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De voordelen van Dethleffs – verklaring van de symbolen
In de Dethleffs caravans zitten veel slimme oplossingen en standaard uitrusting voor meer 
veiligheid en comfort. De symbolen laten u in het interieur zien, welke caravans daarmee 

zijn uitgerust Meer uitvoerige informatie en uitleg daarover vindt u ook op www.dethleffs.nl.

Het voordeel voor gezinnen Het voordeel aan comfort Het voordeel aan uitrusting Het voordeel van veiligheid

Happy Family: Indelingen met stapelbed  
– ideaal voor gezinnen. Stapelbedden met 
3 bedden meestal ook optionaal  
verkrijgbaar

Praktische keuken met grote schuifladen, 
apothekerskast en een 3 pits gasfornuis 
met elektrische ontsteking (zie pag. 51)

Vlot mee in het verkeer op de snelweg – 
Tempo 100 geschikte caravans 

Het dak is gemaakt van het
hagelbestendig GFK, een fijn gevoel bij 
storm en hagel (zie pag. 52 – 53)

Ruimtewinst: opklapbaar onderste  
stapelbed voor meer opbergruimte of 
plaats om te spelen (indelingsafhankelijk)

Bijzonder comfort in de keuken: 4-pits 
kooktoestel, riante opbergmogelijkheden 
en veel werkruimte (zie pag. 51)

Winterspecialst! Winterbestendige  
caravans door het optionele Wintercomfort 
pakket (zie pag. 56 – 57) 

Veilig is veilig: het voordelige  
veiligheidspakket voor nog meer  
veiligheid tijdens de reis (optioneel) 

Cooler Tower! Extra grote koelkast met 
142 liter inhoud en een 15 liter vriesvak

Slaap lekker: vaste bedden met 7-zonen 
EvoPoreHRC premium matrassen op 
 ergo nomische lattenbodem (zie pag. 50)

Voor een gezond klimaat: een optimale 
ventilatie achter de bovenkasten
verhindert condensvorming

Veilig op weg: chassis van het topmerk 
(zie pag. 52 – 53) 

Coole Tower! Extra grote koelkast met 
tenminste 175 liter inhoud en een 31 liter 
vriesvak 

Meer beenruimte: éénkoloms tafelpoot, 
eenvoudig neerlaatbaar voor de ombouw 
van zitgroep tot extra slaapplaats

 Uitnodigend: de 70 cm brede XXL  
toegangsdeur 

Onderdrukt effectief het slingeren van de 
caravan

Makkelijk instappen: dankzij de verlaagde 
Coupé instap

Veilig onderweg dankzij bovengemiddelde 
remwaarden en een automatisch
zelfnastellende functie 

Bewegingsvrijheid: de aparte douche en de 
toiletruimte in een handomdraai een grote 
badkamer (indelingsafhankelijk)
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Beste lezer, 
U houdt van de natuur? Water, bergen, het  
buitenleven? De vrijheid om te blijven of juist  
weer verder te trekken? Dan bent u als vriend  
van de familie hier aan het juiste adres. 

Bijna 85 jaar geleden ontwierp Arist Dethleffs de 
eerste caravan in Isny im Allgäu, want hij wilde  
ook tijdens zijn zakenreizen van zijn gezin genieten.  
De familie en alles wat daarmee verbonden is,  
heeft voor ons dan ook een hele waardevolle  
betekenis. Wij vinden bijvoorbeeld eerlijkheid  
en betrouwbaarheid belangrijk tijdens het  
adviesgesprek, bij de verkoop maar natuurlijk  
ook bij de aftersales. Wanneer u met uw Dethleffs 
onderweg bent, zult u ook kennis maken met zijn 
betrouwbaarheid. 

In elk voertuig zit bijna 85 jaar ervaring en veel 
know-how van onze klanten – zij worden traditie 
getrouw nauw betrokken bij de ontwikkeling. 

Start nu hier, alleen, met kinderen of met z´n twee, 
uw persoonlijke Dethleffs campingavontuur! U bent 
van harte welkom bij de Dethleffs familie!

Met hartelijke groet,  
Alexander Leopold 
Directeur
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De Dethleffs Familie
Eén voor allen
Echtparen, gezinnen en de beste vrienden –  
één ieder die het wil en er plezier aan beleeft  
om te kamperen en de tijd samen wenst door te  
brengen behoort tot de Dethleffs familie. Met de 
gratis Dethleffs FREEONTOUR-Klantenkaart bent u 
goed geínformeerd en geniet u van alle voordelen. 

Family Stichting – helpen geeft plezier! 
Er zijn mensen die het slechter hebben dan anderen; 
armoede, ziekte of andere oorzaken maken het  
leven voor hun zwaar. In 2004 hebben wij daarom 
de Family Stichting opgericht, die behoeftige gezinnen, 
kinderen en sociale instellingen ondersteunt.  
Wij bieden bijvoorbeeld deze kinderen en hun  
ouders een kostenloze caravanvakantie aan op  
gezinsvriendelijke campings. 
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Camper
De gezinscaravan | vanaf pagina 14

Nomad
Ervaring loont zich | vanaf pagina 26

De Camper overtuigt met een grote keuze aan stapelbedindelingen  
en kortere tourcaravans voor de actieve vakanties. Met de nieuwe,  
completere standaarduitvoering is alles aan boord om direct het  
avontuur te starten. 

De Nomad is ideaal voor een ieder die een elegante en luxe caravan 
zoekt. Voor actieve echtparen biedt hij een onverslaanbare keuze aan 
praktische indelingen. En bij onverwacht bezoek laat de zitgroep zich 
eenvoudig tot extra slaapplaats ombouwen.

Camper

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.360 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 635 tot 942 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 3 – 7

Tandemasser vanaf 650 FMK

Nomad

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.360 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 713 tot 942 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 3 – 7

Tandemasser vanaf 650 ER

* Max. gewichten afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging * Max. gewichten afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
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Exclusiv

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.800 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 788 tot 942 cm

Totale breedte 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 4 – 7

Tandemasser vanaf 650 RET 

Exclusiv
5 sterren camping | vanaf pagina 38

De Exclusiv overtuigt met zijn modern geínterpreteerte stijlvolle  
verschijning. Rijke materialen met sfeervolle indirecte verlichting en 
chique details zorgen voor moderne elegantie en luxe uitstraling. 

* Max. gewichten afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
7



Modellenoverzicht Caravans 2018
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c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkelas Enkelas Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Stapelbed indelingen
Als vriend van de familie hechten wij waarde aan 
een goede kinderkamer indeling. Het max. aantal 
slaapplaatsen is mede afhankelijk van de indeling 
en optionele mogelijkheid tot kiezen van een  
stapelbed met 3 bedden. 

