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Tervetuloa
Dethleffsin matkaan! Kuinka ihanaa onkaan lähteä matkaan!
Nähdä uusia paikkoja, saada uusia ystäviä ja viettää aikaa
perheen kanssa. Olla ulkona ja retkeillä luonnossa. Kun lähdet matkaan
Dethleffsin matkailuvaunulla, matkastasi tulee ainutlaatuinen elämys.
Tutustu Dethleffsin matkailuvaunumalleihin ja koe matkailun riemu!
Tämän esitteen lisäksi saatavilla on paljon lisää tietoa, yksityiskohtia,
kuvia ja videoita. Alla olevat kuvakkeet kertovat, mistä lisämateriaalia
löytyy.

www.dethleffs.fi

erillisestä hinnastosta

Dethleffs Original-varuste*

online-videolta

näihin ajoneuvoihin voit
tutustua myös 360°-virtuaaliesittelyssä

Suunnittele uusi Dethleffs matkailuvaunusi sitoumuksetta ja
ilmaiseksi suunnittelutyökalumme
avulla

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa:

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.
* Tilattavissa erikseen jälleenmyyjältä, osa tuotteista on saatavilla myös verkkokaupassa.
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Matkailuvaunu syntyi
rakkaudesta perheeseen
Arist Dethleffs työskenteli isänsä piiska- ja
suitsitehtaassa nuorempana johtajana ja oli
usein viikkokausia yhteen menoon työmatkoilla. Näillä pitkillä matkoillaan hän
ikävöi aina perhettään, ja niinpä hän vuonna 1931 keksi pulmaan ratkaisun ja kehitti
Saksan kaikkien aikojen ensimmäisen matkailuvaunun. Siten perheenisästä tuli paitsi
keksijä, myös aivan uudenlaisen ja edelleen
äärimmäisen suositun matkustusmuodon
edelläkävijä.
Dethleffsin perheen matkailuvaunu herätti
uteliaisuutta ja ihastusta joka paikassa,
missä perhe sen kanssa liikkui. Ja niinpä
Arist alkoi pian tuoda matkoiltaan mukanaan tilauksia myös matkailuvaunuista,
jotka hän sitten rakensi yrityksen pienessä
autotallissa.
Startup-yritys kasvoi nopeasti ja pian autotallifirmasta kehittyi erillinen matkailuvaunujen rakentamiseen keskittynyt tuotantoosasto. Vaunumatkailun aikakausi
oli alkanut.
Lisätietoa leirintämatkailusta, yrityksen
vaiheista, tuotteistamme ja kaikesta
muusta verkkosivullamme:
historia.dethleffs.fi
4

Edelläkävijä
- ennen
ja nyt
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Kun laatu ratkaisee.

Dethleffsin matkailuajoneuvoissa laatu ja kokemus näkyy jokaisessa yksityiskohdassa. Jo 90
vuoden ajan olemme yrityksemme perustajan Arist Dethleffsin hengessä pyrkineet olemaan
alan edelläkävijä ja valmistamaan aina oman aikansa parhaita matkailuajoneuvoja. Siksi, että
haluamme pysyä arvoillemme uskollisina ja siksi, että tiedämme, mikä ratkaisee:

Laatua alusta loppuun
• Optimoidut tuotantoprosessit ja
korkeimmat laatustandardit
• Taitavat ja tarkat työntekijämme ovat
pääosin itse kouluttamiamme
• Käytämme pelkästään korkealaatuisia
komponentteja ja materiaaleja
Pitkälle vietyä vastuullisuutta
• Ammattitaitoinen henkilöstö joka osastolla
• Oma ammattikoulutus oppisopimuksella
(Dethleffs on seudun suurimpia kouluttajia)
• Jatkuva täydennyskoulutus

Etumatkaa palvelulla
• Luotettavuutta ja turvaa kattavimman
huolto- ja jälleenmyyjäverkoston ansiosta
• Yli 350 eurooppalaisen yhteistyökumppanimme ansiosta apu on hädän tullen
aina lähellä
• Huippumoderni varaosavarasto
• 1 8.500 varaosaa jatkuvasti saatavilla
• 93 % varaosatilauksista lähetetään
kolmen päivän kuluessa
• Säännöllisten koulutusten ansiosta
jälleenmyyjämme ovat aina ajan tasalla

Näe matkailuvaunujen ja matkailuautojen valmistus omin silmin!

Saksalaista laatua valmistuu Dethleffsin Isnyn tehtaalla Allgäussa.

Lue lisää tehdaskierroksista osoitteessa www.dethleffs.de/werksfuehrung

Tehtaamme on yksi Euroopan moderneimmista matkailuajoneuvojen tuotantolaitoksista.

6

Laatu
on
ajatonta
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Dethleffs vaunuperhe
C’JOY

C‘GO & C‘GO UP

Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan.
Näppärän c’joyn kanssa koet matkailun vapautta.

Ajanmukainen, pirteä ja aina valmiina lähtöön.
Monista erilaisista pohjaratkaisuista löytyy jokaiselle sopiva.

