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Tervetuloa matkaan  
perheesi ystävän kanssa

Tämän esitteen lisäksi saatavilla on paljon lisää tietoa, kuvia ja videoita. 
Alla olevat kuvakkeet kertovat, mitä mistä lisämateriaalia löytyy. 

”Perhe kulkee mukana” – se oli yhtiömme perustajan Arist Dethleffsin 
lähtökohta, kun hän kehitti asuntovaunun voidakseen ottaa perheensä 
mukaan pitkille työmatkoilleen. 

Perhekeskeisyys on meille arvo, joka ohjaa toimintaamme joka ikinen 
päivä. Tärkein tavoitteemme on tarjota Dethleffsin ystäville ainutlaatuisia  
matkailuelämyksiä ajoneuvoillamme. Haluamme myös olla asiakkail-
lemme luotettava ja rehti kumppani – osoituksena siitä meidät palkittiin 
vuonna 2017 saksalaisella Fairness-palkinnolla.

erillisestä hinnastosta

online-videolta

www.dethleffs.fi

sekä ajankohtaisia tietoja sosiaalisessa mediassa:

Tämän esitteen kuvissa on osittain lisävarusteita, 
jotka eivät kuulu ajoneuvon perushintaan.
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TREND –
TÄYDELLINEN 
STARTTI

PULSE –
HYVÄSTI ARKI, 
LOMA VOI ALKAA

GLOBEBUS –
KOMPAKTI & 
NÄPPÄRÄ

GLOBELINE –
MUKAVUUTTA JA  
TURVALLISUUTTA 
KAIKILLA TEILLÄ

ESPRIT  
E IGHTY EIGHT –
MUKAVUUKSIA 
YMPÄRI VUODEN

TREND
Sporttisuus ja taloudellisuus 
ovat Trend-mallien valtteja, 
ja lisäksi ne sopivat mainiosti 
perheille.

GLOBEBUS
Dethleffsin kompaktein malli-
sarja soveltuu loistavasti niin 
kaupunkien kapeille kujille 
kuin mutkaisille maanteillekin.

PULSE
Matkusta ajan sykkeessä mo-
dernin kevytrakennetekniikan, 
harmonisen designin sekä tun-
nelmallisen valaistuskonseptin 
ansiosta.

GLOBELINE
Loistavat ajo-ominaisuudet 
nykyaikaisten Mercedes-avus-
tinjärjestelmien ansiosta ja  
monikäyttöiset sisätilat maksi-
missaan kolmelle lomailijalle.

ESPRIT EIGHTY EIGHT
Espritissä yhdistyvät ainut-
laatuisella tavalla moderni 
muotokieli ja luksusluokan 
mukavuudet.

SIVU 6 SIVU 36 SIVU 52 SIVU 70 SIVU 76

Dethleffs  
autoperhe
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PERHE  
& YSTÄVÄT

LUOTETTAVUUTTA 
& PALVELUA

SIVU 98 SIVU 104

ALPA –
LOMA-ASUNTO 
KAHDELLE

ALPA
Erityisen tilava matkailuauto  
kahden kesken matkaaville.

SIVU 90

PE
RH

E 
&

 Y
ST

ÄV
ÄT

LU
O

TE
TT

AV
U

U
TT

A
 &

 P
A

LV
EL

U
A

TR
EN

D
PU

LS
E

G
LO

B
EL

IN
E

A
LP

A
EI

G
H

TY
 E

IG
H

T
G

LO
B

EB
U

S

PERHEESI YSTÄVÄ 
Mikä tekee Dethleffsistä 
perheesi ystävän.

PARASTA HUOLENPITOA
Luotettava ja reilu kumppanisi 
matkoilla.
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PUOLI- INTEGROIDUT JA INTEGROIDUT
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Täydellinen perheauto! Trendissä on tilaa koko perheelle, ja vielä 
enemmän kahdestaan lomaileville. Mukaan mahtuu kaikki, mitä 
tarvitset, ja B-luokan ajokortillakin pääset jo erittäin pitkälle.

Calvin Stickelmann • Tuotevastaava, matkailuautot

TR
EN

D

 ª  Erinomainen hinta/laatu-suhde

 ª  Kaikkiin puoli-integroituihin malleihin 
saatavana nostovuode lisävarusteena

 ª  Erinomaisesti kosteutta kestävä Lifetime- 
Smart-korirakenne

 ª  Korkea 142 l jääkaappi isolla pakastelokerolla

 ª  70 cm leveä asunto-osan ovi ja upotettu  
coupé-askelma

 ª  Tilava takatavaratila (mallista riippuen takatalliin 
mahtuvat jopa sähköpyörät)

 ª  Suuri kantavuus – rekisteröitäessä 4:lle 3,5 t kokonais-
painoisena jää kantavuutta reippaasti myös  
matkatavaroille

 ª  Lisätrendikkyyttä Design-paketin kanssa (lisävaruste)

PLUSSA A
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Trend on todellinen perheystävä, ja sitä se on myös hinnaltaan. Trend-mallistossa yhdis-
tyvät ainutlaatuisella tavalla aito, viimeistelty Dethleffs-laatu, korkea varustelutaso ja 
sopiva hinta. Etuna mm. kosteutta kestävä ja ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs 
Lifetime-Smart -korirakenne. 

Täydellinen startti
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Nukkumapaikkojen runsaus tekee Trend-malleista erityisen joustavia. Puoli-integroituihin 
malleihin saa lisävarusteena nostovuoteen, integroiduissa malleissa nostovuode on va-
kiona – näin käytettävissä on käden käänteessä lisää vuodepaikkoja. Silmäniloa kauniita 
yksityiskohtia arvostavalle tarjoaa Trendin tyylikäs Design-paketti.
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T 6717 EB | Talk

Trend 
puoli-integroidut

Puoli-integroitujen mallien etuna on niiden 
erinomainen ajettavuus. Sporttista vaiku-
telmaa vahvistaa entisestään aerodynaa-
misesti muotoiltu ohjaamon tuulenohjain 
(saatavana myös isolla, avattavalla kattoik-
kunalla) sekä moderni muotokieli. Ennen 
kaikkea Trend erottuu kuitenkin edukseen 
toimivuudellaan. Kaikissa malleissa on 
alaslaskettu takapää ja siten erityisen suuri, 
jopa 115 cm korkea takatalli, jonne on luukut 
ajoneuvon molemmilla sivuilla. Lisämu-
kavuutta tuovat myös asunto-osan 70 cm 
leveä XXL-ovi ja upotettu coupé-askelma.
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I 7057 DBM | Design-paketti | Torcello

TR
EN

D

Trend 
integroidut

Suurenmoisia matkoja sopuhintaan – 
Trendin integroiduilla malleilla se on 
mahdollista. Niissä yhdistyvät ihan-
teellisesti Trend-menestysmalliston ja 
aidon integroidun matkailuauton parhaat 
puolet: Valtava panoraamatuulilasi tarjoaa 
hulppeat näkymät ohjaamosta, joka on 
tilavuudessaan vailla vertaa, ja kaiken 
kruunaa vakiovarustukseen kuuluva huip-
pumukava ja reilun kokoinen (196 x 150 cm) 
nostovuode. Koskaan ennen ei ole ollut 
näin helppoa nousta kuninkuusluokkaan!
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Saarekevuode on avoinna kolmelta sivulta – voit siis helposti nousta vuoteesta herättämättä 
nukkuvaa vuodetoveriasi • T / I 7057 DBM | (saatavana korkeussäädettävä vuode T / I 7057 DBM 
-malliin; T / I 7057 DBL -mallissa vakiona)

VUOTEET

Nuku terveellisesti!

 Puoli-integroidut on haluttaessa saatavana sähkökäyttöisellä nostovuoteella: Mallista riippuen 
yksi tai kaksi nukkumapaikkaa lisää yhdellä napin painalluksella (integroiduissa nostovuode on 
vakiovaruste)

Hyvät unet ovat tärkeä osa onnistunutta lomaa. Siksi myös Trend-mallien kaikissa kiinteissä  
vuoteissa on ergonomisesti mukautuvat puusälepohjat ja laadukkaat, sveitsiläiset patjat. 
 