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKOp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Vastbed indelingen
Een royaal bed voor twee personen is ideaal.  
Als u thuis over alle ruimte beschikt, wilt u toch  
op vakantie ook niet zonder? 

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DROp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Eénpersoonsbed indelingen
Samen op vakantie, samen leuke dingen doen,  
maar wel ieder z’n eigen bed, juist daarvoor zijn 
onze éénpersoonsbed indelingen ideaal. 

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 EROp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

*  Meer informatie kunt u vinden in de aparte 
brochure Compact Klasse 2018.

max.
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6

max.
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7

max.
7

max.
7

max.
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c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Enkelas Enkelas Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Stapelbed indelingen
Als vriend van de familie hechten wij waarde aan 
een goede kinderkamer indeling. Het max. aantal 
slaapplaatsen is mede afhankelijk van de indeling 
en optionele mogelijkheid tot kiezen van een  
stapelbed met 3 bedden. 

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKOp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Vastbed indelingen
Een royaal bed voor twee personen is ideaal.  
Als u thuis over alle ruimte beschikt, wilt u toch  
op vakantie ook niet zonder? 

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DROp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Eénpersoonsbed indelingen
Samen op vakantie, samen leuke dingen doen,  
maar wel ieder z’n eigen bed, juist daarvoor zijn 
onze éénpersoonsbed indelingen ideaal. 

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 EROp
bo

uw
le

ng
te

Breedte 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
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7
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c’joy & c’go – instappen maar 
Compakt, klein en flexibel op vakantie, dat omschrijft 
precies onze compact caravans c’go en c’joy.  
Terug naar de basis in combinatie met alle Dethleffs  
kwaliteiten, frisse looks, vrolijke bekledingen en 
kleurige accenten maken onze voertuigen tot een 
feestje. 

Ideaal voor actieve- en spontane uitjes en geven  
u nog meer ruimte in het vakantiebudget door  
zuiniger brandstofverbruik. 

Geschikt voor rijbewijs B (afhankelijk van de auto) 
en voor lichtere auto´s. 

Dus, weg met die tent, het nieuwe avontuur 
“caravan” roept!

Meer informatie over deze modellen vindt u in onze 
aparte brochure of op www.dethleffs.nl/caravans.
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De gezinscaravan
Met een omvangrijke standaarduitrusting, 
veel opbergmogelijkheden en een grote  
keuze aan stapelbedindelingen en kortere  
tourcaravans, is de Camper de ideale caravan 
voor avonturiers. 

Veilig onderweg
De standaard veiligheidsuitrusting bij de 
Camper zorgt voor onbezorgd reisplezier. 
Hieraan dragen veel moderne veiligheids-
componenten bij zoals het hoogwaardige 
AL-KO chassis, Octagon schokdempers en  
de stabilisatorkoppeling AKS. 

Ook de nieuwe, zelfnastellende AL-KO AAA 
Premium remmen zijn gemonteerd. Deze 
zorgen voor een kortere remweg en zijn 
daarmee een echte pré op het gebied van 
veiligheid!

De Camper heeft alles aan boord, om direct 
op vakantie te kunnen! Of het nu gaat om 
het warmwatersysteem, de hordeur, het 
grote panoramadakluik of het robuuste GFK 
dak – de Camper biedt simpelweg meer voor 
het geld.

De pluspunten van de Camper
ªª  Vakantieklaar dankzij de omvangrijke standaarduitrusting
ªª Modern interieur met een prettig ruimtegevoel en drie 
tijdloze bekledingen
ªª Ruime keuze aan gezinsindelingen met stapelbedden
ªª Kortere tourcaravans onder de 7 meter
ªª Uitgebreide Dethleffs veiligheidsuitrusting (zie pag. 52 – 53)  

Een met foto´s afgebeeld totaaloverzicht met meer voordelen van de Camper 
kunt u vinden op pagina´s 22 – 23. 

Camper
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Camper

Diversiteit aan keuze in

ªª Bi-colour meubeldecor Rosario Cherry ªª Houtdecor Rosario Cherry

ªª Bolivia ªª Cosmoªª Catania
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ªª Eéndelige toegangsdeur met hordeur ªª Geribbelde, aluminium bodem en een naar boven 
te openen disselbakklep 

ªª Ramen voorzien van combirollo’s ªª Reparatievriendelijke achterbumper uit meerdere 
delen 

ªª Hamerslag wit (standaard) ªª Gladde beplating, wit ªª Gladde beplating, zilver metallic 
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Echte vakantieliefde
De Camper verovert alle harten. Zijn geheim; zijn  
innerlijke waarden! Hij is praktisch doordacht en 
heeft veel oplossingen voor individuele wensen. 
Veel opbergruimte maakt hem tot een perfect  
vrijetijdscentrum voor de actieve vakantieganger.  
Hij biedt plaats voor het hele gezin en voor  
spontaan bezoek. De zitgroep laat zich, dankzij  
de zinkbare éénkolomstafelpoot, eenvoudig  
ombouwen tot een aangename extra slaapplaats. 

Plezier beleven aan het koken
Hier zijn de kleintjes, maar ook de grootten snel 
tevreden: op het 3 pits kooktoestel met elektrische 
ontsteking wordt al het lekkers, voor het hele gezin, 
perfect bereid.

De 142 ltr. koelkast biedt voldoende ruimte voor 
koele drankjes. Flessen specerijen en ander lekkers 
bergt u eenvoudig op in de apothekerskast. Het  
servies, de potten en pannen gaan met gemak in  
de riante schuifladen. Een warmwatervoorziening  
is in de Camper standaard aanwezig.  
 

Een overzicht van alle voordelen van Dethleffs en 
een verklaring van de symbolen vindt u op pagina 2. ªª De aangename éénpersoonsbedden laten zich desgewenst heel snel 

ombouwen tot een zeer riant tweepersoonsbed (optioneel).

ªª Praktische keuken met grote schuifladen en een apothekerskast.

Camper

550 ESK
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ªª 550 ESK | Catania:  Dat is gezinsvriendelijk: bij de Camper is een grote keuze aan stapelbedindelingen. Ook een stapelbed met 3 bedden behoort tot de mogelijkheden. 
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Een vriend van de familie

ªª Door het opklapbare stapelbed ontstaat er meer speelruimte in het interieur.

ªª Veel bewegingsvrijheid – om te wassen, om aan te kleden en om te spelen.

