FI

Matkailuautot 2023

1

2

Tervetuloa matkaan
perheesi ystävän kanssa
”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.

Alla olevat kuvakkeet kertovat mistä lisämateriaalia löytyy.

www.dethleffs.fi

erillisestä hinnastosta

Dethleffs
Original -varuste

online-videolta

www.dethleffs-original-zubehoer.com/en

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.
Tämän esitteen kuvissa on osittain lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajoneuvon perushintaan.
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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 tuotanto-osasto. Vaunumatkailun aikakausi oli alkanut.

Lisää Dethleffsin matkailuajoneuvojen
historiasta verkkosivulla:
historia.dethleffs.fi
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Edelläkävijä
- ennen
ja nyt
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Kun laatu ratkaisee.

Dethleffsin matkailuajoneuvoissa laatu ja kokemus näkyvät 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
• 18.500 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.
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Laatu
on
ajatonta
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Sisältö
GLOBEBUS

JUST 90

JUST GO

Dethleffsin kompaktein mallisarja soveltuu loistavasti niin kaupunkien
kapeille kujille kuin mutkaisille maanteillekin.

Just all you need: Kaikki, mitä tarvitset leppoisaan
lomailuun, on valmiiksi mukana.

Kaikki valmiina – lähde vain matkaan.
Just do it

Sivu 10

Sivu 20

Seite 30

PULSE CLASSIC 90

ESPRIT

ALPA

Pulsen puoli-integroidussa juhlamallissa on jäljittelemättömän tyylikkäät sisätilat ja laaja ”ready to go”
-juhlavarustelu.

Espritissä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla
moderni muotokieli ja luksusluokan mukavuudet.

Erityisen tilava ja mukava matkailuauto kahden kesken
matkaaville – kaikkina vuodenaikoina.

Sivu 72

Sivu 82

Sivu 60

Dethleffs edut 114
Dethleffs Original -varusteet 116

8 SISÄLTÖ

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

TREND

PULSE

Bestseller-mallimme! 2 korirakennetta, 12 mallia – näistä jokainen
löytää toivemallinsa. Kun etsit jotakin parempaa!

Tunnelmallisen valaistuskonseptin ja suurien tavaratilojen
ansiosta nautit lomasta hyvällä sykkeellä.

Sivu 40

Sivu 50
www.dethleffs.fi/newsletter

XL I

XXL A

Ylellisen dynaaminen. Erinomaiset ajo-ominaisuudet
kaikissa olosuhteissa. Luonnollisesti myös talvella.

Suurta luksusta – takavetoinen Iveco Daily Basis -alusta,
upea varustelu, paljon tilaa ja lämmitetty kaksoispohja.

Sivu 92

Sivu 102

SISÄLTÖ 9

INTEGROIDUT

GLOBEBUS

10 GLOBEBUS

PLUSSAA
ª Kompakti ja ketterä – loistavat ajo-ominaisuudet

ª

T äydellisesti varustetussa keittiössä kaasuliesi,
korkea jääkaappi ja tukeva lisätyötaso

ª H
 yvin eristetty rakenne, varusteltavissa myös
täysin talvenkestäväksi

ª

Hyvin toimiva pesutila suihkulla

ª

Ylellinen Gran Turismo -varustelupaketti (lisävaruste)

ª Tilava

L-istuinryhmä ja mukavat, ergonomisesti
muotoillut sohvatyynyt

Korkeus: 281 cm

Kompaktin
kokoinen

150 cm leveä nostovuode
ohjaamon yläpuolella

Pituus: alkaen 599 cm
Leveys: vain 220 cm

Korkeassa takatallissa
on lastausluukut molemmilla puolilla
ja kantavuutta 150 kg

GLOBEBUS 11

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

Maailmanmatkaajien levähdyspaikka

Globebus integroidut
Tervetuloa kuninkuusluokkaan! Integroitu Globebus–matkailuauto on kompaktin kokoinen, oivallinen ajettava ja lisäksi
kaunis katsella. Sillä ajaminen on todellinen elämys: Iso
panoraamatuulilasi tarjoaa hulppeat näkymät ohjaamosta, joka
on tilavuudessaan vailla vertaa.
Lisää käyttömukavuutta tuo vakiovarustukseen kuuluva
195 x 150 cm XXL-nostovuode, joka laskeutuu erityisen alas.
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GLOBEBUS

1

2
3

I 6| Floyd

1

Tyylikkään modernit vetimettömät yläkaappien luukut
sulkeutuvat pehmeästi (Softclose)

2

Tilava L-istuinryhmä ja mukavat, ergonomisesti
muotoillut sohvatyynyt

3

Tukeva lisätyötaso on otettavissa esille helposti
yhdellä kädellä
GLOBEBUS 13

V U OT E E T

Rentoudu lomalla

Mukava poikittaisvuode on 200 x 145 cm kokoinen. Niin pari- kuin
erillisvuoteissakin on 15 cm paksut, hengittävästä materiaalista
valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat• I 1

Vähintään 1,95 metrin pituiset erillisvuoteet voidaan yhdistää lisävarusteen avulla koko
auton levyiseksi parivuoteeksi • I 6
14

GLOBEBUS

Integroitujen mallien nostovuode tarjoaa jopa 150 cm leveän
makuupaikan

P E S U T I L AT

Virkistävää

Rajallinen tila käytetty hyvin!
Takaseinä käännetään sivuun ja
pesutilaan saadaan vedenkestävästi
verhoiltu suihkukaappi • I 1

I 6 -mallissa on tilava, erillinen suihkukaappi, hyvin tilaa pesualtaan edessä ja
paljon säilytystilaa • I 6
GLOBEBUS 15

KEITTIÖ

Pieni mutta toimiva
Vetolaatikoissa ja työtason alla olevassa
kaapissa on tilaa kaikille
keittiötarvikkeille. Astiat mahtuvat
keittiön yläkaappiin • I 6

Lisätyötaso piiloutuu helposti näkymättömiin, kun sitä ei tarvita.
2-liekkisessä kaasuliedessä on sähköinen sytytys.• I 6
16 GLOBEBUS

Kompaktissa keittiössä on kaikki tarpeellinen: lämmin vesi, kaasuliesi,
suuret vetolaatikot ja jääkaappi • I 6

G LO B E B U S VA R U S T E E T

Plussaa

Mukavat pilotti-istuimet, joissa on
korkeuden ja kallistuksen säätö ja
pehmustetut käsinojat

Globebus-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä hinnastosta
tai osoitteesta www.dethleffs.fi/globebus

Asunto-osan 70 cm leveä ovi (I 6), jossa
hyttysverkko

Vakionopeudensäädin, ohjaamon ilmastointi, turvatyynyt kuljettajan ja
apukuljettajan paikalla vakiona (kuvan 10“-näyttö on lisävaruste)

Suuressa takatallissa helposti avattavat
luukut molemmilla sivuilla

Hyvä näkyvyys kaksiosaisten peilien
ansiosta

Kätevää: Vuoteeseen nousua helpottava
ulosvedettävä askelma toimii myös säilytystilana

Näyttävää ja
turvallista – takavalopaneeli integraaliumpioilla
ja LED-valonauhalla

GLOBEBUS 17

Valinnanvaraa

Floyd

Duke

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/globebus
tai erillisestä hinnastosta
18 GLOBEBUS

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

Valkoinen (vakio)

Gran Turismo white

Gran Turismo grey

I1

I6

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

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

GLOBEBUS 19

All you need is

JUST

20

JUST 90

PLUSSAA
ª Kattava ”Ready to go” -juhlavarustelu vakiona

ª

Erillisvuoteet voidaan yhdistää suureksi parivuoteeksi

ª Nostovuode saatavana lisävarusteena

ª

Istuinryhmässä ja makuutilassa on LED-valaisimet, joissa on kosketuksella toimiva kytkin sekä USB-liitäntä.