Sivu 10

Sivu 20

CAMPER

NOMAD

Ihanteellinen matkailuvaunu perheille: Useita erilaisia kerrossänkyvaihtoehtoja ja paljon säilytystilaa.

Tyylikäs sisustus ja kattava vakiovarustelu vakuuttavat vaativankin
matkailijan.

Sivu 44

Sivu 54

8 SISÄLTÖ

Haluatko tietää
enemmän?
Tilaamalla uutiskirjeemme saat
tietoa uutuuksista, tarjouksista ja
arvonnoista sekä ammattilaisten
neuvoja ja matkavinkkejä.

AERO & AERO UP
Pitkät perinteet omaava klassikko ilmavana ja modernina Aero-ilmeenä.
Aero up -mallin myötä mallisto saa kompaktin tilaihmeen valikoimaansa.
www.dethleffs.fi/newsletter

Sivu 32

BEDUIN SCANDINAVIA
Tyylikästä muotoilua kaikilla mukavuuksilla ja lisäherkuilla.
Ympärivuotiseen matkailuun.

Luotettavuutta 74

Sivu 64

Dethleffs Original -varusteet 78

SISÄLTÖ 9

Helppoa ja hauskaa

C‘JOY
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C´JOY

JUST 90

PLUSSAA
ª T äydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen
hankintahinta ja kattava varustelu

ª

Kevyt: voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

ª

Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää
kestävää lasikuitua

ª

T ilaa kaikelle: Reilut säilytystilat
ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken,
mitä lomallasi tarvitset

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

2-osainen
ulko-ovi
Katto sekä etu- ja takapää
kestävää lasikuitua

Tilaa kaikelle: reilut
säilytystilat ja riittävästi
kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi
tarvitset
C‘JOY
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O L E S K E L U T I L AT

Vihdoinkin
lomalla!

Täydellinen lomapäivä alkaa kiireettömällä aamiaisella viihtyisässä istuinryhmässä • 460 LE | Kapan

Kätevää: Istuinryhmä muuntuu käden käänteessä vuoteeksi • 480 QLK | Timor
12 C‘JOY

JUST 90

2

1

3

1

Kätevä 3-liekkinen kaasuliesi manuaalisella sytytyksellä

2

Erillisvuoteissa on mukava nukkua. Tarvittaessa ne voidaan lisäosilla (lisävaruste)
yhdistää suureksi, koko ajoneuvon levyiseksi vuoteeksi

3

Lisävuodepaikat rakentuvat istuinryhmästä
C‘JOY
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V U OT E E T

Lepää ja rentoudu

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

Hyvää yötä: Mukavassa parivuoteessa uni maistuu ja aamulla herää virkeänä • 480 QLK | Timor

14 C‘JOY

P E S U T I L AT

Virkistävää

Oma kylpyhuone tuo mukavuutta matkailuun. c’joyn näppärässä
kylpyhuoneessa valmistaudut uuteen päivään • 460 LE | Timor

c’joyn kylpyhuoneessa on kaunis pesuallas • 480 QLK | Timor

C‘JOY

15

KEITTIÖ

Suuri pieni keittiö

Keittiöön kuuluu c’joy-mallissa 131,5 litran jääkaappi, jossa on
15 litran pakastelokero • 480 QLK | Timor (pohjaratkaisusta riippuen)

Kompakti ja käytännöllinen keittiö, jossa 3-liekkinen kaasuliesi, allas ruostumatonta terästä ja
reilusti säilytystilaa • 480 QLK | Timor
16 C‘JOY

VA R U S T E L U

PLUSSAA

C‘JOY -malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä hinnastosta
tai osoitteesta www.dethleffs.fi/cjoy

Kestävät kankaat 100 %
kierrätetyistä PET-pulloista

Pystyyn kääntyvän alakerrosvuoteen
ansiosta isompi tavaratila

Kerrosvuode, lisävarusteena
saatavilla myös kolmella vuoteella
(pohjaratkaisusta riippuen)

AirPlus-järjestelmän ansiosta ilma
kiertää sisätiloissa yläkaapistojen
takaa.

Kompressorijääkaappi vakiona

7-vyöhykkeiset patjat vakiona kaikissa kiinteissä erillis- ja parivuoteissa

Vain 2,12 m leveänä näppärä ahtaissakin paikoissa

Avattavat tuplalasi-ikkunat
pimennys- ja
hyttysverhoilla.

C‘JOY
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Valinnanvaraa
Kestävät kankaat 100 % kierrätetyistä PET-pulloista.

