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Dethleffs Lisäarvoa – symbolien selitykset
Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät
turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia
kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

2

100 km/h nopeuteen soveltuva
vaunu (huomaa: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max.
80 km/h)

Merkkialusta turvallisuuteen
erikoistuneelta alustavalmistaja
AL-KOlta

Varmuuskytkin tasoittaa vaunun
liikettä vähentäen heilahduksia ja
notkahduksia

Turvallista matkaa: keskitasoa
parempi jarrutusteho ja automaattisesti säätyvät jarrut

Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta

Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat
talvivarusteet

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

Hyttysverkko-ovi suojaa pieniltä
kiusalaisilta

Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää
yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista

Käytännöllinen keittiö, jossa
tilavat vetolaatikot, apteekkarin
kaappi ja 3-liekkinen liesi sähkösytytyksellä

Keittiö kuin kotona: 4-liekkinen
liesi ja paljon säilytystilaa

Viileää! Korkea jääkaappi, jonka
tilavuus on vähintään 142 l, sekä
pakastelokero 15 l

Viileää! Tavallista suurempi
jääkaappi (vähintään 175 litraa ja
pakastinlokero 31 litraa)

Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa
7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-premiumpatjat ja ergonomiset
puusälepohjat

Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, joka voidaan myös
helposti laskea alas vuoteentekoa
varten

Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän
alakerrosvuoteen ansiosta isompi
tavaratila tai tilaa leikeille (mallista riippuen)

Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: edullinen ja kattava
turvallisuuspaketti (lisävaruste)

Happy Family: Perheille sopiva
kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode
saatavana useimpiin malleihin
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Hyvä lukija,
Yli 80 vuotta sitten Arist Dethleffs valmisti ensimmäisen 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.

samme yhdistyvät yli 85 vuoden kokemuksemme
ajoneuvojen valmistuksesta sekä asiakkailtamme
saamamme kehitysideat. Jo tuotekehitysvaiheessa
perinteet ovat vahvasti mukana.
Sydämellisesti tervetuloa suureen Dethleffsperheeseemme!

Lähtiessäsi matkaan Dethleffs-vaunulla, voit tuntea
olosi turvalliseksi. Matkailuautoissamme ja -vaunuisTerveisin,
Alexander Leopold
Toimitusjohtaja
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Huolettomasti lomalle!
Matkailun ystäville
Matkustitpa sitten mieluiten kaksin, koko perheen
voimin tai yhdessä ystävien kanssa – Dethleffsperheeseen voi liittyä jokainen, joka haluaa nauttia
vapaa-ajasta yhdessä toisten kanssa matkaillen.

Älä huolehdi turhasta!
Dethleffs-vaunuissa on 6 vuoden tiiviysturva,
mikä myös nostaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvoa.
(Tiiviysturvan voimassaolo edellyttää vuosittaisia
maksullisia tiiviystarkastuksia).
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c’go & c’trend – helposti matkaan
c’go ja c’trend -vaunuilla lomallelähtö on helppoa
ja yksinkertaista. Nämä kompaktit ja kevyet vaunut
piristävät lomapäivääsi raikkaan trendikkäällä
sisustuksellaan.
Ne ovat ideaali valinta aktiiviselle lomailijalle ja
spontaaneille retkille – ja mikä parasta: lomakassaa
säästyy myös muuhunkin.

Monet näiden mallistojen vaunuista soveltuvat
myös pienemmän vetoauton vedettäviksi.
Unohda siis teltta ja nauti vapaudestasi vaunulla
matkaillen!
Lisätietoja näistä vaunumallistoista löydät erillisestä
Kompakt-luokan vaunuesitteestämme tai Internetsivuiltamme www.dethleffs.fi.
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Camper
Kaiken kokoisille perheille | Sivu 14

Camper tarjoaa laajan valikoiman kerrossänkymalleja sekä lyhyempiä
vaunuja aktiivisesti liikkuville. Uudistettuun laajennettuun vakiovarustukseen kuuluu kaikki, mitä lomallasi tarvitset.

390 FH

450 FR

450 QR

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

Camper
Kokonaismassa*

1.300 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan)

635 – 942 cm

Leveys

230 – 250 cm

Korkeus

265 cm

Vuoteet

3–7

Kaksiakselinen

650 FMK alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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Nomad
Kokemus on valttia | Sivu 26

Nomad on kuin tehty niille, jotka arvostavat tyylikästä sisustusta ja
korkeaa varustetasoa. Mallistosta löytyy laaja valikoima erilaisia vaunuja
nimenomaan kahdestaan lomaileville. Isommalla joukolla liikuttaessa
istuinryhmä on helppo muuntaa ylimääräiseksi parivuoteeksi.

470 ER

470 FR

510 ER

530 DR

540 ER

540 QMK

560 FMK

560 FR

560 RET

560 RFT

590 RF

650 ER

730 FKR

740 RFK

Nomad
Kokonaismassa*

1.350 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan)

713 – 942 cm

Leveys

230 – 250 cm

Korkeus

265 cm

Vuoteet

3–7

Kaksiakselinen

650 ER alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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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 (sis. aisan)

766 – 942 cm

Leveys

230 – 250 cm

Korkeus

265 cm

Vuoteet

4–7

Kaksiakselinen

650 RET alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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510 ER

550 ER

560 FR

560 RET

560 RFT

650 RET

650 RFT

730 FKR

760 ER

760 DR

Exclusiv
5 tähden matkailuvaunu | Sivu 50

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

Exclusiv
Kokonaismassa*

1.900 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan)

788 – 942 cm

Leveys

250 cm

Korkeus

265 cm

Vuoteet

4–7

Kaksiakselinen

650 RET alkaen

550 ER

560 FR

650 RET

730 FKR

760 ER

760 DR

650 RFT

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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Matkailuvaunu perheille
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Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja
sekä lyhyempiä vaunumalleja. Camper on
ideaali vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.

suusvarustelussa on AL-KO:n jarrutusmatkaa
lyhentävät ja siten merkittävästi ajoturvallisuutta lisäävät automaattisesti säätyvät AAA
Premium -jarrut.

Turvallisesti matkalla
Häiriöttömästä lomasta huolehtivat vakiovarusteisiin kuuluvat turvallisuusvarusteet:
Camper-vaunuista löytyy muun muassa
korkealaatuinen AL-KO-merkkialusta, Octagon-iskunvaimentimet ja heilahtelua vaimentava AKS-varmuuskytkin. Uutta turvalli-

Camper-vaunujen vakiovarusteet on suunniteltu siten, että sinä voit nauttia lomastasi!
Vakiovarusteisiin kuuluu kaikki hyttysverkko-ovesta ja pehmeistä lattiamatoista aina
lattialämmitykseen ja korkealaatuisiin eristeisiin – Camper tarjoaa enemmän vastinetta
rahoillesi.

