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Kampeerauto’s 2018

Dethleffs meerwaarde – verklaring van de symbolen
In de campers van Dethleffs vindt u een groot aantal intelligente ideeën en standaard comfortabele uitrustingen. De belangrijkste presenteren wij u hier in het kort, voorzien van de

De plus voor gezinnen
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De plus aan comfort

betreffende symbolen, die u op de pagina’s met de voertuigen terugvindt. Meer informatie
en uitleg kunt u vinden op www.dethleffs.nl/pluspunten

De plus aan uitrusting

De plus aan veiligheid

L ichtgewicht: 3.500 kg modellen met een
toelating voor 4 personen en voldoende
laadvermogen

Ergonomisch: comfortabele stoelen met
hoogteverstelling, geïntegreerde hoofdsteunen en goede zijsteun

Winterspecialist! Uitstekend
winterbestendig door de hoogwaardige
dubbele bodemconstructie

Meer veiligheid: elektronisch stabiliteitsprogramma incl. belangrijke hulpsystemen
(zie pag. 170)

Cool blijven! Extra grote koelkast met
diepvries van tenminste 142 l inhoud

 itnodigend: de 70 cm brede XXL
U
toegangsdeur

Winterbestendig: verwarmde
dubbele functiebodem met
vorstvrije waterinstallatie

V eilig onderweg: verlaagd breedspoor
chassis voor veilige en dynamische
rijeigenschappen

Cool blijven! Extra grote koelkast met
diepvires met 190 l inhoud

Praktijkgericht: keuken met grote schuiflades en variabele afdekking voor meer
werk- en aflegruimte

Winterbestendig: Verwarmbare dubbele
bodem met een tegen vorst beschermde
waterinstallatie en extra opbergruimte

 oed beschermd tegen hagel met het
G
bestendige GFK dak

Gezinsvriendelijk: minstens vier vaste
slaapplaatsen zonder ombouw van de
zitgroep

Elegant vormgegeven keukencenter met
krachtige branders en royale schuiflades
met centrale vergrendeling

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

Flexibel: een electrisch verstelbaar hefbed
biedt desgewenst extra slaapplaatsen

„ SlaapZacht”: vaste bedden met
7 zonen matrassen en ergonomische
lattenbodem

Opbergkampioen: extra hoge garage
deels geschikt voor E-bikes, dankzij
chassisverlaging

Gewoon even met de voeten omhoog:
comfortabele zitgroep in L-vorm met
vrijstaande tafel

In hoogte verstelbaar kingsize-bed:
comfortabele instap of hogere garage

Houtvrije opbouwconstructie –
met GFK bodem, dak en achterzijde
(modelafhankelijk)

Beweegruimte: De aparte douche en de
toiletruimte worden samen één royale
badkamer

Meer vermogen: 95 Ahaccu met AGM-technologie voor meer vermogen, langere
levensduur en kortere oplaadtijd

Houtvrije bodem-, dak en
achterwandconstructie – met GFK,
(achterwand modelafhankelijk)

Comfortabele binnenkomen: dankzij de
verlaagde coupé-instap

Meer vermogen: 150 Ah accu met
AGM-technologie voor meer vermogen,
langere levensduur en kortere oplaadtijd

Een plus aan duurzaamheid
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Hartelijk welkom ...
Beste lezer,
Meer dan 85 jaar geleden vond Arist Dethleffs de
eerste ‘woonauto’ uit in Duitsland, omdat hij tijdens
zijn lange zakenreizen zijn gezin bij zich wilde hebben
Vanuit deze gedachte zijn we inmiddels, met ca.
10.000 voertuigen per jaar, uitgegroeid tot de grootste productiefabriek van vrijetijdsvoertuigen op ons
hoofdkantoor in Isny im Allgäu.

Eerlijkheid en betrouwbaarheid tijdens het advies- en
verkoopgesprek, maar natuurlijk ook bij de aftersales.
Wanneer u met uw Dethleffs op reis bent, zal u kennismaken met zijn betrouwbaarheid.
Wij heten u van harte welkom bij de Dethleffs familie!

