
Matkailuvaunut 2021FIN





Tervetuloa

… Dethleffsin matkaan! Kuinka ihanaa onkaan lähteä matkaan! Nähdä 
uusia paikkoja, saada uusia ystäviä ja viettää aikaa perheen kanssa. 
Kiireettömästi luonnon keskellä. Dethleffs-matkailuvaunulla jokaisesta 
lomastasi tulee ainutlaatuinen elämys. Tutustu Dethleffsin vaunumalleihin 
ja koe matkailun riemu!

Tämän esitteen lisäksi saatavilla on paljon lisää tietoa, yksityiskohtia, 
kuvia ja videoita. Alla olevat kuvakkeet kertovat, mitä lisämateriaalia  
on tarjolla ja missä.

sekä ajankohtaisia teemoja sosiaalisessa mediassa:

Internetissä erillisessä hinnastossa

online-videolla

Tämän esitteen kuvissa on osittain lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon perushintaan.

näihin ajoneuvoihin voit 
tutustua myös 360 asteen 
virtuaaliesittelyssä



JUHLAVARUSTEILLA

C’JOY – 
VÄHEMMÄN 
ON ENEMMÄN

C’JOY
Vähemmän painoa, halvempi 
hinta – vaunumatkailua parhaim-
millaan. Näppärän c’joyn kanssa 
koet matkailun vapautta.

C’GO & C’GO UP
Ajanmukainen, pirteä ja aina 
valmiina lähtöön. Monista eri-
laisista pohjaratkaisuista löytyy 
jokaiselle sopiva.

SIVU 6 SIVU 16

CAMPER – 
VAUNU 
PERHEILLE

CAMPER 

Ihanteellinen matkailuvau-
nu perheille: Useita erilaisia 
kerrossänkymalleja ja paljon 
säilytystilaa.

SIVU 32

NOMAD – 
KAIKKI MITÄ 
TARVITSET

NOMAD
Tyylikäs sisustus ja kattavat 
vakiovarusteet vakuuttavat 
vaativankin matkailijan.

SIVU 42

Dethleffs  
vaunuperhe

C’GO & C’GO UP – 
A INA 
VALMIINA

AERO – 
KLASSIKON  
PALUU

SIVU 28

AERO
Skandinaavista selkeyttä ja 
ilmavuutta viidellä eri pohja-
ratkaisulla .
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PERHE  
& YSTÄVÄT

PERHEESI YSTÄVÄ
Mikä tekee Dethleffsistä  
perheesi ystävän.

PARASTA HUOLENPITOA
Luotettava ja reilu kumppani – 
myös kaupanteon jälkeen.

SIVU 66 SIVU 72

LUOTETTAVUUTTA 
& PALVELUA

SIVU 52 SIVU 62

BEDUIN SCANDINAVIA 
Tyylikästä muotoilua kaikilla 
mukavuuksilla ja lisäherkuillla.

COCO
Viihtyisää keveyttä. Avara, 
moderni, muuntautumiskykyinen 
– ja todella kevyt.

COCO – 
HÖYHENSARJAN 
MESTARI 

BEDUIN  
SCANDINAVIA – 
T YYLIÄ , T ILAA 
JA MUKAVUUTTA 
LOMALLESI
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 ª  Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: 
edullinen hankintahinta ja kattava varustelu

 ª  Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: luokkansa 
kapein – leveys vain 2,12 m

 ª  Kevyt: voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

 ª  Säänkestävä: katto sekä etu- ja takapää kestävää  
lasikuitua

 ª  Tilaa kaikelle: reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, 
jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset

Ota pyörä mukaan ja lähde Garda-järvelle – täydellinen kohde 
ulkoilmasta nauttivalle. c’joy sopii minulle erinomaisesti, koska 
pienen ja kompaktin vaunun saa vedettyä kätevästi Alppien  
yli ja Italian kapeilla kujilla – myös ”tavallisella” ajokortilla.  
Siinä ei ole mitään turhaa, mutta mukana on kuitenkin kaikki, 
mitä tarvitsen. 

Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

PLUSSA A
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OLESKELUT IL AT

Loman tuntua

Kätevää: istuinryhmä muuntuu käden käänteessä vuoteeksi • 410 QL | Portobello

Aamupala mukavassa istuinryhmässä nostaa mielialan korkealle jo heti aamusta 
ja tekee lomapäivästä onnistuneen alusta alkaen • 460 LE | Portobello
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Lomasta ei puutu mitään: c’joy tarjoaa runsaasti tilaa lomavaatteille ja kaikille muille tarvikkeille, jotka haluat ottaa mukaan lomalle. Säilytystilaa on runsaasti ja vaatekaappiin mahtuu kaikki tarvittava. 
Jopa 7 nukkumapaikan kanssa se on täydellinen perhematkailuvaunu ensikertalaisille • 480 QLK | Clipper

9

C’
JO

Y



Tämä näppärän kokoinen c’joy on täydellinen kahdestaan matkaaville. Jälkiruoan jälkeen on aika suunnata löytöretkelle kaupunkiin! • 410 QL | Portobello
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KEIT T IÖ

Kokoaan suurempi  
keittiö

c’joyssa on 81 l jääkaappi 10 l pakastelokerolla • 480 QLK | Clipper  
(420 QSH: 142 l jääkaappi 10 l pakastelokerolla)

Kompakti ja käytännöllinen keittiö, jossa 3-liekkinen kaasuliesi, allas ruostumatonta terästä ja reilusti  
säilytystilaa • 420 QSH | Portobello
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VUOTEET

Lepää ja rentoudu

Takapään kerrosvuoteeseen on lisävarusteena saatavana kolmas sänky  
• 480 QLK | Clipper

Kuinka ihanaa onkaan herätä levänneenä uuteen päivään! Erillisvuoteet voidaan helposti yhdistää leveäksi  
parivuoteeksi • 460 LE | Portobello
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PESUTIL AT

Virkistävää

Oma kylpyhuone tuo mukavuutta matkailuun. c’joyn näppärässä kylpyhuoneessa valmistaudut raikkaana uuteen 
lomapäivään • 460 LE | Portobello

c’joyn tyylikäs pesuallas on ruostumatonta terästä • 410 QL | Portobello

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/cjoy

tai erillisestä hinnastosta
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Valitse  
vapaasti

Sambesi tammi

Clipper Portobello
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Kompakti, edulli-

nen ja tilaa jopa  

7 hengelle!

Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

410 QL

3 vuodepaikkaa

420 QSH

3 vuodepaikkaa

460 LE

3 vuodepaikkaa

480 QLK

7 vuodepaikkaa
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 ª  Jokaiselle jotakin: useita erilaisia pohja- 
ratkaisuja kaiken kokoisille perheille

 ª  Ilo silmälle: tyylikkäät, modernit sisätilat ja useita 
raikkaita verhoiluvaihtoehtoja

 ª  Säänkestävä: katto sekä etu- ja takapää kestävää 
lasikuitua

 ª  Kaikki mukana: reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, 
jotta saat mukaan kaiken, mitä lomallasi tarvitset

 ª  Kevyt: voidaan vetää normaalikokoisella henkilöautolla

Tavaratilat ovat minulle lomalla kaikki kaikessa. c’go vakuutti 
minut välittömästi. Lukuisat kaapit, lokerot ja laatikot varmistavat, 
ettei kukaan perheenjäsenistä joudu jättämään rakkaita peli- ja 
urheilutavaroita kotiin. Lisäksi se on tyylikäs versio liikkuvasta 
loma-asunnosta ja vielä tyylikkääseen hintaan. 

Stefanie Koller • markkinointi, intohimoinen retkeilijä

PLUSSA A
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OLESKELUT IL AT

Älä tingi  
mukavuudesta

Joustaa tilanteen mukaan: mukavasta istuinryhmästä saadaan käden käänteessä yksi ylimääräinen vuodepaikka 
• 495 QSK | Blue Lagoon

Raikkaat värit tekevät istuinryhmästä viihtyisän • 495 QSK | Green Paradise
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Tilava istuinryhmä ja paljon säilytystilaa: valittavana neljä eri verhoiluvaihtoehtoa • 495 FR | Sunshine
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Ruhtinaallisesti tilaa. Tilavat yläkaapit ja reilun kokoiset, hidastimilla varustetut vetolaatikot tekevät c’gon keittiöstä todellisen tilaihmeen • 495 FR | Sunshine



KEIT T IÖ

Ruokaa  
koko perheelle

c’gon keittiössä on 3-liekkinen kaasuliesi, pesuallas sekä tilava jääkaappi, 
jonka pakastelokerossa säilyvät jälkiruokajäätelöt ja muut herkut  
• 495 QSK | Blue Lagoon

c’gon tyylikkäässä keittiössä on runsaasti tilaa kaikille keittiötarvikkeille • 525 KR | Blue Lagoon
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VUOTEET