Camper-vaunuissa lisäksi
ªª
Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun (ks. sivut 66 – 67)
ªª
Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
ªª
Paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
ªª
Lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille
ªª
Dethleffs-turvallisuusvarusteet vakiona (ks. sivu 64)
Lisää Camper-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 22 – 23.

Dethleffs-vaunun tunnistat grafiitinharmaista
salmiakin muotoisista ikkunoista
Huoltoystävällinen kolmiosainen takapuskuri

Palkittu turvallisuusvarustelu sisältäen automaattisesti säätyvät jarrut
Helposti aukeava kaasupullokotelon kansi
pyörätelineestä huolimatta
Vakiona tavaratilan luukku – helppo pääsy
tavaratilaan myös ulkoa
Saatavana painonkorotus 2 t (yksiakseliset) tai
2,5 t – 2,8 t (kaksiakseliset)
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Camper

Aktiivilomailijan liikkuva koti
Camperin suosio vaunumatkailijoiden keskuudessa
kestää vuodesta toiseen. Menestyksen salaisuutena
on sopiva hintataso ja muuntuminen monenlaisiin
käyttötarkoituksiin. Runsaat säilytystilat tekevät siitä
täydellisen tukikohdan aktiiviselle lomailijalle. Perheille ja yllätysvieraille siitä löytyy tarpeeksi tilaa:
Yksijalkaisella alaslaskettavalla pöydällä varustetusta
istuinryhmästä teet helposti mukavan parivuoteen
yövieraille.

Ainekset pysyvät tuoreena 142 l jääkaapissa. Pullot
ja mausteet mahtuvat kätevään apteekkarinkaappiin. Astiat, kattilat ja pannut on helppo säilyttää
alakaapin tilavissa vetolaatikoissa. Ja vakiovarusteisiin kuuluva lämminvesi helpottaa huomattavasti
kokin askareita.
Yhteenvedon Dethleffs-vaunujen tarjoamista eduista
ja symbolien merkityksistä löydät sivulta 2.

Mukavat erillisvuoteet voidaan yhdistää lisävarusteen avulla suureksi koko
ªª
vaunun levyiseksi parivuoteeksi.

Lomallakin voi nauttia ruuanlaitosta
Kylläisenä nautit lomastakin enemmän: Camperin
hyvin varustellussa keittiössä valmistat niin välipalat
kuin illallisetkin koko perheelle.

ªª
Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat vetolaatikot ja apteekkarinkaappi.
16

550 ESK

ªª
550 ESK | Catania: Dethleffsiltä löytyy laaja valikoima perheille suunniteltuja kerrossänkymalleja, 3. kerrosvuode on saatavana useimpiin malleihin.
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Camper

Perheesi ystävä
Camper on kuin tehty perheille. Kun matkustat
lasten kanssa, tulet arvostamaan tämän perheesi
ystävän monia etuja: suuria tavaratiloja sekä vankkarakenteista, korkealaatuista ja helppohoitoista
sisustusta.

Lisää tilaa saadaan kääntämällä alempi kerrosvuode pystyasentoon. Pitkittäisen kerrosvuoteen alle
voidaan näin tehdä lapsille oma leikkitila. Poikittaisen kerrosvuoteen alle syntyneeseen tilaan voidaan
myös lastata matkatavaroita ulkoluukun kautta.

Lasten valtakunta
Camper-mallistosta löytyy monia perheille suunniteltuja pohjaratkaisuja, jotka on varusteltu tilavilla ja
tukevilla kerrossängyillä ja korkealaatuisilla EvoPoreHRC-vyöhykepatjoilla. Osassa malleista on jopa
lapsille erillinen lastenhuone ja suurimpaan osaan
kerrossängyistä on lisähintaan saatavana kolmas
vuode. Kerrosvuoteiden kantavuus on 80 kg, joten
ne soveltuvat myös vähän isommillekin vaunuilijoille.

Enemmän tilaa?
Jos tarvitset lisätilaa, tutustu Camperin XL-versioon:
Leveydeltään 250 cm ja kokonaispituudeltaan yli 8 m
kokoinen vaunu (esim. Camper 740 FKR) tarjoaa tilaa
ja mukavuutta kuten loma-asunnotkin! Samoin on
myös vuoteiden kanssa – jokaisessa Camperissa on
vakiona tasokkaat, erinomaisen nukkumismukavuuden takaavat vuoteet (ks. sivu 62).

ªª
Ylöskääntyvän alavuoteen ansiosta lapsilla on oma leikkinurkkaus.

ªª
Paljon tilaa peseytyä, pukeutua ja leikkiä
18

540 QMK

ªª
540 QMK | Cosmo: Käytännöllisen yksijalkaisen pöydän ansiosta istuinryhmässä on enemmän tilaa. Myös vuoteenteko onnistuu vaivatta.
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Camper

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut
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Valkoinen kuulavasaroitu pelti
ªª

ªª
Kalustesävy: Rosario-kirsikka / valkoinen

ªª
Valkoinen sileä pelti

ªª
Bolivia

ªª
Hopea sileä pelti

ªª
Cosmo

ªª
Catania

Kerrossänkymallit

500 QSK

530 FSK

540 QMK

550 ESK

390 FH

450 FR

450 QR

470 FR

460 EL

470 ER

510 ER

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

Parivuodemallit

Erillisvuodemallit
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Camper

Lisäarvoa

ªª
Siirrettävät lukuvalot ja USB-pistorasia

ªª
Paljon jalkatilaa korkeussäädettävän

ªª
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pa-

ªª
Keittiössä käytännöllinen apteekkarin-

ªª
3-liekkinen liesi ja sähkösytytys

ªª
12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-

ªª
Avattavat ikkunat, joissa hyttysverkko

ªª
Korkea ”takatalli” ylöskääntyvän ala-

ªª
Saranoissa laaja aukeamiskulma

ªª
Mukavat vuoteet (ks. sivu 62)

ªª
Lämminvesi vakiona

ªª
Käytännöllinen säilytystila oven

ªª
Yksiosainen asunto-osan ovi hyttys-

ªª
Iso Heki-kattoikkuna LED-valoin tuo

ªª
AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-

valo
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yksijalkaisen pöydän ansiosta

ja pimennysverho

vieressä (mallista riippuen)

kastelokero (pohjaratkaisusta riippuen)

vuoteen ansiosta (mallista riippuen)

verkolla

kaappi

valoa istuinryhmään

mankierrosta (ks. sivu 67)

