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Tervetuloa matkaan  
perheesi ystävän kanssa

Tämän esitteen lisäksi saatavilla on paljon lisää tietoa, kuvia ja videoita. 
Alla olevat kuvakkeet kertovat 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. Dethleffs on aina luotettava  
ja reilu kumppani – olemme saaneet saksalaisen ”Fairness”-palkinnon  
jo kolmena peräkkäisenä vuonna: 2017, 2018 ja 2019.

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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MATK AILUAUTOT

TREND –  
TUHATTAITURI
Reipas ja sporttinen, sopii 
loistavasti myös perheille.

GLOBEBUS –  
KOMPAKTI & NÄPPÄRÄ
Toimii yhtä hyvin kaupunkien 
kapeilla kujilla kuin mutkaisilla 
vuoristoteilläkin.

PULSE –  
HYVÄSTI ARKI, LOMA VOI ALKAA
Tunnelmallisen valaistuskonseptin 
ja suurien tavaratilojen ansiosta 
nautit lomasta hyvällä sykkeellä.

PULSE CLASSIC 90 –  
ASKELEEN EDELLÄ
Pulsen tutut ominaisuudet 
yhdistettynä kattavaan juhla-
vuosivarusteluun.

SIVU 16 SIVU 38 SIVU 50 SIVU 62

Dethleffs  
autoperhe

JUST 90 –  
ALOITTELIJOILLE JA KONKAREILLE
Just all you need: Kaikki, mitä 
tarvitset leppoisaan lomailuun, 
on valmiiksi mukana. 

SIVU 6

JUHLAMALLIJUHLAMALLI
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XXL A – 
365 PÄIVÄÄ LUKSUSTA
XXL-alkovimalli tarjoaa  
ylellisen varustelun ja paljon 
omaa tilaa.

GLOBELINE –  
MUKAVUUTTA & TURVALLISUUTTA 
Loistavat ajo-ominaisuudet 
huippumodernien Mercedes- 
ajoavustinjärjestelmien ansiosta.

ALPA –  
LOMA-ASUNTO KAHDELLE
Erityisen tilava matkailuauto  
kahden kesken matkaaville.

SIVU 66 SIVU 84 SIVU 106

ESPRIT –  
YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
Espritissä yhdistyvät moderni  
muotoilu ja luksusluokan 
varusteet.

SIVU 74 SIVU 94

K AKSOISPOHJALLA VARUSTETUT MATK AILUAUTOT VA ATIVI IN OLOSUHTEISI IN

XL I EDITION 90 –  
SIIRRY LUKSUSLUOKKAAN
Kattava juhlavuoden 
varustelupaketti ”Edition 90” 
täyttää kaikki toiveet.

JUHLAMALLI

PERHEESI YSTÄVÄ 
Mikä tekee Dethleffsistä 
perheesi ystävän.

SIVU 118

PARASTA HUOLENPITOA
Luotettava ja reilu kumppani – 
myös kaupanteon jälkeen.

SIVU 124

90 VUOTTA DETHLEFFS
Alan pioneeri ja keksijä 
viettää juhlavuottaan.

SIVU 120
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PUOLI- INTEGROIDUT
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 ª  Upea ”Ready to Go” -varustelupaketti 

 ª  Kaikkiin puoli-integroituihin malleihin saa  
lisävarusteena nostovuoteen

 ª  Istuinryhmässä ja makuutilassa LED-valaisimet  
ja USB-pistorasiat

 ª Katto sekä etu- ja takapää lasikuitua

 ª  70 cm leveä ikkunallinen ulko-ovi keskuslukituksella

 ª  Uusi, dynaamisesti muotoiltu ohjaamo kattoikkunalla

 ª  Raikas ja moderni muotokieli

PLUSSA A

Aloita uusi elämä Dethleffsin kanssa! Just 90 tarjoaa kaiken,  
mitä tarvitset mutkattomaan matkailuun. Lähde matkaan ja  
koe camping-loman parhaat puolet! 

Christian Herrmann • Markkinointi
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OLESKELUT IL AT

Just all you need

Yksinkertaisesti kaunista: vetimettömät yläkaapit puusomistein, paljon vaaleaa puunsävyä ja valkoiset pöytätasot 
• T 7052 DBL | Rosario kirsikkapuu | Metropolitan

Kaunis katsoa – ja mukana on kaikki, mitä tarvitset huolettomaan lomai-
luun. Vakiona myös suuri 142 l jääkaappi
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Moderni ja mukava: Juhlamallin sisustuksessa on käytetty harmaan eri sävyjä. Istuinryhmän ja makuutilan LED-valot huolehtivat miellyttävästä valaistuksesta ja tunnelmasta  
• T 7052 DBL | Rosario kirsikkapuu | Metropolitan
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Mitä hyvää tänään syödään? Pienessä, mutta hienossa keittiössä on otettu huomioon kaikki tärkeä • T 7052 EB | Rosario kirsikkapuu | Metropolitan



Keittiön tilavissa kaapeissa on runsaasti tilaa niin padoille kuin pannuillekin  
• T 7052 DBL | Rosario kirsikkapuu | Metropolitan

Täällä tehdään yksinkertaisesti hyvää ruokaa. 2-liekkisessä liedessä on  
kätevä saranoitu kansi ja sähköinen sytytys

KEIT T IÖ

Yksinkertaisesti  
herkullista
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Mukavaa ja käytännöllistä: leveään vuoteeseen on käynti kolmelta sivulta • T 7052 DBL

Lepää ja loikoile leveämmin: Mukavat erillisvuoteet on helppo yhdistää tilavaksi 
parivuoteeksi • T 7052 EB

VUOTEET

Nuku yksinkertaisesti  
hyvin
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Tilaa riittää: WC-tila ja suihkukaappi voidaan yhdistää tilavaksi kylpyhuoneeksi • T 7052 DBL