De Camper is ontworpen voor gezinnen. Wanneer  
u met kinderen op vakantie gaat zult u de vele  
voordelen van uw familievriend waarderen: veel 
opbergruimte en een stabiel, onderhoudsarm  
interieur. 

Het rijk der kinderen
De Camper is er in veel gezinsvriendelijke  
indelingen, met eigen kinderkamers en grote  
stabiele stapelbedden met een comfortabele  
7-zone EvoPoreHRC matras. Desgewenst is bij  
een aantal modellen een stapelbed met 3 bedden 
optioneel mogelijk. De stapelbedden zijn belastbaar 
tot 80 kg, dus ook geschikt voor grotere kinderen. 

Om meer ruimte te creëren, is het onderste  
stapelbed omhoog te klappen. Bij een stapelbed  
in de lengterichting ontstaat daardoor een grote 
“speelplek” in het interieur, bij stapelbedden over 
dwars een grote “garage” voor omvangrijke bagage.

Nog meer plaats voor logeerpartijtjes? 

Wie nog meer plaats nodig heeft, raden wij aan een 
kijkje te nemen bij de XL-varianten van de Camper: 
als grote tandemasser met 250 cm breedte en zijn 
meer dan 8 meter lengte (bijv. de Camper 740 RFK) 
biedt hij het comfort en de bewegingsvrijheid van 
een vakantiehuis op wielen. Dat geldt ook voor de 
bedden: elk model Camper is standaard voorzien  
van het Slaap Zacht systeem (zie pagina 50).

Camper

540 QMK
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ªª 540 QMK | Cosmo: De praktische éénkolomstafelpoot zorgt voor veel beenruimte in de zitgroep. Ook het ombouwen naar een extra slaapplaats is hierdoor bijzonder eenvoudig.
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+ De voordelen

ªª Het grote dakluik met LED verlichting 
zorgt voor licht, lucht en sfeer 

ªª AirPlus-Systeem voor ventilatie achter de bovenkasten (zie pagina 57)

ªª Standaard warmwatervoorziening ªª Ruime 142 ltr koelkast met 15 ltr  
vriesvak (modelafhankelijk) 

ªª Gourmet keuken met praktische 
apothekerskast

ªª Wijd openslaande kwaliteitsscharnieren 
met Soft-Close sluiting 

ªª Praktische opbergruimte bij de ingang 
(modelafhankelijk)

ªª Royale beenruimte dankzij de in hoogte 
verstelbare éénkoloms tafelpoot

ªª Flexibel verplaatsbare spotjes en USB 
aansluitpunt 

ªª Prima slaapcomfort dankzij het 
Slaap-zachtsysteem (zie pagina 50) 

ªª  12 volt stroomvoorziening met LED 
indicator bij een defecte zekering

Camper
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Veiligheid voorop!

ªª  Energiebesparende LED voortentlamp

ªª Invoerhulp voor eenvoudige bediening 
van de uitdraaisteunen 

ªª Rail voor wielflap in de wielkast  
geïntegreerd 

ªª Het standaard serviceluik zorgt voor eenvoudige toegang tot de bagageruimte ªª Milieuvriendelijk: opbergmogelijkheid 
voor de rolbare vuilwatertank in disselbak

Veiligheid vinden wij bijzonder belangrijk. Daarom kunt u gedetailleerde 
informatie over de veiligheid van onze voertuigen vinden op de 
pagina’s 52 – 53. 

ªª Grote “garage” dankzij het opklapbare 
stapelbed (indelingsafhankelijk)

ªª Met AL-KO Big Foots staat u op elke 
ondergrond stabiel (optioneel) 

ªª Robuust GFK dak, beschermd tegen 
hagel en takken

23



24



25



Nomad

Ervaring loont 
De Nomad is al jarenlang een populair  
model in het programma van Dethleffs.  
Met zijn elegante interieur, een omvangrijke  
standaarduitvoering en zijn stijlvolle  
details is hij de perfecte caravan voor  
de veeleisende kampeerder. 

Voor ieder wat wils  
Een wendbare toercaravan of een grote luxe 
tandemasser – de Nomad biedt veel keuze  
in doordachte indelingen voor alleenreizende 
echtparen. En wanneer er toch visite komt, 
kan van de zitgroep snel en eenvoudig een 
extra slaapplaats worden gemaakt.  

Veilig onderweg
“De vakantie begint al bij het vertrek!”  
Deze bekende uitspraak geldt precies ook 
voor de Nomad, de moderne voertuigtechniek 
zorgt voor een ontspannen en zorgeloze reis.  
Of het nu het hoogwaardige AL-KO chassis  
is, de Octagon schokbrekers, de AKS  
stabilisatorkoppeling of de zelfnastellende 
AL-KO AAA Premium remmen – alle  
componenten zijn optimaal op elkaar  
afgestemd en zorgen voor een actieve  
rijveiligheid. 

De pluspunten van de Nomad 
ªª Dethleffs Veiligheidsuitrusting (zie pagina 52 – 53) 
ªª Grote keuze vastbed- en éénpersoonsbedindelingen
ªª Omvangrijke standaarduitrusting
ªª  Uitmuntend design met sfeervol lichtconcept 
ªª Twee stijlvolle, elegante bekledingen
ªª Zitkussens voorzien van een comfortabel oplegkussen 
ªª Excellent uitgeruste gourmet-keuken
ªª  Een ontspannen nachtrust dankzij het Slaap-Zacht systeem met een  
7-zone EvoPoreHRC  matras 

Een overzicht met afbeeldingen van veel meer voordelen van de Nomad 
vindt u op pagina 34 – 35.
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Nomad

Diversiteit aan keuze in

ªª Almeria Esche ªª Houtdecor Almeria Esche 

ªª Casa   ªª Merida
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ªª Eéndelige toegangsdeur met hordeur en raam ªª  Standaard serviceluik zorgt voor een eenvoudige 
toegang tot de bagageruimte 

ªª Optimale beenruimte dankzij de in hoogte  
verstelbare éénkoloms tafelpoot 

ªª Robuust GFK dak, beschermd tegen hagel en 
takken

ªª Hamerslag wit (standaard) ªª Gladde beplating, wit ªª Gladde beplating, zilver metallic 
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650 ER

Ervaring loont zich

ªª De twee éénpersoonsbedden zijn 95 cm breed en zorgen voor een ontspannen 
nachtrust. De toiletruimte, met chique wastafel, vindt u direct naast uw bed. 

ªª De slaapkamer en het woongedeelte zijn te scheiden door een schuifdeur. 

Al in 1954 presenteerde Dethleffs de eerste  Nomad. 
Deze caravan heeft met zijn overtuigende kwaliteit 
en zijn elegante interieur een trouwe fanclub  
opgebouwd. De actuele modellen bouwen verder 
op deze solide basis en wachten met hoogwaardige 
details op u.