Turvallisuus mukana!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Vakiona tavaratilan luukku - helppo

ªª
Huoltoystävällinen, useampiosainen

ªª
AL-KOn Big Foot -aluslevyt ovat tukevat

ªª
Automaattisesti säätyvät AL-KOn

ªª
ATC-vakautusjärjestelmä lisää tur-

ªª
Sähköä säästävä LED-ulkovalo

ªª
Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuu-

ªª
Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen

ªª
ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª
AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-

ªª
Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª
Alareunan muotokappaleeseen inte-

ªª
Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö on

ªª
Heilahteluliikkeitä vaimentava

ªª
Korkealaatuiset länsieurooppalaiset

pääsy tavaratilaan myös ulkoa

takapuskuri

roilta ja oksilta

groitu etuteltan helmakisko

kaikissa olosuhteissa (lisävaruste)

ylös avautuva kaasupullokotelon kansi

ympäristöystävällinen

AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

varmuuskytkin

vallisuutta (lisävaruste)

laiselta valmistajalta

merkkirenkaat
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Vakuuttavaa designia ja mukavuuksia
Nomad on jo vuosien ajan ollut yksi
Dethleffs-vaunumalliston suosikkeja.
Tyylikäs sisustus, kattavat vakiovarusteet
ja kauniin yksityiskohdat tekevät siitä
täydellisen vaihtoehdon paljon vaunussa
lomaileville.
Jokaiselle oikea
Etsit sitten kapeaa vaunua vedettäväksi tai
suurta kaksiakselista lomakotia – Nomad
tarjoaa laajan valikoiman huolellisesti suunniteltuja malleja kahdestaan matkustaville.
Eikä hätää, vaikka lomalle olisi lähdössä
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isompikin seurue: lisävuodepaikkoja löytyy
kaikista malleista.
Turvallisesti matkassa
”Loma alkaa pihasta kadulle ajettaessa!”
Tämä vaunuilijoiden toteama pitää paikkansa
erityisesti Nomadin kohdalla, sillä uusin alustatekniikka tekee matkustamisesta rentouttavan kokemuksen.
Korkealaatuinen merkkialusta, Octagon-iskunvaimentimet, AKS-varmuuskytkin ja
itsestään säätyvät AL-KOn AAA-jarrut –
Dethleffs-turvallisuusvarusteet täydentävät
toisiaan ja pitävät huolen ajoturvallisuudestasi.

Lisäarvoa Nomad-vaunuissa
ªª
Dethleffs-turvallisuusvarusteet vakiona (ks. sivu 64)
ªª
Iso valikoima parivuode- ja erillisvuodemalleja
ªª
Kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun (ks. sivut 66 – 67)
ªª
Hienostunut sisustus ja tunnelmallinen valaistuskonsepti
ªª
Kaksi hillityn tyylikästä verhoiluvaihtoehtoa
ªª
Tyylikkäät muotoillut sohvatyynyt
ªª
Hyvin varusteltu Gourmet-keittiö
ªª
Huippulaadukkaat 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat
Lisää Nomad-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 34 – 35.

Dethleffs-vaunun tunnistat grafiitinharmaista
salmiakin muotoisista ikkunoista
Huoltoystävällinen kolmiosainen takapuskuri

Palkittu turvallisuusvarustelu sisältäen automaattisesti säätyvät jarrut
Helposti aukeava kaasupullokotelon kansi
pyörätelineestä huolimatta
Vakiona tavaratilan luukku – helppo pääsy
tavaratilaan myös ulkoa
Saatavana painonkorotus 2 t (yksiakseliset) tai
2,5 t – 2,8 t (kaksiakseliset)
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Nomad

Kokemus on valttia
Jo vuonna 1954 Dethleffs esitteli ensimmäisen
Nomad-vaunun. Vaunu löysi vakuuttavan laatunsa
ja elegantin sisustuksensa ansiosta oman uskollisen
asiakaskunnan. Tämän päivän Nomad-vaunuista löytyvät nämä samat perusarvot sekä paljon lisää uusia
korkealaatuisia yksityiskohtia.
Täynnä mukavuuksia
Uusin Nomad-sukupolvi tarjoaa ainutkertaisen
kodikkaan tunnelman. Mukavat muotoillut istuintyynyt kutsuvat rentoutumaan. Yksijalkainen pöytä tuo
paljon tilaa istuinryhmään. Erityiset yksityiskohdat,
kuten epäsuora valaistus, tyylikkäät kalusteet ja
pesuhuoneen mineraalipesuallas, erottavat Nomadin
matkailuvaunujen massasta.

Nukkumismukavuudestasi huolehtivat laadukkaat
EvoPoreHRC-vyöhykepatjat kiinteissä vuoteissa. Ne
pitävät yhdessä ergonomisesti muotoutuvan sälepohjan kanssa huolen siitä, että nukut myös lomallasi makeasti. Kaikki erillisvuoteet on yhdistetty hartioiden korkeudelta ylimääräisellä tyynyllä – mukava
ratkaisu, joka luo lisätilaa vatsallaan nukkuville sekä
läheisyydestä nauttiville.

ªª
Liukuovi erottaa makuutilat oleskelutiloista

ªª
95 cm leveässä erillisvuoteessa nukut rauhassa. Ja pesuhuone on aivan kulman
takana.
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650 ER

ªª
650 ER | Merida: Nauti ystäviesi seurasta: Istuinryhmän muotoillut istuintyynyt ovat tyylikkäät ja myös mukavat istua. Yksijalkaisen pöydän alla on paljon jalkatilaa.
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Nomad

Lomalla saa nauttia!
Sinulle, joka pidät arjen luksuksesta, Nomad tarjoaa
mukavuuden lisäksi tyyliä. Uudet modernit kalusteet
on toteutettu kodikkaan Almeria-saarnin sävyisinä.
Niiden poikittaiset puunsyyt tekevät sisätiloista vieläkin avaramman oloiset. Kaksi luonnonsävyistä ja
miellyttävän pehmeää verhoiluvaihtoehtoa kutsuvat
rentoutumaan.
ªª
Suureen parivuoteeseen on käynti kolmelta sivulta.

ªª
Tilava keittiö, jossa käytännöllinen apteekkarin kaappi, 142 l jääkaappi ja
30

3-liekkinen liesi sähkösytytyksellä.