On makuasia, valitseeko vuoteiksi erillis- vai parivuoteet – Trend-mallistossa on tarjolla 
kumpiakin. Erillisvuoteiden yläpuolelle jää vielä juuri sopivasti tilaa, vaikka vuoteiden alla 
onkin korkea takatalli. Takatalliin mahtuu paljon matkatavaroita ja siellä on myös hyvä 
kuljettaa vaikkapa sähköpolkupyöriä tai skootteria.
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Nuku makeasti omassa erillisvuoteessa! Vuoteet ovat vähintään 1,95 m pitkät ja ne voidaan yhdistää koko auton levyiseksi parivuoteeksi lisävarusteen avulla • T / I 7057 EBL

TR
EN

D
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Lounge-istuinryhmällä varustetuissa malleissa (7057 EBL & DBL) keittiö integroituu sulavasti 
avoimeen oleskelutilaan • T 7057 EBL | Design-paketti | La Rocca

Hyvin varusteltu keittiö, jossa paljon säilytystilaa ja tilaa kokata • T 7017 EB | Topaz Apfel | Talk

KEIT T IÖ

Lomakokin iloksi Lomalla ruoanlaittokin on tavallista hauskempaa. Trend-malleissa käytössäsi on täydelli-
sesti varusteltu keittiö, jonka tasoisia on yleensä totuttu näkemään selvästi kalliimmissa 
malleissa. Toimivuutta tuovat mm. korkea 142 litran jääkaappi ja kätevät, pehmeästi 
sulkeutuvat vetolaatikot. 
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Paljon säilytys- ja laskutilaa, peili sekä päivänvaloa – mitä muuta 
tarvitset! • T / I 7057 | Design-paketti (ikkuna lisävaruste)

 Osassa malleja suihkukaappi ja pesuhuone voidaan yhdistää tilavaksi, koko ajoneuvon levyiseksi kylpyhuoneeksi  
• kuvassa T / I 7057 DBL | Topaz Apfel

On hyvä tunne tietää, että oma kylpyhuone on vain muutaman askeleen päässä. Haluatpa 
sitten virkistäytyä matkan aikana tai päivittäiseen pesuun lomalla – Trend kerää pisteitä 
lukuisilla kätevillä ideoilla!

TR
EN

D

P ESUT IL AT

Kokonaisvaltaista  
hyvinvointia
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Topaz Apfel

Torcello Talk

Sisustusvaihtoehdot
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Trend I 7057 DBL | Topaz Apfel | Talk

TR
EN

D
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Sisätiloihin luot aivan uudenlaisen ilmeen valitsemalla Design-paketin. Kaunis, harmaa-
seen taittuva kalustesävy Virginia-tammi yhdistettynä korkeakiiltoisiin yläkaappeihin 
kromisomistein muodostaa tyylikkään ja modernin kokonaisuuden. Tilavan L-istuinryh-
män kruunaa kalusteisiin sointuva verhoilu, joka voidaan valita kolmesta eri verhoi-
luvaihtoehdosta. Lukemattomat huolella toteutetut yksityiskohdat täydentävät upean 
kokonaisuuden ja tekevät Trendistä todellisen ilon silmälle.

Virginia-tammi

Torcello Gresso La Rocca

Trend 
Design-paketti
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Trend I 6757 DBM | Design-paketti | Gresso
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Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Valitse  
vapaasti
Valkoinen (vakioväri)

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/trend

tai erillisessä hinnastossa
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Metallihopea

4 vuodepaikkaa

T 6717 EB

4 vuodepaikkaa

I 6717 EB

3 vuodepaikkaa

T 6617 EB

4 vuodepaikkaa

I 6617 EB

4 vuodepaikkaa

T 6757 DBM

4 vuodepaikkaa

I 6757 DBM

3 vuodepaikkaa

T 6557 DBM

4 vuodepaikkaa

I 6557 DBM

4 vuodepaikkaa

T 7017 EB

4 vuodepaikkaa

I 7017 EB

5 vuodepaikkaa

T 7057 DBM

5 vuodepaikkaa

I 7057 DBM

4 vuodepaikkaa

T 7057 DBL

4 vuodepaikkaa

I 7057 DBL

5 vuodepaikkaa

T 7057 EB

5 vuodepaikkaa

I 7057 EB

4 vuodepaikkaa

T 7057 EBL

4 vuodepaikkaa

I 7057 EBL

4 vuodepaikkaa

T 6757 DBL

4 vuodepaikkaa

I 6757 DBL

TR
EN

D

Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  
L-istuinryhmä kuuluu Design-paketin varusteisiin.
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ALKOVIT
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 ª  Erinomainen hinta-laatusuhde

 ª  Suuri (210 x 165 cm) alkovivuode

 ª  Korkea 142 l jääkaappi isolla pakastelokerolla

 ª  70 cm leveä asunto-osan ovi ja sähkökäyttöinen 
askelma

 ª  Tilava takatavaratila (mallista riippuen takatalliin  
mahtuvat jopa sähköpyörät) 

 ª  Suuren kantavuuden ansiosta rekisteröitävissä jopa 
6:lle 

 ª  A 7877-2: ihanteellinen myös talvikäytössä  
kaksoispohjan ja runsaiden tilojen ansiosta

 ª Yhdessä tasossa oleva asuintilan lattia

Liikumme paljon, koska poikani harrastaa motocrossia. Trend- 
alkovilla ajohupi alkaa jo menomatkalla. Lisäksi siitä löytyy riit-
tävästi tilaa koko perheelle rentoutua rasittavan kilpailupäivän 
jälkeen.

Markus Altenried • Linjavastaava, tuotantolinja 1

TR
EN

D

PLUSSA A
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Kaikki kyytiin! Ison matkailuauton edut pienellä hinnalla. Tilava 142 litran jääkaappi, erikoisleveä asunto- 
osan ovi ja tavallista korkeampi takatalli vaativiin kuljetustarpeisiin – Trend-mallisto takaa 
täydellisen startin Dethleffs-matkailuautojen maailmaan. Korkean kantavuutensa ansiosta 
Trend A 5887 voidaan rekisteröidä jopa 6 hengelle 3,5 t kokonaispainoisena!
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Reilun kokoisesta Trend A 7877-2 -mallista löytyy erityisen paljon tilaa niin matkustajille 
kuin matkatavaroillekin. Komealla viiden tonnin kokonaismassalla siinä on tilat isommankin  
perheen tarpeisiin – ja vieläpä todella houkuttelevaan hintaan. Kaksoispohjarakenteen 
ansiosta siitä löytyy uskomattoman paljon säilytystilaa ja lisäksi se soveltuu hyvin myös 
talvimatkailuun.

TR
EN

D
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Suuria  
perhelomia  
varten

Trendin alkovimalli on oivallinen valinta, jos tarvitset paljon tilaa matkatavaroille. Tänne 
mahtuu kaikki, mitä ikinä matkallasi tarvitsetkin – myös urheiluvälineet. Kookkaille  
tavaroille on tilaa isossa takatallissa. A 5887 -mallissa alempi kerrossänky voidaan kääntää 
pystyyn, jolloin säilytystila tuplaantuu.
 
Ja mikä parasta – kaikki pääsevät mukaan, sillä A 5887 -malli on varusteista riippuen mah-
dollista rekisteröidä 3,5 t kokonaispainoisena jopa kuudelle henkilölle. 
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Kaikki syömään: pöydän ympärille mahtuvat koko perheen lisäksi myös vieraat • A 7877-2 | Torcello

TR
EN

D
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L-mallisessa keittiössä on reilusti työ- ja säilytystilaa • A 7877-2 | Virginia-tammiTodella suuria perhelomia varten: Avarassa oleskelutilassa on suuri istuinryhmä ja  
tilava keittiö • La Rocca | yksijalkainen pöytä saatavana lisähintaan

TREND ALKOVI 787 7-2

Perheesi  
suuri ystävä

A 7877-2 on alkovimalli, jossa on reilusti tilaa matkatavaroille ja iso parivuode takaosassa –  
tällä autolla jopa kuusihenkinen perhe lomailee mukavasti pidempäänkin. Sisätilat ovat 
väljät ja avarat, koska suuri osa matkatavaroista mahtuu reilun kokoiseen takatalliin ja 
40 cm korkean kaksoispohjan sisälle. Vesijohdot ja -säiliöt sekä muut asennukset ovat 
kaksoispohjarakenteen sisällä suojassa jäätymiseltä, mikä tekee matkailuautostasi täysin 
talvikelpoisen. Kylmillä ilmoilla nestekeskuslämmitys (lisävaruste) pitää sisätilat kotoisan 
lämpöisinä.
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Mukava ja tilava: 210 cm pitkä vuode auton takaosassa • A 6977 & A 7877-2

TR
EN

D

VUOTEET

Nukkumaan!

Lapset rakastavat tilavaa alkovivuodetta (210 x 165 cm), mutta se soveltuu hyvin myös kahdelle 
aikuiselle

Alkovimallit ovat oikeita tilaihmeitä. Vuodepaikkoja on monta, kaikki todella leveitä 
ja mukavia. Tilava, lähes 3,5 m2 kokoinen alkovi on kaikkien lasten suosikkipaikka niin 
nukkumiseen kuin leikkimiseenkin. Ajoneuvon takaosaan voit valita joko poikittaisen 
parivuoteen (A 6977 ja A 7877-2) tai kerrossängyn (A 5887).
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Keittiössä on runsaasti työskentely- ja säilytystilaa. Tilavaan istuinryhmään mahtuvat kaikki 
yhdessä herkuttelemaan • Torcello

KEIT T IÖ

Gourmet-temppeli Lomalla kokkaaminenkin on tavallista hauskempaa. Trend-malleihin kuuluu upeasti varus-
teltu L-keittiö, jonka tasoisia on yleensä totuttu näkemään selvästi kalliimmissa malleissa. 
Toimivuutta tuovat mm. tilava 142 litran jääkaappi ja kätevät, pehmeästi sulkeutuvat 
vetolaatikot.

