-
na korkealaatuinen äänentoisto, 
subwoofer ja vahvistin

ªª  Kaikissa tämän esitteen vaunuissa 
vakiona radiovalmius

ªª  Tässä esitteessä esitellyissä vaunumallistoissa on vakiovarusteena televisiovalmius
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ªª  Ensiluokkainen eristys 
Dethleffs-matkailuvaunujen rakenteessa on käytetty 34 mm paksuja sandwich- 
seinäelementtejä sekä 42 mm paksuja lattiaelementtejä. Energiansäästön lisäksi 
tukeva rakenne on turvallinen ja kestävä ja takaa Dethleffs-vaunun omistajille 
laatua, josta on iloa vuosikausiksi eteenpäin.

Hyvää oloa
Dethleffsin AirPlus-järjestelmä mahdollistaa lämmi-
tetyn ilman kierron yläkaappien takaa ylös kattoon, 
mikä ehkäisee kondessiveden muodostumista. 
Tuloksena hyvä sisäilma ilman homeongelmia.

Dethleffsin matkailuajoneuvoissaan jo pitkään käyt-
tämä seinien ja lattian välinen tappiliitos minimoi 
ruuvien käytön seinärakenteessa, mikä johtaa kyl-
mäsiltojen vähentymiseen. Samalla estetään tehok-
kaasti kosteuden pääsemistä vaunun rakenteisiin.

ªª  Dethleffs AirPlus:  
Yläkaapistojen takaa ylös kattoon nouseva ilma ehkäisee kondenssiveden 
syntymistä

ªª  Ihanteellinen paljaille varpaille: vakiovarusteinen lattialämmitys!
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Nauti lomastasi kaikkina  
vuodenaikoina
Dethleffs-vaunut ovat yksiä markkinoiden parhaiten 
varustelluimpia. Suomeen tuotavat Dethleffs-mat-
kailuvaunut on varusteltu erityisesti suomalaiset 
talviolosuhteet huomioon ottaen. Jokainen Camper,

Nomad, Beduin ja Exclusiv-malliston vaunu on 
peruskonseptiltaan talvikelpoinen, eikä erityisiä 
talvipaketteja tarvita.

Kattavat talvivarusteet
Talven varalle Camper, Nomad, Beduin ja Exclusiv-mallistomme on varustel-
tu kattavilla talvivarusteilla. 250 cm leveissä malleissa on vakiovarusteena 
hiljainen ja tasaisen lämmön takaava Alde-nestekeskuslämmitys sekä nes-
tekiertoinen lattialämmitys. Pienemmät 230 cm leveät mallit on varustettu 
nopeasti lämpenevällä Trumatic-ilmakeskuslämmityksellä ja sähköisellä lat-
tialämmityksellä. Myös näihin malleihin on mahdollista valita lisävarusteena 
nestekeskuslämmitys.

Mitä parempi vaunusi eristys on, sitä vähemmän joudut käyttämään energi-
aa sisätilojen lämmittämiseen talvella tai jäähdyttämiseen kesällä. Camper, 
Nomad, Beduin ja Exclusiv-malleissa eristemateriaalina on käytetty korkean 
eristysarvon omaavaa XPS-foam-eristettä.

Talvimukavuutta lisäävät myös vakiovarusteisiin kuuluvat mukavanpehmeät 
kantatut lattiamatot sekä yksiosainen ulko-ovi.

ªª  Ammattilaisten testaama: ALDE-lämmityksellä varustettu Beduin-vaunu suoriutui erin-
omaisin arvosanoin -30 asteen kylmyydessä Ruotsissa ALDElla tehdyssä kylmätestissä.   
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Talviominaisuuksia
ªª  AirPlus-ilmankiertojärjestelmä estää 
kondenssiveden muodostumista

ªª  XPS-foam-eriste 34 mm vahvuisissa 
seinissä ja 42 mm vahvuisessa lattiassa 
takaa riittävän lämmöneristyksen myös 
keskellä talvea

ªª  Vesijohdot sijoitetaan lämmitysputkien 
viereen, mikä estää niiden jäätymisen 
(kuva Alde-lämmityksestä)

ªª  Niin nestekiertoinen kuin sähköinenkin 
lattialämmitys pitää lattian miellyttävän 
lämpöisenä ja takaa sisätilojen tasaisen 
lämmön (kuva nestekiertoisesta Alde-lat-
tialämmityksestä)
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Aina voi parantaa!
Laadunvalvonta on koko tuotannon läpi jatkuva 
prosessi, joka alkaa ajoneuvon suunnittelusta. Jo 
varhaisessa vaiheessa päätettävien materiaalien 
ja varusteiden sekä niiden toimittajien valinnalla 
vaikutetaan Dethleffsin tuotteiden korkeaan laatuun. 
Laatutavoitteemme on yksinkertaisesti tulla aina 
vaan paremmaksi. 

