
Sivu 1 / 6 
 
 

L E H D I S T Ö T I E D O T E  

 

Lisätietoja: 
Dethleffs merkkivastaava Pilvi Uoti-Briganti  
puh. 0400-314 575 
pilvi.uoti-briganti@erwinhymergroup.com 
www.dethleffs.fi 

 
Isny, heinäkuu 2021 

Lyhyt versio 

Trend 90: matkavalmis juhlamalli juhlahintaan 

Juhlavuonna 2021 Dethleffs esittelee vielä yhden uuden, houkuttelevan 
erikoismallin: Trend 90. Trend-sarjan matkailuautot ovat jo vuosien ajan 
kuuluneet menestyksekkäimpiin Dethleffs-malleihin, jotka tarjoavat 
monipuolisten pohjaratkaisujen ansiosta laajan valikoiman hyvällä hinta-
laatusuhteella. Puoli-integroituna ja kahdeksalla eri pohjaratkaisulla saatavaan 
juhlamalliin Trend 90 Dethleffs on valinnut erittäin houkuttelevan varustelun, 
johon sisältyy erityisen suuritehoisen moottorin lisäksi myös useita 
käytännönläheisiä ja korkealaatuisia lisävarusteita. Nahkainen monitoimiratti, 
ohjaamon automaattinen ilmastointi, ikkunalla ja keskuslukituksella varustettu 
asunto-osan ovi, aurinkosuojat ohjaamossa ja monet muut lisäominaisuudet 
kuuluvat juhlavarusteluun. Perustana toimii matalarunkoalustalla varustettu 
Citroën Jumper, jonka 165 hv:n moottori takaa dynaamiset ajo-ominaisuudet ja 
vahvan väännön. Trend 90 on tyylikäs sekä ulko- että sisäpuolelta - tuttuun Trend-
malliston tyyliin. Erikoisverhoilu ”Metropolitan” ihastuttaa trendikkäillä, 
vaaleanharmailla sävyillä, jotka istuvat harmonisesti kalusteisiin sekä niiden puun 
ja valkoisten pintojen moderniin yhdistelmään. Kaikkien muiden Trend-mallien 
tavoin juhlamallin Trend 90 rakenne perustuu kosteudelta suojatulle Lifetime 
Smart -korirakenteelle, mikä ei tässä luokassa ole mikään itsestäänselvyys. 
68.350,- euron alkaen-hinta sisältää kattavan juhlavuosivarustelun ja näin ollen 
Trend 90 tarjoaa vähintään 12.700,- euron arvoisen hintaedun vastaaviin 
vakiomallisiin ajoneuvoihin verrattuna.  
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Pitkä versio 

Trend 90: matkavalmis juhlamalli juhlahintaan 

Vuonna 2021 Dethleffs juhlii 90-vuotista taivaltaan. Mikäpä olisikaan parempi 
tapa viettää juhlavuotta kuin esitellä suosituimman Dethleffs-
matkailuautosarjan juhlamalli: Trend 90. Tehokkaalla 165 hv:n moottorilla ja 
kattavilla huippuvarusteilla varustettuna Trend 90 tarjoaa kaiken, mitä matkaan 
lähtöön tarvitaan. Trend 90 on saatavissa puoli-integroituna kahdeksalla 
suositulla pohjaratkaisulla – juhlavuoden houkutteleva hintaetu on vähintään 
12.700,- euroa. 

Juhlavuodet ovat juhlimista varten, ja Dethleffs juhlii asiakkaiden kanssa. 90 
vuotta sitten matkailuvaunupioneeri Arist Dethleffs suunnitteli ensimmäisen 
”Wohnauton” eli ”asuinauton”, ja valoi siten perustan koko Euroopan kattavalle 
matkailuvaunutrendille. Juhlavuonna Dethleffs esittelee uuden, houkuttelevan 
juhlamallin: Trend 90. Trend-sarjan matkailuautot ovat kuuluneet jo vuosien ajan 
menestyksekkäimpiin Dethleffs-malleihin. Sille on olemassa hyvä syy. Ne 
vakuuttavat modernilla muotoilulla, kattavalla vakiovarustelulla ja erinomaisella 
hinta-laatusuhteella. Kahdeksalla pohjaratkaisullaan Trend 90 tarjoaa puoli-
integroituna erittäin kattavan valikoiman erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kaikkia 
Trend-malleja yhdistää Dethleffsin tuttu turvallisuus ja laatu. Kuten Lifetime Smart 
-korirakenne, joka ei suinkaan ole itsestäänselvyys tässä luokassa - kosteudelta 
suojattu lattiarakenne ilman puurakenteita, lasikuituinen alapohja ja katto 
takaavat pitkän käyttöiän ja säilyttävät ajoneuvon arvon erinomaisesti. 
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Edullisesti hinnoiteltu juhlavuosipaketti 

Juhlamalliin Trend 90 Dethleffs on valinnut erittäin houkuttelevan varustelun, 
johon sisältyy erityisen suuritehoisen moottorin lisäksi myös useita 
käytännönläheisiä ja korkealaatuisia lisävarusteita. Juhlavuoden varusteita ovat 
muun muassa alumiinivanteet, ohjaamon automaattinen ilmastointi, nahkainen 
monitoimiratti, ohjaamon suuri kattoikkuna, mukava L-istuinryhmä (muut kuin 
DBL- ja EBL-pohjaratkaisut), upotetut ikkunat integroidun pimennys- ja 
hyttysrullaverhon kanssa, ikkunalla ja keskuslukituksella varustettu, 70 cm leveä 
asunto-osan ovi, ohjaamon pimennysverhot, tunnelmallisen valaistuksen takaava 
Light Moments -valaistuspaketti ja paljon muuta. Lämmityksestä huolehtii 
tehokas Truman Combi 6 -lämmityslaite. Varusteiden toivomuslista jää siten 
lyhyeksi, sillä Trend 90 on joka tapauksessa jo varusteltu valmiiksi matkaan. 