Ruuanlaitosta nauttiville
Tyylikkäästä Gourmet-keittiöstä löytyy ihanteelliset
puitteet ruuanlaitosta nauttiville. Kolmiliekkinen
liesi sähkösytytyksellä tarjoaa riittävästi keittotilaa. Käytännölliseen apteekkarinkaappiin ja suuriin
vetolaatikoihin mahtuu kaikki tarpeellinen. Tuoreet
raaka-aineet säilyvät 142 l jääkaapissa, josta löytyy
myös tilaa jopa 1,5 l pulloille. Lämminvesi helpottaa
keittiöpuuhia.

530 DR

ªª
530 DR | Casa: Istuinryhmän tyynyt ovat kodikkaat ja soveltuvat myös vuoteen tekoon. Epäsuora valaistus luo tunnelmaa.
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Nomad

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut
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ªª
Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª
Kalustesävy: Almeria-saarni

ªª
Valkoinen sileä pelti

ªª
Casa

ªª
Hopea sileä pelti

ªª
Merida

Kerrossänkymallit

540 QMK

560 FMK

730 FKR

740 RFK

470 FR

530 DR

560 FR

560 RFT

590 RF

470 ER

510 ER

540 ER

560 RET

650 ER

Parivuodemallit

Erillisvuodemallit
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Nomad

Lisäarvoa

ªª
Siirrettävät lukuvalot ja USB-pistorasia

ªª
Paljon jalkatilaa korkeussäädettävän

ªª
Korkea 142 l jääkaappi sis. 15 l pakas-

ªª
Keittiössä käytännöllinen apteekkarin-

ªª
3-liekkinen liesi ja sähkösytytys

ªª
12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-

ªª
Avattavat ikkunat, joissa hyttysverkko

ªª
Korkealaatuinen mineraalipesuallas

ªª
Tunnelmallinen epäsuora valaistus

ªª
Mukavat vuoteet (ks. sivu 62)

ªª
Vakiona lämmin vesi

ªª
Käytännöllinen säilytystila oven

ªª
Yksiosainen ikkunalla ja hyttysverkolla

ªª
Iso Midi-Heki-kattoikkuna LED-valoin

ªª
AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-

valo
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yksijalkaisen pöydän ansiosta

ja pimennysverho

vieressä (mallista riippuen)

telokeron (pohjaratkaisusta riippuen)

varustettu ulko-ovi

kaappi

tuo valoa istuinryhmään

mankierrosta (ks. sivu 67)

Turvallisuus mukana!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Vakiona tavaratilan luukku - helppo

ªª
Huoltoystävällinen, useampiosainen

ªª
AL-KOn Big Foot -aluslevyt ovat tuke-

ªª
Automaattisesti säätyvät AL-KOn

ªª
ATC-vakautusjärjestelmä lisää

ªª
Sähköä säästävä LED-ulkovalo

ªª
Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuu-

ªª
Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen

ªª
ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª
AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-

ªª
Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª
Alareunan muotokappaleeseen

ªª
Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö

ªª
Heilahteluliikkeitä vaimentava

ªª
Korkealaatuiset länsieurooppalaiset

pääsy tavaratilaan myös ulkoa

takapuskuri

roilta

integroitu etuteltan helmakisko

vat kaikissa olosuhteissa (lisävaruste)

ylös aukeava kaasupullokotelon kansi

on ympäristöystävällinen

AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

varmuuskytkin

turvallisuutta (lisävaruste)

laiselta valmistajalta

merkkirenkaat
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Matkusta ja asu tyylikkäästi
Erinomainen tekniikka, varusteet ja muotoilu
vaativaankin makuun. Nousu ylempään matkustusluokkaan on helppoa leveän ulko-oven
ja sisäänkäynnin upotetun askelman ansiosta.
Ympärivuotinen käyttö onnistuu vakiona
tulevan Alde-nestekeskulämmityksen ja
Alde-lattialämmityksen avulla (510-mallissa

lisävaruste). Eristeenä on käytetty korkean
eristearvon omaavaa XPS-foamia (ks. sivut
66 – 67).
Korkealuokkaiset materiaalit ja ulkonäkö
antavat ripauksen glamouria.

Lisäarvoa Beduin-vaunuissa
ªª
Plussaa toiminnallisuudesta: yksityiskohtia kuten korkeussäädettävä
yksijalkainen pöytä, ulos vedettävä kenkälaatikko sisäänkäynnin yhteydessä, leveä ulko-ovi, upotettu askelma
ªª
Plussaa gourmesta: keittiössä 4-liekkinen kaasuliesi, apteekkarinkaappi
ja hienostunut työtason jatke
ªª
Plussaa muotoilusta: ripaus glamouria sisällä ja ulkona

Tätä on rento ja tyylikäs matkustaminen!
Lisää Beduin-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 46 – 47.
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1-akseliset 2-akseliset

Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat ja kauniit
kahdinverhot antavat näkösuojan
Katseenvangitsija: moderni takapuskuri kauniisti integroiduin valoin
Mukava: extra-leveä (70 cm) ulko-ovi ja upotettu coupé-askelma helpottavat sisäänkäyntiä
Turvallisuusvarusteet sisältäen itsestään säätyvät AL-KOn AAA-jarrut
Käytännöllinen ja kaunis aisankate
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Beduin

Tyylikäs maailmanmatkaaja
Hienosti suunniteltu
Beduinista löytyy monia tutustumisen arvoisia käytännöllisiä yksityiskohtia, kuten istuinryhmän korkeussäädettävä yksijalkainen pöytä, mikä mahdollistaa
runsaan jalkatilan pöydän alla.
ªª
Kangaspäällysteiset sängynpäädyt ja käytännöllinen avohylly (lisävarusteena
taustavalo) erillisvuoteiden päädyssä.

Sisätilojen hyllyköitä ja lukuisia eri säilytystiloja
löytyy joka tarpeeseen. Kengät voit esimerkiksi laittaa 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 kuuluvat myös
istuinryhmän kaiuttimet ja radiovalmius. Etuteltan
puolelta löytyy käytännöllinen TV/12 V/220 V -monitoimipistorasia.

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

Kauniita unia!
Hyvät yöunet ovat Dethleffsin mukavien vuoteiden ansiota. Korkealuokkaiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat tukevat erityisesti
selkääsi.