Kolmiliekkinen kaasuliesi soveltuu vaativaankin ruoanvalmistukseen
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Vario-pesuhuone kääntyvällä seinällä: suihkukaappi tai wc-tila seinää kääntämällä  
• A 5887 & A 6977

Avarat pesutilat ja erillinen suihku • A 7877-2

TR
EN

D

P ESUT IL AT

O sole mio...
Ihanaa, kun oma kylpyhuone on mukana matkassa. Kylpyhuone tuo matkustamiseen lisää 
mukavuutta niin lyhyillä matkoilla kuin pidemmillä lomillakin. Mukavaa on myös se, että 
Trend-malleissa peseytymistilat ovat erityisen toimivat! 
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Virginia-tammi

Torcello Gresso La Rocca

Sisustusvaihtoehdot
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Trend A 5887 | Virginia-tammi | Gresso

TR
EN

D
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Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/trend

tai erillisessä hinnastossa

Kuinka iso  
perhe teillä on?
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Tilava A 7877-2: 
suuri alkovi ja kaksoispohja

6 vuodepaikkaa

A 6977

6 vuodepaikkaa

A 7877-2

6 vuodepaikkaa

A 5887

TR
EN

D
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Seuraavien sivujen kuvat sisältävät osittain Gran Turismo -varustepaketin lisähintaisia elementtejä tai muita lisävarusteita.

PUOLI- INTEGROIDUT JA INTEGROIDUT
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 ª  Avarat sisätilat 2,2 m kokonaisleveydestä huolimatta

 ª  Tilava L-istuinryhmä ja modernisti muotoillut  
sohvatyynyt 

 ª   Tukeva lisätyötaso keittiössä (ei T / I 7) 

 ª  Ylellinen Gran Turismo (GT) -varustepaketti (lisähinta)

 ª Kompakti ja ketterä

PLUSSA A

Lyhyt retki lähivuorille, pieni irtiotto arjesta – kompakti Globebus 
sopii tähän erinomaisesti. Se kipuaa vaivatta vuoristoteillä, on 
tila-auton tapaan yksinkertainen ajettava ja vie meidät Alppien 
kauneimmille vuorijärville ja vaellusreiteille.

Peter Droeszler • Myyntiedustaja ja innokas vaeltaja
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Kompakti, ketterä  
ja silti niin iso

Dethleffsin kompaktein mallisarja soveltuu loistavasti niin pikkukaupunkien kapeille kujille 
kuin mutkaisille maanteillekin – sisätilojen toimivuudesta ja mukavuudesta tippaakaan 
tinkimättä. Mukavuudestaan ja avaruudestaan tunnetun Globebusin viihtyisät sisätilat 
tekevät vaikutuksen jo ensi silmäyksellä. 
 
Ylellisen ilmeen autoosi saat valitsemalla Gran Turismo -varustepaketin.
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T 6 | Rosario Cherry | Quadro

Globebus 
puoli-integroidut

Aerodynaamisesti muotoiltu ohjaamon 
tuulenohjain vähentää polttoaineen kulu-
tusta, ja siihen vakiovarusteena sisältyvä 
suuri, avattava panoraamaikkuna tuo sisä-
tiloihin valoa ja raitista ilmaa. Kattoikku-
nan alla oleva suuri L-istuinryhmä kutsuu 
rentoutumaan.
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Tervetuloa kompaktiin kuninkuusluok-
kaan! Integroidut Globebus-matkailuautot 
ovat kompaktin kokoisia, oivallisia ajetta-
via ja lisäksi kauniita katsella. Ajaminen 
integroidulla Globebus-autolla on elämys: 
Iso panoraama-tuulilasi tarjoaa hulppeat 
näkymät ohjaamosta, joka on tilavuudes-
saan vailla vertaa.
 
Lisää käyttömukavuutta tuo vakiovarus-
tukseen kuuluva 150 cm leveä nostovuode,  
joka laskeutuu erityisen alas. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus 
integroidut
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Globebus Gran Turismo –  
kun haluat matkustaa  
ylellisemmin.

Globebusin Gran Turismo (GT) -varustepaketti sisältää paljon ylellisiä lisävarusteita, 
kuten alumiinivanteet ja upotetut asunto-osan ikkunat. Sporttisen GT:n tuntomerkki 
on hyvin erottuva kirkkaanpunainen moottoritilan suojalevy. Mutta nämä ovat vasta 
alkua – monipuolinen ja laadukas varustelu näkyy niin auton sisä- kuin ulkopuolellakin. 
GT:ssä on vakiona paljon sellaista, joka muuten sisältyy erillisiin varustepaketteihin.

42



Turvallinen ja hyvin eristetty: tummat upotetut ikkunat kätevällä verhojärjestelmällä

Moderni ohjaamo, jossa nahkaratti, alumiinikoristelu ja kromikehykset mittaristossa
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Tyylikkyyttä keittiössä: musta kiiltävä keittiön taustalevy

GT:n tunnusmerkki: punainen moottorin alasuojalevy

43



Korkeussäädettävä! Suuren, kolmelta sivulta avoimen parivuoteen korkeutta voidaan säätää 
aina tarpeen mukaan • T / I 7 | Atomic

VUOTEET

Rentoudu lomalla Hyvät unet ovat tärkeä osa onnistunutta lomaa. Siksi Globebusin kaikki vuoteet on varus-
tettu ergonomisilla, hengittävästä materiaalista valmistetuilla 7-vyöhykkeisillä patjoilla. 
Suunnittelijamme ovat kiinnittäneet jokaisessa pohjaratkaisussa erityistä huomiota siihen, 
että korkeasta takatallista huolimatta kiinteiden vuoteiden päällä mahtuu myös istumaan.

Integroitujen mallien tilava nostovuode tarjoaa 150 cm leveän makuupaikan
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Vaihtoehto parivuoteelle: erillisvuoteet, jotka voidaan lisävarusteena saatavien tyynyjen avulla yhdistää yhdeksi koko auton levyiseksi vuoteeksi (200 x 155 cm) • T / I 6 | Quadro
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Tukeva lisätyötaso piiloutuu näkymättömiin ja on yhdellä kädellä helposti esille  
otettavissa • T / I 6

Maksimaalista mukavuutta pienissä tiloissa tuovat tilavat vetolaatikot • kuvassa T / I 7 | Atomic

KEIT T IÖ

Pieni mutta toimiva Globebusin uudet keittiöt minimoivat tilan ja maksimoivat käytännöllisyyden. Kaikissa on 
sähköisellä sytytyksellä toimiva kolmiliekkinen kaasuliesi. Soft-close-hidastimella varuste-
tut suuret vetolaatikot ja kätevä apteekkarinkaappi (ei T / I 7) sulkeutuvat pehmeästi ja  
äänettömästi. Tilava 142 l jääkaappi-pakastin on vakiovaruste (T /I 1 -mallissa lisävaruste).
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Nerokas pesuhuonekonsepti muodostaa pesu- ja pukeutumistilan. Tumma kiiltävä pesuallastaso on erityisen tyylikäs  
• T / I 7
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Virkistävää Globebusissa on kompaktista koostaan huolimatta mukavat pesutilat. Kalusteiden sijoittelu  
on mietitty tarkkaan, jotta tiloista saataisiin mahdollisimman toimivat. Kokonaisuuden 
täydentävät laadukkaat hanat ja hyvät säilytystilat. Suihkukaapissa mahtuu hyvin seiso-
maan suorana pidempikin.

T / I 6 -mallin pesuhuoneesta löytyy kaikki tarpeellinen ja lisäksi 
paljon säilytystilaa
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Rosario Cherry

Quadro Atomic

Sisustusvaihtoehdot
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T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/globebus

tai erillisessä hinnastossa

Valitse
vapaasti
Valkoinen (vakioväri)
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Gran Turismo blackGran Turismo silverGran Turismo white

3 vuodepaikkaa

T 6

3 vuodepaikkaa

T 7

4 vuodepaikkaa

I 1

4 vuodepaikkaa

I 6

4 vuodepaikkaa

I 7

3 vuodepaikkaa

T 1
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.
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PUOLI- INTEGROIDUT JA INTEGROIDUT

Seuraavien sivujen kuvat sisältävät osittain Gran Turismo -varustepaketin lisähintaisia elementtejä tai muita lisävarusteita.
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Matkailuauto ajan sykkeessä, jolla reissaan todella mielelläni. 
Sisustuksen selkeälinjaisuus miellyttää minua erityisesti ja hienot 
yksityiskohdat tekevät siitä ainutkertaisesti upean. Ja erityisten 
valaistusratkaisujen ansiosta olo on aina kuin lomalla – satoi tai 
paistoi.

