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Varusteita niin kauas 
kuin silmä kantaa.

Dethleffsin GENERATION-mallisto tarjoaa yksinkertaisesti enemmän 
seuraavalla lomalla: enemmän vakiovarusteita, enemmän mukavuutta, 
paremman hintaedun. Tämä monilla herkuilla varustettu erikoismalli  
voi vaivatta ottaa mittaa hintavammista malleista – niin toiminnallisesti 
kuin optisestikin.

GENERATION ei ole pelkästään hinta-laatusuhteessa ainutkertainen:  
Dethleffsin uutta designtyyliä monitaiturissa ei niin vain matkita.  
Tutustu avainvalmiiseen matkailuvaunuun lukuisilla lisäherkuilla,  
jotka ilahduttavat niin kaksin lomailevia kuin lapsiperheitäkin.

GENERATION – vakiovarusteillaan ainutkertainen

Lisätietoja löydät sivuilta  

www.dethleffs.fi/generation ja  

sosiaalisen median kanaviltamme



Tehokas ilmakeskuslämmitys 
integroidulla 10 litran 
lämminvesivaraajalla

Alumiinivanteet korostavat 
tyylikästä ulkonäköä

Vararengas on aina mukana 
varmuuden vuoksi

Riittävästi kantavuutta, jotta 
kaikki tarpeellinen mahtuu mukaan

Leveätallaiset tukijalat huolehtivat 
riittävästä tukevuudesta

Katettu aisa on käytännöllinen ja 
hyvän näköinen

Tunnelmavalaistus luo miellyttävän 
tunnelman ajoneuvoon

Lisää etuja 
vakiona
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Näyttävä ulkodesign –  
vakiona GENERATION-malleissa.

GENERATION – vakiovarusteillaan ainutkertainen

Tämä kauniisti muotoiltu takapuskuri löytyy
muuten vain kalliimman luokan vaunuista.

Miellyttävän matala upotettu 
askelma helpottaa sekä  
lasten että aikuisten sisään-  
ja uloskäyntiä.

Sileäpeltiset valkoiset 
ulkoseinät näyttävät  
tyylikkäiltä ja ovat helposti 
hoidettavia ja pitkäikäisiä.

Mukavasta 70 cm leveästä ulko-ovesta mahtuu myös  
isommat retkeilykalusteet ja suuremmat ostokset.

Dethleffs GENERATION erottuu kilpailijoistaan 

jo ensi silmäyksellä. Moderni luksusluokan 

ulkodesign on ainutkertaista tässä hintaluokassa. 

GENERATION asettaa uusia standardeja 

myös mukavuudessa korkealaatuisilla 

kevytmetallivanteilla ja 70 cm leveällä upotetulla 

askelmalla varustetulla ulko-ovella.



Etuikkuna tuo lisää valoa 
sisätiloihin

Ylimääräinen tavaratilan 
luukku tekee lastauksesta 
vieläkin yksinkertaisempaa

Letkurikkoventtiili
katkaiseen kaasunsyötön
onnettomuustilanteessa

Kolmas lasten kerrossänky, 
jotta jokainen voi nukkua omassa 
sängyssään

7-vyöhykkeinen patja 
ilmankiertoa edistävästä 
materiaalista watergel-pinnalla 
ihanille unille

Taulutelevisio 22" ja DVD-soitin 
sekä vastaanotin mukaviin 
leffailtoihin

Lisätietoja lisävarusteista saat erillisestä 
hinnastolehtisestä.

Lisää plussaa 
 lisävarusteena
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Kaikki yhdessä: tehokas kaasulla 
toimiva ilmakeskuslämmitys 
lämmittää sisäilmaa ja 
käyttövettä samanaikaisesti.

Ergonomiset liukuvärillä 
sävytetyt luukut kohottavat 
GENERATION-vaunujen 
sisustuksen uudelle tasolle. 

Epäsuora tunnelmavalaistus tuo lisää tunnelmaa matkalle.

Sisätilat ilman mitään muttia.  
Lukuisilla vakiovarusteilla.

Usko vain näkemääsi – GENERATION-mallin 

sisätilat eivät pelkästään näytä moderneilta  

vaan tämä kaikki kuuluu aina hintaan. 

Selkeä ja monitoiminen sisätilasuunnittelu 

vakuuttaa uusilla sisustuselementeillä, 

tunnelmavalaistuksella sekä yläkaapistojen 

moderneilla liukuvärisillä kaapinovilla. 

GENERATION tuo hymyn huulillesi.

GENERATION – vakiovarusteillaan ainutkertainen

Raskaat puusävyt ovat menneisyyttä. Nykyään tunnelma on 
kevyttä ja modernia Dethleffsin uuden designtyylin ansiosta.



Huoletonta luksuslomaa
Generation-matkailuvaunulla

Kattavien GENERATION-mallien ohella olemme kehittäneet viisi 
GENERATION Scandinavia -mallia. Kaikki ympärivuotista käyttöä 
varten varusteltuja, tyylikkäitä matkailuvaunuja, jotka pistävät 
korkeintaan kilpailijat hytisemään.

Käännä nyt ja tutustu 
 talven ammattilaiseen:  

GENERATION Scandinavia

Käännä nyt ja tutustu 
all  inclusive -malliin: 

GENERATION