ªª
Kengille kätevä säilytyspaikka, johon ulotut myös ulkoa.
40

550 ER

ªª
550 ER | Amaro: Kaunis valaistuskonsepti luo tunnelmaa ja viihtyisyyttä. Jopa keittiössä.
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Beduin

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

Glamping kutsuu
”Glamour Camping” on uusi trendi: matkusta kiireettömästi ja luksusmaisesti. Houkutteleeko tällainen
vaunumatka? Siinä tapauksessa nautit varmasti korkealaatuisesta sisustuksesta ja tyylikkään ”Glamour”
tai ”Amaro”-verhoilun harmonisesta tunnelmasta.
Kerrankin kiireettömästi – Glampingia …

ªª
4-liekkinen kaasuliesi, liesituuletin, apteekkarinkaappi, tilavat vetolaatikot ja

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

keittiötä vastapäätä sijoitettu korkea jääkaappi ilahduttavat jokaista kokkia.

ªª
Upeassa, tukevassa ja käytännöllisessä apteekkarinkaappissa on tilaa myös
isoille pulloille.
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560 FR

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

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut
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ªª
Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª
Kaksivärinen Virginia-tammi/kiiltävä

ªª
Virginia-tammi ja valonauhat (vaihtoehto)

ªª
Valkoinen sileä pelti

ªª
Glamour

ªª
Amaro

ªª
Hopea sileä pelti

ªª
Aito nahka Castello (lisähinta)

ªª
Aito nahka Fascino (lisähinta)

Yksiakseliset
Erillisvuoteelliset

Yksiakseliset
Parivuoteelliset

510 ER

550 ER

Kaksiakseliset
Erillisvuoteelliset

560 RET

560 FR

560 RFT

650 RFT

730 FKR

Kaksiakseliset
Parivuoteelliset

650 RET

760 ER

760 DR
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Beduin

Lisäarvoa

ªª
Laadukkaat kaihdinverhot pimentävät
ja antavat näkösuojan

ªª
Epäsuora valaistus (lisävaruste)

ªª
Yleisvalon katkaisijat ulko-oven
vieressä sekä makuutilassa

ªª
Hidastimella varustetut vetolaatikot
sulkeutuvat hiljaisesti

ªª
GourmetPlus-keittiö (ks. sivu 63)

COMFORT & STABILITY

ªª
12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkkivalo ªª
Käytännöllinen integroitu käsikuihku

ªª
Helppokäyttöinen korkeussäädettävä

ªª
Käytännöllinen kenkälaatikko, johon

ªª
Mukavat vuoteet (ks. sivu 62)

ªª
Suomessa vakiona Alde-nestekeskus-

ªª
Ikkunallinen sisältäpäin verhoiltu

ªª
Luksusta: Heki II -kattoikkuna ja valais-

ªª
AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
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lämmitys (510 ER -mallissa Truma)

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

pöytä sekä runsaasti jalkatilaa

ulko-ovi, jossa hyttyssuoja

ylettyy myös ulkoa

tu lasinen kattovalolista

mankierrosta (ks. sivu 67)

Turvallisuus mukana!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Vakiona tavaratilan luukku kaikissa

ªª
Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat

ªª
Takavalopaneeli, jossa upotetut yk-

ªª
Automaattisesti säätyvät AL-KOn

ªª
ATC-vakautusjärjestelmä lisää

ªª
Tyylikäs, tukeva ja kuormaa kestävä

ªª
Tyylikäs lisävaruste: TRUMA-ilmastoin-

ªª
Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen

ªª
ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª
AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-

ªª
Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª
Alareunan muotokappaleeseen inte-

ªª
Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö on

ªª
Heilahteluliikkeitä vaimentava

ªª
Korkealaatuiset länsieurooppalaiset

malleissa

aisankate

tilaite

groitu etuteltan helmakisko

siumpioiset takavalot

ylös avautuva kaasupullokotelon kansi

ympäristöystävällinen

AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

varmuuskytkin

turvallisuutta (lisävaruste)

laiselta valmistajalta

merkkirenkaat
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Ylellistä lomaa
Exclusiv on nykyaikaisen ja tyylitietoisen
vaunumatkailijan valinta. Aidot materiaalit,
kauniisti valaistut yläkaapistot, mukavuusvarustelu vakiona, epäsuora valaistus ja
lukuisat tyylikkäät yksityiskohdat kertovat
puhtaasta luksuksesta.

Kuten Beduin-vaunuissa, myös Exclusiv-mallistossa on annettu paljon painoarvoa keittiön varustetasolle, asuintilojen mukavuudelle
ja turvallisuudelle. Tunnelmallinen valaistus
ja hienostuneet nahkaverhoilut täydentävät
tämän eksklusiivisen kokonaisuuden.
Tutustu luksusmaiseen - 5 tähden - vaunuun
seuraavilla sivuilla.

Lisäarvoa Exclusiv-vaunuissa
ªª
Sisältää kaikki Beduin-vaunujen ominaisuudet ja varusteet
ªª
Tunnelmallinen valaistus, saatavana himmentimellä (lisävaruste)
ªª
WATERGEL / EvoPoreHRC -patjat
ªª
Turvallisuus matkassa: itsestään säätyvät AL-KO AAA -jarrut (AL-KO Automatic Adjustment), heilahteluliikkeitä vaimentava AKS-varmuuskytkin,
korkealaatuiset merkkirenkaat ja paljon muuta
ªª
Vakiona istuinryhmän aito nahkaverhoilu
ªª
Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun (ks. sivut 66 – 67)
Lisätietoa ja kuvia Exclusiv-vaunujen ominaisuuksista ja eduista sivuilla
58 – 59.
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1-akseliset 2-akseliset

Grafiitinharmaat salmiakki-ikkunat ja kauniit
kahdinverhot antavat näkösuojan
Katseenvangitsija: moderni takapuskuri kauniisti integroiduin valoin
Turvallisuuspaketti sisältäen itsestään säätyvät
AL-KOn AAA-jarrut
Mukava: extra-leveä (70 cm) ulko-ovi ja upotettu coupé-askelma helpottavat sisäänkäyntiä
Tyylikäs: kromiset kylkilistat ja siirtokahvat

Käytännöllinen ja kaunis aisankate
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Exclusiv

Nauti luksuksesta
Tässä avarassa pohjaratkaisussa nautit tilasta,
tyylistä ja luksuksesta. Hienostuneessa ja isossa
pesutilassa päivä alkaa mukavasti. Tyylikäs sisustus
ja tunnelmavalaistus ovat tuttuja jahdeista. Nyt on
korkea aika lähteä yhdessä unelmien vaunumatkalle.

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

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

Tunnelman lisäksi epäsuora valaistus valaisee
myös isoja vetolaatikoita.