ª S eisomakorkeus huikeat 213 cm
(paitsi nostovuoteen alapuolella)
ª 7 0 cm leveä ikkunallinen ulko-ovi
keskuslukituksella.

Tyylikkäästi muotoillussa
ohjaamossa on avattava kattoikkuna

Ohjaamon kaihtimet
suojaavat kylmältä,
kuumuudelta ja ohikulkijoiden katseilta

Tilavassa takatallissa
on lastausluukut
molemmin puolin

JUST 90 21

Ol eskelut ilat

Just all you need
Lisää käyttömukavuutta tuo 150 cm leveä nostovuode,
joka laskeutuu erityisen alas. • T 6762

Jopa neljä vuodepaikkaa: Nostovuoteen ollessa keskiasennossa
voi istuinryhmästä tehdä lisävuoteen. • T 6762

Uudessa T 6762 -mallissa on kiinteiden vuoteiden tilalla muhkean kokoinen nostovuode. Näin sisätilat on saatu mahdollisimman
avariksi, ja etenkin keittiö ihastuttaa tilavuudellaan.• T 6762
Ylellisessä, koko auton levyisessä pesuhuoneessa
on erillinen suihkukaappi ja tilava vaatekaappi. • T 6762
22

JUST 90

1
3

2
7052 EB

1

Tyylikkään modernit vetimettömät yläkaappien
luukut sulkeutuvat pehmeästi.

2

Sivupenkistä voidaan tehdä kolmipisteturvavyöllä
varustettu 5. istumapaikka (lisävaruste)

3

LED-valaisimissa on kosketuksella toimiva kytkin.
JUST 90 23

V UOTEET

Nuku yksinkertaisesti hyvin

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

Mukavaa ja käytännöllistä: leveään vuoteeseen on käynti kolmelta sivulta • T 7052 DBL
24

JUST 90

Istuinryhmän yläpuolelle on saatavana kahden hengen nostovuode sähköisellä mekanismilla (lisävaruste)

P E S UT IL AT

Raikkaana
uuteen päivään

Valoisassa ja modernissa pesutilassa on käytännöllinen sivusuuntaan liukuva peili ja paljon säilytystilaa • T 7052 DBL

Tilaa riittää: WC-tila ja suihkukaappi voidaan yhdistää tilavaksi kylpyhuoneeksi • T 7052 DBL
JUST 90 25

2

1
3

1
26

Seinäkisko ja koukkuja tavaroiden
ripustamiseen
JUST 90

2

Energiapihit LED-valot valaisevat keittiön
tehokkaasti

3

Isosta hyttysverkolla ja pimennysverhoilla varustetusta ikkunasta saadaan raitista ilmaa sisätiloihin

KEITTIÖ

Yksinkertaisesti
herkullista

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

Keittiön tilavissa kaapeissa ja laatikoissa on runsaasti tilaa niin padoille kuin pannuillekin • T 7052 DBL
JUST 90 27

9 0 -V U OT I S VA R U S T E E T

PLUSSAA

Ergonomiset, kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroitu niskatyyny, 2 käsinojaa sekä korkeuden ja kallistuksen säätö

28 JUST 90

Luettelon kaikista 90-juhlavuotisvarusteista löydät osoitteesta
www.dethleffs.fi/just90

Ohjaamon kaihtimet suojaavat kylmältä,
kuumuudelta ja ohikulkijoiden katseilta

Valoisaa ja ilmavaa: Suuri panoraa
makattoikkuna (70 x 50 cm) istuinryhmän yläpuolella

Ohjaamon avattava kattoikkuna tuo lisää
valoa ja ilmaa sisätiloihin

Suihkun lattiaritilä on puuta

70 cm leveässä ulkoovessa on ikkuna,
keskuslukitus ja
hyttysverkko-ovi.

Valkoinen (vakio)

T 6752 DBL

T 6762

T 6812 EB

T 7052 DBM

5 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

T 7052 DBL

T 7052 EB

T 7052 EBL

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

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

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/just90
tai erillisestä hinnastosta
JUST 90 29

PUOLI-INTEGROIDUT

JUST GO

3 0 JUST GO
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JUST GO’n kohokohdat
ª

Nostovuode saatavissa lisävarusteena

ª

Ilmava 213 cm sisäkorkeus (ei nostovuoteen alla)

ª

Saarekevuode 190 x 150 cm, korkeus säädettävissä

ª 1 50 mm paksut 7-vyöhykkeen kylmävaahtopatjat
hengittävää materiaalia
ª E rgonomiset pilotti-istuimet, integroidut niskatyynyt,
pehmustetut käsinojat, korkeus ja kallistus
säädettävissä

70 cm leveä asunto-osan ovi,
jossa hyttysverkko (keskuslukitus
ja ikkuna Comfort-paketissa)

Mukavaa ja turvallista
matkantekoa: vakionopeuden säädin, kuljettajan turvatyyny, Ford Audio
-järjestelmä ja DAB+
radio ja paljon muuta.
Suuri takatalli, jonne mallista
riippuen mahtuu jopa sähköpyörät,
lattiapinta luistamaton (Comfortpaketissa vasemmanpuoleinen
luukku)

(kuvassa näkyvä navigaattori on lisävaruste)

JUST GO 31

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

Täysin oman makusi mukaan

Just Go (Comfort-paketin lisävarusteet)
Comfort-paketilla varustetussa Just Go -mallissa on lukuisia hyödyllisiä lisäominaisuuksia (ks. sivu 37). Huomio kiinnittyy
ennen kaikkea maalattuun etupuskuriin ja erillisvuodemallien L-istuinryhmään, johon kuuluu vapaasti seisova pöytä.
Etusi: L-kulmasta voit nostaa jalat mukavasti ylös.
Istuinryhmän ja etuistuimien Salerno-erikoisverhoilu kuuluu myös Comfort-pakettiin.

T 6815 EB (vakiomalli)

Just Go (vakiomalli)
Vakiomallisena Just Go’n istuinryhmässä ei ole kulmaosaa ja pöytä on kiinnitetty sivusta seinään
(ei koske DBL- ja EBL-mallia). Istuinryhmästä voidaan tehdä yksi lisävuodepaikka lisävarusteen avulla.
Sitä varten pöydänjalka taitetaan alas ja pöytälevy kiinnitetään alempaan seinäpidikkeeseen.
Kuljettajan ja apukuljettajan istuin on päällystetty alkuperäisellä Ford-kankaalla. Etupuskuri on
väriltään mattamusta.
32

JUST GO

T 7055 EB (Comfort-paketti)

1

3

2

T 7055 EB (Comfort-paketti)

1

Enemmän nukkumistilaa! Tilauksesta 140 cm leveän,
sähkökäyttöisen nostovuoteen kanssa.

2

Varmasti tuoreena: 137 litran jääkaappi, jossa 15 litran
pakastelokero. Lisävarusteena saatavissa uuni (ks. kuva).

3

Tunnelmallista: Light Moments -valaistuskonsepti luo kotoisan
tunnelman (Comfort-paketti).
JUST GO 33

V U OT E E T

Nuku yksinkertaisesti hyvin

Tilavissa, 215 cm pitkissä erillisvuoteissa on 150 mm paksut kylmävaahtopatjat ja puiset sälepohjat. Nukkuminen voisi tuskin olla tämän mukavampaa. Comfort-paketin myötä erillisvuoteista saadaan myös suuri
parivuode. • T 7055 EB

190 x 150 cm kokoisen saarekevuoteen korkeutta voidaan säätää vakiovarusteisen mekanismin
avulla. Enemmän tilaa takatallissa vai mieluummin matalampi vuode? Sinä päätät sen mukaan,
mitä mukaan tulee.• T 7055 DBL
34

JUST GO

Sähkökäyttöinen 2 hengen nostovuode istuinryhmän yläpuolella (lisävaruste)

P E S U T I L AT

…oma rauha

Korkealaatuiset materiaalit ja laadukas viimeistely tuovat myös pesutiloihin ripauksen
ylellisyyttä. • T 7055 EB

Sinusta kylpyhuoneessa on oltava tilaa liikkua? Täällä sitä on! Kun suljet pesutilan oven oleskelutilaan päin,
käytettävissäsi on koko ajoneuvon levyinen pesu- ja pukeutumistila.• T 7055 EB
JUST GO 35

KEITTIÖ

Just all you need

Korkean vesihanan ansiosta tiskialtaassa voi
pestä vaivatta jopa suuria kattiloita ja pannuja.