PESUTIL AT

Yksinkertaisesti hyvä  
alku päivälle 

Valoisassa ja modernissa pesutilassa on käytännöllinen sivusuun-
taan liukuva peili ja paljon säilytystilaa • T 7052 EB
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Valitse  
vapaasti

Koe Just 90 vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä! Skannaa 
koodi tai katso: www.dethleffs.fi/
just90-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/just90  
tai erillisestä hinnastosta

Rosario kirsikka

Metropolitan
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

5 vuodepaikkaa

T 6812 EB

5 vuodepaikkaa

T 7052 DBM

5 vuodepaikkaa

T 7052 DBL

5 vuodepaikkaa

T 7052 EB

5 vuodepaikkaa

T 7052 EBL

5 vuodepaikkaa

T 6752 DBL

Valkoinen (vakioväri)
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PUOLI- INTEGROIDUT JA INTEGROIDUT
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 ª  Erinomainen hinta/laatu-suhde

 ª  Tilava takatavaratila (mallista riippuen 
takatalliin mahtuvat jopa sähköpyörät)

 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-askel-
ma

 ª Moderni ja raikas kylpyhuone

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

 ª Harmoninen valaistuskonsepti Light Moments (lisävaruste)

PLUSSA A

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.

Julia Kugler • Myynti- ja markkinointi, ulkoilmaihminen
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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.

T 7057 DBL | Virginia-tammi | Torcello

Trend 
puoli-integroidut
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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!

I 7057 EB | Virginia-tammi | Torcello

Trend 
integroidut
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OLESKELUT IL AT

Rentoutuminen on  
trendikästä 

Mukava sivupenkki on laiskottelijan suosikkipaikka  
• I 7057 EB | Torcello

Tätä on trendikäs perheloma: rentoa leirintämatkailua sekä käytännöllisiä ja toimivia  
pohjaratkaisuja perheille
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Harmoninen valaistuskonsepti ”Light Moments” (lisähintaan) valaisee sisätilat tunnelmallisiksi • I 7057 EB | Virginia-tammi | Torcello
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Tilavassa L-istuinryhmässä on mukava viettää aikaa yhdessä
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KEIT T IÖ

Lomakokin iloksi

Hyvin varusteltu keittiö, jossa paljon säilytystilaa ja tilaa kokata • T 7057 EBL | La Rocca

Kätevää: Multiflex-kiskoihin voi kiinnittää koukkuja ja säilytystasoja 
• T 7057 EBL
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VUOTEET

Rauhallisia unia: Dethleffsin kaikissa 
vuoteissa on 15 cm paksut, hengittä-
västä materiaalista valmistetut 7-vyö-
hykkeiset patjat. Vähintään 1,95 metrin 
pituiset  erillisvuoteet voidaan yhdistää 
lisävarusteen avulla koko auton levyi-
seksi parivuoteeksi  
• T / I 7057 EBL

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

Leveään vuoteeseen on käynti kolmelta sivulta 
• T / I 7057 DBM | (lisävarusteen avulla saarekevuoteen 
korkeutta voidaan säätää manuaalisesti (DBM | DBL))

Nuku terveellisesti!
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Valoisassa ja modernissa pesutilassa on käytännöllinen  
sivusuuntaan liukuva peili ja paljon säilytystilaa • I 7057 EB

Tilavassa kylpyhuoneessa raikas ja moderni design yhdistyy funktionaalisuuteen • I 7057 EB | Virginia-tammi

Kokonaisvaltaista  
hyvinvointia

PESUTIL AT
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Virginia-tammi

Valitse  
vapaasti

Torcello Gresso La Rocca

Koe Trend vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/trend-ti-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/trend-ti  
tai erillisestä hinnastosta
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Valkoinen (vakioväri) Hopea metalliväri

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

4 vuodepaikkaa

T 6717 EB

3 vuodepaikkaa

T 6617 EB

4 vuodepaikkaa

T 6757 DBM

3 vuodepaikkaa

T 6557 DBM

5 vuodepaikkaa

T 7017 EB

5 vuodepaikkaa

T 7057 DBM

5 vuodepaikkaa

T 7057 DBL

5 vuodepaikkaa

T 7057 EB

5 vuodepaikkaa

T 7057 EBL

5 vuodepaikkaa

T 6757 DBL

4 vuodepaikkaa

I 6717 EB

4 vuodepaikkaa

I 6617 EB

4 vuodepaikkaa

I 6757 DBM

4 vuodepaikkaa

I 6557 DBM

4 vuodepaikkaa

I 7017 EB

5 vuodepaikkaa

I 7057 DBM

4 vuodepaikkaa

I 7057 DBL

5 vuodepaikkaa

I 7057 EB

4 vuodepaikkaa

I 7057 EBL

4 vuodepaikkaa

I 6757 DBL
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ALKOVIT
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Liikumme paljon, koska poikani harrastaa motocrossia.  
Trend-alkovilla ajohupi alkaa jo menomatkalla. Lisäksi siitä 
löytyy riittävästi tilaa koko perheelle rentoutua rasittavan 
kilpailupäivän jälkeen.

Markus Altenried • Tuotantolinjavastaava ja motocrossfani 

 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  Paikat jopa kuudelle hengelle

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

 ª Yhdessä tasossa oleva asuintilan lattia

PLUSSA A

29

TR
EN

D



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  
mahdollista 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
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OLESKELUT IL AT & KEIT T IÖ

Perheesi  
suuri ystävä

Trend A 5887 | Virginia-tammi | Gresso

L-mallisessa keittiössä on reilusti työ- ja säilytystilaa • A 7877-2 | Virginia-tammi
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Todella suuria perhelomia varten: Avarassa oleskelutilassa on suuri istuinryhmä ja tilava keittiö • La Rocca | U-istuinryhmä lisähintaan
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VUOTEET

Nukkumaan!