Familie, en alles wat daarmee is verbonden heeft bij
ons dan ook een heel bijzondere betekenis:
Aangenaam
Alexander Leopold
Bedrijfsleider
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... in de Dethleffs familie!
Meer dan 85 jaren ervaring
Het verhaal begon met een idee, waarna er veel
meer volgden. En de beste ideeën hebben we voor
nu bewaard. Waarschijnlijk is dat de reden waarom
de Dethleffs kampeerauto‘s zo praktisch en functioneel zijn.
Kwaliteit uit de Allgäu
Al vanaf 1931 produceren wij vrijetijdsvoertuigen in
Isny in de Allgäu. De uitstekende kwaliteit getuigt
van de betrokkenheid van de werknemers met het
bedrijf!

Sociale competentie
Onze filosofie van „Vriend van de familie“ betekent
voor ons ook sociale betrokkenheid, bijvoorbeeld
onze ondersteuning van de non-profit Dethleffs
Family stichting.
Familie gedachte
Of het nu echtparen, jonge gezinnen of elkaars beste
vrienden zijn – tot de Dethleffs Familie behoort een
ieder die erbij wil zijn en er plezier aan beleeft, om
de vrijetijd mobiel en met anderen door te brengen.
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Opbouwvarianten
Halfintegraal

Integraal

Interesse in een voertuig voor alledaags
gebruik voorzien van alle gemakken? Dan
komen de halfintegralen goed van pas. Met
een lage hoogte en dynamische rijeigenschappen zijn ze ideaal voor iedereen, die
ook buiten de hoofdroutes om, op ontdekking
wil gaan. Bergpassen en ritten door kleine
dorpjes zijn prima te doen. Halfintegralen
met een hefbed vindt u in de serie Trend.

De goed geïsoleerde bestuurderscabine is
in het woongedeelte geïntegreerd. Dit levert
een aanzienlijke ruimtewinst op. Een neerlaatbaar hefbed boven in de cabine creëert
extra slaapplaatsen. De rijervaring in een
integraal is onvergelijkbaar: de grote panorama voorruit, de effectieve geluidsdemping
en het enorme ruimtegevoel maken elke rit
tot een ware belevenis.

Alkoof
Populair bij gezinnen en bij iedereen die
veel plaats en opbergruimte belangrijk
vindt. De reuze gezellige slaapplaats boven
de cabine is bijzonder geliefd bij kinderen.
Dankzij zijn enorme afmeting is het bed in
de alkoof ook ideaal voor langere volwassenen. En als de alkoof niet als bed wordt
gebruikt, leent het zich prima als extra
bagageruimte.
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Halfintegraal

Globebus

Compact, wendbaar en toch zo groot! | vanaf pagina 20

T6

De perfecte start | vanaf pagina 38

Globebus Halfintegraal

Trend Halfintegraal

Breedte

219 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

281 cm

Hoogte

290 cm

Totale lengtes

van 599 tot 698 cm

Totale lengtes

van 696 tot 741 cm

Met een breedte van slechts 219 cm en een totale lengte vanaf
599 cm is de Globebus uitermate compact, wendbaar en absoluut
geschikt voor alledag. De „kleinste“ van Dethleffs overtuigt in het
interieur met erg veel gevoel voor ruimte en comfort.

T1

Trend

T7

Veel kampeerauto voor een aantrekkelijke prijs. Een grote 142 liter
koelkast, een extra brede toegangsdeur of een hoge garage voor
al uw bagage – de Trend is de perfecte start bij Dethleffs. Met het
optionele hefbed heeft u vier volwaardige slaapplaatsen tot uw
beschikking!

T 6717

T 6757

T 6767

T 7017

T 7057

T 7057 EB
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Halfintegraal

Advantage Edition

Magic Edition

Gewoon klasse! | vanaf pagina 68

Betoverend anders | vanaf pagina 84

Advantage Edition Halfintegraal

Magic Edition Halfintegraal

Breedte

233 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

276 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengtes

van 695 tot 740 cm

Totale lengte

van 741 cm

De Advantage is er dit jaar als Edition uitvoering op een Citroen
chassis en met een complete, volgepakte standaarduitrusting.
Daarnaast scoort de halfintegraal met zijn sportieve looks en de
volledig houtvrije Lifetime-Plus opbouwconstructie.