Tilavan 137 litran jääkaappi-pakastimen
yhteyteen saat niin halutessasi myös uunin.
36

JUST GO

Epäsuorasti valaistut yläkaapit sulkeutuvat
pehmeästi.

Täysin varusteltu L-keittiö, jossa on 2-liekkinen kaasuliesi, riittävästi työskentelytilaa ja suuret
vetolaatikot. Sivulla olevien Multiflex-kiskojen koukkuihin voit ripustaa vaikka patalappuja.

Comfort-paketti

1

2

Kaikille, jotka haluavat omaan Just Go -autoonsa laajemman
varustelun, lisävarusteena saatava Comfort-paketti tekee monine
ominaisuuksineen lomasta ja matkasta vieläkin mukavamman.
– Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit. [ 1 ]

3

4*

5

6

7

8*

– Tyylikkäät 16 tuuman alumiinivanteet. [ 2 ]
– Sumuvalot, auton värinen etupuskuri. [ 3 ]
– Kaihdinverhot ohjaamossa. [ 4 ]
– Light Moments -valaistuskonsepti tunnelman luomiseen.

[5]

– L-istuinryhmä ja vapaasti seisova pöytä – jalat voi nostaa ylös. [ 6 ]
– Iso, avattava ikkuna ohjaamon tuulenohjaimessa. [ 7 ]
– Kuljettajan ja apukuljettajan istuimessa sama verhoilu kuin asuintilassa. [ 8 ]
– Sisustustyyli SALERNO (ks. kuva 6 + 8).
– Toinen takatallin luukku vasemmalla – helpottaa lastaamista.
– Panoraama-kattoikkuna 70 x 50 cm istuinryhmän yläpuolella.
ja paljon muuta
Lisäksi tärkeitä alustaan kuuluvia varusteita, kuten muun muassa:
ohjaamon ilmastointi, lämmitettävä tuulilasi, tuulilasinpyyhkimissä
sadetunnistin, ajovaloavustin päivä-/yötunnistimella sekä hätäjarrutus-,
kaista- ja kaukovaloavustin.
Kaikki pakettiin kuuluvat varusteet näet hinnastosta.

* Kuvassa lisähintainen monitoiminäyttö, joka ei sisälly Comfort-pakettiin.
JUST GO 37

Sisustus

Ravello

Salerno (Comfort-paketin mukana)

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Paljon lisätietoa sivulla:
www.dethleffs.fi/matkailuautot/justgo
tai erillisessä hinnastossa
38

JUST GO

Nagano pähkinäpuu

Calypso (Comfort-paketin mukana)

Just Go (vakiomalli)

Just Go (Comfort-paketin lisävarusteet)

T 6615 EB

T 6815 EB

T 6905

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

T 7055 DBL

T 7055 EB

T 7055 EBL

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

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

JUST GO 39

Puoli-integroidut ja integroidut

Täydellinen startti

TREND

40 TREND

PLUSSAA
137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla

ª Erinomainen hinta-laatusuhde

ª

ª T ilava takatalli, johon mahtuu mallista riippuen jopa
sähköpyörä

ª Harmoninen valaistuskonsepti
Light Moments (lisävaruste)

ª K
 aikkiin puoli-integroituihin malleihin saa
lisävarusteena nostovuoteen

Ekstraleveä ulko-ovi ja
upotettu coupé-askelma
helpottavat sisäänkäyntiä

Suuri, avattava
kattoikkuna
ohjaamossa
(lisävaruste)

Kestävä ja
pitkäikäinen
Lifetime-Smartlattiarakenne

TREND 41

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

Rentoutuminen on trendikästä
Trend integroidut
Suurenmoisia matkoja sopuhintaan – Trendin integroiduilla malleilla se onnistuu. Niissä yhdistyvät
ihanteellisesti Trend-menestysmalliston ja aidon integroidun matkailuauton parhaat puolet:
Valtava panoraamatuulilasi tarjoaa hulppeat näkymät ohjaamosta, joka on tilavuudessaan vailla vertaa,
ja kaiken kruunaa vakiovarustukseen kuuluva huippumukava ja reilun kokoinen (195 x 150 cm) nostovuode.

Vakiomallin istuinryhmä

Trend - puoli-integroidut
Puoli-integroitujen mallien etuna on niiden erinomainen ajettavuus. Sporttista vaikutelmaa vahvistaa
entisestään aerodynaamisesti muotoiltu ohjaamon tuulenohjain (saatavana myös isolla, avattavalla
kattoikkunalla) sekä moderni muotokieli. Ennen kaikkea Trend erottuu kuitenkin edukseen toimivuudellaan. Kaikissa malleissa on vakiona alaslaskettu takapää ja siten erityisen suuri, jopa 115 cm korkea
takatalli, joka on avattavissa ajoneuvon molemmilta sivuilta.
42

TREND

I 7057 EB | La Rocca L-istuinryhmä (lisävaruste)

3

1

2

I 7057 EB | Torcello

1

Harmoninen valaistuskonsepti Light Moments
(lisähintaan) luo viihtyisää tunnelmaa

2

Tilavassa ja viihtyisässä L-istuinryhmässä on
korkeussäädettävä pöytä vakiona (mallista riippuen)

3

Yläkaappien ovet sulkeutuvat äänettömästi softclosemekanismin ansiosta
TREND 43

V U OT E E T

Kauniita unia!

Suuren, kolmelta sivulta avoimen parivuoteen korkeutta voidaan
säätää • T 7057 DBM

Rauhallisia unia: Trendin kaikissa vuoteissa on 15 cm paksut, hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat.
Vähintään 1,95 metrin pituiset erillisvuoteet voidaan yhdistää lisävarusteen avulla koko auton levyiseksi parivuoteeksi • T 7057 EBL
44 TREND

 uoli-integroituihin malleihin saatavilla nostovuode sähköisellä
P
mekanismilla. Mallista riippuen saat siis käyttöösi yhden tai kaksi
nukkumapaikkaa lisää yhdellä napin painalluksella. (Integroiduissa
malleissa nostovuode vakiona.)

P E S U T I L AT

Hemmottele itseäsi

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

TREND 45

KEITTIÖ

Lomakokin iloksi

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

Täydellisesti varustellussa keittiössä on paljon säilytys- ja työskentelytilaa• T 7057 EBL | La Rocca
46 TREND

Kolmiliekkinen kaasuliesi vie vain vähän tilaa • T 7057 DBM

T R E N D VA R U S T E E T

Plussaa

Trend-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/trend-ti

Ergonomiset, kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroitu
niskatyyny ja verhoillut käsinojat

Takatallissa on valo ja 230 V pistorasia

Sivupenkistä voidaan DBL- ja EBL-malleissa
tehdä turvavöillä varustettu istumapaikka

Erillisvuodemalleissa on erityisen korkea
takatalli ja lastausluukut auton molemmilla
puolilla

Hengittävästä materiaalista valmistetut
7-vyöhykkeiset patjat.