Mukava ja tilava: 210 cm pitkä vuode auton takaosassa • A 6977 & A 7877-2

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

O sole mio...

Avarat pesutilat ja erillinen suihku • A 7877-2

Vario-pesuhuone kääntyvällä seinällä: suihkukaappi tai wc-tila seinää kääntämällä  
• A 5887 & A 6977
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Valitse  
vapaasti

Virginia-tammi

Torcello Gresso La Rocca

Koe Trend vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/trend-a-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/trend-a  
tai erillisestä hinnastosta
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Valkoinen (vakioväri) Tilava A 7877-2: 
suuri alkovi ja kaksoispohja

6 vuodepaikkaa

A 6977

6 vuodepaikkaa

A 7877-2

6 vuodepaikkaa

A 5887
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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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 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

 ª Moderni ulkoasu

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

39

G
LO

B
EB

U
S



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.

T 6 | Rosario kirsikkapuu | Quadro
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Globebus 
puoli-integroidut

Globebus 
integroidut

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 kirsikkapuu | Atomic
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OLESKELUT IL AT

Maailmanmatkaajien  
levähdyspaikka

Pienille maailmanmatkaajille: Isofix-kiinnityksen avulla lastenistuimet on 
erityisen helppo kiinnittää turvallisesti (lisävaruste) 

Täydellinen paikka pienelle tauolle • T 6 | Rosario kirsikkapuu | Quadro
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Mukavuutta, viihtyisyyttä ja tilan tuntua • I 7 | Rosario kirsikkapuu | Atomic
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Vihdoinkin on aikaa olla kahden: kokkailla, rentoutua ja suunnitella yhteisiä retkiä • T 6 | Rosario kirsikkapuu | Quadro



KEIT T IÖ

Pieni mutta toimiva

Tukeva lisätyötaso piiloutuu näkymättömiin ja on yhdellä kädellä helposti 
esille otettavissa • kuvassa T / I 7 | Atomic

Maksimaalista mukavuutta pienissä tiloissa tuovat tilavat vetolaatikot • T / I 6
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VUOTEET

Rentoudu lomalla

Vaihtoehto parivuoteelle: erillisvuoteet, 
jotka voidaan lisävarusteena saata-
vien tyynyjen avulla yhdistää yhdeksi 
koko auton levyiseksi vuoteeksi 
(200 x 155 cm) • T / I 6 | Quadro

Integroitujen mallien tilava nostovuode tarjoaa 
150 cm leveän makuupaikan

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

Virkistävää

Nerokas pesuhuonekonsepti muodostaa pesu- ja pukeutumistilan. Tumma, kiiltävä pesuallastaso 
on erityisen tyylikäs • T / I 7

T / I 6 -mallin pesuhuoneesta löytyy kaikki tarpeellinen ja lisäksi paljon säilytystilaa  
• T 6 | Rosario kirsikkapuu
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Valitse  
vapaasti

Tätä tarkoittaa oikeasti mukava 
matkustaminen! Koe Globebus Gran 
Turismo-versiona. Skannaa koodi tai 
katso www.dethleffs.fi/globebus

Rosario kirsikkapuu

Quadro Atomic

Koe Globebus vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/globebus-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/globebus  
tai erillisestä hinnastosta
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

3 vuodepaikkaa

T 6

3 vuodepaikkaa

T 7

4 vuodepaikkaa

I 1

4 vuodepaikkaa

I 6

4 vuodepaikkaa

I 7

3 vuodepaikkaa

T 1

Gran Turismo white Gran Turismo blackValkoinen (vakioväri)
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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

 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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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. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse 
puoli-integroidut
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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- 
kokoinen nostovuode ja elastinen 3D-säle-
pohja, jonka kovuutta voidaan säätää, sekä 
korkealaatuinen hengittävästä materiaalista  
valmistettu patja.

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse 
integroidut
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OLESKELUT IL AT

Hyvästi arki.  
On aika viihtyä.

Reilun kokoisia ja toimivia säilytystiloja löytyy joka paikasta 
• T 7051 EB | Beat

”Light Moments“ -valaistuskonsepti nostaa oleskelutilan viihtyisyyden aivan uudelle tasolle luomalla  
positiivista energiaa ja kodikasta tunnelmaa. Lisää valaistuksesta voit lukea sivulta 130
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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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KEIT T IÖ

Bon appétit

Pöytä on katettu. Lieden ja pesualtaan kannet tarjoavat lisää työskentelytilaa

Nerokkaassa gourmet-keittiössä on kaikki, mitä ruoanlaittoon tarvitset, ja käytännöllisissä, 
pehmeästi sulkeutuvissa vetolaatikoissa on paljon tilaa keittiötarvikkeille • T / I 7051 EB & DBM
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Keittiö ja oleskelutila muodostavat  
yhdessä toimivan kokonaisuuden 
• I 7051 DBL & EBL
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VUOTEET

Aika levätä

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 • T / I 7051 DBM & DBL

Parivuoteen alla on mukavasti säilytystilaa. 
Kaikkien DBM- ja DBL-pohjaratkaisujen parivuoteet 
ovat korkeussäädettäviä 
• T / I 7051 DBM & DBL

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

Pesutilaihme

Pulse toteuttaa unelmasi kunnon kylpyhuoneesta. Täydellisen varustelun kruunaa 
erillinen suihkukaappi • kuvassa T / I 7051 DBM
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Valitse  
vapaasti

Tätä tarkoittaa oikeasti mukava 
matkustaminen! Koe Globebus Gran 
Turismo-versiona. Skannaa koodi tai 
katso www.dethleffs.fi/pulse