Het comfort van de Nomad
De nieuwste generatie Nomad modellen bieden  
een unieke sfeer, zoals u dit van thuis gewend bent.  
Zitkussens met een comfortabel oplegkussen  
nodigen uit tot een lang verblijf. De éénkoloms  
tafelzuil zorgt voor optimale beenruimte.  
Bijzonder details, zoals de indirecte verlichting, het 
chique meubeldesign en stijlvolle wastafel laten  
de Nomad boven de gemiddelde caravan uitstijgen. 

 

Eerste klas slaapcomfort belooft het Slaap Zacht 
systeem met een hoogwaardige 7 zone EvoPoreHRC 
matras in alle vaste bedden en stapelbedden,  
voor een ontspannen nachtrust. Samen met de 
ergonomische ondervering, dat u tijdens de vakantie 
lang en diep laat uitrusten. Alle éénpersoonsbedden 
zijn bij het hoofd- en schoudergedeelte door een 
kussen met elkaar verbonden. Comfortabel voor 
buikslapers en ideaal om nog even te knuffelen. 

Nomad
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ªª 650 ER | Merida:  Voor gezellige avonden: de fraai vormgegeven kussens in de royale zitgroep zien er niet alleen klasse uit, maar ze zijn ook nog eens uiterst comfortabel. Optimale beenruimte dankzij de éénkoloms tafelpoot.
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530 DR

Zo mooi kan vakantie zijn

ªª Het ruime Queensbed is van drie zijden bereikbaar. 

ªª Riante keuken met praktische apothekerskast, een 142 ltr koelkast en 3 pits 
kooktoestel met elektrische ontsteking. 

Wie van gedegen houdt, treft met de Nomad de  
ideale caravan. Hier gaan comfort en stijl hand in 
hand. Het nieuwe interieur is in het moderne en 
huiselijke houtdecor “Almeria Esche” uitgevoerd.  
Zijn horizontaal lopende structuur geeft het  
interieur een nog groter gevoel van ruimte.  
Twee bekledingsvarianten in een warm, natuurlijk 
design en met een zachte, aansprekende structuur, 
nodigen uit voor ontspanning.

Voor kookliefhebbers
De chique Gourmet keuken biedt kookplezier op  
drie gaspitten met een elektrische ontsteking.  
De praktische apothekerskast en grote schuifladen 
bieden opbergruimte voor veel kookgerei. Verse 
ingrediënten worden bewaard in de 142 ltr koelkast, 
waarin zelfs 1,5 ltr flessen staand passen. Extra  
standaard comfort: de warmwatervoorziening. 

Nomad
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ªª 530 DR | Casa: Dat ziet er goed uit! En geschikt voor een aangename nachtrust; de comfortabele kussens in de zitgroep. De indirecte verlichting zorgt voor nog meer gezelligheid. 
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ªª Wijd openslaande kwaliteitsscharnieren 
met Soft Close sluiting 

ªª De indirecte verlichting zorgt voor 
sfeervolle accenten 

ªª Perfekt Slaapcomfort dankzij het Slaap 
Zacht systeem (zie pagina 50) 

ªª AirPlus systeem voor ventilatie achter 
de dakkasten (zie pagina 57) 

ªª Flexibel verplaatsbare spotjes en USB 
aansluitpunt 

ªª 3 pits kooktoestel met elektrische ontsteking (zie pagina 51) 

ªª Standaard warmwatervoorzieningªª Grote 142 ltr koelkast met 15 ltr  
vriesvak (modelafhankelijk)  

ªª Gourmet keuken met praktische 
apothekerskast 

ªª De ramen rondom zorgen voor goede 
isolatie (optioneel) 

ªª Praktische opbergruimte bij de ingang 
(modelafhankelijk) 

ªª Het midi Heki dakluik met LED-verlichting 
zorgt voor lucht, licht en sfeer 

+ De voordelen

Nomad
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ªª  Energiebesparende LED voortentlamp ªª  Reparatievriendelikje achterbumper uit 
meerdere delen 

ªª Rail voor wielflap in de wielkast 
geíntegreerd 

ªª Geribbelde aluminium bodem en de 
naar boven te openen disselbakklep 

ªª Invoerhulp voor eenvoudige bediening 
van de uitdraaisteunen 

ªª Milieuvriendelijk: opbergmogelijkheid 
voor de rolbare vuilwatertank in disselbak 

Rondom veilig!
Veiligheid vinden wij bijzonder belangrijk. Daarom kunt u gede-
tailleerde informatie over de veiligheid van onze voertuigen op de 
pagina’s 52 – 53. 

ªª Skibox: Perfekte opbergmogelijkheid voor uw wintersportuitrusting (optioneel)

ªª Met AL-KO Big Foots staat u op elke 
ondergrond stevig (optioneel) 
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Exclusiv

Frisse wind in een luxe caravan
Een frisse neus maakt het hoofd leeg en 
brengt vaak tot andere gedachtes, maar  
niet wat betreft stijl en vooral zonder  
compromissen in comfort te doen: dat is  
de Exclusiv. Stijlvol verwerkte materialen, 
modern design met 3D effect kastkleppen  
bij de bovenkasten, dimbare, indirecte  
verlichting en verfijnde details brengen u  
een combinatie van esthetiek en comfort. 

Puur kookplezier, dat is wat de Gourmet  
Plus keuken u beloofd. Met zijn verlichte 
 achterwand en ruime werkplek welke 
plaats biedt aan 4 krachtige hoge kwaliteits 
gaspitten, bereid u in een handomdraai een 

vorstelijk menu. De dimbare verlichting  
in het woongedeelte en de hoofdsteunen  
in de zitgroep nodigen u uit om lekker  
achterover te leunen en te genieten van 
stijlvolle avonden. Voor sfeer en ambiance 
buiten, zorgt de externe verlichtingslijst, 
zodat u ook buitenshuis kunt genieten van 
prachtige zomeravonden 

Als u werkelijk van comfort houdt, zult u  
verrast zijn van de Exclusiv. Waarom? Dat 
leggen wij u op de komende pagina’s uit. 