Florian Pietrzak • Tuotevastaava, matkailuautot
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 ª  Suuren kantavuuden ansiosta rekisteröitävissä 
4:lle 3,5 t kokonaispainoisena (valituista lisäva-
rusteista riippuen)

 ª  Harmoinen Light Moments -valaistuskonsepti 
(lisävaruste) luo tunnetta ja hyvää oloa

 ª  Enemmän valoisuutta, avoimuutta sekä selkeitä 
muotoja ja linjoja

 ª  Innovatiivinen yläkaapistokonsepti: intuitiivinen  
käyttö, pehmeästi avautuvat luukut

 ª  IsoProtect-lattian ansiosta ei ylimääräisiä korokkeita  
asunto-osassa

PLUSSA A
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Kun olet valitsemassa perheellesi uutta matkailuautoa – eli uutta perheenjäsentä – on 
luonnollista lähteä liikkeelle faktoista, luvuista ja mitoista. Mutta entä jos olet jo täysin 
vakuuttunut Pulsesta?
 
Kaipaatko vielä jotain kerrassaan sykähdyttävää? Valoa, harmoniaa ja selkeyttä?  
Siinä tapauksessa Pulse on juuri sitä mitä etsit.

Mikä sinua  
sykähdyttää? 
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Hyvästi arki.  
On aika viihtyä.

Eri valonlähteiden yhteispeli luo  
     täysin uudenlaisen viihtyvyyden 
              ja hyvänolon tunteen. 

 
Gabriele Allendorf, valosuunnittelija

Valolla on väliä. Valo ei vaikuta pelkästään 
siihen, miten hyvin näemme, vaan se vai-
kuttaa myös psyykkiseen ja fyysiseen hy-
vinvointiimme. Yhteistyössä Light Identityn 
asiantuntijan Gabriele Allendorfin kanssa 
luomamme matkailuauton valaistuskon-
septi, jossa valaistus on ihanteellinen 
yhdistelmä luonnonvaloa ja keinovaloa, on 
ensimmäinen laatuaan. Neliosainen valais-
tuskonsepti (lisävaruste) on harmoninen ja 
energisoiva – aivan kuten Pulse itsekin.
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1.  Katon valaistus 
Saa katon tuntumaan korkeammalta ja 
kohottaa myös tunnelmaa.

2.  Kohdevalaistus 
Spottivalaisimet valaisevat siellä, missä 
valoa tarvitaan: keittiössä, istuinryhmässä 
ja makuutilassa.

3.  Seinävalaistus 
Avartaa tilaa ja luo kodikasta tunnelmaa.

4.  Lattiavalaistus 
Tyylikäs ja tunnelmallinen, ja lisäksi 
käytännöllinen. 

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/pulse
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T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse 
puoli-integroidut

Pulse aloittaa uudenlaisella muotoilullaan 
Dethleffsin puoli-integroitujen mallien 
uuden aikakauden. Ohjaamon uusi, aerody-
naaminen muoto yhdistyy sulavasti asunto- 
osaan, jonka tyylikäs linjakkuus jatkuu aina 
takapuskuriin saakka.
 
Kaikkiin puoli-integroituihin saatavana 
lisävarusteena nostovuode istuinryhmään. 
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I 7051 EB & DBM | Beat
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Pulse 
integroidut

Ison panoraamatuulilasin tarjoamat hulp-
peat näkymät, tyylikäs kojelauta sekä erin-
omainen äänieristys tekevät integroidulla 
Pulse-matkailuautolla ajamisesta elämyk-
sen. Koko ulkoasu on uudistunut uuden 
Dethleffs-muotokielen mukaisesti entistä 
tyylikkäämmäksi ja toimivammaksi. 
 
Integroiduissa malleissa on vakiona XL-ko-
koinen nostovuode ja elastinen 3D-säle-
pohja, jonka kovuutta voidaan säätää, sekä 
korkealaatuinen hengittävästä materiaalista  
valmistettu patja.
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Pulse Gran Turismo –  
kun haluat matkustaa  
ylellisemmin.

Gran Turismo (GT) -varustepaketti sisältää paljon ylellisiä lisävarusteita, kuten alumiini-
vanteet ja asunto-osan upotetut ikkunat. GT:n tuntomerkki on hyvin erottuva kirkkaan-
punainen ”pohjapanssari”. Mutta nämä ovat vasta alkua – monipuolinen ja laadukas 
varustelu näkyy niin auton sisä- kuin ulkopuolellakin.
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Turvallinen ja hyvin eristetty: tummat upotetut ikkunat kätevällä verhojärjestelmällä
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Puoli-integroitujen suuri kattoikkuna tuo valoa ja raikasta ilmaa ohjaamoonModerni ohjaamo, jossa nahkaratti, alumiinikoristelu ja kromikehykset mittaristossa. Turvalli-
suudesta huolehtivat etumatkustajien turvatyynyt

Gran Turismo -paketin tunnusmerkki: punainen moottorin alasuojalevy
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Parivuoteen alla on mukavasti säilytystilaa. Kaikkien DBM- ja DBL-pohjaratkaisujen parivuoteet 
ovat korkeussäädettäviä • 7051 DBM & DBL

Yli kahden metrin pituiset erillisvuoteet voidaan yhdistää lisävarusteen avulla koko auton  
levyiseksi parivuoteeksi • T / I 7051 EB

VUOTEET

Kauniita unia! Tasokkaat vuoteet sekä mukavat ja käytännölliset makuutilaratkaisut takaavat makeat 
unet. Pulse-malleissa voit valita joko pitkittäiset erillisvuoteet (lisähintaan saatavana eri 
korkuisina) tai ruhtinaallisen kokoisen, korkeussäädettävän parivuoteen. 
 
Valitsitpa minkä vaihtoehdon tahansa, nukut varmasti hyvin, sillä kaikki vuoteemme on 
varustettu huippulaadukkailla, hengittävistä materiaaleista valmistetuilla sveitsiläisillä 
vyöhykepatjoilla.
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Korkeussäädettävään, 160 cm leveään vuoteeseen on käynti kolmelta sivulta. Vuoteen molemmin puolin on korkeat vaatekaapit ja sopivasti laskutilaa, sekä pienet lokerot vaikkapa lukulasien  
säilyttämistä varten. Lokeroissa on myös pistorasiat (230V / USB) kännykän lataamista varten • 7051 DBM & DBL
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Keittiö ja oleskelutila muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden • I 7051 DBL & EBL Nerokkaassa gourmet-keittiössä on kaikki, mitä ruoanlaittoon tarvitset, ja käytännöllisissä, 
pehmeästi sulkeutuvissa vetolaatikoissa on paljon tilaa keittiötarvikkeille • T / I 7051 EB & DBM

KEIT T IÖ

Bon appétit Pulse tarjoaa enemmän kokkaamisen iloa. Nerokkaassa gourmet-keittiössä kaikki tila 
on tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi lieden lasikansi on kaksiosainen, jotta voit käyttää 
osaa liedestä työ- ja laskutasona silloin kun et tarvitse kaikkia kolmea liekkiä. Kätevän 
lisätyötason ansiosta saat tarvittaessa käyttöösi vieläkin enemmän tilaa. Pohjaratkaisusta 
riippuen keittiössä on joko 142 tai 190 litran jääkaappi sekä pakastelokero.
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Pulse toteuttaa unelmasi kunnon kylpyhuoneesta. Täydellisen varustelun kruunaa erillinen suihkukaappi • kuvassa 7051
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P ESUT IL AT

Pesutilaihme Kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia: Kaikissa Pulse-malleissa on tilava,  
valoisa ja hyvin suunniteltu kylpyhuone.
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Rosario Anthrazit

Beat Dance

Innovatiivisten yläkaappien taiteovet avautuvat ovea kevyesti koskettamalla. Kaappien alaspäin 
kapeneva muotoilu tekee sisätiloista avarammat ja mukavammat, kuitenkaan säilytystilasta 
tinkimättä

Sisustusvaihtoehdot
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Viihtyisä Lounge-istuinryhmä DBL ja EBL -versioissa. IsoProtect-lattian ansiosta sisätiloissa ei ole ylimääräisiä korokkeita • I 7051 DBL | Dance
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Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Valitse  
vapaasti
Valkoinen (vakioväri)

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/pulse

tai erillisessä hinnastossa
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4 vuodepaikkaa

T 7051 EB

Gran Turismo white Gran Turismo blackGran Turismo silver

3 vuodepaikkaa

T 6651 DBM

3 vuodepaikkaa

T 6811 EB

4 vuodepaikkaa

T 7051 DBM

4 vuodepaikkaa

I 6811 EB

4 vuodepaikkaa

I 7051 DBM

4 vuodepaikkaa

I 7051 DBL

4 vuodepaikkaa

T 7051 DBL

4 vuodepaikkaa

I 7051 EB

4 vuodepaikkaa

I 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

T 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

I 6651 DBM
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.
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Jokainen hetki on
   ainutkertainen kokemus
Uusi Globeline.
Kaksi württembergiläistä perinnemerkkiä ovat 
löytäneet jälleen toisensa: Dethleffs ja Mercedes. 
Globelinen lukuisten avustinjärjestelmien ja moder-
nin alustan ansiosta loma alkaa jo menomatkalla. 
Sisätilojen toimivat ratkaisut ja ylellinen design 
tekevät matkustamisesta erityisen nautinnollista.