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

TREND 47

Valinnanvaraa
Puoli-integroidut ja integroidut

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!
Trend integroidut

Torcello

Gresso

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!
Trend Puoli-integroidut

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/trend-ti
tai erillisestä hinnastosta
48 TREND

Virginia-tammi

La Rocca

Valkoinen (vakio)

Metallihopea

T 6717 EB

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

I 6717 EB

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

Vuodepaikkamäärä kertoo suurimman mahdollisen vuoteiden määrän kyseessä olevassa pohjaratkaisussa ja on osittain mahdollinen vain lisähintaan saatavien varusteiden kanssa. L-istuinryhmä sisältyy lisävarusteena hankittavaan Design-pakettiin.

TREND 49

Integroidut

PULSE

50 PULSE

PLUSSAA
ª H
 armoninen valaistuskonsepti Light Moments (lisähintaan) luo Pulseen viihtyisää tunnelmaa

ª

Innovatiivisten Maxi-Flex-yläkaappien nostotaiteovet
avautuvat ovea kevyesti koskettamalla.

ª E nemmän valoisuutta, avoimuutta sekä selkeitä muotoja ja linjoja

ª

T äysin ilman puurakenteita toteutettu, hyvin kosteutta
kestävä Lifetime-Smart -lattiarakenne (alapohja
lasikuitua)

ª

70 cm leveä asunto-osan ovi ja upotettu
askelma
IsoProtect-lattian ansiosta ei ylimääräisiä korokkeita asunto-osassa

Tyylikäs takapuskuri
ja yksiumpioiset
LED-takavalot

PULSE

51

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

Hyvästi arki. On aika viihtyä.

Pulse integroidut
Ison panoraamatuulilasin tarjoamat hulppeat näkymät, tyylikäs
kojelauta sekä erinomainen äänieristys tekevät integroidulla
Pulse-matkailuautolla ajamisesta elämyksen. Koko ulkoasu on
uudistunut uuden Dethleffs-muotokielen mukaisesti entistä
tyylikkäämmäksi ja toimivammaksi.
Integroiduissa malleissa on vakiona XL-kokoinen nostovuode,
jossa on ergonomisesti mukautuva, säädettävä puusälepohja
sekä laadukas EvoPoreHRC -kylmävaahtopatja.

I 7051 EB | Beat

52 PULSE

2

3

1

I 7051 DBL | Dance

1

IsoProtect-lattian ansiosta sisätiloissa
ei ole ylimääräisiä korokkeita

2

Harmoninen Light Moments -valaistuskonsepti luo
viihtyisää tunnelmaa (lisävaruste)

3

Lounge-istuinryhmästä on vapaat näkymät joka suuntaan.
PULSE

53

V U OT E E T

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
• I 7051 DBM
Yli kahden metrin pituiset erillisvuoteet voidaan
lisävarusteen avulla yhdistää koko auton levyiseksi parivuoteeksi • I 7051 EB

Parivuoteen alla on mukavasti säilytystilaa.
DBM- ja DBL-pohjaratkaisujen parivuoteet ovat
korkeussäädettäviä
• I 7051 DBM
54 PULSE

P E S U T I L AT

Pesutilaihme

Pulse toteuttaa unelmasi kunnon kylpyhuoneesta. Täydellisen varustelun kruunaa erillinen
suihkukaappi.• I 7051 DBM
PULSE

55

KEIT TIÖ

Bon appétit
Pöytä on katettu. Lieden ja pesualtaan kannet tarjoavat lisää
työskentelytilaa.

Nerokkaassa gourmet-keittiössä on
kaikki, mitä ruoanlaittoon tarvitset.
Käytännöllisissä, pehmeästi
sulkeutuvissa vetolaatikoissa on
tilaa kaikenlaisille keittiötarvikkeille
• I 7051 EB

Keittiö ja oleskelutila muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden
• I 7051 DBL
56 PULSE

P U L S E VA R U S T E E T

Plussaa

Harmoninen Light Moments -valaistuskonsepti luo sisätiloihin ainutlaatuista tunnelmaa
ja viihtyisyyttä. Neljä eri valaistustasoa (katto/seinät/lattia/kohdevalot) ovat yksilöllisesti
säädettävissä (lisävaruste).

Pulse-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä hinnastosta
tai osoitteesta www.dethleffs.fi/pulse

XL-nostovuode 195 x 150 cm, elastinen
3D-jousitus ja kylmävaahtopatja

160 cm leveän parivuoteen korkeus
on säädettävissä, jotta takatallin
säilytystila voidaan hyödyntää
optimaalisesti

Innovatiivisten Maxi-Flex-yläkaappien
muotoilu tekee sisätiloista avarammat ja
mukavammat

Kauniisti muotoiltu istuimen
selkänoja erottaa oleskeluryhmän keittiöstä ja toimii
samalla laskutilana

PULSE
PULSE 57

Valinnanvaraa

Beat

Dance

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/pulse
tai erillisestä hinnastosta
58 PULSE

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

Valkoinen (vakio)

Gran Turismo white

Gran Turismo grey

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

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

PULSE

59

Puoli-integroidut

PULSE
CLASSIC 90

60 PULSE CLASSIC 90

PLUSSAA
ª 90-vuotisjuhlamalli kattavalla
”Ready to go” -vakiovarustelulla
ª T ilava L-istuinryhmä on erityisen
mukava

Harmoninen
valaistuskonsepti
Light Moments
vakiona

ª Huippumukava IsoProtect-lattia
ª Tyylikäs juhlavuoden verhoilu ”Cosmopolitan”
ª

Hulppea 205 cm sisäkorkeus tekee sisätiloista
ainutlaatuisen avarat

IsoProtect-lattian
ansiosta ei ylimääräisiä korokkeita
asunto-osassa

Täysin ilman puurakenteita
toteutettu, hyvin kosteutta
kestävä Lifetime-Smart lattiarakenne (alapohja
lasikuitua)

PULSE CLASSIC 90

61

Ol eskelut ilat

Ajatonta tyylikkyyttä ja
viihtyisää tunnelmaa

”Light Moments” on paljon enemmän kuin sisätilojen valaisemista. Neljän eri valaistustason 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
tyyneyden ja tasapainon. • T 7051 DBL
62 PULSE CLASSIC 90

Oikea valaistus jokaiseen hetkeen

2

1
3

T 7051 DBL

1

Juhlavuoden ylellisessä ”Cosmopolitan”sisustuksessa on yhdistelty laadukkaita
materiaaleja.

2

Vakiovarustukseen kuuluva ohjaamon
kattoikkuna tuo valoa ja raitista ilmaa
sisätiloihin.

3

Lounge-istuinryhmän ansiosta sisätilat ovat erityisen avaran tuntuiset. Liikkumista
helpottaa keskeltä taittuva ja sivuun työnnettävä pöytälevy.
PULSE CLASSIC 90

63

V UOTEET

Nuku yksinkertaisesti
hyvin

Erillisvuoteet takaavat rauhalliset unet – voit käydä nukkumaan tai nousta vuoteesta herättämättä
vuodetoveriasi. Lisävarusteena saatavien tyynyjen avulla ne voi halutessaan helposti yhdistää suureksi
parivuoteeksi.• T 7051 EB

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

64 PULSE CLASSIC 90

Yksi tai kaksi vuodepaikkaa lisää yhdellä napin painalluksella! Sähkökäyttöinen nostovuode tarjoaa
mukavan 200 x 140 cm kokoisen nukkumapaikan ja piiloutuu päivän ajaksi katon rajaan.• T 7051 EB

P E S UT IL AT

Raikkaana
uuteen päivään

Erillisessä suihkukaapissa on kaunis epäsuora
valaistus• T 7051 DBL

Tilaa kaikelle: Pesuhuoneesta löytyy kaikki
tarpeellinen ja lisäksi paljon säilytystilaa
• T 7051 DBL

WC-tila ja suihkukaappi voidaan erottaa asuintiloista ja yhdistää tilavaksi kylpyhuoneeksi kääntyvän
oven avulla. • T 7051 DBL

PULSE CLASSIC 90

65

KEITTIÖ

Yksinkertaisesti herkullista

Tilavissa, pehmeästi sulkeutuvissa vetolaatikoissa on tilaa kaikenlaisille astioille, padoille ja
pannuille. • T 7051 DBM
66 PULSE CLASSIC 90

Kun et tarvitse kaikkia kolmea liekkiä, voit käyttää osaa liedestä työ- ja
laskutasona.