T 6611
8

T 7051

T 7051 EB

Ideaal voor iedereen die houdt van het uitzonderlijke. Hier gaan
overtuigende indelingen, een uitmuntende uitrusting en een
schitterend design hand in hand. Bijzonder aantrekkelijk: de royale
L-vormige zitgroep met modern geconfectioneerde kussens.

T 2 EB

T 3 DBM

Esprit

Comfortabel reizen, in alle seizoenen | vanaf pagina 102
Esprit Halfintegraal
Breedte

233 cm

Hoogte

298 cm

Totale lengtes

van 733 tot 763 cm

Niet alleen winterbestendig, ook wintervast! Met de nieuwe
IsoProtectPlus functionele dubbele bodem zijn de Esprit modellen
ook bij ijzige temperaturen prima geschikt. Verdere kenmerken:
buitengewoon chique design en een fantastische uitrusting.

T 6810-2

T 7150-2

T 7150-2 DBT

T 7150-2 EB
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Integraal

Globebus

Compact, wendbaar en toch zo groot! | vanaf pagina 20

Trend

De perfecte start | vanaf pagina 38

Globebus integraal
Breedte

219 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

281 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengtes

van 599 tot 695 cm

Totale lengtes

van 694 tot 739 cm

Met slechts een breedte van 219 cm en een totale lengte vanaf 599
cm is de Globebus bijzonder compact, wendbaar en absoluut geschikt
voor dagelijks gebruik. De „kleinste“ van Dethleffs overtuigt in het
interieur met heel veel gevoel voor ruimte en comfort.

I1
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I6

Trend Integraal

I7

De koningsklasse tegen een vriendenprijs! Of het nu gaat om grote
142 liter koelkast, de extra brede toegangsdeur of het standaard
hefbed – de Trend integraal overtuigt met een uitstekende, complete
uitrusting inclusief de houtvrije Lifetime-Smart bodemconstructie.

I 6717

I 6757

I 6767

I 7017

I 7057

I 7057 EB

Advantage Edition

Magic Edition

Gewoon klasse! | vanaf pagina 68

Betoverend anders | vanaf pagina 84

Advantage Integraal

Magic Edition Integraal

Breedte

233 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

276 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengtes

van 692 tot 737 cm

Totale lengte

739 cm

De Advantage is er dit jaar als Edition uitvoering op een Citroen
chassis en met een complete, volgepakte standaarduitrusting.
Daarnaast scoort de integraal met zijn sportieve looks en de
volledig houtvrije Lifetime-Plus opbouwconstructie.

I 6611

I 7051

I 7051 EB

Ideaal voor iedereen die houdt van het uitzonderlijke. Hier gaan
overtuigende indelingen, een uitmuntende uitrusting en een
schitterend design hand in hand. Bijzonder aantrekkelijk: de royale
L-vormige zitgroep met modern geconfectioneerde kussens.

I 2 EB

I 3 DBM
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Integraal

Esprit

Comfortabel reizen, in alle seizoenen | vanaf pagina 102

Globetrotter XL I

Dynamisch comfort | vanaf pagina 124

Esprit integraal

Globetrotter XL integraal

Breedte

233 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

298 cm

Hoogte

304 cm

Totale lengte

760 cm

Totale lengtes

866 cm

Niet alleen winterbestendig, ook wintervast! Met de nieuwe
IsoProtectPlus functionele dubbele bodem zijn de Esprit modellen
ook bij ijzige temperaturen prima geschikt. Verdere kenmerken:
buitengewoon chique design en een fantastische uitrusting.

I 7150-2
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I 7150-2 DBT

I 7150-2 EB

De XL integraal opent de poort naar de mobiele luxe-klasse. In twee
uitvoeringslijnen biedt hij alles wat tegemoet komt aan veeleisende
wensen. Hij verenigt kwaliteit en robuustheid van de bovenklasse
met het speelse gemak van de moderne mobiele camperbouw.

I 7850 DBM

I 7850 EB
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Alkoof

Trend

Voor de grote gezinsvakantie | vanaf pagina 54

Alpa

Uw appartement op wielen | vanaf pagina 118

Trend alkoof

Alpa alkoof

Breedte

233 cm

Breedte

233 tot 235 cm

Hoogte

319 tot 327 cm

Hoogte

327 tot 345 cm

Totale lengtes

van 651 tot 860 cm

Totale lengtes

van 733 tot 886 cm

Veel voor een gunstige prijs. De grote 142 liter koelkast, de extra
brede toegangsdeur, de hoge garage voor al uw bagage – de Trend
is de perfecte start bij Dethleffs. En dat met zes personen!