Timor

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/cjoy tai
erillisestä hinnastosta
18 C‘JOY

Tindari Bora

Kapan

Valkoinen kuulavasaroitu pelti (vakio)

ti,
Kompak
tilaa
ja
n
e
edullin
jopa
lle!
7 henge

410 LK

420 QSH

460 LE

480 FSH

480 QLK

5 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

7 vuodepaikkaa

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

C‘JOY

19

Valmiina lähtöön

C‘GO & C‘GO UP

20 C‘GO & C‘GO UP

PLUSSAA
ª Jokaiselle jotakin: Useita erilaisia pohjaratkaisuja kaiken kokoisille perheille

ª

Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää
kestävää lasikuitua

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

ª

 aikki mukana: Reilut säilytystilat ja riittävästi
K
kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken, mitä
lomallasi tarvitset

ª

 evyt: Voidaan vetää normaalin
K
kokoisella henkilöautolla

Avattavat, hyvin eristävät
tuplalasi-ikkunat (grafiitinharmaa)
pimennys- ja hyttysverhoilla

Pystyyn kääntyvän
alemman kerrosvuoteen
ansiosta suuri tavaratila,
jonne pääsy myös vaunun
ulkopuolelta (mallista
riippuen)

Korkealaatuiset merkkirenkaat,
100 km/tuntivauhtiin sopivat

C‘GO & C‘GO UP
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O L E S K E L U T I L AT

Älä tingi
mukavuudesta

Raikkaat värit tekevät istuinryhmästä viihtyisän
• 495 QSK | Green Paradise

Joustaa tilanteen mukaan: Mukavasta istuinryhmästä saadaan käden käänteessä yksi ylimääräinen vuodepaikka.
• 495 QSK | Blue Lagoon
22 C‘GO & C‘GO UP

3

1

2

1

Tilava U-istuinryhmä ja reilusti säilytystilaa:
Valittavana neljä erilaista sisustusvaihtoehtoa

2

Avoin pesutila, jossa kaunis pesuallas

3

Vakiona tilava 137 l jääkaappi
15 l pakastelokerolla (pohjaratkaisusta riippuen)
C‘GO & C‘GO UP 23

V U OT E E T

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

c’go-mallistossa on neljä erilaista perheille sopivaa
kerrosvuodemallia. Ja jos tarvitset vielä enemmän tilaa, voit
tilata kerrossängyn myös kolmella vuoteella • 495 QSK | Blue
Lagoon

24

C‘GO & C‘GO UP

P E S U T I L AT

Raikkaana
uuteen päivään

Putipuhdasta hetkessä!
Kaikkiin c’go-pohjaratkaisuihin on saatavilla lisävarusteena suihku.

Erillinen kylpyhuone ja avoin peseytymistila, jota suuri peili entisestään avartaa • 495 FR | Sunshine
C‘GO & C‘GO UP 25

KEIT TIÖ

Mitä hyvää
tänään syödään?
Platzhalter

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

Ruhtinaallisesti tilaa: Tilavat yläkaapit ja reilun kokoiset, hidastimilla varustetut vetolaatikot tekevät
c’gon keittiöstä todellisen tilaihmeen • 495 FR | Sunshine

c’gon tyylikkäässä keittiössä on runsaasti tilaa kaikille keittiötarvikkeille
• 525 KR | Blue Lagoon
26 C‘GO & C‘GO UP

VA R U S T E L U

PLUSSAA

C´GO & C´GO UP -mallistojen varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/cgo

Kätevä 3-liekkinen kaasuliesi sähkösytytyksellä

Paljon säilytystilaa vuoteiden alla

Kaunis pesuallas

Turvallisuus vakiona:
AKS-varmuuskytkin

Käytännöllinen säilytystila oven vieressä (pohjaratkaisusta riippuen)

7-vyöhykkeiset patjat vakiona kaikissa kiinteissä erillis- ja parivuoteissa

Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg
pullolle, kotelon pohja kestävää ja
tukevaa alumiinista turkkilevyä

Sähköä säästävä LEDulkovalo

C‘GO & C‘GO UP 27

C ’G O U P

Tilaa nukkumiselle
ja leikeille

208 cm
sisäkorkeu
s

Mukava, koko ajoneuvon levyinen parivuode laskeutuu katosta kevyesti vetämällä. Ja jos tämä ei vielä
riitä, voit taikoa istuinryhmästä vielä kaksi nukkumapaikkaa lisää • 525 KR | Blue Lagoon
Pienet matkaajat nukkuvat mukavissa kerrosvuoteissa • 525 KR | Blue Lagoon
28 C‘GO & C‘GO UP

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

Kun olet piilottanut nostovuoteen katon rajaan, c’go up herää eloon • 525 KR | Blue Lagoon

Tilaa
jopa
7 hengelle
C‘GO & C‘GO UP 29

Valinnanvaraa

Grey Orbit

Sunshine

Blue Lagoon

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/cgo tai
erillisestä hinnastosta
30 C‘GO & C‘GO UP

Pearlwhite

Green Paradise

Valkoinen kuulavasaroitu pelti (vakio)

c’go up, valkoinen kuulavasaroitu pelti (vakio)

415 QL

475 EL

475 FR

495 FR

495 QSK

565 FMK

465 KR

525 KR

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

7 vuodepaikkaa

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

C‘GO & C‘GO UP
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Love is in the air

AERO & AERO UP

32 AERO & AERO UP

PLUSSAA
ª K
 ompakti tilaihme Aero up tarjoaa paljon tilaa ja
moneen muuntuvia ratkaisuja
ª Ilo silmälle: Tyylikäs ja moderni niin sisältä kuin ulkoa

ª

T alvea kohti: Talvipaketin avulla varustelet vaunun
helposti viileämmille keleille sopivaksi