Pascal Schmutz • Myyntiedustaja
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Uusi Globeline.

Lisätietoja yhdellä klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/globeline

Olipa kyseessä alusta, ohjaamo tai ajonhallintajärjestelmät – tämä puoli-integroitu 
malli nostaa matkustusmukavuuden täysin uudelle tasolle. Myös pito on takavetoisesta 
alustasta johtuen täysin omaa luokkaansa, kuten myös tehokas 414 CDI -vakiomoottori 
(jossa 105 kW / 143 hv). Se täyttää uusimman Euro VI D -päästöluokan vaatimukset, jo-
ten olet valmis tulevaisuutta silmällä pitäen. Erinomaisen lisän tuo pehmeästi vaihtava 
7G-TRONIC PLUS -automaattivaihteisto (saatavana lisähintaan).
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Mukavuutta ja turvallisuutta kattavan avustinjärjestelmän ansiosta
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ABS – tunnistaa jarruttavan pyörän luk-
kiutumisen ja pienentää jarrutehoa niin, 
että pyörä jatkaa pyörimistä ja säilyttää 
kontaktin tiehen.

ESP (elektroninen ajonvakautusjärjes-
telmä) – valvoo jatkuvasti ajoa (suuntaa 
ja pyörien liikettä) ja jarruttaa tarvittaessa 
yksittäisiä pyöriä tai vähentää nopeutta 
tehonrajoituksella.

ASR (luistonesto) 
ASR estää pyörien luistamisen liikkeelle 
lähdettäessä.

EBV (elektroninen jarruvoiman jako) 
– on tarkoitettu estämään luisumisen 
voimakkaassa jarrutuksessa. 

Mercedes Benz -hätäpuhelujärjestelmä 
– voi auttaa onnettomuudessa ja lyhen-
tää pelastustyöntekijöiden saapumiseen 
menevää aikaa.

Mäkilähtöassistentti – osa ESP-järjestel-
mää ja estää vuoristossa mäessä liikkeelle 
lähdettäessä taaksepäin liukumista pitäen 
jarrupaineen yllä kun kuljettaja vaihtaa 
jarrupolkimelta kaasupolkimelle.

Aktiivinen jarruassistentti ylitystoimin-
nolla – voi auttaa kuljettajaa jarrutettaes-
sa. Avustin pystyy reagoimaan pysäköiviin 
tai liikkuviin ajoneuvoihin sekä myös tietä 
ylittäviin jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin.

Vikatilanteiden hallinta – mahdollistaa 
vaurio- ja vikatilanteessa teknisen tuen 
kutsumisen napin painalluksella katon 
ohjausyksiköstä tai puhelimella omasta 
puhelinluettelosta.

Kaistavahti – auttaa valvomaan tuulilasin 
sisäpuolelle kiinnitetyn kameran ansiosta 
edessä olevaa kaistaa yli 60 km/h nopeuk-
sissa. Jos järjestelmä tunnistaa tahattoman 
kaistanvaihdon, ilmoittaa se akustisesti, 
visuaalisesti ja tuntuvasti ratin tärinällä. 

Sivutuuliavustin – voi tunnistaa tuulen-
puuskien (sivutuuli) aiheuttamien ajoneu-
von sivuttaisvakauden häiriöt ja parantaa 
sivuttaisvakautta sopivalla yksipuolisella 
jarrutustoimenpiteellä. 

Ajovaloavustin – kytkee ajovalot senhet-
kisistä valo-olosuhteista riippuen auto-
maattisesti päälle tai pois. Näin kuljettajan 
ei tarvitse huolehtia siitä ja liikenneturval-
lisuus parantuu.

Vakiovarusteet
Avustinjärjestelmät
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Varusteet huippuluokkaa: 3-liekkinen liesi ja korkea jääkaappi,  
saatavana lisähintaan uuni jääkaapin päälle

Globelinesta löydät niin mukavat yksittäisvuoteet kuin ennennäkemättömän avarat sisätilat. Silti autolla on pituutta  
alle 7 metriä. Pisteenä i:n päälle: moderni, vaalea sisustus ja valkoiset korkeakiiltoiset yläkaapistot. Valittavinasi on  
kolme verhoiluvaihtoehtoa sekä valaistuspaketti, jonkan suorat ja epäsuorat valonlähteet luovat tunnelmaa ja tuovat 
valoa juuri sinne missä sitä tarvitaan

Ainutlaatuinen  
Globeline-tunnelma
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Mukava, moderni, tilava – suosittu erillisvuodemalli tarjoaa kompaktiudestaan huolimatta todella paljon, haluttaessa jopa ylimääräisen nostovuoteen lisävuodepaikaksi • T 6613 | La Rocca
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ESPRIT EIGHTY EIGHT 
PUOLI- INTEGROIDUT JA INTEGROIDUT
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ESPRIT EIGHTY EIGHT 

 ª    Kattava ja säästöä tuova varustelu vakiona 
Dethleffsin 88. syntymäpäivän kunniaksi

 ª   Hyvät talviominaisuudet: vesijärjestelmä on 
lämmitetyn ja eristetyn Isoprotect-Plus-kaksois-
pohjarakenteen sisällä suojassa jäätymiseltä

 ª    Erinomaiset ajo-ominaisuudet Premium-matala- 
lattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta.  
Kokonaiskantavuus jopa 4,5 t

 ª  Dethleffs Naviceiveriin sisältyy navigointi, DAB+ radio-
taajuus ja ohjauspaneelin näyttö ohjaamossa

 ª Ajonhallintajärjestelmät vakiona puoli-integroidussa

PLUSSA A

Eighty-Eight on ajoneuvo täynnä aistikkuutta ja tyylikkyyttä, saa-
tavana tehtaalla varustettuna kaikella, mitä onnistuneella lomalla 
matkailuauton kanssa tarvitset.

Christian Schweizer • Jälkimarkkinointivastaava
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Matkusta mukavasti  
jokaisena vuodenaikana

Esprit-mallistossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla moderni muotokieli ja luksusluokan 
mukavuudet. Mukavuuteen kuuluvat myös erinomaiset talviominaisuudet: IsoProtect-Plus 
-kaksoispohjan ja vakiovarusteisiin kuuluvan nestekeskuslämmityksen ansiosta Esprit-mallisto  
toimii täydellisesti myös pakkassäillä. Ajoneuvon pitkän käyttöiän takaa kosteutta kestävä, 
täysin ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs Lifetime-Plus -korirakenne.
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Jäätävän edullinen erikoismalli Dethleffsin 88-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
Tason nousun huomaa jo kromilla ja nahalla viimeistellyssä ohjaamossa, jossa muka-
vuutta lisää automaattinen ilmastointi. Mutta myös asunto-osassa on selvästi parempi 
varustelutaso kuin tämän luokan autoissa yleensä.
 
Tutustu ja ihastu mallistoomme seuraavilla sivuilla! Tarkempia tietoja Eighty Eight -mallin 
houkuttelevista eduista löydät hinnastostamme ja Internetistä.
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T 7150 | Amaro

Esprit Eighty Eight 
puoli-integroidut

Esprit on kiistattomasti yksi markkinoi-
den tyylikkäimmistä puoli-integroiduista 
matkailuautoista. Kattolistojen, keittiön ja 
yläkaapistojen kauniit valot tekevät asun-
to-osasta erityisen tunnelmallisen.
 
Tilava ja mukava on myös L-istuinryhmä 
yksijalkaisella pöydällä. Ohjaamossa ja 
istuinryhmän yläpuolella sijaitsevat isot 
panoraamakattoikkunat saavat auton 
sisätilat kylpemään valossa.
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I 7150 | Skylight
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romisseja. Avara näkymä valtavasta 
panoraama-etuikkunasta vakuuttaa jo 
matkalle lähtiessä. Sade- tai pakkassää-
kään ei häiritse maisemien katselua, sillä 
tuulilasin lämmitys estää ikkunaa huurtu-
masta ja jäätymästä. Avarassa istuinryh-
mässä suuren kattoikkunan alla voit nautia 
ystävien seurasta.
 
Kulku ohjaamoon käy vaivattomasti vakio-
varusteisiin kuuluvasta kuljettajan ovesta. 

Esprit Eighty Eight 
integroidut
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VUOTEET

Lopultakin lomalle Dethleffsin Nuku hyvin -konseptiin (ks. sivu 110) kuuluu niin mukavia erillisvuoteita kuin 
saarekevuoteitakin. Näissä vuodetyypeissä erityisen käytännöllistä on se, että voit hel-
posti nousta vuoteesta herättämättä nukkuvaa vuodetoveriasi. Erillisvuoteet voi halutes-
saan saada myös korkeana versiona, mikä mahdollistaa jopa sähköpyörille tai skootterille 
riittävän korkean takatallin. Erityisesti tätä vaihtoehtoa varten kehitettyjen, tavallista 
matalampien yläkaapistojen ansiosta niin säilytystilaa kuin päätilaakin on sisällä silti yhä 
riittävästi.