Hyvät näkymät  
levolle

Kaikissa c’go-pohjaratkaisuissa on paljon ikkunoita, joista on mukava katsella näky-
miä ulkona. Malleissa, joissa vuoteet on sijoitettu vaunun etuosaan, voit valita joko 
ison näköalaikkunan tai tunnelmallisen makuusopen ilman ikkunaa

c’go-mallistossa on kolme erilaista perheille suunniteltua pohjaratkai-
sua. Ja jos tarvitset vieläkin enemmän tilaa, voi kerrossängyt tilata myös 
kolmella vuoteella • 495 QSK | Blue Lagoon
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PESUTIL AT

Raikkaana  
uuteen päivään

Erillinen kylpyhuone ja avoin peseytymistila, jota suuri peili entisestään avartaa • 495 FR | Sunshine

Putipuhdasta hetkessä! Kaikkiin c’go-malleihin on saatavana lisävarusteena  
suihkuvarusteet

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/cgo

tai erillisestä hinnastosta
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Mukavan, koko ajoneuvon levyisen vuoteen voit vetää haluamallesi korkeudelle. Tikkaat helpottavat vuoteeseen 
nousua • 525 KR | Blue Lagoon

Kaikki  
sängyt ylös

C’GO UP

Vuode katoaa käden käänteessä ylös katon rajaan ja nukkumapaikka muut-
tuu helposti ja kätevästi tilavaksi istuinryhmäksi • 525 KR | Blue Lagoon

 
208 cm
Sisäkorkeus
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 Kun olet piilottanut nostovuoteen katon rajaan, c’go up herää eloon. Ja huonolla ilmalla leikit 

voivat jatkua lasten omassa tilassa vaunun etuosassa • 525 KR | Blue Lagoon

Kompakteista mitoistaan huolimatta c’go tarjoaa jopa 7 mukavaa nukkumapaikkaa:  
miellyttävät kerrosvuoteet lapsille ja mukavan nostovuoteen (200 x 140 cm) aikuisille.  
Ja jos tämä ei vielä riitä, voit taikoa vielä kaksi nukkumapaikkaa istuinryhmästä  
• 525 KR | Blue Lagoon

Tilaa 
jopa 
7 hengelle
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Valitse  
vapaasti

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

415 QL

3 vuodepaikkaa 3 vuodepaikkaa

430 QS 475 EL

3 vuodepaikkaa

475 FR

4 vuodepaikkaa

495 FR

4 vuodepaikkaa

525 KR

7 vuodepaikkaa

465 KR

6 vuodepaikkaa

565 FMK

6 vuodepaikkaa

535 QSK

6 vuodepaikkaa

495 QSK

6 vuodepaikkaa

c’go up, valkoinen kuulavasaroitu pelti
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 ª  Vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat 90 Years 
-juhlavuosivarusteet, mm. 70cm leveä ikkunal-
linen ulko-ovi, 17'' alumiinivanteet, lämminvesi 
ja paljon muuta

 ª Helppo ihastua:  muodikkaan moderni sisustus

 ª  Tarkkaan valitusta mallistosta löytyy ratkaisu joka 
tarpeeseen

 ª  Talvipaketin avulla varustelet vaunun helposti  
viileämmille keleille sopivaksi 

 ª  Katto sekä etu- ja takaseinä kestävää lasikuitua

PLUSSA A

Muotoilijana ihastuin heti AEROn ilmavaan muotoiluun, 
pyöristettyihin kulmiin ja raikkaan vaaleaan skandinaaviseen 
värimaailmaan. ”90 Years” -juhlapaketin ansiosta vakiovarustelu 
sisältää paljon lisävarusteita.

Monika Weber• mainonnan ja suunnittelun ammattilainen,  
suuri matkailuvaunujen ystävä
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Erillisvuoteet voidaan helposti yhdistää leveäksi parivuoteeksi • 510 ER | Skagen

Kompaktissa, vaaleasävyisessä kylpyhuoneessa on kauniita ja käytännöllisiä 
yksityiskohtia, kuten altaaseen integroitu pyyhetanko sekä kätevä peilikaappi 
• 510 ER | Skagen

Ihastu sisätilojen vaalean 
keveään ilmeeseen

Lisätietoja saatavilla osoitteesta: 
www.dethleffs.fi/aero

tai erillisestä hinnastosta
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Skandinaavisen selkeää tyyliä ja kattava juhlavarustelu taattua Dethleffs-laatua. AEROn sisustuksen voit valita kolmesta raikkaasta ja modernista vaihtoehdosta: Fyn, Skagen ja Visby • 510 ER | Skagen
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 ª  Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja  
kerrosvuodemalleja