De pluspunten van de Exclusiv  
ªª Ruime keuze in geraffineerde doorgestikte stofferingen of echtlederen 
bekleding (optioneel) gecombineerd met een warm houtdecor 
ªª Exclusieve indirecte Ambiente verlichting en een verlichte achterwand  
in de keuken 
ªª Exklusiv Design: Exterieur met hoogwaardige details zoals o.a. een  
disselafdekking en verchroomde sier- en lichtlijsten 
ªª Incl. keukenhulp. In de royale Gourmet Plus keuken tovert u door middel 
van de 4 branders in een handomdraai een culinair hoogstandje. 
ªª Overspoeld door licht: de mogelijkheid tot verlichte bovenkasten (optioneel) 
ªª Makkelijke instap: Coupé-instap met extra brede toegangsdeur  

Een overzicht met afbeeldingen van nog veel meer pluspunten van de  
Exclusiv vindt u op pagina 46 – 47. 
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Diversiteit aan keuze in

ªª Dakota Eikendesign met modern 3D-element ªª Dakota Eikendesign met sfeervolle geíntegreerde LED verlichting (optioneel) 

ªª Amaroªª Lavin ªª Echtleder Fascino (optie)ªª Echtleder Castello (optie)

Exclusiv
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ªª  Komt u binnen: geïsoleerde coupé instap en een 
extra brede deur (70 cm)

ªª Fraai design achterbumper met geíntegreerde 
verlichting 

ªª Chique plissee rollo’s bieden verduistering en 
privacy 

ªª Verlichte sierlijst over de hele lengte van het 
voertuig 

ªª Hamerslag wit (standaard) ªª Gladde beplating, wit ªª Gladde beplating, zilver metallic
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Een 5 * caravan

ªª Even snel naar de markt! En dan lekker de keuken in als een echte chef-kok! 

Overigens: de indirecte lichtbronnen zorgen niet 
alleen voor een glansrijke sfeer – ze zorgen ook 
voor een praktische verlichting van de ruime 
schuifladen. 

Geniet van de ruimte, de klasse en luxe van deze 
ruim ingerichte indeling. Het elegante interieur  
met zijn indrukwekkende ambiente verlichting en 
sfeervolle zitgroep met luxe hoofdsteunen doet 
denken aan het interieur van een luxe jacht. Het is 
de hoogste tijd om samen op reis te gaan. 

Sterren keuken
De uitstekend uitgeruste keuken met 4 branders  
nodigt u uit voor een culinaire ontdekkingsreis. 
Kookliefhebbers op vakantie hebben alle ruimte 
nodig om te snipperen, fileren en te sauteren.  
In het Gourmet Plus keukencenter heeft u plaats 
genoeg – mede dankzij de uitklapbare, stabiele 
keukenbladeverbreding. Vers gevangen vis kunt 
u bewaren in de grote koel- vriescombinatie. Het 
aperitief wacht gekoeld in het flessenvak op de 
borreltijd. A propos olijfolie, azijnflessen, bewaard u 
het beste in de apothekerskast. Ruime schuifladen 
bieden royaal plaats aan het servies en allerhande 
keukengerei. 

ªª Tijd voor ontspanning. En daar helpt een echtlederen hoofdsteun ongetwijfeld bij. 

560 FR

Exclusiv
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ªª 560 FR | Castello: Soepele lederen bekleding en dimbare, indirekte verlichting zorgen voor een bijzonder aangename sfeer. 
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Licht, Luxe en topkwaliteit 

Slapen op de wolken 
Voor de allerhoogste eisen zijn de exclusieve 
7 zone EvoPoreHRC matrassen met opleg van 
watergel ontwikkeld. Deze ondersteunen het 
lichaam optimaal, zorgen voor een wonderbaarlijk 
koeleffect bij het slapen gaan en werken de 
hele nacht door, lucht regulerend. Slaap lekker! 

In termen van behaaglijkheid, scoort de Exclusiv 
bijzonder goed. Het dimbare verlichtingsconcept 
creëert een geweldige ambiance. En niet alleen 
het interieur van de Exclusiv zal u doen stralen, ook 
de nieuwe aangebrachte verlichtingslijst aan de 
buitenzijde laat u optimaal genieten van prachtige 
zomeravonden. Dat heet genieten in optima forma. 
De verfijnde en suite badkamer biedt een ruime 
bewegingsvrijheid om elke dag perfect te beginnen. 

Makkelijk instappen nemen wij letterlijk, door de 
brede ingangsdeur en verlaagde coupé instap wordt 
in- en uitstappen eenvoudig simpel. Comfort voor 
twee: veel bewegingsvrijheid en praktisch ingericht. 
Zachte en comfortabele echtlederen bekleding  
(optioneel) in de zitgroep. Chique details brengen 
ronduit elegantie en luxe over. Detailoplossingen,  
zo interpreteren wij 5 sterren luxe op wielen. 

760 ER

Exclusiv

ªª Twee deuren maken uw badkamer tot een persoonlijke wellness – met  
bijzonder veel bewegingsvrijheid en een geíntegreerde kledingkast. 

ªª  Het aangename kussen op schouderhoogte tussen de bedden is standaard bij 
alle éénpersoonsbed indelingen. 
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ªª 760 ER | Lavin: Het exact uitgebalanceerde lichtconcept benadrukt het samenspel van de contrasterende oppervlaktes en materialen. 
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COMFORT & STABILITY

ªª AirPlus-Systeem voor ventilatie achter de bovenkasten (zie pagina 57) 

ªª Dimbare grondverlichting bij de ingang 
en slaapgedeelte 

ªª  Stabiele, in hoogte verstelbare tafel

ªª  Grote koel- vriescombinatie 142L/15L 
(vriesvak) resp. 175/ 31 L

ªª Verlichte lade’s met Soft Close systeem ªª Profi-Keuken met volwaardig 4 pits 
kooktoestel (zie pagina 51) 

ªª Prima slaapcomfort dankzij het Slaap zacht 
systeem met WATERGEL opleg (optioneel) 

ªª Wijd openslaande kwaliteitsscharnieren 
met Soft Close sluiting 

+ De voordelen 

ªª  Praktisch en van buiten bereikbaar 
schoenenvak

ªª Riante toiletruimte met veel  
bewegingsvrijheid (indelingsafhankelijk) 

Exclusiv
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ªª In het spatbord zit de rail voor de 
wielflap fraai verwerkt 

ªª Goed beschermd tegen vorst: dankzij een 
binnenliggende afvalwatertank (optioneel) 

ªª  Stabiele disselafdekking in een chique 
optiek

ªª Serviceluik bij alle modellen

ªª Invoerhulp voor een eenvoudige  
bediening van de uitdraaisteunen 

ªª Milieuvriendelijk: opbergmogelijkheid voor 
de rolbare vuilwatertank in de disselbak 

Rondom veilig!