ª

S äänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää
lasikuitua

ª T ämä toimii: Nerokkaista pohjaratkaisuista
jokainen löytää suosikkinsa

Erikoisleveä ikkunallinen ulko-ovi
hyttysverkolla

Tyylikkäästi
muotoillut etuja takapään
muotokappaleet

17 tuuman alumiinivanteet ovat
Dethleffs-muotoilua ja korostavat tyylikästä
ulkonäköä (lisävaruste)

AERO & AERO UP 33

O L E S KE LUT IL AT

Ihastu sisätilojen vaalean
keveään ilmeeseen

Valoisaa, ilmavaa ja mukavaa: Karavaanarielämää
parhaimmillaan • 490 QSK | Fyn

Dethleffs Aeron tilavassa istuinryhmässä nautit
avaruudesta ja tilan tunnusta• 510 ER | Skagen
34 AERO & AERO UP

1

2

3

1

Tyylikkäitä ja toimivia kankaisia säilytysratkaisuja

2

3-liekkisessä kaasuliedessä on sähköinen
sytytys ja valurautainen ritilä

3

Pohjoismaisen raikasta tyyliä ja tuttua Dethleffs-laatua. Aeron sisustuksen voit valita kolmesta
raikkaasta ja modernista vaihtoehdosta: Fyn, Skagen tai Visby
AERO & AERO UP 35

V U OT EE T

Pilvenpehmeitä
unia

Kauniita unia! Pienille matkaajille on varattu mukavat kerrosvuoteet näköalalla• 490 QSK | Fyn

Erillisvuoteet on helppo yhdistää leveäksi parivuoteeksi (lisävaruste)
• 510 ER | Skagen
36 AERO & AERO UP

JUST 90

P E S UT IL AT

Raikkaana
uuteen päivään

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

Hyllyillä ja peilikaapissa on
runsaasti säiltystilaa
• 510 ER | Visby
AERO & AERO UP 37

KEITTIÖ

Helppoa ruoanlaittoa

Lämminvesivaraaja kuuluu Touring-pakettiin

Valoisaa ja tilavaa: Keittiössä 137 litran jääkaappi, jossa 15 litran pakastelokero
(pohjaratkaisusta riippuen) • 500 QSK | Visby

38

AERO & AERO UP

AERO UP

Aero up – ilmavan raikas
ja monipuolinen

198 cm
sisäkorkeu
s

Pienistä mitoistaan huolimatta Aero up tarjoaa paljon tilaa ja moneen muuntuvia ratkaisuja
• 530 ER | Skagen

Kahdestaan tai ystävien kanssa reissussa: Istuinryhmän yläpuolelle laskettava nostovuode
tekee sen mahdolliseksi • 530 ER | Skagen
AERO & AERO UP 39

O L E S KE LUT IL AT

Rauhallinen nurkkaus: Lautapeli esiin tai iltapäiväkahvit yhdessä
• 530 KR | Fyn

Nostovuode ylös ja vaikka yhdessä päivää suunnittelemaan! Istuinryhmästä löytyy tarpeeksi tilaa kaikille
• 530 ER | Skagen
40 AERO
AERO && AERO
AERO UP
UP

VA R U S T E L U

PLUSSAA

Korkea 137 l jääkaappi 15 l pakastelokerolla (pohjaratkaisusta riippuen)

Kaikki tiedot ready to go -varustelusta näet verkkosivulta
www.dethleffs.fi/aero

Tyylikkäät ja mukavat pehmusteet

Suuri LED-valoilla varustettu kattoikkuna tuo paljon valoa ja raikasta
ilmaa sisään (lisävaruste)

AirPlus-järjestelmän ansiosta ilma
kiertää sisätiloissa yläkaapistojen
takaa.

Kiskoon haluamaasi paikkaan kiinnitettävät lukuvalot sekä USB-pistorasia

Epäsuora valaistus
luo tunnelmaa sisätiloihin (lisävaruste)

Kätevä tukijalkojen
veivin ohjauskuja

AERO & AERO UP
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Valinnanvaraa

Visby

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/aero tai
erillisestä hinnastosta
42

AERO & AERO UP

Maryland-tammi

Skagen

Fyn

Valkoinen sileä pelti

Valkoinen sileä pelti

410 QS

470 EL

470 FR

470 FSK

490 QSK

500 QSK

510 ER

520 ER

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

460 KR

530 ER

530 KR

7 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

7 vuodepaikkaa

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

AERO & AERO UP 43

Uusia tuulia perhelomille

CAMPER

44 CAMPER®

®

PLUSSAA
ª T ilaa lapsille: paljon perheille
suunniteltuja kerrosvuodemalleja

ª

Turvallista matkaa: ensiluokkaiset Dethleffs-turvallisuusvarusteet

ª V
 akiona hyvä varustelu: laajan vakiovarustelun
ansiosta heti valmiina matkaan

ª

Tyylikäs ulkoasu: design-takavalopaneeli yksiumpioisilla valoilla viimeistelee tyylin