 ª  Vakiona hyvä varustelu: laajan vakiovarustelun 
ansiosta heti valmiina matkaan 

 ª  Turvallisesti matkassa: kattavat Dethleffs- 
turvallisuusvarusteet

 ª  Tyylikäs ulkoasu: Design-takavalopaneeli yksiumpioisilla 
takavaloilla viimeistelee tyylin

 ª  Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille

On vain niin romanttista, että Arist Dethleffs kehitti matkailuvaunun ollakseen aina 
yhdessä perheensä kanssa. Camperista huomaa aina heti, kuinka paljon rakkautta 
ja kokemusta siihen on käytetty. Mistään muualta et löydä niin paljon perheille 
sopivia pohjaratkaisuja. Testaamme yhden niistä joka vuosi läpikotaisin ja annam-
me palautetta työkavereillemme. Uusi muotoilu on kaiken kaikkiaan vakuuttavaa 
– niin sisältä kuin ulkoa.

Anita Lorenscheit • lehdistö- ja PR-toiminta, energiakimppu ja perheen organisaattori

PLUSSA A
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OLESKELUT IL AT

Vihdoinkin lomalla

Tilavassa U-istuinryhmässä istuvat mukavasti niin suuret kuin pienetkin lomailijat  
• 730 FKR | Galaxy

Perheesi ystävän tunnistat viihtyisästä, vaalean puun sävyisestä sisustuksesta • 560 FMK | Cloud
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Perhematkailuun: Camperissa valittavanasi on useita erilaisia perheille sopivia pohjaratkaisuja. Useimmissa malleissa kerrossänky on saatavilla myös kolmella vuoteella (lisävaruste) • 550 ESK | Mount
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Yksijalkaisen, korkeussäädettävän pöydän ansiosta istuinryhmässä on paljon jalkatilaa. Istuinryhmästä teet käden käänteessä mukavan vuoteen • 560 FMK | Cloud
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KEIT T IÖ

Helppoa ruuanlaittoa  
lomalla

Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat vetolaatikot ja apteekkarinkaappi • 550 ESK | Mount

Näppärissä vetolaatikoissa ja yläkaapeissa on tilaa kaikelle, mitä lomakodin keittiössä tarvitaan  
• 730 FKR | Galaxy
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VUOTEET

Perheesi ystävä

Mukavat erillisvuoteet on helppo yhdis-
tää leveäksi parivuoteeksi (lisävaruste) 
• 550 ESK | Mount

Suuressa poikittaisvuoteessa sisäänkäynnin luona 
on mukavasti tilaa kahdelle • 500 QSK | Galaxy

Huomio monilapsiset perheet! Saatavana lisävarusteena 
toinen kahden hengen kerrosvuode sivuistuinryhmän 
tilalle (pohjaratkaisusta riippuen) • 730 FKR | Galaxy
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PESUTIL AT

Wellness-keidas

Camperin kompaktissa kylpyhuoneessa on kaikki, mitä tarvitset valmistautuessasi uuteen lomapäivään  
• 550 ESK | Mount

Tilavan vuoteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat pesutilat: suihku ja WC
• 730 FKR | Galaxy

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/camper

tai erillisestä hinnastosta
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Galaxy Mount

Valitse  
vapaasti

Rosario kirsikkapuu

Cloud
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Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

550 ESK

6 vuodepaikkaa

460 EL

3 vuodepaikkaa

470 ER

4 vuodepaikkaa

530 FSK

6 vuodepaikkaa

560 FMK

6 vuodepaikkaa

650 FMK

6 vuodepaikkaa

730 FKR

8 vuodepaikkaa

740 RFK

7 vuodepaikkaa

470 FR

4 vuodepaikkaa

500 QSK

6 vuodepaikkaa

510 ER

4 vuodepaikkaa

540 QMK

6 vuodepaikkaa

Hopea sileä peltiValkoinen sileä pelti
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 ª   Jokaiselle jotakin: iso valikoima erilaisia  
pohjaratkaisuja pari- ja yksittäisvuoteilla

 ª  Korkeatasoinen ulkodesign: tyylikkäitä yksityis-
kohtia, kromatut kylkilistat sekä design-takava-
lopaneeli yksiumpioisilla valoilla ja kromatuilla 
vetokahvoilla