ªª Geribbelde aluminium bodem met een naar boven te openen disselbakklep 

Veiligheid vinden wij bijzonder belangrijk. Daarom kunt u gedetail-
leerde informatie over de veiligheid van onze voertuigen vinden op 
de paginas 52 – 53. 
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

ªª Bewezen kwaliteit 

Alles voor een gezonde nachtrust
De airco in uw matras
Voor de allerhoogste eisen bieden wij de exclusieve 
7 zone EvoPoreHRC matras met WATERGEL toplaag. 
De zones opbouw van de matras ondersteunt het 
lichaal optimaal. De WATERGEL toplaag zorgt als 
een onzichtbare airconditioning voor een droog en 

gezond klimaat en een aangenaam, lucht regulerend 
effect bij het slapen gaan. Deze luxe matras is  
standaard bij de Exclusiv en optioneel voor alle  
caravans in deze brochure verkrijgbaar. 

ªª Luchtregulerende 7 zone EvoPoreHRC matras met WATERGEL toplaag (optioneel). ªª Gezellig, ook voor de buikslapers: de éénpersoonsbedden zijn met een extra kussen op schouderhoogte met elkaar verbonden. 
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In de Exclusiv wacht u een ware sterrenkeuken.  
Vier grote gaspitten toveren lekkere gerechten op 
tafel. Tijdens de voorbereiding is de uitklapbare en 
stabiele werkbladverbreder een handige hulp. De  
royale verlichte lade’s geven u een goed overzicht 
van al uw keukengerei. De grote koel- vriescombinatie 

(van 142 ltr/15 ltr bij enkelassers en 175 ltr/31 ltr in 
tandemassers) houdt alle ingrediënten heerlijk koel. 
Vanzelfsprekend is de apothekerskast ook standaard 
aanwezig. 

ªª Vier grote gaspitten geven pas echt gas en ruimte genoeg in de grote spoelbak voor alle afwas.

ªª Plaatsbesparende, uitklapbare en stabiele werkbladverbreding. 

ªª Royaal: apothekerskast, schuifladen en een grote koel- vriescombinatie. 

Eersteklas sterrenkeuken 
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Rondom veilig!
Veiligheid heeft bij ons traditie. Al meer dan 20 jaar 
bieden wij regelmatig rijvaardigheidstrainingen  
aan voor alle caravanliefhebbers. Want ondanks 
alle moderne veiligheidstechnieken is de mens 
uiteindelijk de belangrijkste factor. En deelnemers 
geven het ons met regelmaat aan: je bent nooit te 
oud om nog te leren. 

Als het om veiligheidsuitrusting gaat, loopt  
Dethleffs voorop. Simpelweg omdat de veiligheid 
van onze klanten voor ons zeer belangrijk is.  
Veiligheidsrelevante componenten als een  
kwaliteitschassis, zelfnastellende remmen, goede 
banden met veiligheidsreserve en nog meer zijn 
daarom standaard. 

Goed om te weten: door uitsluitend gebruik te 
maken van hoogwaardige voertuigcomponenten 
maakt dat Dethleffs caravans geschikt zijn voor 
Tempo 100 ontheffing. Met de juiste auto ervoor 
bent u dan wat eerder op de plaats van bestemming 
indien gewenst! Maar eigenlijk begint de vakantie 
op moment van vertrek, dus waarom zou u haasten? 
 

ªª De zelfnastellende Al-KO AAA Premium remmen zorgen voor een optimaal, verkorte remweg 

ªª Veiligheid onderweg met hulp van de Dethleffs rijvaardigheidstraining 

ªª Asschokdempers voor een optimale 
weglegging 

ªª Stabilisator koppeling, die zijwaartse 
schok- en slingerbewegingen verhinderd 

ªª  Kwaliteitschassis van AL-KO ªª  Hoogwaardige merkbanden ªª Hagelbestendig GFK dak

Remweg tot wel 5 meter korter
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Dethleffs Veiligheidspakket
Voor een ieder die veel met de caravan op reis gaat, 
adviseren wij het optionele Dethleffs Veiligheidspakket. 
Deze bevat een aantal interessante aanvullingen op 
de standaarduitrusting.

AL-KO ATC (Trailer-Control-System) 
Het Al-KO ATC systeem remt zoals het ESP bij uw 
auto, bij een onverwachte slingerbeweging van 
de caravan grijpt het systeem in een fractie van 
een seconde in, remt de caravan af en zorgt  
daardoor weer voor een stabiele wegligging. 

Gasdrukregelaar Duocontrol met crashsensor 
De Duocontrol heeft een veiligheids- en een  
comfort functie: de ingebouwde crashsensor  
zorgt ervoor, dat bij een aanrijding de gastoevoer 
onderbroken wordt en het gas niet ongecontroleerd 
uitstromen kan. Door deze veiligheidsvoorziening 
is het toegestaan om tijdens het rijden gebruik te 
maken van de gasfunctie van de apparatuur. 

Daarnaast is Duocontrol een automatisch  
omschakelsysteem, die zelfstandig omschakelt 
naar de volle gasfles als de eerste gasfles  
leeg is. Het lastige afkoppelen en opnieuw  
aansluiten, meestal tijdens ongepaste momenten 
zoals ‘s nachts of tijdens een regenbui, hoeft  
dan niet meer. De Duocontrol kan zelfs nog meer: 
de geïntegreerde drukregelaar verwarmende 
EisEx, zorgt ervoor, dat ook bij lagere temperaturen 
de gastoevoer niet gestoord kan worden. 

Rookmelder
Een bewezen levensreddend apparaat.  
Waarschuwt met een doordringend signaal  
voor rookontwikkeling. 

ªª ATC voor maximaal, actieve rijveiligheid op het hoogste niveau

ªª Duocontrol met crashsensor onderbreekt 
de gas toevoer in geval van een aanrijding 

ªª De rookmelder waarschuwt vroegtijdig 
voor rookontwikkeling in de caravan
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Uw winterspecialist uit de Allgäu 
De Allgäu – de thuisbasis van Dethleffs sinds 1931 –  
is met zijn lange winters en de grote hoeveelheden 
sneeuw een populaire winterbestemming.  
Niet voor niets is Dethleffs een echte winterexpert. 
Dat herkent u aan onze features, zoals het AirPlus 
systeem (ventilatie achter de bovenkasten) en een 

bijzonder goed geísoleerde opbouw, maar ook  
aan de mogelijkheid om bij de meeste modellen 
de comfortabele ALDE warmwaterverwarming te 
kiezen. Ook een binnenliggende vuilwatertank  
en aangepaste ramen behoren optioneel tot de 
mogelijkheden. 

