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90 vuotta kokemusta,  
luotettavuutta ja palvelua

Pioneerihengellä tulevaisuuteen

Ei ilman 
perhettäni!

Vuonna 1931 Arist Dethleffs keksii karavaanarimatkailun
Pitääkseen perheensä työmatkoilla aina lähellään Arist Dethleffs keksii ensimmäisen asuntovaunun – ja sen myötä täysin uuden loma-
muodon. Näin tämä ratsupiiskojen ja suksisauvojen valmistaja raivaa tien vieläkin jatkuvalle menestystarinalle: karavaanarimatkailulle.

Idea lähtee tuotantoon
Missä Dethleffsin perhe sitten ilmestyykin matkailuvaununsa 
kanssa, uteliaat ihmiset ympäröivät yhdistelmän. Prototyyppi 
herättää suurta kiinnostusta ja saa yhä enemmän kannattajia. 
Ideasta tulee yritys ja yrityksestä kokonainen vapaa-aika- ja 
lomateollisuus.

Tervetuloa 
Dethleffs-maailmaan
Dethleffsin vapaa-ajan ajoneuvo tun-
tuu oikealle heti ensi hetkestä alkaen, 
koska tuotteissamme niin laatu kuin 
hintakin on kohdallaan. Tiimimme 
tekee kaikkensa mahdollistaakseen 
asiakkaillemme ainutlaatuisia loma-
elämyksiä. Tuotevalikoimastamme 
löytyy jokaiseen elämäntilanteeseen 
ja jokaiseen tarpeeseen juuri se oikea 
ajoneuvo. 

Isnyn paikkakunnalla Allgäussa sijaitseva teh-
taamme on yksi nykyaikaisimmista vapaa-ajan 
ajoneuvojen valmistuspaikoista koko Euroopassa. 
Korkea laatu on aina ollut yksi sen kulmakivistä. 
Täällä on kehitetty ja valmistettu jo yli 55 000 
retkeilyautoa viimeisten  
17 vuoden aikana.

» ARIST DETHLEFFS TEKI IDEASTA LIIKKEEN.  
HÄNEN PIONEERIHENKENSÄ JATKAA  
ELÄMÄÄ DETHLEFFS’SSÄ JA ON SIITÄ  
LÄHTIEN SAANUT MILJOONAT IHASTUMAAN.« 

30 ha
huippumodernia 

tuotantoa
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Yli 90 ainutlaatuisia  
lomaelämyksiä  
varten kehitettyä  
matkailuvaunu-  
ja -automallia.



Dethleffs  
Globetrail. 
Matka-auto.
Dethleffs Globetrail on enemmän kuin vain pakettiau-
tosta tehty retkeilyauto. Se on vapaa-ajan kulkuväline, 
jossa voit myös asua mukavasti matkoilla. Viimeisinä  
17 vuotena Isnyn toimipaikassa on suunniteltu, kehi-
tetty ja valmistettu yli 55 000 kompaktia vapaa-ajan 
autoa ja retkeilyautoa. Nyt tuli aika valmistaa oma 
mallimme.

Dethleffs suunnitteli monivuotisella kokemuksellaan 
retkeilyauton, johon tulet varmasti ihastumaan. Siinä 
on tarkkaan harkitut yksityiskohdat, moderni tunnelma 
ja todella kattava 90-vuotisjuhlavarustus – kaikki tie-
tysti tuttua Dethleffs-laatua.  

Voit luottaa vapaa-ajan ajoneuvojen valmistuksesta 
saatuun yli 90 vuoden kokemukseen. Retkeilyautojen 
joukkoon tullut uusin Dethleffs, Fordin alustalle raken-
nettu Globetrail, sykähdyttää ensi näkemältä. 
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Heti lähtövalmis kattavan  
90-vuotisjuhlavarustuksen ansiosta.
Erittäin leveä markiisi luo varjoisan paikan istuskella ja  
ylettyy avoimen liukuoven ylitse.

Johtovalmiudet aurinkopaneeleille,  
peruutuskameralle, TV- ja satelliittiliitännälle.

Mustat kevytmetallivanteet tuovat Globetrailiin urheilulli-
sen ilmeen. 18 tuuman vanteet ovat saatavissa Dethleffs’in 
alkuperäistarvikkeiden valikoimasta (lisävaruste).

Luksusvarustelu myös ohjaamossa: kak-
sivärinen kojelauta, nahkainen ohjauspyörä, 
vakionopeudensäädin, juomapidike (yms.)

Lämmitettävät ja sähköisesti säädettävät ulkopeilit.

Etupuskuri samaa väriä kuin auto.
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Globetrail on tuttua Dethleffs-laatua, johon voit luottaa. Se on viihtyisä ja asumisratkaisut ovat tarkkaan suunniteltuja.  
Suunnittelijamme ovat kokeneita leirintämatkailijoita ja tuntevat toiveesi.
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OLESKELUT I L AT & KE I T T IÖ

Olohuoneesi matkoilla.

1 Laadukkaat kankaat, tyylikkäät väriyhdistelmät ja taidokas  
viimeistely tekevät Globetrail-retkeilyautosta aidon 
Dethleffs’in. Upotetut ikkunat sisältyvät 90-vuotisjuhlavarus-
tukseen.

Ruoanvalmistusta (melkein) kuin kotona, tila on hyödynnetty 
mitä parhaiten. Pakastelokerollinen 84 litran jääkaappi on  
sijoitettu ergonomisesti ylös, jolloin sen käyttö on mukavaa.

Keittiölaatikoissa ei ole vetimiä, mutta tilaa niissä on sitäkin 
enemmän. Laatikoihin on pääsy niin auton sisältä kuin ulkoakin.