Laatu tarkoittaa meille ennen kaikkea jatkuvaa pa-
rannusmahdollisuuksien ja täydellisten ratkaisujen
etsimistä. Siksi investoimmekin joka vuosi suuria 
summia tuotantokoneiden päivittämiseen, uusiin 

tuotantolaitteisiin, valmistusprosessien optimoimi-
seen ja työntekijöittemme jatkokouluttamiseen.
Dethleffs onkin yksi alueensa suurimmista yrityksis-
tä, joka itse kouluttaa henkilökuntansa.

Tällä tavoin pääsemme päivä päivältä parempiin 
tuloksiin.

Peter Leichtenmüller 
Tuotannon johtaja
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ªª  Läpi tuotannon jatkuvan laaduntarkkailun ja pistokokeiden avulla varmistam-
me tuotteidemme korkean laadun.

ªª  Käytännönläheinen suunnittelu: Asiakkailta saadun palautteen perusteella 
suunnittelijamme saavat arvokasta tietoa vaunumallistomme ja uusien vau-
numallien kehittämiseksi.  

Laatua A:sta Ö:hön
Dethleffs-matkailuvaunun ostaja saa loppuun asti 
suunnitellun ja korkealaatuisen ajoneuvon, joka on 
valmistettu kokeneen ja ammattitaitoisen henki-
lökuntamme toimesta yhdessä Euroopan uudenai-
kaisimmista tehtaista Saksassa. Jo 80 vuoden ajan 

Dethleffs on tunnettu juuri laadustaan. Pitkäaikainen 
kokemus matkailuajoneuvojen valmistuksesta, ny-
kyaikaiset valmistusmenetelmät ja asiakaslähtöinen
ajoneuvojen suunnittelu ovat ainutlaatuinen yhdis-
telmä toimialallamme.

ªª  Meillä ei ole mitään salattavaa  
Tule tutustumaan matkailuvaunu- ja -autotuotantoomme tehtaallemme Etelä-Saksaan!
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Laatutavoitteemme:  
Tyytyväiset asiakkaat!
Laatu tarkoittaa meille täydellistä palvelua myös
kaupanteon jälkeen
Koko Euroopan kattava noin yli 330 Dethleffs-kaup-
piaan verkosto ja kauppiaamme Suomessa ovat 
tarvittaessa käytettävänäsi ja pystyvät auttamaan 
hätätilanteessa nopeasti.

Näiden ajanmukaisesti varustettujen liikkeiden kou-
lutettu henkilökunta huoltaa ajoneuvosi kokemuk-
sella ja parhaimmalla asiantuntemuksella. Dethleffs 
kouluttaa myös huoltohenkilökuntaa säännöllisesti.

Nopean huoltopalvelun turvaamiseksi Dethleffsin 
tehtaan varastosta löytyy noin 16.000 varaosaa. 
Varaosatilauksista 93% lähtee varastosta Saksasta 
kolmen päivän sisällä.

76  | 



7776  | 

Älä huolehdi turhasta! Dethleffs-vaunuissa on 6 
vuoden tiiviysturva, mikä myös nostaa ajoneuvosi 

jälleenmyyntiarvoa. (Tiiviysturvan voimassaolo edel-
lyttää vuosittaisia maksullisia tiiviystarkastuksia.)

ªª  6 vuoden tiiviysturva: 6-vuotinen Dethleffs tiiviysturva asunto-osalle ylläpitää 
ajoneuvon jälleenmyyntiarvoa ªª  Ystävällinen ja kokenut Dethleffs-huoltohenkilökuntamme palvelee vuosittaisten huoltojen ja tiiviysturvatarkastusten osalta 

Suomessa 15 paikkakunnalla, Euroopanlaajuisesti yli 330 toimipisteessä. 

