
Klassista tyylikkyyttä

Pulse Classic

Lisätietoja löydät sivulta www.dethleffs.fi ja sosiaalisen median 
kanaviltamme.

www.dethleffs.fi/pulse-classic Modernit varusteet, klassinen design.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheiden  
korjaamiseen pidätetään.
Tämän esitteen kuvissa on osittain lisähintaan tilattavia  
varusteita ja somisteita, jotka eivät sisälly toimitukseen.  
Painoteknillisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
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Kotona myös  
ihanimpina hetkinä

Menestyksekkään Pulse-malliston klassinen 

versio. Ainutlaatuinen LIGHT MOMENTS 

-valaistuskonsepti yhdistettynä klassisen 

ajattomaan muotoiluun. Kattavat vakiovarusteet 

ja yhdessä tasossa oleva asuintilan lattia 

täydentävät tämän harmonisen kokonaisuuden. 

Pulse Classic tarjoaa kevytrakenteensa ansiosta 

erinomaisen kantavuuden joten mukaan mahtuu 

helposti neljä henkeä matkatavaroineen.

Pulse Classic – Modernit varusteet, klassinen design

Wellness-hetki: iso pesutila vastakkaisella suihkukaapilla takaa täydellisen  
nautinnon (kuvassa T7051 DBM / T7051 EB)

Nauti harmonisesta valaistuskonseptista ja korkealaatuisista verhoiluista (kuvassa T7051 DBM / T7051 EB)

Saavu perille, hengitä syvään ja rentoudu. Hetki, jolloin kaikki on juuri siellä missä 
pitääkin. Pulse Classic tuo tilaa nauttimiseen ja vapauteen.

Yksin tai kaksin: mukavat erillisvuoteet voidaan muuttaa  
helposti myös ihanaksi parivuoteeksi.

Paljon tunnelmaa  
ja vakuuttavat varusteet

Pulse Classic tarjoaa neljä eri pohjaratkaisua – 

kaksi saarekevuode- ja kaksi erillisvuode-

vaihtoehdoilla. Melkein 740 cm pituisissa 

malleissa on lisäksi riittävästi tilaa pesutilalle  

ja erilliselle suihkukaapille. Avarien ja 

tyylikkäiden sisätilojen lisäksi Pulse Classic  

on varustettu kattavilla vakiovarusteilla. 

Pulse Classic – Modernit varusteet, klassinen design

Gourmet-keittiö: 3-liekkisellä liedellä ja tilavilla, hiljaisesti 
sulkeutuvilla Soft-Close-laatikoilla (kuvassa T7051 DBM / T7051 EB)

Iso, erittäin mukava ja kolmelta puolelta vapaa saarekevuode, 
täyttää kaikki toiveet.

Pulse Classic -vakiovarusteiden kohokohdat

+ Valaistuskonsepti ”Light Moments” 

+ LED-päiväajovalot

+ Alumiinivanteet 16''

+ Vakionopeuden säädin

+ Automaatti-ilmastointi ohjaamossa

+ Apukuljettajan turvatyyny

+ Ohjaamon kaihdinverhot

+  Sähköisesti säädettävät ja  

lämmitettävät sivupeilit 

+  Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin  

pää nahkapäällystyksellä

+ Avattava kattoikkuna ohjaamossa

+ Asunto-osan ovi ikkunalla ja keskuslukituksella

+ Epäsuora tunnelmavalaistus

+ Asunto-osan luksuskäyttöpaneeli

+  Panoraamakattoluukku  

70 cm 𐄂 50 cm asuintilassa

+ ja paljon muuta.Ensiaskel Dethleffsin maailmaan:  
www.dethleffs.fi/pulse-classic