ªª
Täällä loihdit paikallisen torin tuoreista antimista gourmet-aterian!
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760 DR

ªª
760 DR | Castello: Mukava aito nahkaverhoilu ja epäsuora valaistus luovat erityisen mukavan tunnelman (lisävarusteena himmennin kaukosäädöllä).
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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. Hienostuneisiin kalusteisiin upotetut valot luovat epäsuoran
tunnelmavalaistuksen.

Pehmeät istuinryhmän pehmusteet on verhoiltu
aidolla nahkalla. Valaistuksen tasoa juuri hetkeen
sopivaksi säädät himmentimen avulla (lisävaruste).
Tätä on nykyaikainen 5 tähden luksusmatkailu liikkuvalla kodilla.

ªª
Aika rentoutua. Nahkalla verhoiltu lisätyyny tukee mukavasti niskaa istuessa.
Pilvenpehmeitä unia
Nukkumismmukavuutta tuovat 7-vyöhykkeiset
EvoPoreHRC-patjat ja niiden WATERGEL-kerros.
Patja tukee optimaalisesti kehoa ja viilentävä
efekti saattelee ihanasti unille. Yön aikana patja
toimii kuin näkymätön ilmastointilaite.

ªª
Lisätyyny sänkyjen välissä tuo mukavaa lisäleveyttä vuoteen päätyyn.
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550 ER

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

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Tekstiilit | Pohjaratkaisut

ªª
Valkoinen kuulavasaroitu pelti

ªª
Kaksivärinen Dakota-tammi/ Welsh-valkoinen

ªª
Kaksivärinen Dakota-tammi /Welsh-valkoinen

ªª
Aito nahkaverhoilu Castello

ªª
Aito nahkaverhoilu Fascino

ohuella LED-valonauhalla

ªª
Valkoinen sileä pelti
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ªª
Hopea sileä pelti

valaistulla plexilasilla (vaihtoehto)

Yksiakseliset
Erillisvuoteelliset

Yksiakseliset
Parivuoteelliset

550 ER

560 FR

Kaksiakseliset
Erillisvuoteelliset

Kaksiakseliset
Parivuoteelliset

650 RET

760 ER

650 RFT

730 FKR

760 DR
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Exclusiv

Lisäarvoa

ªª
Suomessa vakiona radiovalmius ja
kaiuttimet istuinryhmässä

ªª
Epäsuora valaistus, himmennin lisävarusteena

ªª
Yleisvalon katkaisijat ulko-oven vieressä sekä makuutilassa

ªª
Valaistut, hiljaisesti Soft-Close-mekanismilla sulkeutuvat vetolaatikot

ªª
Hieno keittiö, jossa 4-liekkinen kaasuliesi (ks. sivu 63)

COMFORT & STABILITY

ªª
12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkki-

ªª
Iso pesutila, jossa paljon liikkumatilaa

ªª
Tukeva ja helposti korkeussäädettävä

ªª
Suomessa vakiona Alde-nestekeskus-

ªª
Tervetuloa: eristetty Coupé-askelma ja

ªª
Korkea jääkaappipakastin mallista riippuen ªª
Laadukkaat kaihdinverhot pimentävät

valo
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lämmitys ja Alde-lattialämmitys

(pohjaratkaisusta riippuen)

extraleveä ulko-ovi (70 cm)

pöytä

142 l / 15 l tai 175 l / 31 l

ªª
Käytännöllinen kenkälaatikko, johon
ylettyy myös ulkoa

ja antavat näkösuojan

ªª
Täydellinen nukkumismukavuus erityisen WATERGEL-patjarakenteen avulla

ªª
AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäilmankierrosta (ks. sivu 67)

Turvallisuus mukana!
ANTI-SNACKING SYSTEM

ªª
Vakiona tavaratilan luukku kaikissa

ªª
Takavalopaneeli, jossa upotetut yk-

ªª
Kromatut vetokahvat ja kylkilistat

ªª
Automaattisesti säätyvät AL-KOn

ªª
ATC-vakautusjärjestelmä lisää

ªª
Tyylikäs, tukeva ja kuormaa kestävä

ªª
Tyylikäs lisävaruste: TRUMA-ilmastoin-

ªª
Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen

ªª
ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª
AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-

ªª
Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja

ªª
Alareunan muotokappaleeseen

ªª
Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö on

ªª
Heilahteluliikkeitä vaimentava

ªª
Korkealaatuiset länsieurooppalaiset

malleissa

aisankate

siumpioiset takavalot

tilaite

integroitu etuteltan helmakisko

ylös avautuva kaasupullokotelon kansi

ympäristöystävällinen

AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

varmuuskytkin

turvallisuutta (lisävaruste)

laiselta valmistajalta

merkkirenkaat
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Nuku hyvin
Test-No. ZHNO 042008

TESTEX ZURICH

ªª
Testattua laatua

Ilmastoitu patja
Korkealaatuisen 7-vyöhykkeisen EvoPoreHRC-patjan
ansiosta nukut hyvin myös lomallasi. Patjan eri
kovuiset vyöhykkeet tukeva kehoa optimaalisesti.
Exclusiv-vaunujen patjat on lisäksi varustettu WATERGEL-kerroksella, joka toimii kuin pieni näkymätön

ilmastointilaite säilyttäen ilman terveellisenä ja
saatellen miellyttävän viileästi unille. Nämä luksuspatjat ovat saatavana myös muihin tämän esitteen
mallistoihin.

COMFORT & STABILITY

Prüf-No. ZHNO 042008

TESTEX ZÜRICH

Hengittävä ja viilentävä 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC Watergel -patja.
ªª
62

ªª
Miellyttävä myös vatsallaan nukkujille: Erillisvuoteiden välissä pehmuste hartioiden tasolla.

Luksuskeittiö
Matkailuvaunujen unelmakeittiö löytyy Beduin- ja
Exclusiv-vaunuista. Neljällä kaasuliekillä valmistat
ruoan isommallekin seurueelle. Pulloille ja mausteille löytyy paikka apteekkarinkaapista.

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: apteekkarinkaappi, vetolaatikot ja korkea jääkaappipakastin.

ªª
4-liekkinen kaasuliesi, liesituuletin poistaa turhat ruuankäryt.
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Turvallisuus ennen kaikkea!