Vasemmanpuoleisen vuoteen alla on säilytystila monenlaisille tavaroille. Se on valaistu  
LED-valoilla ja avattavissa sekä sisä- että ulkopuolelta

Nautinnollisia unia: integroitujen autojen 195 x 150 cm leveä vuode on haluttaessa saatavana 
myös sähkökäyttöisenä
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Täydellisen mukavaa. Kingsize-parivuoteeseen on käynti kolmelta sivulta, ja lisäksi se on mukavan matala, jotta vuoteeseen nouseminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Vuoteen molemmilla  
puolilla on korkeat vaatekaapit • 7150-2 DBM
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Esprit Eighty Eight -mallien Gourmet-keittiö on todellinen katseenvangitsija, jossa 
yhdistyvät tyylikkäät muodot ja harkitut ratkaisut – kuten esimerkiksi kahvinkeittimelle 
varattu oma tila, luonnollisesti 230 V pistorasian välittömässä läheisyydessä.

KEIT T IÖ

Herkuttelijoille

Tilavat vetolaatikot lukittuvat automaattisesti liikkeelle lähdettäessä. Liesituuletin poistaa käryt 
ajoneuvon ulkopuolelle

Käytännöllistä: Multiflex-kiskot, joihin voidaan kiinnittää koukkuja ja säilytystasoja
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Omaa rauhaa: peseytymistila on mahdollista erottaa taiteoven avulla täysin oleskelu- ja makuutiloista. Isot peilit suurentavat 
tilaa entisestään
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Virkistäydy Ison sadevesisuihkun ja tehokkaan painevesipumpun ansiosta suihkussa käynti on yhtä 
mukavaa kuin kotona. Puunsävyisiä ja kiiltäviä pintoja yhdistelevä ylellinen sisustus  
kromisine yksityiskohtineen viimeistelee kylpyhuonenautinnon.

Ylellistä! Kylpyhuonetarvikkeet, kuten mukitelineet, kuuluvat  
vakiovarustukseen
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Amaro Goa Skylight (aito nahka, lisähinta)

Master Gloss Cream

Sisustusvaihtoehdot
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Tunnelmaa luova epäsuora valaistus täydentää oleskelutilojen viihtyvyyttä. Tilavassa L-istuinryhmässä on mukava viettää iltaa ystävien seurassa tai televisiota katsellen • Goa
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Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/esprit

tai erillisessä hinnastossa

Dethleffs juhlistaa syntymäpäiväänsä Esprit Eighty Eight -erikoismallilla, jonka varustelu 
on sanalla sanoen juhlava. Juhlavuoden etupakettiin kuuluu tyylikkäästi muotoiltu taka-
valopaneeli sekä kattokaiteet. Mallissa on vakiona tehokas 140 hv moottori sekä alumiini-
vanteet, jotka täydentävät sporttisen ulkonäön. 

Valitse  
vapaasti
Valkoinen (vakioväri)
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T: Valkoinen / metallihopea T:  Hopea / metallihopea
I:  Metallihopea 

T:  Valkoinen/hiekanvaalea
I:  Hiekanvaalea 

4 vuodepaikkaa

I 7150-2

3 vuodepaikkaa

T 7150-2 EB

4 vuodepaikkaa

I 7150-2 EB

3 vuodepaikkaa

T 7150-2
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.
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INTEGROIDUT JA ALKOVIT
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 ª  Tilava panoraama u-istuinryhmä, jossa paljon 
tilaa syödä ja viettää aikaa

 ª  Mukavat erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea

 ª  Suuri, tilava kaksoispohja, jonne pääsy haluttaessa 
myös auton takaa (takaluukuissa yhdellä kädellä 
avattavat lukot)

 ª  Talvikäyttöön: lämmitetty kaksoispohja, jossa vesijär-
jestelmät suojassa pakkaselta

 ª Nestekeskuslämmitys vakiona

 ª Suuri peseytymis- ja pukeutumistila

Olen niin ihastunut Alpaan: harvasta ajoneuvosta löytyy näin 
paljon liikkumatilaa ja avaruutta tässä kokoluokassa. Alkoviin 
sijoitettujen erillisvuoteiden ansiosta Alpa kilpailee oleskeluti-
lojen mukavuudessa jopa suurien Linerien kanssa. Takaosan iso 
u-istuinryhmä hakee avaruudessaan vertaistaan.

Helge Vester • Markkinointi

A
LP

A

PLUSSA A
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Niiiiin tilava Huippusuositun Alpa-mallistomme matkailuautot on suunniteltu erityisesti kahden kesken 
matkaaville. Ne ovat niin tilavia, viihtyisiä ja mukavia, että ne muistuttavat enemmän 
loma-asuntoa kuin matkailuautoa.
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Tilaviin erillisvuoteisiin on helppo kiivetä tukevia portaita pitkin. Integroidun 7820-2-mallin 
nostovuoteisiin voit tutustua nettisivuillamme

A
LP

A
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Ikkunallinen kylpyhuone on valoisa ja ylellisen mukava   
• A 7820-2 & A 9820-2

Alpa on paljon enemmän kuin käytännöllinen, liikkuva loma-asunto – se on tehty viihty-
mistä varten. Suuressa istuinryhmässä on tilaa niin ruokailla kuin rentoutuakin, ja panoraa-
maikkunoiden ansiosta siitä on avarat näkymät joka suuntaan. Jotta voisit toteuttaa itseäsi 
myös sisustajana, on istuinryhmän vieressä tyylikäs kaapisto (paitsi A 6820-2), johon saat 
esille mieleisesi sisustusesineet.

Pienimmässäkin Alpa-mallissa on todella tilava istuinryhmä ja muutenkin hulppeasti tilaa • A 6820-2 | Virginia-tammi | 
WelshWhite | Goa

Maailman mukavin  
liikkuva loma-asunto
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Aikaa rentoutua ja nauttia. Avarassa istuinryhmässä on mukava katsella televisiota, nauttia lasi viiniä kahden kesken tai kestitä vieraita • A 7820-2 | Welsh White | Skylight-kattoikkuna (lisävaruste)

A
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Uusin
päästöluokka

EURO  
VI D

IVECO-mallit

Uusin
päästöluokka

EURO  
6d temp

Fiat-mallit

Lisätietoja yhdellä klikkauksella sivuilla:  
www.dethleffs.fi/alpa

tai erillisessä hinnastossa

Valitse  
vapaasti
Valkoinen (vakioväri)
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A: Metallihopea | Grand Alpa A 7820 (Fiat) I: Metallihopea | Grand Alpa I 7820 (Fiat)A:  Metallihopea | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)

4 vuodepaikkaa

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 vuodepaikkaa

Grand Alpa A 7820-2

4 vuodepaikkaa

Grand Alpa I 7820-2

4 vuodepaikkaa

Alpa A 6820-2

Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.
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PERHE  
& YSTÄVÄT
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Lisää Dethleffsin tapahtumarik-
kaasta 89-vuotisesta historiasta 
monien mielenkiintoisten kuvien 
kera voit lukea Internet-sivuiltamme 
www.dethleffs.fi

Perhe  
mukana

PERHE & YSTÄVÄT

Matkailuvaunun keksijä Arist Dethleffs oli 
mies, jolle perhe oli kaikki kaikessa. Hän 
halusi olla lähellä perhettään myös silloin, 
kun lähti työmatkoille. Niinpä hän kehitti 
”liikkuvan kodin”, jolla koko perhe saattoi 
matkustaa yhdessä, ja joka oli juuri heidän 
toiveidensa ja tarpeidensa mukainen: 
Vaunu toimi jopa hänen vaimonsa Fridelin 
ateljeena. 

Jo 89 vuoden ajan olemme kehitelleet 
Arist Dethleffsin uraauurtavaa ideaa 
edelleen. Pitäen tärkeimmän asian aina 
kirkkaana mielessä: perheet ja perhei-
den tarpeet.
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Sanoista
tekoihin

Hyvä ystävä auttaa myös hädässä. Ja 
automatkaajat auttavat toisiaan aina kun 
mahdollista. Siksi myös Dethleffs tukee 
projekteja, joilla autetaan vähävaraisia 
perheitä vaikkapa mahdollistamalla heille 
maksuttoman vaunuloman leirintäalueella.

Tule mukaan auttamaan! Lahjoitusten 
avulla voimme auttaa taas uusia apua 
tarvitsevia perheitä.

Vihdoin loma: Mahdollistam-

me vähävaraisille perheille 

leiriloman

Joulupukki vierailee joka  vuosi lastenkodeissa …

... ja sairaalojen lastenosastoilla saaden lasten silmät loistamaan

PERHE & YSTÄVÄT

www.dethleffs-hilft-kindern.de
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Perheen ystävä

Nostovuoteen avulla lisävuodepaikkoja käden käänteessä 
(puoli-integroidut Trend- ja Pulse-mallit sekä kaikki integroi-
dut mallit)

Lapsille turvallinen: Isofix-kiinnitys lastenistuimille saata-
villa suureen osaan malleista

PERHE & YSTÄVÄT

Jotta loma-aika olisi sinulle ja perheellesi vuoden parasta aikaa, saat meiltä matkailu- 
autoosi monia käytännöllisiä varusteita aina tarpeesi mukaan.