Wintervast: de Dethleffs Winter Comfort pakketten 
Onze unieke specialiteit is de mogelijkheid optionele Winter Comfort  
pakketten te kiezen, waarmee de echte winterliefhebbers zelfs bij ijzige 
temperaturen van het winterkamperen kunnen genieten. Meerdere details 
zorgen hier voor het perfecte winterplezier zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van het extra dikke XPS schuim als isolatiemateriaal. Maar ook geïsoleerde 
wielkasten en een in de ruimte uitgeteste 12V verwarming van de difons en 
afvalwaterleidingen, waardoor het bevriezen van het watersysteem wordt 
uitgesloten. Uiterst aangenaam is de vloerverwarming, elektrisch of met 
warm water (afhankelijk van het systeem). 

Beleef het winterkamperen opnieuw – met wintervaste voertuigtechniek  
van winterspecialist Dethleffs. Alle Wintercomfort pakketten en hun  
bestanddelen vindt u in onze prijslijst. 

Overigens: uw Dethleffs dealer adviseert u graag over het thema 
winterkamperen.

ªª Rondom goed geísoleerd, door de speciale Dethleffs ramen (optioneel) 
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Zo maken wij uw caravan  
winterklaar! 

ªª  XPS isolatie, een wanddikte van 34 mm en een 
bodemdikte van 42 mm voor de beste isolatie, 
ook bij ijzige temperaturen

ªª  De waterleidingen worden direct op de  
verwarmingsbuizen gelegd en zijn zo tegen  
bevriezen beschermd (afbeelding ALDE verwaming) 

ªª  Middels warm water of elektrisch: de vloerverwarming 
zorgt voor aangenaam warme voeten en een gelijkmatige 
verdeling van de warmte in de caravan (afbeelding ALDE 
vloerverwarming) 

ªª  Het AirPlus systeem: ventileert  
achter de bovenkasten en verhindert 
condensvorming 
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Maar het kan altijd beter! 
De naam Dethleffs staat al meer dan 85 jaar voor 
innovatieve ontwikkelingen, een uiterst aantrekkelijke 
prijs- kwaliteitsverhouding en niet te vergeten,  
eerste klas kwaliteit. Dat waarderen onze klanten. 

Daarbij is kwaliteit een doorlopend proces, dat al 
bij de ontwikkeling van het voertuig begint. In dit 
vroege stadium wordt met de keuze voor de juiste 
materialen, de leveranciers en de daarop perfect 
afgestemde productie de basis gelegd om aan de 
eisen van de Dethleffs kwaliteit te voldoen.

Onze kwaliteitseis is dan ook: altijd beter worden. 
Voor ons betekent dit vooral één ding: de 
onvermoeibare zoektocht naar verbeteringen,  
naar optimale oplossingen. Redenen genoeg voor 
ons om continu te investeren in onderzoek en  
ontwikkeling, in nieuwe productiefaciliteiten en 
natuurlijk in onze medewerkers.

Daarom behoren wij tot ook tot één van de grootste 
leerbedrijven in onze regio en vullen wij openstaande 
vacatures bij voorkeur in met medewerkers die wij 
zelf hebben opgeleid en die wij continu verder laten 
ontwikkelen. Zo doen wij onze belofte, een vriend 
van de familie te zijn, elke dag nog een beetje meer 
recht aan. 

Peter Leichtenmüller 
Leiding productie
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ªª  Met continu kwaliteitcontroles in alle productieprocessen en specifieke audit 
controles stellen wij onze uitstekende kwaliteitsstandaard veilig. 

ªª  Praktijkgerichtheid is ook in de ontwikkeling erg belangrijk: in het kader van 
de systematische klantontwikkelingsprojecten verrijken wij de kennis van onze 
ingenieurs met de praktische ervaringen van klanten.

Kwaliteit van A tot Z
Wie een Dethleffs koopt, ontvangt een volledig  
ontwikkeld voertuig van de hoogste kwaliteit.  
Onze fabriek in Isny im Allgäu hebben wij  
ontwikkeld tot één van de modernste fabrieken 
voor vrijetijdsvoertuigen in Europa – met sterk  

gemotiveerde, meest regio gebonden  
medewerkers. Kwaliteit “made in Germany” is  
al meer dan 85 jaar ons motto. Deze combinatie  
van ervaring, de meeste moderne know-how en 
klantgerichte ervaring is uniek in de branche.

ªª  Wij laten ons in de kaart kijken. Kom ook eens bij onze productie kijken, live tijdens een wekelijkse  
fabrieksbezichtiging. Meer informatie? Zie achterzijde.
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
3. PLATZ
Dethleffs Exclusiv 
Obere Mittelklasse

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

 3. PLATZ
DETHLEFFS  

C´TREND
K AT E G O R I E :  C A R AVA N S  B I S  1 5  0 0 0  E U R O

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

3. PLATZ
DETHLEFFS  
TREND A

K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. PLATZ
DETHLEFFS  

ESPRIT COMFORT A
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O

dominic vierneisel
Chefredakteur
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2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

Onze service: Voor u
Kwaliteit betekent voor ons ook, perfecte  
service na de aankoop! 
In heel Europa staat daarom voor u een bijzonder 
fijnmazig netwerk van gekwalificeerde dealerbedrijven 
tot uw beschikking. Ongeveer 330 dealerbedrijven 
en servicepartners helpen u in geval van nood weer 
snel op weg.

Ter plaatse vindt u moderne bedrijven met  
vriendelijke en gekwalificeerde vakmensen. In de 
goed uitgeruste werkplaatsen kunt u uw voertuig  
in vertrouwen achterlaten. Met regelmatige  
werkplaatsscholingen zorgen wij ervoor, dat de  
medewerkers altijd over de meest actuele informatie 
kan beschikken. 

Ook ondersteunn wij onze partners zo goed  
mogelijk bij hun streven, u snel en ongecompliceerd 
te helpen. Daarom liggen bij Dethleffs permanent 
meer dan 16.000 artikelen op voorraad, 93 % van de 
bestellingen kunnen wij binnen 3 dagen verwerken. 

Onze klanten waarderen deze duurzame kwaliteit. 
Niet voor niets worden we vaak onderscheiden  
door lezersverkiezingen, wanneer het om  
klantentevredenheid gaat – zoals bv. de König Kunde 
Award van het tijdschrift Camping, Cars & Caravans. 
Bijzonder trots zijn wij op de speciale onderscheiding 
“Meest familievriendelijk merk”.