2

1
3

T 7051 DBL

1

142 l jääkaappi, jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energianvalinta (AES), jolloin laite valitsee automaattisesti tehokkaimman
käytettävissä olevan energialähteen (kaasu/230 V/2 V)

2

3-liekkisen kaasulieden lasikansi on saranoitu, joten voit käyttää
osaa liedestä työ- ja laskutasona silloin kun et tarvitse kaikkia
kolmea liekkiä.

3

Softclose-mekanismilla varustetut suuret
vetolaatikot sulkeutuvat pehmeästi.
PULSE CLASSIC 90

67

9 0 -V U OT I S VA R U S T E E T

PLUSSAA

Luettelon kaikista 90-juhlavuotisvarusteista löydät osoitteesta
www.dethleffs.fi/pulseclassic90

Ohjaamon kaihtimet suojaavat kylmältä,
kuumuudelta ja ohikulkijoiden katseilta

Harmoninen Light Moments valaistuskonsepti luo viihtyisää tunnelmaa

Tuo valoa ja raitista ilmaa sisätiloihin: Suuri,
avattava kattoikkuna ohjaamossa

Ohjaamossa automaatti-ilmastointi,
nahkainen ohjauspyörä,
alumiinikoristeinen kojetaulu yms.
(kuvan 10“-näyttö on lisävaruste)

Upotetuissa tuplalasi-ikkunoissa on kiinteät
pimennys- ja hyttysverhot

Kokonaan LED-tekniikalla toteutetut ajovalot
(päiväajo-, lähi-, kauko- ja suuntavalot)

Nauti kauniista säästä avattavan kattoikkunan (70 x 50 cm) alla

Hyvännäköiset
16” alumiinivanteet

68 PULSE CLASSIC 90

Grey/white (vakioväri)

740

T 7051 DBM

T 7051 DBL

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

T 7051 EB

T 7051 EBL

4 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

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

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/pulseclassic90
tai erillisestä hinnastosta
PULSE CLASSIC 90 69

Premium			 luokan
ajoneuvot
70 PREMIUM-LUOKAN AJONEUVOT

Mukavaa talvimatkailua
kaksoispohjarakenteen ansiosta
Ympärivuotinen leirintämatkailu kasvattaa jatkuvasti
suosiotaan. Jotta matkailuautolla liikkuminen olisi nautinto myös kylmillä säillä, kannattaa huomioida muutamia
seikkoja, joita olemme koonneet verkkosivuillemme. Erityisen tärkeää on talviolosuhteisiin sopiva tekniikka. Tästä
Dethleffsillä on monivuotinen kokemus, ja olemmekin
kehittäneet monia vakuuttavia ja innovatiivisia ratkaisuja,
joilla kaikki matkailuajoneuvot voidaan varustella talvenkestäviksi.

luautomme. Niissä on ikään kuin ”lämmin kellari”, jossa
koko vesijärjestelmä ja muu tärkeä tekniikka on suojassa
jäätymiseltä. Tämän ansiosta myös oleskelutilan lattia pysyy
pakkasillakin kotoisan lämpöisenä. Lisäksi kaksoispohjan
sisällä on hyvin hyödynnettävää lisäsäilytystilaa isoille
matkatavaroille ja urheiluvälineille, kuten suksille.
Seuraavilla sivuille esittelemme kaksoispohjalla varustetut
talvispesialistimme: Alpa, Esprit, XL I ja XXL A.

Aivan omaa luokkaansa ovat kuitenkin Dethleffs-malliston
aidot talvispesialistit: kaksoispohjalla varustetut matkai-

PLUSSAA
Täydellisen mukava kaikkina vuodenaikoina

ª

Ylellinen varustelu

ª Kaksoispohjan ansiosta täysin talvenkestävä

ª

Pitkä käyttöikä Lifetime-Plus
-korirakenteen ansiosta

ª

ª

Kaksoispohjan sisällä kätevä säilytystila

ª

Avarat sisätilat

PREMIUM-LUOKAN AJONEUVOT

71

Integroidut

Matkusta tasokkaasti

ESPRIT

72 ESPRIT

PLUSSAA
ª Viihtyisyyttä ja mukavuutta skandinaaviseen tyyliin
ª E hdottomasti talvenkestävä: lämmitetty kaksoispohjarakenne ja jäätymiseltä suojatut vesiputket
ª

Nestekeskuslämmitys vakiona

ª 2 00 x 150 cm leveässä nostovuoteessa on sähköinen
mekanismi, joustosälepohja ja laadukas patja

Korkeassa takatallissa
on lastausluukut
molemmilla puolilla ja
kantavuutta 250 kg!

ª H
 uipputasokkaasti varusteltu keittiö vaativallekin
kokille: tehokas liesi, tilavat Softclose-vetolaatikot
ja molemmilta puolilta avattava jääkaappi-pakastin
(lisävaruste)
ª Ihanteelliset ajo-ominaisuudet: premium-matalalattiaalusta leveällä raidevälillä, madallettu 145 mm
ª A
 lustan upea varustelu:
– Moottori 136 kW/180 hv Multijet
– 9-vaihteinen automaattivaihteisto
– Digitaalinen nopeusmittari, suuri 7 tuuman näyttö
– Ohjaamossa automaatti-ilmastointi
– Nahkainen ohjauspyörä
– Puhelimen langaton lataus
– 10" DAB+ Naviceiver, jossa Wireless Apple CarPlay &
Android Auto, matkailuautojen reittiopas ja etäohjaus
ohjauspyörästä
…ja paljon muita hienoja varusteita

Täysin ilman puurakenteita
toteutettu Lifetime-Pluskorirakenne, alapohja
lasikuitua, tukeva polyuretaanirunko XPS-eristeellä

ESPRIT

73

O l e s ke l u t i l at

Lepää ja rentoudu

Laadukkaat SKA-pilotti-istuimet kuuluvat vakiovarusteluun. Jos haluat
matkustaa vieläkin mukavammin ja tasaisemmin, voit
valita ilmajousitetut istuimet, jotka on mahdollista saada jopa
lämmityksen ja istuinosan tuuletuksen kanssa.

Vaihtoehtoisesti voit valita ohjaamon nostovuoteen tilalle lisää yläkaappeja. Näin sisätiloista tulee
vieläkin avarammat ja kaupan päälle saat enemmän säilytystilaa (lisävaruste)
74

ESPRIT

Lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta sisätilat pysyvät
mukavan lämpöisinä kaikkina vuodenaikoina.

1

3

2

I 7150-2 DBM | Rubino

1

Harmoninen valaistuskonsepti Light Moments
(lisähintaan) luo viihtyisää tunnelmaa

2

Tilava ja erityisen mukava L-istuinryhmä – Rubino (aitoa
nahkaa, lisähintaan)

3

Tila 32-tuumaiselle taulutelevisiolle ja kiinnitystelineelle,
jolla säädät kätevästi television asennon ja etäisyyden
sopivaksi (lisävaruste)
ESPRIT

75

V U OT E E T

Unelmatehdas

200 x 150 cm kokoiset nostovuoteet ovat huippumukavat – sähköinen
mekanismi vakiona

Täydellisen mukavaa. 200 x 160 cm kokoiseen saarekevuoteeseen pääsee nousemaan helposti kolmelta sivulta, ja lisäksi se on mukavan matala, jotta vuoteeseen nouseminen olisi mahdollisimman
vaivatonta. Vuoteen molemmilla puolilla on korkeat vaatekaapit• 7150-2 DBM
76 ESPRIT

Myös pitkille ihmisille! Erillisvuoteet ovat 210 cm pitkät ja 80 cm leveät.