A 5887
14

A 6977

A 7877-2

Het succesverhaal van de Alpa gaat verder! Royale ruimtes, en uitnodigende rondzitgroep en éénpersoonsbedden in de lengterichting
in de alkoof zijn kenmerkend voor de Alpa Lifestyle.

Alpa A 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

Grand Alpa Plus A 9820-2

Globetrotter XXL A
De grote luxe | vanaf pagina 144

Globetrotter XXL alkoof
Breedte

233 cm

Hoogte

298 cm

Totale lengtes

729 tot 760 cm

De Globetrotter XXL A zet maatstaven! Op het gebied van stabiliteit,
ruimte en belading doet hij geen concessies. De moderne dubbele
bodemconstructie maakt hem uitstekend geschikt voor de winter.

A 9000-2

A 9050-2
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Eénpersoons bedden
Globebus
max.

3

Interesse in een voertuig voor alledaags gebruik voorzien van alle
gemakken? Dan komen de halfintegralen goed van pas. Met een lage
hoogte en dynamische rijeigenschappen zijn ze ideaal voor iedereen,
die ook buiten de hoofdroutes om, op ontdekking wil gaan. Bergpassen en ritte door kleine dorpjes zijn prima te doen. Alle T-modellen
krijgen het maximaal aantal slaapplaatsen alleen in combinatie met
het (deels) optionele gastenbed, de bedombouw zitgroep en het
hefbed (indelingsafhankelijk).

max.

4

Advantage Edition
max.

4

max.

5

max.

3

Magic Edition Esprit
max.

3

max.

3

max.

3

XL
XXL
max.

3

9m
8m
6m

Opbouwlengte

Halfintegraal

Trend

Breedte

T6

T 6717

T 7017

T 7057 EB

T 6611

T 7051 EB

T 2 EB

T 6810-2

T 7150-2 EB

2,19 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

4

4

4

4

4

4

4

max.

4

max.

4

9m
8m
6m

De rijbeleving in een integraal is fantastisch: de grote panorama
voorruit, de effectieve geluidsdemping en het enorme gevoel aan
ruimte maken elke trip tot een bijzonder beleving. Alle I-modellen
zijn standaard uitgerust met een hefbed.

Opbouwlengte

Integraal

Breedte

I6

2,19 m

I 6717
2,33 m

I 7017
2,33 m

I 7057 EB
2,33 m

I 6611
2,33 m

I 7051 EB
2,33 m

I 2 EB
2,33 m

I 7150-2 EB I 7850-2 EB
2,33 m

2,33 m

max.
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9m
8m

Populair bij gezinnen en bij iedereen die veel plaats en opbergruimte
belangrijk vindt. De reuze gezellige slaapplaats boven de cabine is bijzonder geliefd bij kinderen. Dankzij zijn enorme afmeting is het bed in
de alkoof ook ideaal voor langere volwassenen. En als de alkoof niet
als bed wordt gebruikt, leent het zich prima als extra bagageruimte.

6m

Opbouwlengte

Alkoof

Breedte
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A 9000-2
2,35 m

Vaste bedden
Globebus
max.

3

Trend
max.

4

Advantage
Edition
max.

5

max.

3

Magic Edition Esprit
max.

3

max.

3

XL
XXL
max.

Dwars- / hefbed

Rondzitgroep

Globebus

Alpa

max.

3

3

Trend
max.

4

T7

T 6757

T 7057

T 7051

T 3 DBM

T 7150-2 DBT

T 7150-2

T1

T 6767

2,19 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,19 m

2,33 m

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

4

I7

2,19 m

4

I 6757
2,33 m

4

I 7057
2,33 m

4

I 7051
2,33 m

4

I 3 DBM
2,33 m

4

I 7150-2 DBT
2,33 m

4

I 7150-2
2,33 m

max.

4

I 7850-2
2,33 m

max.

6

4

I1

2,19 m

4

I 6767
2,33 m

max.

6

max.