Onze klanten waarderen deze duurzame kwaliteit. 
Niet voor niets worden we vaak onderscheiden  
door lezersverkiezingen, wanneer het om  
klantentevredenheid gaat – zoals b.v. de “König 
Kunde Award” van het tijdschrift Camping, Cars 
& Caravans. Bijzonder trots zijn wij op de speciale 
onderscheiding “Meest familievriendelijk merk”.
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Uw nieuwe Dethleffs caravan schaft u aan met een 
omvangrijke fabrieksgarantie, die u in tegenstelling 
tot de wettelijke voorgeschreven garantie,  
duidelijk meer zekerheid biedt. Ook de 6-jarige  
waterdichtheidsgarantie voor de opbouw geeft u 

een geruststellende zekerheid. Voorwaarde  
hiervoor is een jaarlijkse inspectie van uw voertuig. 
Bovendien kunt u optioneel een verlengde garantie 
afsluiten. Meer informatie leest u hierover op  
www.dethleffs.nl/verlengdegarantie

Garantie in plaats van waarborg

ªª  6 jaar waterdichtheidsgarantie standaard: de 6-jarige Dethleffs  
waterdichtheidsgarantie voor de opbouw verhoogt de restwaarde van uw 
caravan.

ªª   Voor de jaarlijkse waterdichtheidsinspecties en onderhoud kunt u terecht bij de vriendelijke en competente Dethleffs dealers in 
heel Europa. 
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Dethleffs Family Stichting
Sinds 2004 heeft de Dethleffs Family een stichting 
die, naast vele andere projecten, een themaproject 
heeft met als motto “Eindelijk vakantie”, er even  
uit zijn voor gezinnen en kindertehuizen, die anders 
niet de mogelijkheid hebben om kinderen van een 
vakantie op de camping te kunnen laten genieten. 
Hiervoor heeft de Stichting, voor het 5e jaar caravans 
ingericht staan op campings van onze partners. Hoe 
goed dit initatief ontvangen wordt, blijkt vaak uit de 
emotionele reacties die bij onze Stichting binnenkomen. 
Deze en de toekenning van de Duitse Camping prijs 
in 2017 door de stad Essen en de Duitse Camping 
Club e. V. zijn voor de Stichting en al degenen die 
zich hiervoor inzetten redenen genoeg om onze 
diensten nog altijd verder uit te willen breiden. 

Een ander mooi project is “De mobiele keuken”,  
een regionaal project dat wij begeleiden en  
onderdeel is van de ‘Krumbach Familiestichting”  
speciaal voor instellingen als kindertehuizen en 
scholen. De kinderen leren hier samen gezonde 
maaltijden met regionale verse producten te  
bereiden. De ‘mobiele keuken’ werd overigens  
compleet vervaardigd in de Dethleffs leerwerkplaats, 
net zoals de spaarkistjes voor de stichting, die  
beschikbaar worden gesteld aan onze dealers. Helpt 
u ook mee? Uw bijdrage komt volledig ten goede 
aan de Dethleffs Family Stichting en haar projecten. 

Kerstmis actie 
Elk jaar parkeert de kerstman zijn slee naast één  
van onze Dethleffs campers om vervolgens  
volgeladen te vertrekken naar kinderen in  
ziekenhuizen, inrichtingen en instanties. Met als  
doel om deze kinderen, ondanks de omstandigheden 
waarin zij verkeren, blij te maken met kleine  
presentjes en giften. De missie hierachter is om ook 
deze kleine vriendjes en vriendinnetjes te verblijden 
en een glimlach op het gezichtje te toveren. 

Hiermee laat de Dethleffs Family Stichting zien 
perfect aan te sluiten bij onze bedrijfsfilosofie en 
bewijst Dethleffs het hele jaar door een echte  
vriend van de familie te willen zijn. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website 
www.dethleffs-hilft-kindern.de

Sylke Roth und Simone Ludwig 
Directie-assistentes 
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Van de uitvinder 

1931: De zweep- en skistokfa-
brikant Arist Dethleffs onwik-
kelt de “woonauto” en legt 
daarmee de basis voor een 
succesverhaal.

Het verhaal van Dethleffs is het verhaal van een  
man en zijn idee.

Van Arist Dethleffs, die in het begin van de jaren 
dertig als echt familie mens de eerste caravan van 
Duitsland bouwde – hij noemde hem heel eenvoudig 
“woonauto”. En overal waar familie Dethleffs daarmee 
verscheen, werden ze omringd door nieuwsgierige 
mensen. 

In de daarop volgende jaren werd de naam Dethleffs 
door een veelvoud aan ontwikkelingen en unieke 
ideeën een symbool voor competentie en  
consistentie bij caravans en kampeerauto’s. Met  
modellen en series van een onmiskenbaar profiel. 

Deze inmiddels 85-jarige ervaring, het hoge  
kwaliteitsniveau en niet te vergeten het continu  
uitwisselen van informatie tussen Dethleffs,  
kampeerders en partners, hebben het merk tot 
„Vriend van de familie“ gemaakt. En misschien is  
het wel precies deze actieve kennisoverdracht, die 
zo’n grote onderneming als Dethleffs zo flexibel en  
innovatief maakt, zoals in het begin anno 1931. 

Ons verhaal met veel interessante afbeeldingen van 
meer dan 85 jaar Dethleffs-Caravaning, ziet u op de 
website www.dethleffs.nl/historie
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2008: Presentatie van de 
stijlvolle Family caravans, met 
5 gezinnen ontwikkeld en vol 
praktische ideeën. 

2017: De c’go wordt 
caravan van het jaar en 
bewijst hoe modern en 
hip kamperen kan zijn.

2000: Met de Aero 
Tourist start Dethleffs 
een weergaloos design 
offensief.

1952: Bij Dethleffs begint de 
serieproductie van de caravans 
Tourist en Camper.

1982: Presentatie van de 
moderne Nomad – met 
 geïntegreerde disselbak.
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Dethleffs Nederland & België 
info@dethleffs.nl · www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be

NL/B

E 1
60

0 
/ 

16
04

  
 

08
.1

7 
/ K

on
ra

di
n 

Dr
uc

k /
  w

w
w.

in
al

le
rm

un
de

.d
e

Hartelijk dank voor uw interesse in onze caravans. Meer modellen vindt u  
ook in onze andere caravan brochure. Deze en/of meer informatie over Dethleffs 
sturen wij u graag toe. Gebruikt u daarvoor het online contactformulier op  
http://www.dethleffs.nl/info/

Technische wijzigingen, aanpassingen en vergissingen voorbehouden.  
De afbeeldingen in deze brochure laten deels decoratie elementen zien, die  
niet tot de leveringsuitrusting behoren of alternatieve design of opties die tegen 
meerprijs verkrijgbaar zijn. Meer technische informatie, uitrusting en prijzen kunt  
u vinden in de separate prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. 