P E S U T I L AT

Liikkuva luksuskylpyläsi

Tilava, ajanmukainen suihkukaappi ja epäsuora valaistus tekevät pesutilasta
viihtyisän hyvinvointikeitaan.

Korkealaatuiset materiaalit ja laadukas viimeistely tuovat myös kylpyhuoneeseen ripauksen ylellisyyttä.
ESPRIT

77

KEIT TIÖ

Kulinaristin unelma

Tilavat vetolaatikot lukittuvat automaattisesti liikkeelle lähdettäessä. Liesituuletin (lisävaruste) poistaa tehokkaasti ruoan käryt sisältä ulkoilmaan

78 ESPRIT

Lisävarusteena saatava suurempi jääkaappi (177 l)
ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta

E S P R I T VA R U S T E E T

Plussaa

ESPRIT-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/esprit

Nuku tähtitaivaan alla. Suuri kattoikkuna
vuoteen yläpuolella (lisävaruste, GT-paketti)

Mukavissa, ilmajousitetuissa SKA-pilottiistuimissa on lämmitys ja istuinosan
tuuletus (lisävaruste)

Erityisen suuressa takatallissa on
lastausluukut molemmilla puolilla

Kylmältä suojassa:
lämmitetyssä kaksoispohjassa on paljon
säilytystilaa esim. suksille

Epäsuora valo valaisee korkeakiiltoiset,
pehmeästi sulkeutuvat yläkaapistot

Hamoninen Light Moments -valaistuskonsepti valaisee sisätilat tunnelmallisesti
(lisähintaan)

Dethleffs Lifetime-Plus

Virtaviivaiset upotetut
ikkunat ovat turvalliset
ja eristävät hyvin

ESPRIT
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Valinnanvaraa

Kari

Nubia

Rubino (aito nahka, lisähintaan)

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/esprit
tai erillisestä hinnastosta
80 ESPRIT

Noce Nagano

Vapaavalintainen (aito nahka, lisähintaan)

Valkoinen (vakio)

Gran Turismo white

Gran Turismo grey

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

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

ESPRIT

81

Integroidut ja alkovit

ALPA

82 ALPA

PLUSSAA
ª

Avarassa u-istuinryhmässä on paljon tilaa syödä ja
viihtyä

ª L ämmitetyn kaksoispohjan sisällä vesijärjestelmä on
suojassa jäätymiseltä

Täydellisen mukavat
erillisvuoteet
sekä alkoveissa että
integroiduissa!

ª


Tilavassa
takatallissa on molemmilla puolilla yhdellä
kädellä avautuvat luukut, ja kantavuutta jopa 250 kg.
Saatavana luukku myös takaseinään.

ª

Nestekeskuslämmitys vakiona

ª

Suuri pesu- & pukeutumistila

ª

 lustan upea varustelu:
A
– Moottori 136 kW/180 hv Multijet
– 9-vaihteinen automaattivaihteisto
– Digitaalinen nopeusmittari, suuri 7 tuuman näyttö
– Ohjaamossa automaatti-ilmastointi
– Nahkainen ohjauspyörä
– Puhelimen langaton lataus
– 10" DAB+ Naviceiver, jossa Wireless Apple CarPlay &
Android Auto, matkailuautojen reittiopas ja etäohjaus
ohjauspyörästä
…ja paljon muita hienoja varusteita

Pitkäikäinen, täysin
ilman puurakenteita
toteutettu LifetimePlus-korirakenne,
alapohja lasikuitua,
tukeva polyuretaanirunko XPSeristeellä

ALPA

83

O l e s ke l u t i l at

Maailman mukavin
liikkuva loma-asunto

Uudenlainen epäsuora valaistus luo viihtyisää ja kodikasta tunnelmaa• A 7820-2 | Amaro

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

1
3

2

A 6820-2 | Goa

1

Pienimmässäkin Alpa-mallissa on hulppeasti tilaa ja
todella tilava istuinryhmä.

2

Pitkittäispenkit voidaan muuttaa turvavyöllisiksi istuimiksi
(lisävaruste)

3

Alpan hienouksiin kuuluu
erityisen avara keittiö.
ALPA

85

V U OT E E T

Mukavampi kuin
osaat unelmoida
Täydellisen mukavia unia. Sähkökäyttöinen nostovuode laskeutuu erityisen alas,
joten vuoteeseen käynti on todella vaivatonta.• I 7820-2

Alkovivuoteeseen on helppo kiivetä tukevia portaita pitkin. Ohjaamo voidaan erottaa asuintilasta
tukevalla puisella liukuovella • A 7820-2

86 ALPA

P E S U T I L AT

Raikkaana
uuteen päivään

Tilavassa suihkukaapissa pleksiovet.

Ikkunallinen kylpyhuone on valoisa
ja ylellisen mukava
ALPA

87

KEIT TIÖ

Viiden tähden keittiö pyörillä

Tilavassa keittiössä on 3-liekkinen liesi, kiinnityskiskot koukuille
sekä alalaatikoston keskuslukitus liikkeelle lähdettäessä

Ylellistä: Upeassa GourmetPlus-keittiössä on suuret vetolaatikot ja erityisen tilava jääkaappi-pakastin • A 7820-2
88 ALPA

Kaasuliedessä on tehokkaat polttimot ja
lasitettu metallitaso

A L PA VA R U S T E E T

Plussaa

ALPA-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä
hinnastosta tai osoitteesta www.dethleffs.fi/alpa

Suuri 32” televisio
(lisävaruste)

Uudenlainen epäsuora valaistus tekee
sisätiloista erityisen viihtyisät

Erinomaiset säilytystilat ja tukevat ovet
ohjaamon ja asuintilan välissä
(alkovimalleissa)

Kylmältä suojassa: lämmitetyssä
kaksoispohjassa on paljon
säilytystilaa

Vieläkin mukavampaa: Ilmajousitetuissa
SKA-pilotti-istuimissa on lämmitys ja
istuinosan tuuletus (lisävaruste integroiduissa malleissa)

Tilavaan takatalliin mahtuvat isommatkin
matkatavarat. Vakiona lastausluukut
molemmilla puolilla autoa.

Lisävarusteena saatava
takaseinän lastausluukku
helpottaa pitkien
tavaroiden lastausta.

ALPA 89

Valinnanvaraa

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!
Alpa Integroidu

Amaro

Goa

Skylight (aito nahka, lisähintaan)

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!
Alpa alkovit

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/alpa
tai erillisestä hinnastosta
90 ALPA

Welsh White

Master Gloss Alaska White
(lisähintaan)

Virginia-tammi

Vapaavalintainen (aito nahka, lisähintaan)

Valkoinen (vakio)

Metallihopea

Alpa A 6820-2

Grand Alpa I 7820-2

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

Alpa A 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

4 vuodepaikkaa

4 vuodepaikkaa

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

ALPA
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Integroidut

GLOBETROTTER
XL I
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XL I

PLUSSAA
ª Ylellisen suuret, toisistaan erotettavat sisätilat

ª

 inutlaatuinen Light-Moments-valaistuskonsepti (lisäA
varuste)

ª M
 odernin tyylikkäässä sisutuksessa vaaleat pinnat
yhdistyvät kodikkaaseen puunsävyyn.