Rosario / antrasiitti

Beat Dance

Koe Pulse vauhdissa. Skannaa  
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/pulse-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/pulse  
tai erillisestä hinnastosta
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Valkoinen (vakioväri) Gran Turismo blackGran Turismo white

Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

3 vuodepaikkaa

T 6651 DBM

3 vuodepaikkaa

T 6811 EB

4 vuodepaikkaa

T 7051 DBM

4 vuodepaikkaa

T 7051 EB

4 vuodepaikkaa

T 7051 DBL

4 vuodepaikkaa

T 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

I 6811 EB

4 vuodepaikkaa

I 7051 DBM

4 vuodepaikkaa

I 7051 DBL

4 vuodepaikkaa

I 7051 EB

4 vuodepaikkaa

I 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

I 6651 DBM
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PUOLI- INTEGROIDUT
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 ª   Pakkaa huoletta: 3,5 t kokonaismassa ja paljon 
kantavuutta

 ª   Harmoninen valaistuskonsepti Light Moments 
(lisähintaan) luo viihtyisää tunnelmaa

 ª  Houkutteleva hinta-laatusuhde

 ª  Laaja ”ready to go” -vakiovarustelu

 ª   Huippumukava IsoProtect-lattia

 ª Tyylikäs juhlavuoden sisustus

Suuri, tyylikäs oleskelutila viehättää avaruudellaan ja valoisuudel-
laan, ja tekee yhdessä Light Moments -valaistuskonseptin kanssa 
kokonaisuudesta itselleni täydellisen matkakumppanin. 

Sebastian Beller • Matkailuautojen tuotepäällikkö  
ja maailmanmatkaaja

PLUSSA A
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Avara ja toimiva: Isossa keittiössä on 142 l jääkaappi ja reilusti tilaa rentoon kokkailuun 
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

”Light Moments“ -valaistuskonsepti luo myös makuutilaan turvallista  
kodikkuutta. 160 cm leveä parivuode on korkeussäädettävä  
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

Koe Pulse vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

OLESKELUT IL AT & VUOTEET

Ajatonta tyylikkyyttä ja  
viihtyisää tunnelmaa
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Seurallisuus sisältyy hintaan: Istuinryhmässä on hyvin tilaa isommallekin seurueelle. Epäsuora valaistus tekee tilasta erityisen viihtyisän • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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PUOLI- INTEGROIDUT
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 ª   Pohjaratkaisu erillisvuoteilla, pituus  
alle 7 metriä

 ª  Mercedes Benz Sprinterin premiumluokan alusta  
takaa erinomaisen ajomukavuuden

 ª Saatavana kattavat ajoavustinjärjestelmät

 ª  Lisävarusteena saatavilla Style-paketti, joka  
sisältää ohjaamon mustan ulkovärin, krominvärisen 
jäähdyttimen säleikön ja upotetut ikkunat

 ª Suuri takatalli isoille matkatavaroille

PLUSSA A

Kaksi württembergiläistä perinnemerkkiä ovat löytäneet 
jälleen toisensa: Dethleffs ja Mercedes. Globelinen lukuisten 
avustinjärjestelmien ja modernin alustan ansiosta loma alkaa  
jo menomatkalla. Sisätilojen toimivat ratkaisut ja ylellinen 
design tekevät matkustamisesta erityisen nautinnollista.

Pascal Schmutz • Myyntiedustaja
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Mukavat erillisvuoteet alle 7 m kokonaispituudesta huolimatta? Dethleffs Globelinessa tämä on mahdollista, samoin 
kuin poikkeuksellisen avaran tuntuiset sisätilat • T 6613 | La Rocca

Varusteet huippuluokkaa: 3-liekkinen liesi ja korkea jääkaappi,  
saatavana lisähintaan uuni jääkaapin päälle • T 6613 | La Rocca

OLESKELUT IL AT & VUOTEET

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

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, joten 
olet valmis tulevaisuutta silmällä pitäen. Erinomaisen lisän tuo pehmeästi vaihtava 
7G-TRONIC PLUS -automaattivaihteisto (saatavana lisähintaan).

Koe Globeline vauhdissa. Skannaa 
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/globeline-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/globeline  
tai erillisestä hinnastosta
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YMPÄRIVUOTISTA LEIRINTÄMATK AILUA
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 ª Täydellisen mukava kaikkina vuodenaikoina

 ª  Kaksoispohjan ansiosta erinomaiset  
talviominaisuudet

 ª Kaksoispohjan sisällä kätevä säilytystila

 ª Avarat sisätilat

 ª Erinomainen varustelu

 ª  Pitkä käyttöikä Lifetime-Plus -korirakenteen ansiosta

PLUSSA A
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Aivan omaa luokkaansa ovat kuitenkin 
Dethleffs-malliston aidot talvispesialistit: 
kaksoispohjalla varustetut  
matkailuautomme. Niissä on ikään kuin 
”lämmin kellari”, jossa koko vesijärjestel-
mä ja muu tärkeä tekniikka on suojassa 
jäätymiseltä.Tämän ansiosta myös oleske-
lutilan lattia pysyy pakkasillakin kotoisan 
lämpöisenä. Lisäksi kaksoispohjan sisällä 
on hyvin hyödynnettävää lisäsäilytystilaa 
isoille matkatavaroille ja urheiluvälineille, 
kuten suksille.

K AK SO ISPOH JALL A VARUSTE TUT M ATK A ILUAUTOT

Mukavaa talvimatkailua  
kaksoispohjarakenteen ansiosta

Nauti talvimatkailusta! Vinkkejä  
ja niksejä talvimatkailuun löydät 
osoitteesta: www.dethleffs.de/
winterspezialist

Ympärivuotinen leirintämatkailu kasvattaa 
jatkuvasti suosiotaan. Jotta matkailuautol-
la liikkuminen olisi nautinto myös kylmillä 
säillä, kannattaa huomioida muutamia 
seikkoja, joita olemme koonneet alla ole-
vaan nettiosoitteeseen. Erityisen tärkeää 
on talviolosuhteisiin sopiva tekniikka. 
Tästä Dethleffsillä on monivuotinen ko-
kemus, ja olemmekin kehittäneet monia 
vakuuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja, 
joilla kaikki matkailuajoneuvot voidaan 
varustella ympärivuotiseen käyttöön.