Kaikissa menosuuntaan olevissa matkustajapaikoissa on  
3-pisteturvavyöt ja tukevat, henkilöautoissakin käytettävät 
niskatuet

Voit ottaa mukaasi kaiken tarvittavan, sillä isot takatallimme 
ovat todellisia tilaihmeitä
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LUOTETTAVUUTTA
& PALVELUA
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Insinööritaitoa  
Etelä-Saksasta

LUOTETTAVUUTTA

Vesiletkujen liitoskohdat
Useimpiin malleihimme keskitetysti 
sijoitetut vesiletkujen liitoskohdat voivat 
olla tosipaikan tullen korvaamattomia. 
Konsepti perustuu siihen, että vesiletkuis-
sa on liitoksia ainoastaan näissä keskite-
tyissä liitoskohdissa. Liitoskohtien välissä 
letkuissa ei ole minkäänlaisia jatkopaloja 
tai liittimiä, jotka voisivat vuotaa. Jos 
siis vesijärjestelmässä tapahtuu vuoto, 
on se helppo paikantaa ja korjata, koska 
keskitetyt liitoskohdat on sijoitettu käden 
ulottuville.
 
Vedenohjaus
Hyvin suunnitellussa vedenohjauksessa 
sadevesi ohjataan uria pitkin katolta yli 
tuulilasin ja takaseinän. 

Sadevesi ohjataan uria pitkin katolta yli tuulilasin ja takaseinän Vesiletkujen liitoskohdat on sijoitettu keskitetysti käden ulottuville
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Kylmäsiltoja? Ei meillä!
Dethleffsin seinä-, katto- ja lattiarakenteet 
on yhdistetty toisiinsa ilman läpikulkevia 
metalliprofiileja. Näin rakenteisiin ei synny 
kylmäsiltoja, jotka ilman lisäeristystä voi-
sivat johtaa kondenssiveden syntymiseen 
ja tarpeettomaan lämmönhukkaan.
 
Vääntöjäykkä kori kiitos  
tappiliitostekniikan
Jotta korista tulee ehdottoman vääntö-
jäykkä, liitämme sivuseinät pohjalevyyn 
sormenpaksuisilla polyuretaanitapeilla ja 
näin kovimmassakin rasituksessa syntyvät 
murtovoimat saadaan eliminoitua täydel-
lisesti.

Korirakenteessa ei kylmäsiltoja  Rakennetta tukevoittava tappiliitos
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Aina vierailun arvoinen!

im Allgäu

Dethleffs-matkailuajoneuvon ostaja saa loppuun asti suunnitellun ja korkealaatuisen ajo-
neuvon. Tehtaamme Etelä-Saksan Isnyssä on yksi Euroopan uudenaikaisimmista tehtaista 
koko Euroopassa.  Dethleffs on tunnettu saksalaisesta laadustaan jo melkein 90 vuoden 
ajan. Pitkäaikainen kokemus matkailuajoneuvojen valmistuksesta, nykyaikaiset valmistus-
menetelmät ja asiakaslähtöinen ajoneuvojen suunnittelu ovat ainutlaatuinen yhdistelmä 
toimialallamme. 

Aina voi parantaa!
LUOTETTAVUUTTA
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Tule käymää meillä! Tehdaskierroksilla voit itse kokea huippunykyaikaisen matkailuajoneuvotuotannon. Tehdaskierrokselle voit ilmoittautua osoitteessa www.dethleffs.de/werksbesichtigung
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Dethleffs käyttää kaikissa kiinteissä vuoteissa kosteutta hylkiviä 7-vyöhykkeisiä patjoja. 
Patjojen materiaalina on Sveitsissä kehitetty, innovatiivinen tekninen materiaali, jolla on 
monia ainutlaatuisen hyviä ominaisuuksia. Yhdessä ergonomisen puusälepohjan kanssa 
patjamme takaavat täydellisen nukkumismukavuuden koko yöksi – vuoden ympäri!

Nuku  
kuin kotonasi

LUOTETTAVUUTTA

Hyvät yöunet tekevät lomastasi täydellisen Osoitteesta www.dethleffs.fi/etujasinulle löydät lisätietoja Dethleffs-ajoneuvojen  
ominaisuuksista
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Ergonomisesti  
muotoillut istuimet

Yhtäjaksoinen intensiivinen ajaminen rasittaa selkää. Ergonomisesti muotoiltu vartaloa 
parhaalla mahdollisella tavalla tukeva istuin on tärkeä varuste. Dethleffsin kaikissa mat-
kailuautoissa on ohjaamossa vakiona korkealaatuiset ergonomisesti muotoillut pilotti- 
istuimet (Trend-malleissa lisävaruste).

LUOTETTAVUUTTA

Integroidut mallit on varustettu korkealaatuisilla pilotti-istuimilla, joiden kolmipisteturvavyöt  
istuvat aina optimaalisesti

T- ja A-malleissa muotoillut pilotti-istuimet (Trend-malleissa lisävaruste), joissa on erityisen 
hyvä istua. Myös ohjaamon istuimet on verhoiltu asunto-osan tekstiilillä LU
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Turvallisuus  
ennen kaikkea!

LUOTETTAVUUTTA

 Dethleffs on jo yli 23 vuoden ajan järjestänyt säännöllisesti toukokuun lopussa ajokoulutusta 
niin aloittelijoille kuin eksperteillekin

Kiinnittäkää turvavyöt. Kiinnityslenkkien ja pehmeän makuupaikan ansiosta myös lemmikit 
matkustavat mukavasti ja turvallisesti
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Dethleffsin kyydissä lähdet matkaan 
turvallisin mielin. Hyvän varustelun ja mo-
nien teknisten hienouksien ansiosta – mm. 
ESP vakiona – Dethleffsin matkailuajoneu-
vot ovat todellakin turvallisia. 

 Turvallisuus vakiona: Dethleffsin matkailuautoissa ihmishenkiä säästävä ajonvakautusjärjestelmä „Setup for Camping Cars“ kuuluu jo  
vakiovarustukseen LU
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Turvallista matkaa
perheesi ystävän kanssa

Uusi ESP (elektroninen ajonvakautusjär-
jestelmä) ”Setup for Camping Cars” 
ESP kuuluu edistyneeseen elektroniseen 
järjestelmään ajoneuvon vakautukses-
sa. Se valvoo jatkuvasti ajoa (suuntaa ja 
pyörien liikettä) ja jarruttaa tarvittaessa 
yksittäisiä pyöriä tai vähentää nopeutta 
tehonrajoituksella. ESP ”Setup for Camping 
Cars” on suunniteltu erityisesti matkai-
luautoille. Järjestelmä ottaa huomioon 
olosuhteet matkailuautossa, jonka painot 
ja painopisteet poikkeavat ammattikäytös-
sä olevista pakettiautoista. 

ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) 
Tunnistaa jarruttavan pyörän lukkiutu-
misen ja pienentää jarrutehoa niin, että 
pyörä jatkaa pyörimistä ja säilyttää kon-
taktin tiehen. 

MSR (moottorin jarrutusmomentti) 
MSR välttää tiekontaktin menettämisen 
nykivän vaihteiden vaihdon aikana. 

HBA (hydraulinen jarrutusavustin) 
HBA tukee hätäjarrutusta.

HHC (Hill Holder Control – mäkiläh-
töavustin) Hill Holder -mäkilähtöavustin 
estää ajoneuvon valumisen mäessä liik-
keelle lähdettäessä. 

Hill Descent Control 
Hill Descent Control auttaa säilyttämään  
halutun ajonopeuden mäkeä alas ajettaessa 
ilman jatkuvaa jarruttamista. Näin kuljettaja 
voi keskittyä täysin ohjaamiseen.

Turvallisesti liikkeellä erityisesti matkailuautoille suunnitellun  
ajonvakausjärjestelmän ansiosta

LUOTETTAVUUTTA
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Assistant-paketti puoli-integroiduille  
ja alkovi-malleille (lisähinta):
Sadeanturi
Sadeanturi tunnistaa kosteuden ja säätää 
tuulilasin pyyhkijän automaattisesti oikealle 
nopeudelle.

Kaista-avustin
Kaistavaroitin tunnistaa tuulilasissa olevan 
kameran ansiosta kaistan ajoneuvon edes-
sä ja varoittaa kuljettajaa tiedostamatto-
masti kaistaa vaihdettaessa.

Aktiivinen jarruavustin
Hätäjarrutusjärjestelmä, joka on suun-
niteltu estämään onnettomuuksia ja 
minimoimaan vahinkoja. Se tunnistaa 
esteet ajoneuvon edessä ja voi varoittaa 
kuljettajaa ja käynnistää omatoimisesti 
jarrutustoiminnon.

Valoavustin
Ajovaloavustin tunnistaa valo-olosuhteet 
ja kytkee ajovalot omatoimisesti päälle 
tai pois. Lisäksi se pystyy tunnistamaan 
edessä ajavat tai vastaantulevat ajoneuvot 
ja vaihtaa automaattisesti pitkistä valoista 
tavallisiin ajovaloihin.