ª

 uuton Lifetime Plus -korirakenne, lasikuituvahvisteiP
nen alapohja ja katto

ª N
 estekeskuslämmityksen ansiosta yhtä mukavat
olosuhteet kuin kotona – myös talvella

ª

 lustan upea varustelu:
A
– Moottori 136 kW/180 hv Multijet
– 9-vaihteinen automaattivaihteisto
– Digitaalinen nopeusmittari, suuri 7 tuuman näyttö
– Ohjaamossa automaatti-ilmastointi
– Nahkainen ohjauspyörä
– Puhelimen langaton lataus
– 10" DAB+ Naviceiver, jossa Wireless Apple CarPlay &
Android Auto, matkailuautojen reittiopas ja etäohjaus
ohjauspyörästä

ª M
 atkusta mukavasti: ergonomiset SKA-pilotti-istuimet
– lisävarusteena ilmajousitetut istuimet, joissa lämmitys ja istuinosan tuuletus
Lämmitetty 260 mm
korkea kaksoispohja,
jossa vesijärjestelmä on
turvassa jäätymiseltä
lämpimässä tilassa

…ja paljon muita hienoja varusteita

Laadukas leveäraiteinen
matalalattia-alusta
telipyörillä ja 145 mm
alaslaskettu takapää
takaavat, että ajoelämys
on dynaamista ulkoasua
vastaava

XL I

93

O l e s ke l u t i l at

Täydellisten
yksityiskohtien summa

Tyylikäs laatikosto on todellinen monitoimikaluste: Se tarjoaa
kätevää lisäsäilytystilaa. Istuintyynyllä varustettu alalaatikko toimii jalkatukena, askelmana tai ylimääräisenä istuinpaikkana.

Yhden ylimääräisen matkustajapaikan saat valitsemalla sivupenkin (lisävaruste), jossa on valmiina 3-pisteturvavyöt.
• I 7850-2 EB | Melia
94

XL I

1

2

3

I 7850-2 DBM | Collin

1

Harmonisen Light Moments -valaistuskonseptin
neljä yksilöllisesti säädettävää valaistustasoa
luovat ylellisen viihtyisää tunnelmaa (lisävaruste).

2

XL I-malli on myös viihde-elektroniikan osalta täydellisesti
varusteltu. Tyylikkään laatikoston (lisävaruste) yläpuolelle
on saatavana suuri 32-tuumainen taulutelevisio.

3

Laadukas nahkasisustus Collin
(lisähintaan) tekee sisätiloista vieläkin hienostuneemmat.
XL I
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V U OT E E T

Tilaa unelmoida

Kaikissa kiinteissä vuoteissa on 15 cm paksut, hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset
patjat ja joustosälepohjat

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

Täydellisen mukavaa. 160 cm leveään
saarekevuoteeseen pääsee nousemaan
helposti kolmelta sivulta. Vuoteen molemmilla
puolilla on korkeat vaatekaapit.
96

XL I

P E S U T I L AT

Matkakylpyläsi

XL I tarjoaa enemmän: Ylellisen suuri kylpyhuone, joka voidaan erottaa ovilla oleskelu- ja makuutiloista.
Lisähintaan saatavana myös keraaminen WC tai maseraattori-WC.

Upotettu pesuallas
ja metallinen hana.

Tilavassa suihkukaapissa on
tyylikäs epäsuora valaistus.
XL I

97

KEIT TIÖ

GourmetPlus-keittiö

Käsinkosketeltavaa eleganssia: helppohoitoinen
komposiittityötaso

Halutessasi voit valita myös 177 l jääkaapin
ja uunin, jolloin jääkaapin ovi on avattavissa
molemmilta sivuilta.

Tehokas liesituuletin poistaa tehokkaasti ruoan
käryt sisältä, ulkoilman pääsy sisälle estetty
(lisävaruste)
98

XL I

Suuressa apteekkarinkaapissa
on paljon kätevää säilytystilaa

Kokkaamisen iloa: GourmetPlus-keittiössä on kaikki, mistä haaveilet: Avaruutta, runsaasti
työskentylutilaa ja vielä enemmän säilytystilaa. Laatikostot lukittuvat automaattisesti, kun moottori
käynnistetään.

X L I VA R U S T E E T

Plussaa

XL I:n varusteluun kuuluu valtavasti erilaisia hienouksia ja
yksilöllisiä vaihtoehtoja, joista tässä vain muutama esimerkki.
Täydellinen varusteluettelo selityksineen löytyy osoitteesta: www.dethleffs.fi/xli

Enemmän vapautta ja riippumattomuutta
uusimman tekniikan ansiosta, 1600/3000 W
litiumioniakku

Sporttisesti muotoiltu takapää hyvin
eristävää lasikuitua sekä takaspoileriin
integroitu peruutuskamera ja lisäjarruvalo

Mukavaa ja tasaista matkantekoa: Ilmajousitetut istuimet on saatavana myös istuinlämmityksellä ja istuinosan tuuletuksella
(lisävaruste)

Katso video:

70 cm leveässä ulko-ovessa on ikkuna,
keskuslukitus ja sulkeutumisavustin

Digitaalinen komentokeskus: Seuraa ajoneuvon keskeisiä tietoja ja ohjaa jääkaapin,
lämmityksen tai ilmastoinnin toimintaa kojelaudan tai asuintilan kosketusnäytöllä
tai älypuhelinsovelluksella.

XL I
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Valinnanvaraa

Melia

Samir

Collin (aito nahka, lisähintaan)

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/xli
tai erillisestä hinnastosta
100

XL I

Amberes Oak

Vapaavalintainen (aito nahka, lisähintaan)

Valkoinen (vakio)

Hopea

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

5 vuodepaikkaa

5 vuodepaikkaa

XL I
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Alkovit

XXL-tason luksusta

GLOBETROTTER
XXL A

102

XXL A

PLUSSAA
ª

Suurenmoiset tilat niin matkustajille kuin
matkatavaroillekin.

ª

 lellisissä pilotti-istuimissa on istuinlämmitys,
Y
ilmajousitus sekä säätömahdollisuus kolmessa eri
suunnassa
L ämmitetty kaksoispohja pitää myös asunto-osan
lattian lämpimänä.

ª

Takaveto
ja paripyörät, vetoakselissa ilmajousitus

ª

Vakiona nestekeskuslämmitys ja lämmönvaihdin
moottorin lämmitystä varten

ª

 itkäkäinen Lifetime-Plus-korirakenne 44 mm paksuilla
P
seinillä

ª

 iippumaton ja omavarainen: 150 Ah akku
R
ja 230 l raikasvesisäiliö

ª

 lustan upea varustelu:
A
– Tehokas 3,0 l Euro VI D -moottori, 154 kW/210 hv
– Automaattivaihteisto
– LED-lähi- ja -kaukovalot sekä LED-päiväajovalot
– Mukautuva vakionopeudensäädin, aktiivinen
kaistavahti
– Aktiivinen jarruavustin, city-hätäjarrutustoiminto
– Nykyaikaiset avustinjärjestelmät
…ja paljon muita hienoja varusteita

Perävaunukuorma
3,5 t jarrutettu; vetokoukku (lisävaruste)

XXL A
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O l e s ke l u t i l at

Ylellistä
asumista

Jos tarvitset vielä lisää vuodepaikkoja, pöytäryhmästä voidaan tehdä helposti lisävuode
kahdelle

Täällä kaikki mahtuvat pöydän ääreen! Kun käynti ohjaamoon on suljettuna, muodostuu pöydän ympärille lisäosan avulla
tilava U-istuinryhmä • A 9000-2
104 XXL A

Ohjaamo voidaan erottaa asuintilasta tukevalla puisella
liukuovella. Lukittavissa oleva ovi suojaa paitsi kylmältä ja kuumalta,
myös kutsumattomilta vierailta.

2

3

1

A 9000-2 | Collin

1

Kuvassa valinnainen L-istuinryhmä yksijalkaisella pöydällä
(lisävaruste), vakiona vastakkain istuttava istuinryhmä,
jossa pöytä on seinän vieressä.

2

32-tuumaisen taulutelevision asennon ja korkeuden saa
säädettyä itselleen sopivaksi (lisävaruste)

3

Asunto-osan lattia on yhdessä tasossa ilman korokkeita,
ja se pysyy lämpimänä lämmitetyn kaksoispohjan ansiosta. •A9050-2
XXL A
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V U OT E E T

Tilaa
unelmoida
Kaikissa kiinteissä vuoteissa on 15 cm paksut, hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset
patjat ja joustosälepohjat

215 x 150 cm kokoinen tilava alkovi on mukavan rauhallinen nukkumapaikka kaiken
kokoisille matkaajille. Alkovi toimii myös kätevänä lisäsäilytystilana. Ohjaamoon kulkua
varten alkovivuode on helposti ylös nostettavissa.