Seuraavilla sivuille esittelemme kaksois-
pohjalla varustetut talvispesialistimme: 
Alpa, Esprit, XL I Edition 90 ja XXL A.

Niin erilaisia kuin nämä ajoneuvot keske-
nään ovatkin, kaikille on yhteistä täydelli-
nen talvenkestävyys, tilavuus, huippuun-
sa hiottu laatu ja luotettavuus. Ja jotta 
ajoneuvosi arvo säilyisi pitkään, kaikissa 
malleissa on Dethleffs Lifetime-Plus- 
rakenne eli kosteutta kestävä korirakenne 
ilman puurakenteita.
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INTEGROIDUT
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PLUSSA A

Esprit täyttää niin mukavuuden kuin varusteidenkin osalta kaikki 
toiveet. Sanoisin, että se on mukavin tapa tehdä matkaa pyörien 
päällä, tasosta ja tyylistä tinkimättä.

Robert Bielesch • Yritysviestintä, talvi-ihminen 

 ª  Viihtyisyyttä ja mukavuutta skandinaaviseen 
tyyliin 

 ª  Ehdottomasti talvenkestävä: lämmitetty  
pohjarakenne ja jäätymiseltä suojatut vesiputket

 ª   Vakiona ergonomisesti muotoillut SKA- 
pilotti-istuimet (ilmajousitetut istuimet lisähintaan)

 ª  Huipputasokkaasti varusteltu keittiö vaativallekin 
kokille: tehokas liesi ja molemmilta puolilta avattava 
jääkaappi-pakastin (lisävaruste)

 ª   Tilava, huovalla päällystetty takatalli
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OLESKELUT IL AT

Lopultakin lomalle

Kätevissä säilytyslaatikoissa on paljon tarpeellista säilytystilaa 

Lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta sisätilat pysyvät mukavan lämpöisinä kaikkina vuodenaikoina
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”Light Moments” -valaistuskonsepti luo viihtyisää tunnelmaa (lisävaruste). Tilava ja erityisen mukava L-istuinryhmä kutsuu viihtymään • Rubino (aitoa nahkaa, lisähintaan)
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Tilavat vetolaatikot lukittuvat automaattisesti liikkeelle lähdettäessä. Liesituuletin (lisävaruste) poistaa tehokkaasti ruoan käryt sisältä ulkoilmaan
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KEIT T IÖ

Herkuttelijoille

Käytännöllinen ja kaunis: Valaistu keittiön takaseinä, roiskesuoja  
sivuseinällä ja kätevä maustehyllykkö

Kokkaamisen iloa: Upeasti varusteltu gourmet-keittiö kaikilla herkuilla
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VUOTEET

Lopultakin lomalle

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

Integroitujen mallien 200 x 150 cm nostovuoteet ovat huippumukavat –  
sähköinen mekanismi vakiona
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PESUTIL AT

Liikkuva luksuskylpyläsi

Korkealaatuiset materiaalit ja laadukas viimeistely tuovat myös kylpyhuoneeseen ripauksen ylellisyyttä

Tilava, nykyaikainen suihkukaappi ja epäsuora valaistus tekevät pesutilasta  
viihtyisän hyvinvointikeitaan
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Valitse  
vapaasti

Kari Nubia Rubino (aito nahka, lisähinta)

Nagano pähkinäpuu

Koe Esprit vauhdissa. Skannaa  
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/esprit-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/esprit  
tai erillisestä hinnastosta
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

4 vuodepaikkaa4 vuodepaikkaa 4 vuodepaikkaa4 vuodepaikkaa

Gran Turismo whiteValkoinen (vakioväri) Gran Turismo black

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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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  
vesijärjestelmät 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

PLUSSA A
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Avarassa istuinryhmässä on mukava katsella televisiota, nauttia lasi viiniä kahden kesken tai kestitä vieraita 
• A 7820-2 | Virginia-tammi | Skylight (lisähintaan) 

Rentoudu, nauti ja voi hyvin. Täydellisesti varusteltu onnistunutta  
lomaa varten

OLESKELUT IL AT

Maailman mukavin  
liikkuva loma-asunto
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Pienimmässäkin Alpa-mallissa on hulppeasti tilaa ja todella avara istuinryhmä • A 6820-2 | Virginia-tammi | WelshWhite | Goa
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Ylellistä: Upeassa GourmetPlus-keittiössä on suuret vetolaatikot ja erityisen tilava jääkaappi-pakastin • A 7820-2 | Virginia-tammi | Amaro



KEIT T IÖ

Viiden tähden  
keittiö pyörillä

Uudenlainen epäsuora valaistus luo kodikasta tunnelmaa  
• A 7820-2 | Virginia-tammi | Amaro (lisähintaan)

Suurista panoraamaikkunoista voit ihastella ympäröivää maisemaa myös ruokaa laittaessasi
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VUOTEET

Mukavampi kuin  
osaat unelmoida

Avarat makuutilat kutsuvat lepäämään ja rentoutumaan • I 7820-2

Alkovivuoteeseen on helppo kiivetä tukevia portaita pitkin, samoin kuin  
integroidun mallin nostovuoteisiin • A 7820-2 | Virginia-tammi | Amaro
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PESUTIL AT

Raikkaana  
uuteen päivään

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

Amaro Goa Skylight (aito nahka, lisähinta)

Virginia-tammi Master Gloss Alaska White (lisähinta)

Koe Alpa vauhdissa. Skannaa  
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/alpa-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/alpa  
tai erillisestä hinnastosta
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Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

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

Valkoinen (vakioväri) | saatavana myös A 6820-2  Metallihopea A:   Metallihopea | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)
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INTEGROIDUT
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Korkealuokkainen työnjälki sekä ripaus luksusta – juuri siinä on 
mielestäni XLi -mallien menestyksen salaisuus. Lisäksi niistä 
löytyy keskitetty ajoneuvo-osaamisemme sekä lukuisia tyylik-
käitä yksityiskohtia vaativimpaankin makuun. Olen joka kerta 
yhtä vaikuttunut ja ylpeä, kun uusi juuri valmistunut XL I tulee 
ulos tuotannosta.