ªª
Automaattisesti säätyvät AL-KOn

AAA-jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª
Kestävä lasikuitukatto

Turvallisuus on meillä perinne. Jo yli 20 vuoden ajan
järjestämme säännöllisin väliajoin tehtaallamme
Saksassa turvallisen ajon kursseja kaikille matkailuvaunuilusta kiinnostuneille – sillä kaikista nykyaikaisista turvallisuusvarusteista huolimatta ihminen
on edelleen tärkein yksittäinen vaikuttaja tieturvallisuudessa. Ja kurssien osanottajat ovat näyttäneet
meille, että vanhakin koira oppii aina jotain uutta!
Jo vuosia Dethleffs-vaunuihin on kuulunut vakiovarusteena kattavat turvallisuusvarusteet – koska
asiakkaidemme turvallisuus on meille tärkeää.

ªª
ALKO Octagon -iskunvaimennin

ªª
AL-KO-alusta alan johtavalta saksa-

ªª
Heilahteluliikkeitä vaimentava

ªª
Korkealaatuiset länsieurooppalai-

varmuuskytkin

64

laiselta valmistajalta

set merkkirenkaat

Länsi-Euroopassa valmistetut merkkirenkaat, korkealaatuinen merkkialusta, itsestään säätyvät jarrut
ja paljon muuta kuuluu tässä esitteessä esiteltyjen
vaunujen vakiovarustukseen.
Hyvä tietää: koska käytämme ainoastaan korkealaatuisia komponentteja, matkailuvaunujemme kanssa voi ajaa 100 km/h nopeutta – mikäli paikalliset
tiemääräykset sen sallivat.

Dethleffsin turvallisuuspaketti
ªª
Palovaroitin hälyyttää havaitessaan savua sisätiloissa

Kaikille, jotka liikkuvat paljon matkailuvaununsa
kanssa, suosittelemme lisävarusteena saatavaa
Dethleffs-turvallisuuspakettia. Siitä löytyy muutamia
mielenkiintoisia vaunusi vakiovarustusta täydentäviä
varusteita:
AL-KO ATC (Trailer-Control-System)
Henkilöauton ESP-järjestelmään verrattava AL-KO
Trailer Control (ATC) -vakautusjärjestelmä kontrolloi
vaunun käyttäytymistä ja jarruttaa automaattisesti
kevyesti ennen kuin vaaratilanne ehtii syntyä.

ªª
Duocontrol letkurikkoventtiilillä katkaisee kaasun syötön onnettomuustilanteessa

Duocontrol-paineensäädin letkurikkoventtiilillä
Duocontrol-säätimestä löytyy niin turvallisuus- kuin
mukavuusnäkökohtia: Säätimestä löytyvän letkurikkoventtiilin törmäysanturi sulkee kaasunsyötön
automaattisesti esimerkiksi kolaritilanteessa. Tämä
toiminto on pakollinen, jos vaunun kaasulaitteita
halutaan käyttää ajon aikana.

Lisäksi pullonvaihtajalla varustettu paineensäädin
siirtyy automaattisesti käyttämään toista pulloa
kun ensimmäinen on tyhjentynyt. Silloin sinun ei
tarvitse lähetä ulos pulloa vaihtamaan, mistä on iloa
varsinkin jos kaasu loppuu yöllä tai sateella. Mutta
Duocontrol-säätimestä löytyy vielä lisää: Integroitu EisEx-lämmitys ehkäiseen jään muodostumista
säätimeen ja siten pitää huolen siitä, että vaunusi
kaasulaitteet toimivat myös kylmällä ilmalla.
Palovaroitin
Palovaroitin varoittaa kuuluvalla hälytysäänellä sisätiloihin syntyneestä savusta ja pelastaa henkiä.

ªª
ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta
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Nauti lomasta vuoden ympäri
Dethleffs-vaunut ovat yksiä markkinoiden parhaiten
varustelluimpia. Suomeen tuotavat Dethleffs-mat
Dethleffs-matkailuvaunut 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
varusteltu kattavilla talvivarusteilla. 250 cm leveissä malleissa on vakiovarusteena
hiljainen ja tasaisen lämmön takaava Alde-nestekeskuslämmitys sekä nestekiertoinen lattialämmitys. Pienemmät 230 cm leveät mallit on varustettu
nopeasti lämpenevällä Trumatic-ilmakeskuslämmityksellä ja sähköisellä lattialämmityksellä. Myös näihin malleihin on mahdollista valita lisävarusteena
nestekeskuslämmitys.
Mitä parempi vaunusi eristys on, sitä vähemmän joudut käyttämään energiaa 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 suoriu66

tui erinomaisesti -30 asteessa Ruotsissa ALDElla tehdyssä kylmäkaappitestissä.

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-lattialämmityksestä)
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Aina voi parantaa!
Dethleffs-nimi on tunnettu jo 85 vuoden ajan
innovatiivisistä ratkaisuistaan, erinomaisesta hinta/
laatu-suhteestaan sekä ensiluokkaisesta laadustaan.
Näitä arvojamme asiakkaammekin arvostavat.

tuotantolaitteisiin, valmistusprosessien optimoimiseen ja työntekijöittemme jatkokouluttamiseen.
Dethleffs onkin yksi alueensa suurimmista yrityksistä, joka itse kouluttaa henkilökuntansa.

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
vain paremmiksi.

Tällä tavoin pääsemme päivä päivältä yhä parempiin
tuloksiin.

Laatu tarkoittaa meille ennen kaikkea jatkuvaa parannusmahdollisuuksien ja täydellisten ratkaisujen
etsimistä. Siksi investoimmekin joka vuosi suuria
summia tuotantokoneiden päivittämiseen, uusiin
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Peter Leichtenmüller
Tuotantovastaava

Laatua A:sta Ö:hön
ªª
Läpi tuotannon jatkuvan laaduntarkkailun ja pistokokeiden avulla varmistamme

Dethleffs-matkailuvaunun ostaja saa loppuun asti
suunnitellun ja korkealaatuisen ajoneuvon, joka on
valmistettu kokeneen ja ammattitaitoisen henkilökuntamme toimesta yhdessä Euroopan uudenaikaisimmista tehtaista Saksassa.

ªª
Käytännönläheinen suunnittelu: Asiakkailta saadun palautteen perusteella

ªª
Meillä ei ole mitään salattavaa

tuotteidemme korkean laadun.

suunnittelijamme saavat arvokasta tietoa vaunumallistomme ja uusien vaunumallien kehittämiseksi.

Jo 85 vuoden ajan Dethleffs on tunnettu juuri
laadustaan. Pitkäaikainen kokemus matkailuajoneuvojen valmistuksesta, nykyaikaiset valmistusmenetelmät ja asiakaslähtöinen ajoneuvojen suunnittelu
ovat ainutlaatuinen yhdistelmä toimialallamme.