 ª  Nautinnollista: hienostunut sisustus ja tunnelmallinen 
valaistuskonsepti

 ª  Kokkaa kuin kotona: hyvin varusteltu Gourmet-keittiö 
valaistulla keittiön takaseinällä

 ª   Huoletonta lomailua: kattavat vakiovarusteet  
ympärivuotiseen lomailuun

PLUSSA A

Nomad on jo vuosien takaa tuttu ja uskollinen Dethleffs-matkakumppani. Siksi halu-
simme antaa sille uuden, entistäkin tyylikkäämmän ulkoasun. Todellinen kohokohta 
on myös uusi ja nerokas valoasiantuntijoiden suunnittelema valaistuskonsepti, joka 
nostaa viihtyisyyden aivan uudelle tasolle. Tyylitietoiset karavaanarit ihastuvat  
takuulla myös tasokkaaseen vakiovarusteluun.

Benjamin Schaden •  Caravan tuoteperhevastaava, innokas retkeilijä
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OLESKELUT IL AT

Nykyajan 
nomadielämää

Tukeva puinen liukuovi erottaa lasten ja aikuisten nukkumatilat ja asuintilan toisistaan • 730 FKR | Chromo

Tilava, koko ajoneuvon levyinen keittiö ja siihen liittyvä istuinryhmä  
luovat täydellisen asumismukavuuden • 490 BLF | Ruby
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Etuosan tilava u-istuinryhmä sopii täydellisesti mukaviin yhteisiin hetkiin, ja siitä saa tarvittaessa tehtyä myös suuren parivuoteen • 650 RQT | Chromo
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Tuoreet ainekset säilyvät isossa 142 litran jääkaapissa, ja jopa 1,5 litran vesipulloille on paikkansa tilavassa ovilokerossa. Epäsuora valaistus keittiötason alla valaisee vetolaatikostot ja luo tunnelmaa. 
Lämmin vesi kuuluu tietenkin vakiovarustukseen • 490 BLF | Ruby



KEIT T IÖ

Suuri keittiö  
näköalapaikalla

Tilava keittiö, jossa käytännöllinen apteekkarin kaappi, 142 l jääkaappi ja 3-liekkinen liesi sähkösytytyksellä 
sekä valaistu keittiön takaseinä • 490 EST | Champion

Anna elämän maistua – yhteinen aamiaishetki valoisassa istuinryhmässä  
• 490 BLF | Ruby
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VUOTEET

Ensiluokkaisia 
unia

Isoon parivuoteeseen pääsee kätevästi kolmelta sivulta ja päiväksi sitä voidaan 
lyhentää, jolloin kulkutilaa jää enemmän • 650 RQT | Chromo

85 cm leveät erillisvuoteet takaavat virkistävän levon, lisävarusteen avulla ne on helppo yhdistää myös 
parivuoteeksi • 460 EL | Chromo

48



PESUTIL AT

Tilava kylpyhuone

Kylpyhuoneessa on kaikki, mitä tarvitset valmistautuessasi uuteen päivään • 490 EST | Champion

Avoimessa pesutilassa on tilaa liikkua • 490 BLF | Ruby

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/nomad

tai erillisestä hinnastosta
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Valitse  
vapaasti

Ruby Champion Chromo

Nagano pähkinäpuu
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Hopea sileä peltiValkoinen sileä peltiValkoinen kuulavasaroitu pelti

530 DR

4 vuodepaikkaa

560 FMK

6 vuodepaikkaa

760 ER

4 vuodepaikkaa

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

460 EL

3 vuodepaikkaa

470 FR

4 vuodepaikkaa

490 BLF

3 vuodepaikkaa

490 EST

3 vuodepaikkaa

510 LE

4 vuodepaikkaa

560 RET

4 vuodepaikkaa

590 RF

4 vuodepaikkaa

650 RQT

4 vuodepaikkaa

730 FKR

8 vuodepaikkaa

740 RFK

7 vuodepaikkaa

760 DR

4 vuodepaikkaa

510 ER

4 vuodepaikkaa
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 ª  Valmiina matkaan: Matkailuvaunun  
keksijän legendaarinen vaunu vuodelta 
1956 palaa teille

 ª  Skandinaavista designia ja loft-tunnelmaa: 
yläkaappien puiset vetimet ja huopaa jäljitte-
levät pintamateriaalit