Michael Kresser • Linjapäällikkö, tuotantolinja 3

 ª Leveäraiteinen AL-KO-matalalattia-alusta

 ª  Ergonomiset istuimet lisävarusteena

 ª  Tilava istuinryhmä sivuttaisen panoraama- 
ikkunan äärellä

 ª  Leveä asunto-osan ovi (70 cm) sähkötoimisella 
sulkijalla ja 2-piste lukituksella

 ª  Vakiona nestekeskuslämmitys ja  
lämmönvaihdin moottorin lämmitystä varten

 ª   Kattavat juhlavuosivarusteet, jotka sisältävät  
Edition 90 -nahkaverhoilun

 ª  Rajoitettu 90 ajoneuvon erikoiserä

PLUSSA A
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XL I on luksusluokan matkailuauto, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hulppeat 
asuintilat, tyylikkyys ja dynaamisuus. Laadukkaan leveäraiteisen matalalattia-alustan 
ansiosta ajoelämys on dynaamista ulkoasua vastaava. Niinpä ajaminen XL I:llä on 
juuri sitä, miltä se näyttääkin: sporttista, dynaamista ja aina ehdottoman turvallista. 
Etenkin mutkaisilla maanteillä tulet ihastumaan sen vakaaseen ja huojumattomaan 
kulkuun. 

90. juhlavuoden kunniaksi XL ”Edition 90“ -mallia valmistetaan vain 90 kappaletta. 
Kattava varustelupaketti, tasokas sisustus yhdessä Edition 90 – nahkaverhoilun 
kanssa sekä tyylikäs ulkoasu tekevät lähtemättömän vaikutuksen.

Luksusluokan  
juhlamalli
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Nauti avarista näkymistä sivuseinän valtavan panoraamaikkunan ansiosta. Nostovuoteen tilalle on mahdollista asentaa yläkaapistot. Runsaan säilytystilan lisäksi tämä vaihtoehto sisältää kaksi isoa  
kattoikkunaa ja niitä ympäröivän tyylikkään valonauhan • Almeria-saarni White | Edition 90 -nahkaverhoilu Neapolitan
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Tältä näyttää premium-luokka: ylellisen avariin tiloihin mahtuu isompikin seurue iltaa viettämään. Ruhtinaallinen tilan 
tuntu jatkuu myös takapään makuuhuoneessa

Ylelliset yksityiskohdat ilahduttavat jo sisään astuessa 
(mm. valaistu kädensija ja ulosvedettävä baarikaappi)

OLESKELUT IL AT

Täynnä täydellisiä  
yksityiskohtia

98



Viimeistä yksityiskohtaa myöten mietityn valaistuskonseptin tunnelmallinen, epäsuora valaistus korostaa sisätilojen ylellistä vaikutelmaa.Lisää valoa tulee oleskelutilan suuresta kattoikkunasta,  
ja tehokas ilmastointilaite pitää lämpötilan miellyttävän viileänä. Edition 90 -nahkaverhoilu on ylellisen mukava • Almeria-saarni White | Edition 90 -nahkaverhoilu Neapolitan
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Täällä nautitaan ruuan laitosta. GoumetPlus-keittiöstä löytyy paljon tilaa: työtilaa, tilaa liikkua ja vielä enemmän säilytystilaa. Lisäksi laatikostoissa on automaattinen lukitus,  
joka lukkiutuu liikkeelle lähdettäessä



Keittiön seinään sijoitettuihin kiskoihin voidaan ripustaa erilaisia säilytyselementtejä, 
kuten koukkuja ja pieniä hyllyjä

Korkea 190 litran jääkaappi-pakastin ja kaasu-uuni/grilli

KE IT T IÖ

GourmetPlus-keittiö
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Mukavammin ei voisi olla. Saarekevuo-
teeseen pääsee nousemaan helposti 
kolmelta sivulta. Vuoteen molemmilta 
puolilta löytyy korkeat vaatekaapit

 200 x 150 cm leveässä nostovuoteessa on  
sähköinen mekanismi ja laadukas patja

Kahden metrin pituiset erillisvuoteet voidaan yhdistää 
suureksi, koko auton levyiseksi parivuoteeksi. Välissä 
oleva askelma helpottaa vuoteeseen nousua

VUOTEET

Tilaa unelmoida

102



Paljon tilaa ja kokovartalopeili koko auton levyisessä pesuhuoneessa, joka voidaan erottaa 
ovilla niin oleskelu- kuin makuutiloista

Pesuallas ja tilava allastaso

PESUTIL AT

Matkakylpyläsi
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Valitse  
vapaasti

Neapolitan (aito nahka)

Almeria-saarni White

Koe XL I vauhdissa. Skannaa  
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/xli-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/xli  
tai erillisestä hinnastosta
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Valkoinen (vakioväri)

4 vuodepaikkaa

I 7850-2 EB

4 vuodepaikkaa

I 7850-2 DBM
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ALKOVIT
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PLUSSA A