ª

Vaunuja joka lähtöön: Valikoimassa myös lyhyitä,
alle 7m pituisia vaunuja

17 tuuman alumiinivanteet ovat Dethleffsmuotoilua ja korostavat
tyylikästä ulkonäköä
(lisävaruste)

Suuri tavaratila takana
pystyyn kääntyvän
kerrosvuoteen ansiosta
(mallista riippuen)

Tavaratilan luukku vakiona, lisää
tavaratilaa helposti käytettävissä
(mallista riippuen)

CAMPER® 45

O L E S K E L U T I L 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
46 CAMPER®

1
2

3

1

Perhematkailuun: Camperissa valittavanasi on useita erilaisia perheille sopivia
pohjaratkaisuja. Useimmissa malleissa kerrossänky on saatavilla myös kolmella
vuoteella (lisävaruste).

2

Kätevästi käden ulottuvilla: Kiskoon
haluamaasi paikkaan kiinnitettävät
lukuvalot sekä USB-pistorasia

3

Keittiössä on runsaasti säilytystilaa, kuten kätevä
apteekkarinkaappi pulloille ja paljon säilytyslokeroita
CAMPER® 47

V U OT E E T

Perheesi ystävä
Mukavat erillisvuoteet on helppo yhdistää tilavaksi parivuoteeksi (lisävaruste)
Dethleffs-patjanpäälliset sopivat täydellisesti Dethleffs-vuoteisiin. Saatavana
Dethleffs Original -varusteiden verkkokaupasta (lue lisää s. 78)

Suuressa poikittaisvuoteessa sisäänkäynnin luona
on mukavasti tilaa kahdelle
• 500 QSK | Galaxy
Sopii myös suurperheelle: Saatavana lisävarusteena toinen kahden
hengen kerrosvuode sivuistuinryhmän tilalle (pohjaratkaisusta
riippuen) • 730 FKR | Galaxy
48 CAMPER®

P E S U T I L AT

Kokonaisvaltaista hyvinvointia

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

CAMPER® 49

KEIT TIÖ

Kokkaa helposti
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
50

CAMPER®

VA R U S T E L U

PLUSSAA

Korkea 137 l jääkaappi
15 l pakastelokerolla (pohjaratkaisusta riippuen)

CAMPER-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/camper

730 FKR-malliin saatavana lisävarusteena toinen kahden hengen kerrosvuode sivuistuinryhmän tilalle

Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuuroilta ja oksilta

AirPlus-järjestelmän ansiosta ilma
kiertää sisätiloissa yläkaapistojen
takaa.

Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti
takaa virkistävät yöunet.

Moderni takavalopaneeli, jossa
LED-valot

Lämmin vesi vakiona

CAMPER®
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Valinnanvaraa

Cloud

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/camper tai
erillisestä hinnastosta
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CAMPER®

Rosario Cherry

Galaxy

Mount

Valkoinen kuulavasaroitu pelti (vakio)

Valkoinen sileä pelti

Hopea sileä pelti

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 LE

510 ER

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

8 vuodepaikkaa

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

CAMPER® 53

Kokemus tuo itsevarmuutta

NOMAD

54 NOMAD

PLUSSAA
ª Jokaiselle jotakin: Paljon erilaisia pohjaratkaisuja parija yksittäisvuoteilla

ª

T ervetuloa viihtymään: Tunnelmallinen valaistus täydentää oleskelutilan elegantin hienostuneen sisustuksen

ª V
 akuuttava ulkoasu: tyylikkäitä yksityiskohtia, kuten
design-takavalopaneeli yksiumpioisilla valoilla sekä
krominväriset vetokahvat

ª

 okkaa kuin kotonasi: Erinomaisesti varustellussa
K
gourmet-keittiössä on valaistu takaseinä

ª

 akiona hyvä varustelu: laajan vakiovarustelun ansiosV
ta heti valmiina matkaan

Upotetut ikkunat ovat
turvalliset ja eristävät
hyvin (lisävaruste)

Tavaratilan luukku
vakiona, lisää
tavaratilaa helposti
käytettävissä
(mallista riippuen)

Design-takavalopaneeli,
jossa LED-valot, sekä
kromiset vetokahvat

NOMAD 55

O L E S K E L U T I L AT

Nykyajan
nomadielämää

Koko vaunun levyinen tilava keittiö
ja mukava istuinryhmä kutsuvat kokkaamaan ja viihtymään
• 490 BLF | Ruby

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

3

2
1

1

Etuosan tilavassa U-istuinryhmässä on mukava viettää aikaa yhdessä, ja
tarvittaessa siitä saa tehtyä myös suuren parivuoteen

2

Gourmet-keittiössä on valaistu
takaseinä

3

Suuri kattoikkuna, jossa LED-valaistus, tuo sisätiloihin
valoa ja raitista ilmaa
NOMAD 57

V U OT E E T

Ensiluokkaisia
unia

Leveään parivuoteeseen pääsee kätevästi kolmelta sivulta ja päiväksi se voidaan lyhentää, jolloin lattiatilaa jää enemmän • 650 RQT | Chromo