Tule tutustumaan matkailuvaunu- ja -autotuotantoomme tehtaallemme Etelä-Saksaan!
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Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat
Laatu tarkoittaa meille täydellistä palvelua myös
kaupanteon jälkeen
Koko Euroopan kattava noin 330 Dethleffs-kauppiaan
verkosto ja kauppiaamme Suomessa ovat tarvittaessa käytettävänäsi ja pystyvät auttamaan hätätilanteessa nopeasti.
Näiden ajanmukaisesti varustettujen liikkeiden koulutettu henkilökunta huoltaa ajoneuvosi kokemuksella ja parhaimmalla asiantuntemuksella. Dethleffs
myös kouluttaa huoltohenkilökuntaa säännöllisesti.

Nopean huoltopalvelun turvaamiseksi Dethleffsin
tehtaan varastosta löytyy noin 16.000 varaosaa.
Varaosatilauksista 93 % lähtee kauppiaillemme
ympäri Euroopan varastostamme Saksasta
kolmen päivän sisällä.
Asiakkaamme arvostavat tarjoamaamme laadukasta palvelua myös kaupanteon jälkeen. Turhaan ei
Dethleffsille ole myönnetty säännöllisesti huippuarvosanoja asiakaskyselyissä, varsinkin kun kyse on
asiakastyytyväisyydestä ja huoltopalveluista.
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6 vuoden tiiviysturva
Älä huolehdi turhasta! Lakisääteisen takuun lisäksi
Dethleffs-vaunuissa on 6 vuoden tiiviysturva, mikä
myös nostaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvoa. (Tiiviysturvan voimassaolo edellyttää vuosittaisia maksullisia tiiviystarkastuksia).

6 vuoden tiiviysturva: 6-vuotinen Dethleffsin tiiviysturva ylläpitää ajoneuvon
ªª
jälleenmyyntiarvoa.

ªª
Ystävällinen ja kokenut Dethleffs-huoltohenkilökuntamme palvelee vuosittaisten huoltojen ja tiiviysturvatarkastusten osalta
Suomessa 15 paikkakunnalla ja Euroopanlaajuisesti yli 330 toimipisteessä.
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Dethleffs Family -säätiö
Sanoista tekoihin
”Todellinen perheesi ystävä” osoittaa huomiota teoilla, ei vain sanoilla. Vuonna 2004 perustettu Dethleffs
Family -säätiö tukee useita vähävaraisia perheitä
sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia avustuskampanjoita vuosittain.

Keittiö pyörillä
Paikallinen projektimme on Krumbach-perhesäätiön
kanssa toteutettu keittiö pyörillä. Paikallisten lastentarhojen ja koulujen lapset oppivat keittiössämme
valmistamaan yhdessä terveitä aterioita paikallisista
tuoreista raaka-aineista.

Lopultakin lomalle!
Yhteistyössä useiden saksalaisten leirintäalueiden kanssa Dethleffs tarjoaa vaunulomia perheille
veloituksetta. Leirintäalueille pysyvästi sijoitetuissa
vaunuissa lapsiperheet, joilla muuten ei siihen olisi
mahdollisuutta, saavat nauttia vihdoinkin unelmien
lomasta.

Dethleffsin koulutusverstas rakensi projektissa
käytetyn keittiön pyörillä – kuten myös säätiömme
kovasti pidetyt matkailuvaunu-säätöpossut, joihin
keräämme lahjoituksia kauppiaidemme luona.

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 Family -säätiön toimesta.
Lisäksi Dethleffsiltä lähtee joka joulu työntekijöiden
paketoimia joululahjoja Romaniaan.
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Tule mukaan auttamaan! Lahjoittamasi summa käytetään lyhentämättömänä säätiön tukemiin projekteihin.
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de

Sylke Roth ja Simone Ludwig
Yritysjohdon assistentit
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Vaunumatkailun
pioneeri
1931: Härkäpiiska- ja sauvavalmistaja Arist Dethleffs kehitti
asuntovaunun ja loi perustan
menestystarinalle.

Dethleffsin tarina on tarina miehestä ja hänen ideastaan.
Arist Dethleffsistä, joka kolmekymmentäluvun alussa
rakensi ensimmäisenä Saksassa matkailuvaunun viettääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa. Mihin
ikinä Dethleffsin perhe sen kanssa matkustikaan, oli
se aina ihmisten ympäröimänä.
Seuraavina vuosikymmeninä Dethleffs-nimestä tuli
lukuisien innovaatioiden ja uudenlaisten ideoiden
ansiosta tietotaidon ja osaamisen malliesimerkki
matkailuvaunu- ja -autoalalla. Monia aikaansa edellä
olleita malleja ja mallistoja, jotka tunnisti jo kaukaa.
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Tämä jo 85-vuotinen kokemus, korkea laatutaso ja
tietysti jatkuva kokemusten vaihto Dethleffsin, alan
harrastajien ja yhteistyökumppaneiden kesken on
tehnyt merkin tunnetuksi ”perheesi ystävänä”. Ja
ehkä juuri tämä vilkas ajatusten ja ideoiden vaihto on
pitänyt suureksi kasvaneen yrityksen yhtä joustavana
ja innovatiivisena kuin se oli aloittaessaan vuonna
1931.
Lisää Dethleffsin tapahtumarikkaasta 85-vuotisesta
historiasta monien mielenkiintoisten kuvien kera voit
lukea Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

1952: Dethleffs aloittaa Tourist
ja Camper-vaunujen sarjatuotannon.
1982: Uusi moderni Nomad
integroidulla kaasupullokotelolla.

2000: Aero Tourist -vaunu esittelee uudenlaista
vaunumuotoilua.

2008: Yhdessä matkailuvaunuilua harrastavien perheiden kanssa suunnitellaan 5
tyylikästä perhevaunumallia
täynnä käytännöllisiä ideoita.

2016: raikas ja monerni
c’go-vaunu palkitaan
vuoden matkailuvaununa.
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Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuvaunujamme kohtaan. Lisää matkailuvaunumallistoja löydät Matkailuvaunut-pääkuvastostamme. Sen sekä muita esitteitämme voit tilata suoraan Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

E 1618

08.16 / Konradin Druck / www.inallermunde.de

Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain vaihtoehtotekstiilejä, somisteita ja lisävarusteita. Tiedot vakiovarusteista, tekniikasta ja
lisävarusteiden hinnoista saat erillisestä Hinnasto / Teknilliset Tiedot -esitteestä.
Painoteknillisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
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