 ª  Nykyaikainen 3,0 l Euro VI D -moottori  
(132 kW/180 hv) ja takavetoinen IVECO-alusta 
paripyörillä

 ª   Lämmitettävät etuistuimet sekä korkeussäädet-
tävän ohjauspyörän kallistusjärjestelmä

 ª       Lämmitetty kaksoispohja, joka pitää myös  
asunto-osan lattian lämpimänä

 ª Nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin

 ª  Kestävä ja pitkäikäinen Lifetime-Plus -korirakenne, 
jossa seinien ja katon paksuus 45 mmn

 ª  Vapautta ja riippumattomuutta tuovat 150 Ah akku  
sekä 230 l raikasvesisäiliö

Jos haluat matkustaa XXL-tyyliin, XXL A on juuri sinulle tehty!  
Modernissa lämmitetyssä kaksoipohjassa tekniikka ja varusteet 
ovat suojassa jäätymiseltä ja korkealuokkainen XPS-foam-eriste 
tekee tästä mallista valmiin kaikkiin olosuhteisiin. Luksuksen  
täydentää laadukas sisätilojen varustus.

Uwe Duhacsek • Suunnittelupäällikkö – matkailuautot
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XXL-tason  
luksusta

XXL-mallistossa korostuvat Dethleffsin Premium-luokan ainutlaatuiset ominaisuudet. 
Huomio kiinnittyy valloittavaan ulkonäköön, ajoneuvon kokoon ja poikkeaviin muotoihin.

Mutta myös sisäisiä arvoja löytyy: erinomaiset talviominaisuudet kiitos kaksoispohja-
tekniikan, korkealaatuisen XPS-foameristeen sekä luksustason varustuksen.
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 Istuinryhmästä ja sivupenkistä voidaan tehdä lisätyynyjen avulla koko auton levyinen U-istuinryhmä, jossa on mukava rentoutua ja seurustella (lisävaruste). 32-tuumaisen taulutelevision asennon  
ja korkeuden saa säädettyä itselleen sopivaksi (lisävaruste) • A 9050-2 | Almeria-saarni Gloss | Meran
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 Kulku ohjaamoon voidaan sulkea puisen liukuoven avulla, mikä antaa suojan niin kylmältä ja kuumalta kuin  
kutsumattomilta vierailtakin, sillä liukuovi voidaan tarvittaessa lukita

Pöytäryhmästä voidaan tehdä helposti lisävuode kahdelle

OLESKELUT IL AT

Nauti luksuksesta
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Täällä mahtuvat kaikki pöydän ääreen! Kun käynti ohjaamoon on suljettuna, muodostuu pöydän ympärille lisäosan avulla tilava U-istuinryhmä • A 9000-2 | Almeria-saarni White | Platinum
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Suuri auto, suuret edut! Dethleffsin premium-luokan autot tarjoavat ruhtinaalliset tilat lomanviettoon



KEIT T IÖ

Viiden tähden  
keittiö

Keittiön seinään sijoitettuihin kiskoihin voidaan ripustaa erilaisia säilytys-
elementtejä, kuten koukkuja ja pieniä hyllyjä

Kaasuliedessä on tehokkaat polttimot ja lasitettu metallitaso
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VUOTEET

Tilaa  
unelmoida

Mukavassa parivuoteessa nukut ja lepäät kuin kotona 
• A 9050-2 | Almeria-saarni Gloss

Erillisvuoteista voidaan pedata koko auton levyinen parivuode • A 9000-2
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PESUTIL AT

Hyvinvointikeidas

Koko auton levyisessä pesuhuoneessa on ruhtinaalliset tilat • A 9050-2

Tilavassa suihkukaapissa pleksiovet, sadesuihku ja lisävarusteena saatava 
epäsuora valaistus • A 9050-2 
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Valitse  
vapaasti

Bozen Platinum Meran (aito nahka, lisähinta)

Almeria-saarni White Almeria-saarni Gloss

Koe XXL A vauhdissa. Skannaa  
koodi ja ota mukava asento!

Tutustu pohjaratkaisuihin 
360°-virtuaaliesittelyssä!  
Skannaa koodi tai katso:  
www.dethleffs.fi/xxla-360

Lisätietoja osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/xxla  
tai erillisestä hinnastosta
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Valkoinen (vakio) Valkoinen / metallihopea

Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa.  

6 vuodepaikkaa6 vuodepaikkaa

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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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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Sanoista
tekoihin

PERHE & YSTÄVÄT

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.

Pienelläkin lahjoituksella tuet työtämme  
vähävaraisten perheiden hyväksi.

Vihdoin loma: Mahdollistam-

me vähävaraisille perheille 

leiriloman

Joulupukki vierailee joka  vuosi lastenkodeissa …

... ja sairaalojen lastenosastoilla saaden lasten silmät loistamaan
www.dethleffs-hilft-kindern.de
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Perheen ystävä
PERHE & YSTÄVÄT

Nostovuoteen avulla lisävuodepaikkoja käden käänteessä!
Saatavana suurimpaan osaan puoli-integroituja malleja. 
Vakiona kaikissa integroiduissa

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

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

Voit ottaa mukaasi kaiken tarvittavan, sillä isot takatallimme 
ovat todellisia tilaihmeitä

Istuinryhmästä voi tehdä lisävarusteen avulla mukavan  
lisävuoteen

Jotta loma-aika olisi sinulle ja perheellesi vuoden parasta aikaa, saat meiltä matkailu- 
autoosi monia käytännöllisiä varusteita aina tarpeesi mukaan.
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LUOTETTAVUUTTA,  
MUKAVUUTTA  
& PALVELUA
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LUOTETTAVUUTTA & MUK AVUUTTA

Ei näy, mutta tuntuu: älykäs nestekeskuslämmitys. Kaksoispohjan sisällä niin ajoneuvon tekniikka kuin matkatavarasikin  
ovat suojassa pakkaselta