 ª  Huippuvarusteltu keittiö vakiona: 
Liesi-uuni-yhdistelmässä on kaasuliesi ja uuni 
samassa

 ª  Pysyy lämpimänä pakkasillakin:  
Vakiovarusteluun kuuluva nestekeskuslämmitys ja 
nestekiertoinen lattialämmitys pitävät huolen siitä, 
että koko vaunu pysyy miellyttävän lämpimänä

 ª  Täydellisesti varusteltu: Beduin Scandinavia tarkoittaa 
viiden tähden matkailua ympäri vuoden

PLUSSA A

Kun suunnittelimme tätä matkailuvaunua, päätimme tehdä siitä viimeistä  
piirtoa myöten tyylikkään. Lopputuloksena on täydellisen elegantti, loft-henkinen 
tilaihme, jonka mukavuus ja varustelu vakuuttavat jokaisena vuodenaikana.  
Beduin Scandinaviaa voin suositella erityisen lämpimästi myös talvimatkailijoille.

Richard Angerer • Caravan-tuotevastaava, ehdoton karavaanari
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OLESKELUT IL AT

Matkaile ja asu  
tyylikkäästi

Tyylikäs istuinryhmä ja epäsuora valaistus tekevät oleskelutilasta erityisen viihtyisän • 690 BQT | Tarragona

Upotetut ikkunat (lisävaruste) pitävät kylmän ulkona myös pakkasella
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Hyvin suunniteltu valaistus korostaa kiiltävien ja mattapintaisten materiaalien tyylikästä yhdistelmää. Tilava, laadukkaasti verhoiltu U-istuinryhmä kutsuu viihtymään •590 RK | Amposta

55

B
ED

U
IN

 S



Tämä keittiö täyttää kaikki toiveesi: Apteekkarinkaappi, 175 l jääkaappi 31 l pakastelokerolla ja paljon tilaa kaikelle, 
mitä kulinaristi keittiössään tarvitsee • 740 BFK | Amposta

Keittiö kaikilla  
herkuilla

KEITT IÖ

Vaunun etuosaan sijoitettu keittiö on ruhtinaallisen kokoinen  
• 670 BET | Tarragona
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Ensin torille ja sitten kokkaamaan. Valaistulla takaseinällä ja liesi-uuni-yhdistelmällä varustetussa 
keittiössä laitat ruokaa kuin ammattilainen • 650 RE | Amposta

Tilavassa istuinryhmässä vaunun keskellä on tukeva, yksijalkainen korkeussäädettävä pöytä. 
Vastapäinen istuinpenkki tarjoaa lisää istumatilaa. Ja sitten vain herkutellaan! 
• 740 BFK | Amposta
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VUOTEET

Pilvenpehmeitä  
unia

Mukavat erillisvuoteet takaavat virkistävän levon. Makuutilan takana on suuri,  
koko vaunun levyinen kylpyhuone • 670 BET | Tarragona

Beduin Scandinavian tilavassa vuoteessa on mukava lekotella • 690 BQT | Tarragona
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PESUTIL AT

Kokonaisvaltaista  
hyvinvointia

Tilavassa, koko ajoneuvon levyisessä suihkulla varustetussa kylpyhuoneessa päivä alkaa mukavasti 
• 690 BQT | Tarragona

Suihkuun menossa? Seinälle taittuva pesuallas  
tuo lisätilaa • 740 BFK | Badalona

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/beduin-scandinavia

tai erillisestä hinnastosta
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Valitse  
vapaasti

Amposta Badalona Tarragona

Amberes tammi
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Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

540 QMK

6 vuodepaikkaa 6 vuodepaikkaa

590 RK 650 RE

4 vuodepaikkaa

650 RFK

7 vuodepaikkaa

740 BFK

7 vuodepaikkaa

690 BQT

4 vuodepaikkaa

670 BET

3 vuodepaikkaa

Valkoinen sileä pelti Hopea sileä pelti
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Ihastuttavan  
kevyt. 
Coco LOUNGE.

Pidän spontaanista ja mutkattomasta matkai-
lusta, jonka vuoksi pieni ja kevyt COCO sopii 
minulle täydellisesti. Raikkaat värit ja selkeät 
linjat, joustavat muuntelumahdollisuudet ja  
tyylikäs design tekevät COCOsta loman lem-
pipaikan.