Leveissä erillisvuoteissa nukut mukavasti. Lisävarusteen avulla ne voi halutessaan
yhdistää myös kätevästi parivuoteeksi • 460 EL | Chromo
58

NOMAD

P E S U T I L AT

Tilava kylpyhuone

Avoin pesutila on avara ja tilava • 490 EST | Ruby

Raikkaana uuteen päivään – näppärässä kylpyhuoneessa on kaikki, mitä tarvitset • 490 EST | Champion
NOMAD 59

KEIT TIÖ

Suuri keittiö
näköalalla
Tilavassa keittiössä on apteekkarinkaappi,
oma paikka kahvinkeittimelle, 3-liekkinen
kaasuliesi sähkösytytyksellä ja valaistu
takaseinä • 520 ELT | Ruby

Korkeassa 137 l jääkaapissa elintarvikkeet säilyttävät tuoreutensa.
Ovilokeroon mahtuvat jopa 1,5 l juomapullot pystyasennossa. Keittiön työtason epäsuora valaistus valaisee hyvin myös tilavat vetolaatikot. Lisää mukavuutta: lämmin vesi vakiona • 490 BLF | Ruby

60 NOMAD

VA R U S T E L U

PLUSSAA

NOMAD-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/nomad

Laadukas 3-liekkinen kaasuliesi
sähkösytytyksellä

Tyylikkäät yläkaapit
aukeavat vaivattomasti

Kiskoon haluamaasi paikkaan kiinnitettävät lukuvalot sekä USB-pistorasia

AirPlus-järjestelmän ansiosta ilma
kiertää sisätiloissa yläkaapistojen
takaa.

Istuinryhmässä yksijalkaisen korkeussäädettävän pöydän ympärillä on
hyvin jalkatilaa.

Huippulaadukas, hengittävästä materiaalista valmistettu 7-vyöhykkeinen
patja takaa aina erinomaiset unet

Tilaa riittää: Nerokkaat ripustuskiskot kauhoille ja muille keittiötarvikkeille vakiona (pohjaratkaisusta
riippuen)

Mallista riippuen
vakiona joko nestekeskustai ilmakeskuslämmitys

NOMAD 61

Valinnanvaraa

Ruby

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/nomad
tai erillisestä hinnastosta
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NOMAD

Noce Nagano

Champion

Chromo

Valkoinen kuulavasaroitu pelti (vakio)

Valkoinen sileä pelti

Hopea sileä pelti

460 EL

470 FR

490 BLF

490 EST

510 ER

510 LE

520 ELT

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

530 DR

560 FMK

560 RET

650 RQT

730 FKR

760 DR

4 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

8 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

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

NOMAD 63

Talvispesialisti

BEDUIN
SCANDINAVIA
64 BEDUIN SCANDINAVIA

PLUSSAA
ª V
 almiina matkaan: Matkailuvaunun keksijän legendaarinen vaunu vuodelta 1956 palaa maanteille

ª

 ysy lämpimänä myös pakkasella:
P
Vakiovarusteluun kuuluva nestekeskuslämmitys ja
nestekiertoinen lattialämmitys pitävät huolen siitä,
että koko vaunu pysyy miellyttävän lämpimänä

ª

T äydellisesti varusteltu: Viiden tähden matkailua
ympäri vuoden

ª S kandinaavista designia ja loft-tunnelmaa: yläkaappien
puiset vetimet ja huopaa jäljittelevät pintamateriaalit
ª H
 uippuvarusteltu keittiö vakiona: liesi-uuni-yhdistelmässä on kaasuliesi ja uuni samassa

Upotetut ikkunat pitävät
kylmän ulkona myös pakkasella (lisävaruste)

Astu sisään: 70 cm leveässä ulko-ovessa on piilosaranat, ikkuna ja hyttysverkko
vakiona

Ulkopuoli sileää
peltiä, valkoinen

BEDUIN SCANDINAVIA 65

O L E S K E L U T I L AT

Matkaile ja asu
tyylikkäästi

Hienostunutta muotoilua: Tyylikäs matala kaapisto kuuluu Beduin Scandinavian vakiovarusteluun
(lisävarusteena saatavana 32” TV ja televisioteline) •550 SE | Amposta

Tyylikäs istuinryhmä ja epäsuora valaistus tekevät oleskelutilasta erityisen viihtyisän • 550 SE | Amposta
66 BEDUIN SCANDINAVIA

3
1

2

1

Valmiina joka säähän: Iso vaatekaappi takeille ja
muille ulkovaatteille

2

Tilava, laadukkaasti verhoiltu U-istuinryhmä kutsuu
viihtymään

3

Yläkaapeissa on hienostuneet
puuvetimet
BEDUIN SCANDINAVIA 67

V U OT E E T

Ensiluokkaisia
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
68 BEDUIN SCANDINAVIA

P E S U T I L AT

Tilava kylpyhuone

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

Tilavassa, koko ajoneuvon levyisessä suihkulla varustetussa kylpyhuoneessa päivä alkaa mukavasti • 690 BQT |
Tarragona
BEDUIN SCANDINAVIA 69