Hengittävät tekstiilit

 Kaihdinverhot: suojaa ja eristää

Terveellinen 
sisäilma
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AirPlus-järjestelmä estää kondenssiveden muodostumista yläkaappien taakse

Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti syntyy kosteutta 
– matkailuautoissa erityisesti talvisaikaan ulkosei-
nien läheisyydessä kun ulkona on kylmä. Dethleffsin 
AirPlus-järjestelmä mahdollistaa lämmitetyn ilman 
kierron kalusteiden ja yläkaappien takaa ylös kat-
toon, 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 koh-
dalla ilmanvaihtoaukkojen optimaalisen määrän ja 
sijoituksen. Tämä on monimutkaisempi toteutustapa 
kuin pelkkä laskelman teko, mutta optimoi parhaiten 
sisään tulevan raittiin ilman ja ajoneuvoon tiivisty-
vän hiilidioksidin tasapainon.
 
Asunto-osan tekstiilit sekä seinä- ja kattopinnat ovat 
hengittäviä ja vähentävät näin kosteuden ja haitallisen 
kondenssiveden syntymistä. 
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Mukavuudesta tinkimättä

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

Hyvät yöunet tekevät lomastasi täydellisen

Dethleffs käyttää kaikissa kiinteissä vuoteissa kosteutta hylkiviä 7-vyöhyk-
keisiä 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!

LUOTETTAVUUTTA & MUK AVUUTTA
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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).

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

Integroidut mallit on varustettu korkealaatuisilla pilotti-istuimilla, joiden kolmipisteturvavyöt  
istuvat aina optimaalisesti
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Lue lisää harmonisesta valais-
tuskonseptistamme täältä!

Napsauta valot päälle ja voimaannu harmo-
nisen ”Light Moments“ -konseptin avulla  
Valo ei vaikuta pelkästään siihen, miten hyvin 
näemme, vaan se vaikuttaa myös psyykkiseen 
ja fyysiseen hyvinvointiimme. Yhteistyössä va-
laistusasiantuntija Gabriele Allendorfin kanssa 
loimme valaistuskonseptin, jossa matkailu-
auton valaistus on ihanteellinen yhdistelmä 
luonnonvaloa ja keinovaloa. Näin syntyi ”Light 
Moments”. ”Light Moments” -konseptin voit 
kokea itse valitsemalla Trend- (T ja I), Pulse-, 
Pulse Classic 90- ja Esprit-malleihin lisävarus-
teena tarjottavan valaistuspaketin. 

Valaistus ratkaisee viihtyvyyden ja muuttaa  
koko tilan tunnelman.

Gabriele Allendorf • Valaistusasiantuntija

Harmoniaa  
nappia painamalla

LUOTETTAVUUTTA & MUK AVUUTTA
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”Light Moments” on paljon enemmän kuin sisätilojen valaisemista. Neljän eri va-
laistustason avulla voidaan paitsi säätää sopiva valaistus eri toimintoja ja tilassa 
liikkumista varten, myös luoda tunnelmaa ja viihtyisyyttä. Näin saadaan aikaan 
miellyttävä ilmapiiri, joka auttaa saavuttamaan tyynen ja tasapainoisen olon
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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.

Turvallista matkaa
perheesi ystävän kanssa

Turvallisesti liikkeellä erityisesti matkailuautoille suunnitellun  
ajonvakausjärjestelmän ansiosta

LUOTETTAVUUTTA & MUK AVUUTTA
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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 & MUK AVUUTTA

Kattavien avustinjärjestelmien ansiosta nautit lomasta jo ensi metreistä alkaen
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Turvallisuus  
ennen kaikkea!

 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

LUOTETTAVUUTTA & MUK AVUUTTA
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 Turvallisuus vakiona: Dethleffsin matkailuautoissa ihmishenkiä säästävä ajonvakautusjärjestelmä „Setup for Camping Cars“ kuuluu jo  
vakiovarustukseen

Dethleffsin kyydissä lähdet matkaan 
turvallisin mielin. Hyvän varustelun ja mo-
nien teknisten hienouksien ansiosta – mm. 
ESP vakiona – Dethleffsin matkailuajoneu-
vot ovat todellakin turvallisia. 
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Aina vierailun arvoinen!

im Allgäu

Tule, näe  
ja koe

LUOTET TAVUUT TA

Ihastuttavassa Allgäussa sinulla on mahdollisuus käydä katsomassa, mistä pyörillä liikkuva 
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. 

Motivoituneet työntekijät, laadukkaat materiaalit ja jatkuva  
laaduntarkkailu takaavat, että ajoneuvostasi on iloa pitkään

Dethleffs on yksi Euroopan suurimmista matkailuajoneuvojen valmistajista
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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 huolto- 
verkostoon, jossa on yhteensä noin 330  
jäsentä. Jos satut tarvitsemaan varaosia, 
ne lähtevät tehtaaltamme keskimäärin 
kolme päivän sisällä. Ja matka jatkuu taas!

Rehti ja  
luotettava

PALVELUA
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Apua lomakuu- 
meeseen verkossa

PALVELUA

Haluatko nähdä enemmän? Uusimpien 
malliemme 360-kuvat löydät kellon ympäri 
osoitteesta www.dethleffs.fi.

Tai lähde kanssamme virtuaalimatkalle jo 
nyt – seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. 
Houkuttelevat lomatunnelmat ja jännittävät 
seikkailumatkat odottavat sinua. Myös 
Facebook-sivustomme iloitsee vierai-
lustasi. Täältä löydät viimeisimmät uutiset, 
kilpailuja ja paljon muuta.
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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, Oceansafe GmbH

Valokuvat: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Kiitos mielenkiinnostasi Dethleffs-matkailuautoja kohtaan. 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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