Työtason saa laajennettua tukevalla, ylös käännettävällä 
levyllä.
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Harvapa matkallakaan haluaisi olla ilman mukavuuksia. Mukava, tilava ja korkealaatuisista materiaaleista valmistettu vuode  
huolehtii levosta ja rentoutumisesta.

VUOTEE T

Nuku hyvin.
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Parivuode ja samalla koko auton levyinen rentoutumispaikka.  
Integroidut spottivalot, jotka syttyvät ja sammuvat kosketuk-
sesta. 

Ergonomiset, korkealaatuiset lautasjouset mukautuvat  
yksilöllisesti ja tarkasti nukkujan selkään. Sälepohjan saa 
tietenkin käännettyä ylös, jolloin vuoteen tilalle tulee 
tavaratila.

Istuinryhmän voi myös muuttaa yhdeksi lisävuodepaikaksi.  
Tilaa siinä on tällöin 168x101/78 cm.

Käyttö yhden hengen vuoteena: Myös silloin, kun tilava  
suihkutila on käytössä, vuodetta voidaan käyttää mukavasti  
suurena erillisvuoteena.
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Sivulla oleva pesutila muuttuu hetkessä tilavaksi, valoa tulvivaksi ja sisäkorkeudeltaan mukavaksi suihkukeitaaksi.  
Häiritsevien ovien sijasta yksityisyyttä suojaamassa on kätevä ruloverho. Avattava maitolasimainen ikkuna päästää  
päivänvaloa sisään.

PESUT I L AT

Innovatiivinen Comfort-kylpyhuone
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Innovatiivinen, 1,41 m leveä kylpyhuone, joka on nerokkaasti 
muunneltavissa.

Yhtä tyylikästä kuin hotellissa: Valoa läpipäästävä maitolasi-
mainen kääntöseinä tuo tilaan luonnollista valoisuutta.

Kylpyhuoneen tilavassa kaapissa on putoamissuoja ja liukuva 
peili. Seinään on upotettu ikkuna tuuletusta varten  
(90-vuotisjuhlavarustus).
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Helposti vuodetta muuntamalla saadaan tilaa valoa tulvivalle 
suihkulle.

Oleskelutilassa ja pesutilassa on hyvin tilaa liikkua suihkun  
muuntomahdollisuuden ansiosta.

Täydellistä tilan käyttöä kääntyvän maitolasi-suihkuoven ansiosta.  
Takavuoteen alta tulee esiin suihkuallas.

87 x 47 cm kokoisessa suihkussa on tilaa peseytyä! Monitoiminen ruloverho: 
Se erottaa niin haluttaessa kylpyhuoneen muusta asuintilasta. Aukiasennossa 
saadaan mahtava avoin asuintila.

PESUT I L AT

Piristävän erilainen
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Globetrail kätkee sisäänsä 17 vuoden kokemuksen retkeilyauto-
jen suunnittelusta ja koko joukon nokkelia yksityiskohtia. 

KOHOKOHDAT

Nokkelasti integroitu
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Lokeroita camping-tarvikkeille ja paikka pyörälle:  
Vuoteen alla on runsaasti tavaratilaa. 

Tänne mahtuu retkievästä: ergonomisesti sijoitettu 
84 litran jääkaappi ja sen pakastelokero.

Tyylikästä ja modernia: Globetrailin vetimettömät yläkaapit. 
Niissä on viistotut reunat ja himmennettävä valaistus  
(90-vuotisjuhlavarustus).

Ulos vedettävän telineen ansiosta kaasupullojen vaihto käy 
helposti eikä rasita selkää (lisävaruste).

Etänäyttö käyttötaulun vieressä. Näyttää, kun kaasupullo 
on tyhjä. Vaihto kesäkäytöstä talvikäyttöön.
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Mahtava tilantuntu modernin, istuinryhmästä ohjaamoon  
ulottuvan avoimen keularakenteen ansiosta.

Yhdessä tasossa oleva asuintila ilman kompastumisen 
vaaraa, sen sijaan paljon tavaratilaa kaksoispohjassa. Kaikki 
johdot ja putket on asennettu kaksoispohjaan ja siten myös 
kylmältä suojaan.

Vieläkin parempaa: Integroidut spottivalot, jotka 
syttyvät ja sammuvat kosketuksesta.
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Matkoilla  
on tärkeää  
tuntea olonsa 
turvalliseksi.
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Reilusti yli 300 Dethleffs-jälleenmyyjää on aina valmiina 
neuvomaan ja auttamaan ammattitaitoisesti mikäli siihen 
ilmaantuu tarvetta. Ja varaosapalvelu huolehtii luotetta-
vasti siitä, että oikeat varaosat saapuvat oikeaan aikaan 
oikeaan paikkaan. 

Tätä erinomaista palvelua Dethleffs-asiakkaat ovat arvos-
taneet jo vuosikymmenien ajan. Asiakaspalvelu on meille 
sydämenasia. 



Design
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Frost White (vakio) Magnetic Grey Metallic (lisähinta)

Obsidian Black Metallic (lisähinta)Grey Matter (lisähinta)

Camino Puusävy

Mustat 16 tuuman kevytmetallivanteet 
(90-vuotisjuhlavarustus)

  
Camino-sisustus



Dethleffs Suomi – ERWIN HYMER GROUP Suomi Oy 
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www.dethleffs.fi
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Dethleffs-kauppiaasi.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheiden korjauksiin pidätetään. 
Tämän esitteen kuvissa on osittain toimitussisältöön kuulumattomia teks-
tiilejä, somisteita tai lisävarusteita, jotka ovat saatavissa vain lisähintaan. 
Tekniikkaa sekä varustelua ja hintoja koskevat tiedot saat Dethleffs-kauppi-
aalta. Väripoikkeamat ovat painoteknisistä syistä mahdollisia.