KEIT TIÖ

Keittiö
kaikilla herkuilla

Tämä keittiö täyttää kaikki toiveesi: Apteekkarinkaappi, 156 l jääkaappi
29 l pakastelokerolla, ja reilusti tilaa kaikelle, mitä lomakokki
tarvitsee • 740 BFK | Amposta
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BEDUIN SCANDINAVIA

Mitä saisi olla? Valaistulla takaseinällä ja liesi-uuni-yhdistelmällä varustetussa keittiössä valmistuvat
vaativammatkin herkut • 650 RE | Amposta

VA R U S T E L U

PLUSSAA

BEDUIN SCANDINAVIA -malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/beduin-scandinavia

Valoisa koko vaunun levyinen etukeittiö, jossa suuri panoraamakattoikkuna
(pohjaratkaisusta riippuen)

Korkea jääkaappipakastin, mallista
riippuen 137 l / 15 l tai 156 l / 29

Tilava, koko vaunun levyinen kylpyhuone vaunun takaosassa (pohjaratkaisusta riippuen)

Istuinryhmässä on tukeva, yksijalkainen korkeussäädettävä pöytä (yhden
käden mekanismilla) sekä laadukkaat
pehmusteet ja niskatyynyt kulmissa
vakiona

AirPlus-järjestelmän ansiosta ilma
kiertää sisätiloissa yläkaapistojen
takaa.

Lämmitetty ja eristetty 42 l harmaavesisäiliö ei jäädy pakkasellakaan

Nestekeskuslämmitys
ja nestekiertoinen
lattialämmitys
vakiovarusteena
BEDUIN
SCANDINAVIA
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Valinnanvaraa

Amposta

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/beduin-scandinavia
tai erillisestä hinnastosta
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BEDUIN SCANDINAVIA

Amberes-tammi

Badalona

Tarragona

Valkoinen sileä pelti (vakio)

Hopea sileä pelti

540 QMK

550 BET

550 RD

550 SE

590 RK

5 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

650 RE

650 RFK

670 BET

690 BQT

740 BFK

4 vuodepaikkaa

7 vuodepaikkaa

3 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

6 vuodepaikkaa

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

BEDUIN SCANDINAVIA 73

Me lupaamme:

Luotettavuutta,
mukavuutta &
palvelua
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Hyvää matkaa
Minkä Dethleffs-ajoneuvon valitsetkin, meille tärkeintä on
aina, että pääset turvallisesti perille ja että sinulle on
matkakumppanistasi pitkään iloa.

Ja jotta voisit ottaa kaiken irti lomamatkastasi, Dethleffs
Original -varusteista löydät laadukkaita varaosia sekä hyödyllisiä karavaanarin tarvikkeita.

Siksi olemme jo vuosien ajan kehitelleet innovatiivisia
ideoita, kuten oma Nuku-hyvin-konseptimme, AirPlus-ilmankiertojärjestelmä, talvipakettimme ja monia muita
kekseliäitä ratkaisuja, jotta matkantekosi olisi aina
mukavaa ja turvallista.

Lähde siis mukaan seikkailuun! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Dethleffs-perheeseen. Ja jos joskus
sattuisit tarvitsemaan apua, on kattava jälleenmyyjä- ja
huoltoverkostomme aina valmiina auttamaan.
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LU OT E T TAV U U T TA
Sinun turvallisuutesi on meille tärkeää. Siksi käytämme ajoneuvoissamme tunnettujen
merkkivalmistajien luotettavia komponentteja. Niinpä kaikkien matkailuvaunujemme kanssa on mahdollista ajaa jopa 100 km/h nopeutta. Vieläkin turvallisemmin ajat hankkimalla
lisävarusteena saatavan turvallisuuspaketin, johon sisältyy mm. ATC-ajonvakautusjärjestelmä,
letkurikkoventtiili sekä palovaroitin.

Säällä kuin
säällä
Allgäun talvet ovat ankaria – meillä on niistä kokemusta jo vuodesta 1931 asti. Koska
täällä on vielä kunnon talvia, olemme
hyvin perillä siitä, millaisia varusteita
talvimatkailussa tarvitaan. Kaikki Suomeen
tuotavat Camper, Nomad ja Beduin-mallit
ovat jo vakiovarusteltuina talvikelpoisia,
eikä erillisiä talvipaketteja tarvita. Uudet
Aero-mallimme ovat tarvittaessa saatavana erillisen talvipaketin kanssa.
Loma-asunto aivan rinteiden vieressä, ja sisällä
on yhtä lämmintä ja mukavaa kuin kotona

Turvallista matkaa Dethleffsin turvallisuuspaketin ja säännöllisen ajoharjoittelun avulla

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.

Turvallista talvimatkailua Dethleffsin
talvimatkailuun varustellulla matkailuvaunulla
76

Lisätietoja vaunujemme
talviominaisuuksista löydät
osoitteesta:
www.dethleffs.fi/
talviasiantuntija

Lisävarusteena saatavaan Dethleffsin turvallisuuspakettiin sisältyy
ajonvakautusjärjestelmä, letkurikkoventtiili sekä palovaroitin.