Alexander Huber • Caravan-tuotevastaava,  
ehdoton Coco-fani

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/coco

tai erillisestä hinnastosta
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Ensiluokkaista keveyttä: Dethleffs Coco, jonka paino on vaivaiset 
777 kg, tekee lomailusta ihanan kevyttä. Sitä kehittäessämme 
yhdistimme matkailuvaunuosaamisemme tehokkaimmat ratkaisut. 
Lopputuloksena on aivan uudenlainen, ennennäkemätön rakenne-
ratkaisu, joka perustuu kori-, pohja- ja seinärakenteiden täydelliseen 
yhteispeliin. Coco – kevyesti matkaan!
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cocooning + comely = 

Ihanan erilainen

Syö, rentoudu tai nuku? Monipuolinen lounge muuttuu muutamalla käden liik-
keellä elokuvateatteriksi, sohvaksi tai makuupaikaksi • Lounge | Waterfall

Lisävarusteena saatavana suuri aurinko-
katos ja käytännöllinen helmapeite

kääriytyä, tehdä 
olonsa mukavaksi suloinen, kaunis, 

sievä, viehättävä
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Selkeälinjaisempi, raikkaampi, muunneltavampi – Coco ei olekaan aivan tavallinen matkailuvaunu • Lounge | Waterfall
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PERHE  
& YSTÄVÄT
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PERHE & YSTÄVÄT

Perhe mukana
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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 90 vuoden ajan olemme kehitelleet 
Arist Dethleffsin uraauurtavaa ideaa 
edelleen. Pitäen tärkeimmän asian aina 
kirkkaana mielessä: Perheet ja perhei-
den erilaiset tarpeet. Olipa kyseessä 
sitten kaksin matkustava pari, nuori perhe 
tai maailmanmatkaaja: 59 eri pohjaratkai-
summe joukosta jokainen löytää itselleen 
varmasti sen oikean.

Dethleffsin 90-vuotista taipaletta 
juhlimme monin eri yllätyksin 
www.dethleffs.fi
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Vihdoin loma: Mahdollistamme 

vähävaraisille perheille leiriloman

Sanoista tekoihin
PERHE & YSTÄVÄT

Hyvä ystävä auttaa myös hädässä. Ja 
karavaanariperheessä autetaan kaikessa 
mahdollisuuksien mukaan. Sen vuoksi 
tuemme projekteja, jotka auttavat vä-
hävaraisia perheitä. Esimerkiksi pienellä 
irtiotolla arjesta, jolloin perheet voivat 
nauttia maksuttomasta leirilomasta.

Pienelläkin lahjoituksella tuet työtämme 
vähävaraisten perheiden hyväksi.

www.dethleffs.de/ 
dethleffs-family-stiftung
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Joulupukki vierailee joka vuosi  lastenkodeissa …

... ja sairaaloiden lastenosastoilla saaden lasten silmät säteilemään
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LUOTETTAVUUTTA
& PALVELUA
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Mukavuudesta  
tinkimättä

LUOTETTAVUUTTA

Internet-sivuiltamme löydät lisätietoja Dethleffsin Nuku hyvin -konseptista.  
Kurkkaa osoitteeseen: www.dethleffs.fi/nukuhyvin

Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista

Pilvenpehmeitä unia: vuoteissa on joustosälepohjat ja laadukkaat 7-vyöhykkeiset patjat

Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti, muodostuu kosteutta – matkailuvaunussa ennen kaik-
kea ulkoseiniin, kun sää on hyvin kylmä. AirPlus-ilmankiertojärjestelmä kierrättää ilmaa 
yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista. Tuloksena raikas 
sisäilma ilman kosteusvaurioita. 

Dethleffsin pyörillä liikkuvassa kodissa asut yhtä mukavasti kuin omassa kodissasi. 
Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti takaa virkistävät yöunet.
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Lisätietoja vaunujemme talviominaisuuksista löydät  
osoitteesta: www.dethleffs.fi/talviominaisuudet

Talvikäyttöön soveltuva:  Ulkolämpötilan ollessa 0 °C on 
sisätilan lämpötila mahdollista pitää 20 °C:ssa. 

Talvenkestävä: –15 asteeseen jäähdytetyn ajoneuvon täytyy  
lämmetä neljässä tunnissa +20 asteeseen.

Allgäun talvet ovat ankaria – meillä on niistä kokemusta jo vuodesta 1931 asti. Ja koska 
täällä on vielä kunnon talvia, olemme hyvin perillä siitä, millaisia varusteita talvimat-
kailussa tarvitaan. Jokainen Camper, Nomad ja Beduin-vaunu on jo vakiovarusteltuna 
talvikelpoinen eikä erityisiä talvipaketteja tarvita. Näissä mallistoissa vakiovarustukseen 
kuuluu lattialämmitys ja 250-leveissä vaunuissa myös nestekeskuslämmitys. Nauti 
lomailusta myös kylminä pakkasöinä!