6 vuoden tiiviysturva

7776  | 



78  | 

Dethleffs-säätiö
Sanoista tekoihin
„Todellinen perheesi ystävä“ osoittaa huomiota 
teoilla, ei vain sanoilla. Vuonna 2004 perustettu 
Dethleffs-säätiö tukee vähävaraisia perheitä sekä 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvia avustuskampanjoita 
Saksassa ja myös Romaniassa. Tänä vuonna tuem-
me mm. seuraavia projekteja:  

Lopultakin lomalle!
Yhteistyössä leirintäalueiden kanssa Dethleffs 
tarjoaa vaunulomia perheille veloituksetta. Leirin-
täalueille pysyvästi sijoitetuissa vaunuissa lapsi-
perheet saavat nauttia vihdoinkin unelmien vau-
nulomailusta.

Nuorisotila Bacova
Toinen iso projekti on Isä Berno -säätiön tukeminen 
Romaniassa. Temesvarissa sijaitsevalla nuorisotilalla 
kadulla ensimmäiset elinvuotensa viettäneet nuoret 
saavat tukea, koulutusta ja ohjausta elämään. Jo 
usean vuoden ajan olemme tukeneet Isä Bernon 
arvokasta työtä Dethleffs-säätiön toimesta. Tänä 
vuonna rahoitamme nuorisotilan kunnostustöissä 
apuna tarvittavaa pakettiautoa.   
 
Tule mukaan auttamaan! Lahjoittamasi summa 
käytetään lyhentämättömänä säätiön tukemiin 
projekteihin. Voit myös itse ehdottaa tukikohteita 
sähköpostitse osoitteeseen: 

dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de

Sylke Roth
Yritysjohdon assistentti
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1933 1936 1952 1965 1982

Dethleffs-matkailuajoneuvoja jo yli 80 vuotta
1931 Aiemmin härkäpiiskojen ja suksisauvojen 
valmistusta harjoittanut Arist Dethleffs suunnitteli 
ensimmäisen matkailuvaunun ja loi pohjan menes-
tystarinalle. Vuotta myöhemmin Dethleffs lähtee 
vaunullaan Isnyn ulkopuolellakin suurta huomiota 
saavuttaneelle neitsytmatkalle.
1936 „Dethleffsin vaunuosasto“ työllistää kuusi vaki-
tuista työntekijää. Jo kahden vuoden ajan ”Veljekset 
Dethleffs” on valmistanut tilauksesta OHG-vaunuja.  
1952 Dethleffs aloittaa TOURIST- ja CAMPER-vaunujen 
sarjatuotannon

1952 TOURIST ja CAMPER -vaunujen sarjatuotanto
aloitetaan.
1965 15.000,- D-markkaa maksava tyylikäs SENIOR  
on markkinoiden kallein matkailuvaunu.
1982 Modernin NOMAD-malliston ensiesittely
2000 AERO TOURIST: täysin ennen näkemätöntä
vaunumuotoilua.
2006 Palkittua muotoilua: VARI, ensimmäinen kor-
keussäädettävä parivuode, tilava pesuhuone ja iso 
takaluukku.

2008 Käyttäjien kanssa suunniteltu perhevaunu.
2010 CARALINER edustaa Dethleffsin luksusluokkaa.
2012 Dethleffs esittelee täysin uudistuneet CAMPER-,
NOMAD- ja BEDUIN-vaunumallistot: BEDUIN VIP –mal-
lille Caravaning Design Award 2012/2013 –tunnustus
2014 c‘go ja c‘trend -mallistoillaan Dethleffs tarjoaa
edullisemman hintatason vaunua etsivälle uuden ja
raikkaan vaihtoehdon

Virstanpylväitä
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2000 2006 2008 2010 2012
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Dethleffs Suomi
Nukkeruusunkuja 3 C 52 · FIN-00990 Helsinki 
info@dethleffs.fi · www.dethleffs.fi

FIN

Kiitämme osoittamastasi mielenkiinnosta matkailu-
vaunujamme kohtaan

Tutustu omaan suosikkivaunuusi valtuutetun Dethleffs-kauppiaan 
luona.

Oikeus muutoksiin pidätetään
Tämän esitteen kuvissa on osittain vaihtoehtotekstiilejä ja lisävarus-
teita. Tiedot vakiovarusteista ja tekniikasta saat erillisestä Hinnasto / 
Teknilliset Tiedot -esitteestä. Painoteknillisistä syistä värit saattavat 
olla vääristyneitä.

Tule vierailemaan Isnyn kaupunkiin, jossa Arist Dethleffs vuonna
1931 kehitti ensimmäisen matkailuvaunun, ja poikkea samalla
Dethleffsin tehtaalla ja näyttelytilassa!
Tehdaskierrokselle voit ilmoittautua osoitteessa info@dethleffs.fi.
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