LU OT E T TAV U U T TA

Mukavuudesta
tinkimättä

Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti, syntyy kosteutta – matkailuvaunuissa erityisesti talvisaikaan ulkoseinien läheisyydessä, kun ulkona on kylmä. Dethleffsin AirPlus-järjestelmän ansiosta lämmitetty ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa ylös kattoon,
mikä ehkäisee kondessiveden muodostumista. Lopputuloksena on hyvä sisäilma ilman
homeongelmia.
Dethleffsin pyörillä liikkuvassa kodissa asut yhtä mukavasti kuin omassa kodissasi.
Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti takaa virkistävät yöunet.

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

AirPlus-rakenne kierrättää ilmaa yläkaapistojen takaa
ja estää siten kondenssiveden muodostumista

Internet-sivuiltamme löydät lisätietoja
Dethleffsin Nuku hyvin -konseptista. Kurkkaa osoitteesta: www.dethleffs.fi
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PA LV E LUA

Kaikki matkassa?
Dethleffs Original -varusteet

Järjestys se olla pitää! Dethleffsin näppärä monitoimikisko auttaa pitämään tavarat matkalla
hyvässä järjestyksessä. Kiskon voit asentaa myös jälkikäteen.

78

Tyylistä tinkimättä: Muodikkaat Dethleffs-hupparit, -takit ja -päähineet ilahduttavat jokaista karavaanaria. Laadukkaista materiaaleista valmistetut ja taidokkaasti leikatut vaatteet tuntuvat mukavilta
päällä. Pääsikö viileä ilta tai hellepäivä yllättämään? Dethleffs Lifestyle -mallistosta löydät oikeat
asusteet kaikkiin olosuhteisiin. Tyylikkään malliston viimeistelee Kids-Club-tuoteperhe, joka saa myös
lasten silmät loistamaan. Kaikkiin tuotteisiin on kirjailtu Dethleffsin logo – Dethleffs-perheen merkki.

PA LV E LUA
Mukavuus ja turvallisuus ovat avainasioita, jotka saavat sinut
viihtymään liikkuvassa kodissasi. Siksi haluamme tarjota sinulle
Dethleffs Original -varusteita, jotka sopivat täydellisesti ja
antavat ajoneuvollesi viimeisen silauksen: mukavia vapaa-ajan
asusteita, turvallisuutta lisääviä varusteita sekä erilaisia
tarvikkeita tavaroiden säilytykseen ja järjestämiseen.

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

Valikoimassa on valtava määrä tuotteita, jotka tekevät
karavaanarielämästä monin verroin mukavampaa. Valitse ja tilaa
haluamasi tuotteet ja mahdollinen asennus jälleenmyyjältäsi.
Osa tuotteista voidaan tilata myös verkkokaupastamme ja
toimittaa suoraan kotiosoitteeseesi. Osoitteessa
www.dethleffs-original-zubehoer.com/en pääset
verkkokauppaamme ja löydät tietoa kiinnostavista kampanjoista
ja tarjouksista.

E-Temperature

E-Switch

E-Gaslevel
E-Volt

E-Level

E-Pressure

Dethleffs E-Connect – Sovelluksen avulla pääset katselemaan monia ajoneuvon tietoja kätevästi omasta älypuhelimestasi. Voit tarkistaa
esim. rengaspaineet, jääkaapin lämpötilan, seisooko matkailuvaunu suorassa ja paljon muuta!

Kätevät, vedenpitävästä materiaalista valmistetut
säilytystaskut on kiinnitetty
helmapeitteeseen.

Hyödylliset ja täsmälleen ajoneuvosi kanssa yhteensopivat varusteet
lomallesi löydät Dethleffs Original -valikoimasta. Tutustu luetteloon
jälleenmyyjäsi luona tai osoitteessa www.dethleffs-original-zubehoer.com/en
tai tilaa yksittäisiä tuotteita suoraan uudesta verkkokaupastamme
osoitteessa www.shop.dethleffs.de
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Kiitos mielenkiinnostasi Dethleffs-matkailuvaunuja kohtaan.
Lisää erilaisia esitteitä löydät internet-sivuiltamme osoitteesta:
www.dethleffs.fi/lisaetietoja/esitteet.
Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheiden korjauksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain toimitussisältöön
kuulumattomia tekstiilejä, somisteita tai lisävarusteita, jotka ovat
saatavissa vain lisähintaan. Tekniset tiedot, vakiovarusteet sekä
lisävarusteiden hinnat löytyvät erillisestä hinnastosta. Painoteknisistä syistä värit saattavat poiketa todellisista väreistä.
Kiitämme yhteistyöstä ajoneuvojen sisustamisessa mukana
olleita yrityksiä:
LUSINI Home of VEGA, ERWIN M.,
JOBELINE, PULSIVA (www.lusini.com)
Eagle Products Textil GmbH
Zwiesel Glas AG
Valokuvat: Karl Holzhauser • Rohwein MediaServices •
eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock •
Forster & Martin Fotografie GbR

Dethleffs Suomi – ERWIN HYMER GROUP Suomi Oy
| Nukkeruusunkuja 3 C 52
| 00990 Helsinki | www.dethleffs.fi
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