Liikennemerkkitunnistin
Liikennemerkkitunnistin käyttää tuulilasin 
kameraa liikennemerkkien tunnistamiseen 
ja näyttämiseen näytöllä.

Kaikki mukana!
LUOTETTAVUUTTA

Kattavien avustinjärjestelmien ansiosta nautit lomasta jo ensi metreistä alkaen
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GLOBEL INE TREND T / I PULSE GLOBEBUS ESPR IT  
E IGHT Y E IGHT ALPA XL I  /  X XL A 

(PREMIUM-LUOKK A)

Luxus-talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)

YMPÄRIVUOTISEEN K ÄY TTÖÖN TALV IVARUSTEET VAKIONA*

KO
R

I

L ISÄKSI  TALVEN VARALLE:

Talvipaketti - ilmakeskuslämmitys

Luxus-talvipaketti  
(nestekeskuslämmitys)

Talvipaketti - nestekeskuslämmitys

Lisätietoja symbolien merkityksistä ja  
varustepakettien sisällöistä löydät hinnastosta

*  Varusteissa on erityisesti otettu huomioon talvikäyttö,  
eikä erillisiä talvivarustepaketteja tarvita. Vakiona neste-
keskuslämmitys ja kaksoispohjan ansiosta vesijärjestelmät 
ovat lämpöisessä tilassa jolloin myös sisätilojen lattia on 
mukavan lämmin.

Dethleffs  
Lifetime-tekniikka

LUOTETTAVUUTTA

Dethleffs Lifetime-tekniikassa kiteytyy yli 89 vuoden kokemus ja osaaminen matkailuajo-
neuvojen valmistamisesta. Lukuisat innovatiiviset ratkaisut yhdessä takaavat ajoneuvo-
jemme teknisen luotettavuuden säässä kuin säässä ja tekevät niistä myös talvimatkailuun 
sopivia. Valitessasi Dethleffs-matkailuauton saat luotettavan matkakumppanin, jonka 
pienimmätkin yksityiskohdat on tarkkaan mietitty ja toteutettu – nekin, joita et näe.
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Lifetime-Smart  
Globebus-, Trend- (T & I) ja Pulse-mallis-
toissa on kosteutta kestävä, täysin ilman 
puurakenteita toteutettu Dethleffs Life-
time-Smart -rakenne: Polyuretaanirunko 
sekä vahva lasikuitulevy alapohjassa 
suojaa rakennetta ulkoapäin.

Suojassa säällä  
kuin säällä

LUOTETTAVUUTTA

Dethleffsin monissa malleissaan käyttämä 
Lifetime-Plus-korirakenne on laatukriteeri,  
joka takaa pitkän käyttöiän autollesi. 
Tässä uudenlaisessa rakenteessa yhdisty-
vät kosteutta kestävä ja siten pitkäikäinen 
asunto-osan seinärakenne ja tietotaito 
terveellisen sisäilman puolesta: Seinissä, 
katossa ja lattiassa ei ole kylmäsiltoja eikä 
puurakenteita. Tukeva polyuretaanirunko 
takaa rakenteen jäykkyyden.
 
Vahvat lasikuitulevyt katossa ja alapohjassa  
suojaavat rakennetta ulkoapäin rakeilta, 
kivenhakkaamilta, suolavedeltä tms.

Paksu eristekerros on hyvän eristearvon 
omaavaa, vettähylkivää XPS-foam-eristettä. 
 
Vaneri rakenteen sisäpinnassa toimii 
kosteuden tasoittajana ja äänieristeenä. 
Vaneri on lyömätön askeläänien vaimen-
taja, mutta se vaimentaa hyvin myös 
ajonaikaista melua. Lisäksi se soveltuu 
hyvin käytettäväksi yhdessä lattialämmi-
tyksen kanssa.
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Talvimatkailu  
on mukavaa!

LUOTETTAVUUTTA

Talvipakettien ansiosta myös ilman kak-
soispohjaa valmistettu matkailuauto sovel-
tuu talvikäyttöön! 
 
Saatavana nestekeskuslämmityksellä
Tehokkaan Combi 6 -ilmakeskuslämmi-
tyksen sijasta voit valita autoosi neste-
keskuslämmityksen (ei Globebus, Trend 
A 5887 ja A 6977). Nestekeskuslämmitys 
takaa tasaisen ja miellyttävän lämmön, ja 
koska se toimii ilman puhallusta, soveltuu 
se hyvin myös allergikoille. Esprit-mallis-
tosta lähtien nestekeskuslämmitys kuuluu 
vakiovarustukseen. 

Me Dethleffsillä väitämme tietävämme, mitä talviolosuhteet tarkoittavat – onhan yrityk- 
semme toiminut alusta asti eli jo vuodesta 1931 alkaen Allgäun seudulla, jonne monet 
tulevat viettämään talvilomaa lumen keskelle. Ajoneuvojemme talviominaisuuksia ovat 
mm. AirPlus-ilmankiertojärjestelmä ja erityisen hyvin eristetty korirakenne. Myös ne  
matkailuautomme, joissa ei ole kaksoispohjaa, voidaan varustella täysin talvikelpoisiksi.

Lisätietoja Dethleffs-ajoneuvojen 
ominaisuuksista: 
www.dethleffs.fi/etujasinulle
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Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti syntyy 
kosteutta – matkailuautoissa erityisesti 
talvisaikaan ulkoseinien läheisyydessä kun 
ulkona on kylmä. Dethleffsin AirPlus-jär-
jestelmä mahdollistaa lämmitetyn ilman 
kierron kalusteiden ja yläkaappien takaa 
ylös kattoon, mikä ehkäisee kondessiveden  
muodostumista. Tuloksena hyvä sisäilma 
ilman homeongelmia.
 
Lainsäätäjä on antanut määräyksensä siitä,  
kuinka sisäilman liian korkeita CO2-lukemia 
tulee estää. Dethleffsin insinöörit mittaavat  
jokaisen mallin kohdalla ilmanvaihtoauk-
kojen optimaalisen määrän ja sijoituksen. 
Tämä on monimutkaisempi toteutustapa 
kuin pelkkä laskelman teko, mutta optimoi 
parhaiten sisään tulevan raittiin ilman 
ja ajoneuvoon tiivistyvän hiilidioksidin 
tasapainon.
 
Asunto-osan tekstiilit sekä seinä- ja katto-
pinnat ovat hengittäviä ja vähentävät näin 
kosteuden ja haitallisen kondenssiveden 
syntymistä. 

Terveellinen 
sisäilma

LUOTETTAVUUTTA

Hengittävät tekstiilit AirPlus-järjestelmä estää kondenssiveden muodostumista  
yläkaappien taakse

 Kaihdinverhot: suojaa ja eristää
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Lähin Dethleffs-kauppiaasi neuvoo sinua asiantuntevasti ja mielellään. Tervetuloa käymään!



Asiakkaamme arvostavat tarjoamaamme 
laadukasta palvelua myös kaupanteon 
jälkeen. Turhaan ei Dethleffsille ole 
myönnetty säännöllisesti huippuarvosanoja 
asiakaskyselyissä, varsinkin kun kyse on 
asiakastyytyväisyydestä

Aina tukenasi!
PALVELUA

Autamme sinua mielellämme valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi sopivan matkailuajoneuvon.  
Noin 330 asiantuntevaa Dethleffs-kauppiasta ympäri Eurooppaa, myös Suomessa, ovat 
valmiina vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin – ehkäpä juuri sinun toiveisiisi! Dethleffsin 
huoltoverkostoon voit aina luottaa, olipa kyse sitten vuositarkastuksista, korjauksista tai 
varaosista. Kattavan varaosavarastomme ansiosta varaosatilaukset lähtevät Saksasta kaup-
piaillemme ympäri Eurooppaa pääsääntöisesti kolmen päivän sisällä. Ja matka jatkuu taas!
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Aina ajan hermolla
PALVELUA

Nettisivuiltamme osoitteesta  
www.dethleffs.fi löydät tietoa 
Dethleffs-mallistosta ja -uutuuksista  
sekä yleistä tietoa automatkailusta.
 
Löydät meidät myös Facebookista,  
Instagramista ja YouTubesta. Sieltä  
löydät aina uusimmat kuvat ja videot  
– käy katsomassa! 
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Kiitämme yhteistyöstä ajoneuvojen sisustamisessa mukana olleita yrityksiä: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
 
Valokuvat: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Kiitos mielenkiinnostasi Dethleffs-matkailuautoja kohtaan. Premium-automallistomme  
XL i:n ja XXL A:n löydät erillisestä esitteestä. Sen sekä muita esitteitämme voit noutaa lähimmältä 
Dethleffs-kauppiaalta tai tilata Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.
 
Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheiden korjauksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on 
osittain valinnaisia tekstiilejä, somisteita sekä lisävarusteita. Tekniset tiedot, vakiovarusteet sekä 
lisävarusteiden hinnat löytyvät erillisestä hinnastosta. Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa 
todellisista väreistä.
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