
Nouse kyytiin!

Trend Edition 
www.dethleffs.fi/trend-edition
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Upea hinta. Upea varustus

Täydellinen paketti
Nauti Trend Editionin kattavista vakiovarusteista

Trend Edition – Ensiaskel Dethleffsin maailmaan

Muita vakiovarusteita:

+ LED-päiväajovalot 

+ Vakionopeuden säädin

+ Ohjaamon ilmastointilaite 

+  Sähköisesti säädettävät ja  

lämmitettävät sivupeilit 

+ Esivalmistelut radiolle 

+ Mittaristo kromikehyksillä

+ LED-valopaketti 

+ 70 cm ikkunallinen asunto-osan ovi

+  Keskuslukitus kuljettajan, apukuljettajan  

ja asunto-osan oville

+ Hyttysverkko asunto-osan ovessa 

+ Ulkovalo 12 V

+  Panoraamakattoluukku (70 cm × 50 cm)

asuintilassa

Paljon tilaa: iso ja tilava takatalli, 
molemmin puolin lastattavissa kahden 
vakiovarusteisen luukun ansiosta

Aukoton: ohjaamon pimennysverhot 
suojaavat kuumuudelta, kylmältä ja 
uteliailta katseilta

Homma hanskassa: ohjaamossa 
 nahkainen ratti ja vaihdekepin  
nuppi sekä kuljettajan ja 
 apukuljettajan turvatyynyt

Kattavasti varustettu: iso, avattava ikkuna 
ohjaamon tuulenohjaimessa

Vuoteet muuttuvat helposti 
erillisvuoteista parivuoteeksi

Miellyttävä matkustaa: mukavat pilotti-
istuimet korkeuden ja kallistuksen säädöllä

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

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheiden  
korjaamiseen pidätetään.
Tämän esitteen kuvissa on osittain lisähintaan tilattavia  
varusteita tai somisteita, jotka eivät sisälly toimitukseen.  
Painoteknillisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.
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Näin paljon Dethleffsiä on 
Trend Editionissa

Paremmin ensiaskel Dethleffsin maailmaan ei 

voisi tapahtua: kattavasti varusteltu Dethleffs 

Trend Edition toivottaa niin ensikertalaiset kuin 

hintatietoiset matkailuautoilijatkin tervetulleiksi 

Dethleffsin maailmaan. Tähän mallistoon 

olemme valinneet kolme puoli-integroitua 

pohjaratkaisua Dethleffsin myydyinpien  

mallien joukosta. Nämä älykkäästi suunnitellut 

mallit on varusteltu kauniilla sisustuksella, 

monilla mukavuuksilla ja korkealaatuisilla 

komponenteilla. Kaiken tämän, sekä 

ensiluokkaisen hinta/laatu-suhteen,  

tarjoaa tämä uusin Dethleffs-perheen jäsen. 

Tulet ihastumaan siihen!

Trend Edition – Ensiaskel Dethleffsin maailmaan

Moderni ja mukava: Trend Edition tarjoaa runsaasti tilaa rentoon oleskeluun ja  nauttimiseen 
päivällä tai illalla yhdessä perheen, ystävien tai kumppanin kanssa (T 7057 EB)

Nyt on hyvä hymyillä: tutustu uusiin maisemiin, nauti elämästä, huolettomasti. 
Trend Edition tarjoaa varmasti parhainta luotettavuutta ja vapauden liikkua,  
minne ikinä haluat

Ja mukavuuskin  
sisältyy hintaan

Myös Trend Editionissa Dethleffsin mukavuus 

alkaa jo sisälle astuttaessa: käy sisään upean 

moderniin sisätilaan 70 cm leveästä ovesta.  

Sinua odottaa muun muassa moderni keittiötila 

isolla 142 litran jääkaapilla, tilava ja mukava 

L-istuinryhmä sekä monet muut kohokohdat. 

Trend Edition – Ensiaskel Dethleffsin maailmaan

Paras varustus: Gourmet-keittiö 3-liekkisellä liedellä, tilavilla, 
hiljaisesti sulkeutuvilla Soft-Close-laatikoilla, runsaalla 
työtilalla ja suurella jääkaapilla, jossa erillinen pakastelokero

Erittäin suuri ja ihanan mukava saarekevuode, jolle pääset  
helposti kolmelta puolelta (T7057 DBM)

Wellness to Go: kaunis tilava pesu- ja pukeutumistila jossa 
erillinen suihkukaappi (T7057 DBM / T7057 EB)

Rentoa matkustamista: tilava ja erittäin mukava L-istuinryhmä 
(sivupenkki T7057 DBM ja T7057 EB -malleissa)

Ensiaskel Dethleffsin maailmaan:  
www.dethleffs.fi/trend-edition

Arvot ovat 
 elämämme.
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