Dynaamiset ajo-ominaisuudet 165 hv:n moottorin ansiosta 

Juhlavuoden malli on saatavissa kahdeksalla pohjaratkaisulla vain puoli-
integroituna. Perustana toimii matalarunkoalustalla varustettu Citroën Jumper, 
jonka 165 hv:n (121 kW:n) moottori takaa dynaamiset ajo-ominaisuudet ja vahvan 
väännön myös matkailuauton ollessa täyteen lastattu. Trend 90 -malleissa on 16 
tuuman alumiinivanteet, vakiona LED-huomiovalot, sähköisesti säädettävät ja 
lämmitettävät sivupeilit sekä kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät Captain-
pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja kaltevuuden säätö sekä kaksi käsinojaa. 

Trend 90 on tyylikäs sekä ulko- että sisäpuolelta - tuttuun Trend-malliston tyyliin. 
Miellyttävä valkoinen ulkoasu vakuuttaa dynaamisella ilmeellään, selkeälinjaisella 
takavalopaneelillaan ja auton korin väriseksi maalatuilla puskureillaan. Upotettu 
sisäänkäynnin coupé-askelma johtaa oleskelutilaan, jossa moderni sisustus puun 
ja valkoisten pintojen yhdistelmällä vakuuttaa selkeydellään ja luo ystävällisen 
kotoisan ilmapiirin. Erikoisverhoilu ”Metropolitan” ihastuttaa trendikkäillä, 
vaaleanharmailla sävyillä, jotka istuvat harmonisesti kalusteisiin sekä niiden puun 
ja valkoisten pintojen moderniin yhdistelmään. 
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Gourmet-keittiö ja kylpyhuone 

Kaikki pohjaratkaisut sisältävät täydellisesti varustellun gourmet-keittiön, jossa on 
kolmiliekkinen keitin, paljon säilytystilaa Soft Close -mekanismilla varustetuissa 
laatikoissa ja runsaasti tilaa ruoanvalmistukseen. Juhlavuoden mallin kahdeksasta 
Trend 90 -pohjaratkaisusta kuudessa on jopa kylpyhuone, jossa on erillinen suihku 
ja wc, ja jonka voi erottaa makuutilan kanssa oleskelutilasta. 

68.350,- euron alkaen-hinta sisältää kattavan juhlavuosivarustelun ja näin ollen 
Trend 90 tarjoaa vähintään 12.700,- euron arvoisen hintaedun vastaaviin 
vakiomallisiin ajoneuvoihin verrattuna. 

 

Yhteenveto Trend 90-pohjaratkaisuista 

    

T 6717 EB T 6757 DBM T 6757 DBL T 7017 EB 

    

https://www.dethleffs.de/infos/fachbegriffe-lexikon/detail-ansicht/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5bcontroller%5d=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5baction%5d=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bterm%5d=125&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bpageUid%5d=24168&cHash=82d74c06f82fa3448374d70f27e3185d
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T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL 
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Tietoja Dethleffsistä 

”Perhe kulkee mukana” päätti Arist Dethleffs vuonna 1931 ja suunnitteli Saksan ensimmäisen 

matkailuvaunun, jonka hän nimitti ”Wohnautoksi” eli ”asuinautoksi”, koska halusi hiihtosauvoja 

ja piiskoja valmistavan yrityksen johtajana ottaa perheensä mukaan pitkille liikematkoille. ”Vapaa-

aika” oli tuolloin vielä melko tuntematon käsite, sillä perheloma oli vain harvojen etuoikeus, ja 

turismikin oli vielä lapsenkengissään. Dethleffs-matkailuvaunut aloittivat uuden aikakauden 

erityisesti yrityksen kannalta, sillä se siirtyi myöhemmin kokonaan matkailuvaunujen ja sen jälkeen 

matkailuautojen valmistukseen.  

Arist Dethleffsin pioneerihenkeä on havaittavissa yrityksen toiminnassa vielä nykyäänkin. Se elää 

mallistojen jatkuvassa kehitystyössä, lukemattomissa innovaatioissa ja tietenkin matkailuhistorian 

sydämessä: perheessä. Yrityksellä on ollut alusta pitäen kiinteä yhteys synnyinsijaansa eli Isny im 

Allgäun kaupunkiin, ja se keskittyy yhä edelleen ydinmarkkina-alueeseensa ”perheen ystävä” -

periaatteensa mukaisesti.  

Isnyssä kehitetään ja valmistetaan Dethleffs-merkin matkailuautojen ja -vaunujen lisäksi muun 

muassa Pössl- ja Crosscamp-merkkien matkailuautoja ja asuntoautoja. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group on 100-prosenttinen tytäryhtiö Thor Industries -konsernissa, joka on vapaa-

ajan ajoneuvojen maailmanlaajuisesti johtava valmistaja yli 25 000 työntekijällään. Erwin Hymer 

Group tuo matkailuautojen ja -vaunujen valmistajat, lisävarustespesialistit sekä vuokra- ja 

rahoituspalvelut saman katon alle. Erwin Hymer Groupiin kuuluvat matkailuauto- ja vaunumerkit 

Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, 

Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight ja Xplore, matkailuautovuokrapalvelut Crossrent, 

McRent ja rent easy, alustaspesialisti Goldschmitt, lisävarustespesialisti Movera sekä 

matkailuportaali freeontour. Lisätietoja on osoitteessa www.erwinhymergroup.com. 