200 x 80 cm / 195 x 80 cm kokoiset erillisvuoteet voi yhdistää koko auton levyiseksi mukavaksi
parivuoteeksi.• A 9000-2
106 XXL A

Säilytystiloissa on mistä valita. • A 9000-2

P E S U T I L AT

Hyvinvointikeidas

Suuri peilikaappi – aivan kuin kotona.

Ainutlaatuisen tilava kylpyhuone.

Tilavassa suihkukaapissa pleksiovet, sadesuihku
ja lisävarusteena saatava epäsuora valaistus

XXL A
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KEIT TIÖ

Viiden tähden keittiö

Kiskoihin voi kiinnittää
koukkuja ja säilytystasoja.

Tilavat vetolaatikot lukittuvat automaattisesti moottorin käynnistyessä.
108 XXL A

Tilaa riittää! XXL A tarjoaa hulppeat tilat lomanviettoon
– tyylistä tinkimättä.

X X L A VA R U S T E E T

Plussaa

XXL A-malliston varustelun voit tarkistaa erillisestä hinnastosta
tai osoitteesta www.dethleffs.fi/xxla

Täysin ilman puumateriaaleja toteutettu,
pitkäikäinen Lifetime Plus -korirakenne,
alapohja lasikuitua.

Tukeva puinen liukuovi suojaa paitsi
kylmältä ja kuumalta, myös kutsumattomilta vierailta

Katso video:

Ergonomiset, eri suunnissa säädettävät
pilotti-istuimet istuinlämmityksellä ja ilmajousilla

Uutta! Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni,
jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta
(lisähinta)

Lämmitetyn kaksoispohjan sisällä vesijärjestelmä on suojassa jäätymiseltä. 360 mm
korkeaan säilytystilaan on pääsy auton
molemmilta puolilta.

Ekstraleveässä ulkoovessa on ikkuna,
keskuslukitus ja
sukeutumisavustin.

XXL A
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Valinnanvaraa

Melia

Samir

Collin (aito nahka, lisähintaan)

Suunnittele unelmiesi lomakoti helposti itse
Dethleffsin konfiguraattorilla!

Lisätietoja osoitteesta:
www.dethleffs.fi/xxla
tai erillisestä hinnastosta
110

XXL A

Amberes Oak

Vapaavalintainen (aito nahka, lisähintaan)

Valkoinen (vakio)

Valkoinen / metallihopea

A 9000-2 EB
6 vuodepaikkaa

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

XXL A
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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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DETHLEFFS EDUT

Kokemus on
valttia
90 vuoden kokemus matkailuajoneuvojen valmistuksesta hyödyttää paitsi
meitä, myös sinua, kun valitset
Dethleffsin.

Lukemattomat pikku yksityiskohdat ja käytännölliset
ratkaisut matkailuajoneuvoissamme todistavat pitkästä
kokemuksestamme. Kaikkia et ehkä huomaa heti,
vaan vasta kun lähdet matkaan tai olet leiriytymässä.
Eli silloin, kun niillä on oikeasti merkitystä!
Tämän aukeaman ratkaisut ovat syntyneet käytännön
kokemuksesta – karavaanarilta karavaanarille!

Osoitteesta www.dethleffs.fi löydät monia
esimerkkejä asioista, jotka tekevät Dethleffsistä
ainutlaatuisen.

Kauniita unia

Mukavaa matkaa

Hyvät unet ovat tärkeä osa lomaa.

Matkailuauton ostaja haluaa lähtökohtaisesti matkustaa
autollaan. Pitkätkin ajomatkat kuuluvat asiaan – matka on
määränpää. Valitettavasti istuminen on huonoin mahdollinen asento selällemme. Sen vuoksi on tärkeää, että istuin
tukee vartaloa ergonomisesti.

Siksi Dethleffs panostaa erityisen paljon nukkumismukavuuteen. Kaikissa kiinteissä vuoteissa on hengittävästä
materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat. 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!

Internet-sivuiltamme löydät lisätietoja
Dethleffsin Nuku hyvin -konseptista. Kurkkaa heti:
www.dethleffs.fi
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Tästä syystä Dethleffsin ajoneuvoissa on vakiona niin
kuljettajan kuin apukuljettajankin paikalla laadukkaat ja
ergonomiset pilotti-istuimet, joissa on käsinojat, integroitu
niskatuki ja yksilölliset säätömahdollisuudet. Integroiduissa
malleissa on kolmipisteturvavyöt, jotka istuvat aina optimaalisesti. Lisää yksilöllisiä valintoja, kuten vaikkapa ylelliset ilmajousitetut istuimet, on tarjolla mallista riippuen.

Hyvä sisäilma

Turvallinen

Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti, syntyy kosteutta –
matkailuautoissa erityisesti talvisaikaan ulkoseinien
läheisyydessä, kun ulkona on kylmä ja sisällä kotoisan
lämmintä.

Kaikissa lomakohteissa ja kaikilla leirintäalueilla ei voi luottaa
siihen, että pistokepaikkojen verkkovirran jännite on
tasainen koko ajan. Lyhytkin jännitepiikki voi aiheuttaa
herkkien sähkölaitteiden rikkoutumisen.

Dethleffsin AirPlus-järjestelmän ansiosta lämmitetty ilma
kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa ylös kattoon, mikä
ehkäisee kondenssiveden muodostumista. Lopputuloksena
on hyvä sisäilma ilman homeongelmia.

Niinpä asennamme kaikkiin Dethleffs-matkailuautoihin
EBL-laturin integroidulla jännitesuojalla jännitepiikkien
varalta. Ja sinun turvallisuutesi vuoksi lisänä on myös
vikavirtakytkin.

Sisäilman liian korkeiden CO2-pitoisuuksien estämiseksi
ajoneuvossa on lakisääteisesti oltava ilmanvaihtoaukkoja.
Dethleffsin insinöörit mittaavat jokaisen mallin kohdalla ilmanvaihtoaukkojen optimaalisen määrän ja sijainnin. Tämä
on monimutkaisempi toteutustapa kuin pelkkä laskelman
teko, mutta näin taataan sisään tulevan raittiin ilman optimaalinen määrä etenkin ajon aikana.

Pitkäikäinen
Suurin uhka matkailuajoneuvon kestävyydelle on kosteus
rakenteissa. Näin oli silloin, kun Arist Dethleffs rakensi
ensimmäisen matkailuautonsa, ja sama pitää paikkansa
edelleen. Me tiedämme, millainen on luotettava ja kosteutta kestävä rakenne, ja miten sellainen valmistetaan ilman
riskejä.
Hyväksi havaittu, erinomaisesti eristetty pohja- ja korirakenteemme on nimeltään ”Lifetime”, ja sen ympärille
rakennamme kaikki matkailuajoneuvomme. Se on meidän
lupauksemme ajoeuvosi pitkästä iästä – 6 vuoden tiiviysturvalla*!

*Edellytyksenä on maksullinen tarkastus vuosittain
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Kaikki matkassa?
Dethleffs Original -varusteet

Dethleffs Bike Carrier: Polkupyörät hyvässä tallessa. Näppärä ja kevyt Dethleffs Bike Carrier on
turvallinen ja tilaa säästävä ratkaisu polkupyörien kuljetukseen
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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.
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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 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. Osoitteesta
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 matkailuauto suorassa ja paljon muuta!

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-matkailuautoja kohtaan.
Lähetämme sinulle mielellään Dethleffs-mallistoa koskevia
esitteitä. Lataa esitteet suoraan verkkosivultamme:
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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