Loma-asunto aivan rinteiden vieressä, ja sisällä on yhtä lämmintä ja mukavaa kuin kotona

Turvallista talvimatkailua Dethleffsin talvimatkailuun varustellulla matkailuvaunulla

Säällä kuin säällä
LUOTETTAVUUTTA
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Turvallisuus  
ennen kaikkea!

LUOTETTAVUUTTA

Sinun turvallisuutesi on meille tärkeää. Siksi käytämme ajoneuvoissam-
me tunnettujen merkkivalmistajien luotettavia komponentteja. Niinpä 
kaikkien matkailuvaunujemme kanssa on mahdollista ajaa jopa 100 km / h 
nopeutta. 

Lisävarusteena saatavaan turvallisuuspaketiin sisältyy ajonvakautusjärjestelmä,  
letkurikkoventtiili sekä palovaroitin

Automaattisesti säätyvät jarrut optimoivat jarrutuksen

Jopa 5 metriä lyhyempi jarrutusmatka
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Aina vierailun arvoinen!

im Allgäu

Tule, näe  
ja koe

LUOTETTAVUUTTA

Dethleffs on yksi Euroopan suurimmista matkailuajoneuvojen valmistajista

Motivoituneet työntekijät, laadukkaat materiaalit ja jatkuva laaduntark-
kailu takaavat, että ajoneuvostasi on iloa pitkään

Ihastuttavassa Allgäussa sinulla on mahdollisuus käydä katsomassa, mistä pyörillä liikku-
va kotisi on lähtöisin. Täällä käsityöläisyydellä on pitkät perinteet, joten ei ole ihme, että 
matkailuvaunu syntyi juuri Isnyssä. Jo 90 vuoden ajan olemme pitäneet erityisen tärkeänä 
sitä, että valmistamamme ajoneuvot ovat luotettavaa laatua. Laadukkaat komponentit sekä 
jatkuva laaduntarkkailu takaavat, että kun ostat matkailuajoneuvon ”Made im Allgäu”,  
se palvelee sinua pitkään ja uskollisesti. 
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Rehti ja  
luotettava

PALVELUA

Lähin Dethleffs-kauppiaasi neuvoo sinua asiantuntevasti ja mielellään. Tervetuloa käymään!

Olemme hyvin ylpeitä ”Fairness”-palkin-
nosta, joka meille myönnettiin kolmatta 
kertaa peräkkäin, sekä monista muista 
asiakkaidemme arvioihin perustuvista 
palkinnoista. Ne ovat osoitus siitä, että 
Dethleffsin asiakkaat tuntevat olevansa 
kaupanteon jälkeenkin hyvissä käsissä. 

Kiitos siitä!
Mutta mitä ”fairness”, eli rehtiys ja reiluus, 
oikeastaan merkitsee? Voit aina luottaa 
meihin ja yhteistyökumppaneihimme,  
eli Dethleffsin jälleenmyynti- ja huoltover-
kostoon, jossa on yhteensä noin 330  
jäsentä. Jos satut tarvitsemaan varaosia, 
ne lähtevät tehtaaltamme keskimäärin 
kolme päivän sisällä. Ja matka jatkuu taas!
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Aina tukenasi!
PALVELUA

Instagramissa voit seurata jännittäviä 
matkapäivityksiä, käydä tutustumassa 
uuteen mallistoomme ja virittäytyä lo-
matunnelmaan. Facebook-ryhmässämme 
saat ajankohtaista tietoa Dethleffsistä sekä 
uutisia Dethleffs-perheestä ja voit osallistua 
jännittäviin kilpailuihin. 
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Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuvaunujamme kohtaan. Muita esitteitämme voit noutaa  
lähimmältä Dethleffs-kauppiaalta tai tilata Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain valinnaisia 
tekstiilejä, somisteita sekä lisävarusteita. Tekniset tiedot, vakiovarusteet sekä lisävarusteiden hinnat 
löytyvät erillisestä hinnastosta. Painoteknisistä syistä kuvien värit saattavat poiketa todellisista väreistä.

 
 

Kiitämme yhteistyöstä vaunujen sisustamisessa mukana olleita yrityksiä: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

Kuvat: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock
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