6

max.

6

max.

4

max.

4

max.

4

A 9050-2

A 5887

A 6977

A 7877-2

A 6820-2

A 7820-2

A 9820-2

2,35 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,35 m
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Globebus

Compakt, wendbaar en toch zo groot
De meest compacte serie van Dethleffs is
zeer geschikt voor het rijden door smalle
straatjes of voor bochtige passen. Tegelijkertijd hoeft u niet af te zien van de voordelen
van een volwassen kampeerauto. De Globebus
staat garant voor ruimte en comfort en overtuigt vanaf de eerste blik met zijn geriefelijke
sfeer in het interieur.

Deze dikwijls met prijzen onderscheiden
kampeerauto is voorzien van de houtvrije
Lifetime-Smart bodemconstructie.
Voor iedereen die veel waarde hecht aan
markante sportieve details is het GT uitrustingspakket een uitkomst.

De voordelen van de Globebus
ªª
Houtvrije Lifetime-Smart bodemconstructie
ªª
Veel ruimte in het interieur
ªª
198 cm stahoogte in het voertuig
ªª
Grote L-zitgroep met modern gestijlde, opgelegde kussens
ªª
Stabiele werkbladverlenging in de keuken (behalve T/I 7)
ªª
Grote garage met tweede serviceluik
ªª
Sportief, markant GT-uitrustingspakket (optioneel)

* niet T/I 1
*
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* optioneel
T/I 1
*

* Integraal
*

* T/I 7
*

De afbeeldingen op de volgende pagina’s zijn voor een deel
elementen van het GT-Pakket, waarvoor een meerprijs van
toepassing is.
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Globebus

Globebus – Halfintegraal
De Globebus halfintegraal (al vanaf een
totale lengte van 599  cm) is wendbaar en
sportief als een Van. Zo rijdt hij dan ook:
Het verlaagde chassis van Fiat en de geringe
totale hoogte geven hem een stabiele
wegligging, de krachtige 130 pk motor zorgt
voor het nodige rijplezier, ook op smalle en
bochtige straten. Zo vergeet u al snel dat u
met een volwassen kampeerauto op pad bent.

De Globebus – voor vakantie en alledaags
gebruik! Eerste keus voor actieve
kampeerders.
Doordacht: De aerodynamisch gevormde
kap op cabine beperkt het brandstof
verbruik en heeft standaard een groot,
uitzetbaar panorama dakluik, dat naast
extra licht ook voor frisse lucht zorgt.

Globebus Halfintegraal
Breedte

219 cm

Hoogte

281 cm

Totale lengtes

van 599 tot 698 cm

ªª
Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en
22

kantelverstelling en gestoffeerde armleuningen

Cabineverduistering: bescherming tegen hitte, kou
ªª
en nieuwsgierige blikken

ªª
Grote L-vormige zitgroep met brede doorgang naar de cabine voor meer bewegingsvrijheid in de zitgroep

ªª
Groot openslaand dakraam in de cabine

ªª
Zwarte grill voor een sportieve stoere look

ªª
De achteruitrijkijkspiegels zijn elektrisch verstel- en
verwarmbaar (optioneel)

ªª
Chique veiligheidsfeature: LED dagrijverlichting
(optioneel)
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Globebus

Globebus – Integraal
De koningsklasse in een compact formaat!
Zijn uiterlijk maakt de Globebus Integraal
tot een regelrechte blikvanger – actieve
rijeigenschappen, compact en een voortreffelijk design. Het reizen zelf is een
fantastische ervaring dankzij de enorme
panoramische voorruit en de royale ruimte
in de cabine.

Het praktische hefbed is standaard ingebouwd
en heeft een afmeting van 185 x 150 cm.
Het kan heel ver naar beneden zakken –
optioneel ook elektrisch. Overdag verdwijnt
het onopvallend tegen het plafond van de
cabine. Het grote voordeel van deze constructie: zelfs als het hefheb naar beneden
is kunnen zowel de bank als ook de tafel
toch gebruikt worden.

Globebus integraal
Breedte

219 cm

Hoogte

281 cm

Totale lengtes

van 599 tot 695 cm

ªª
Het standaard hefbed heeft een ligoppervlak van
24

150 cm breedte

ªª
Rond doorlopend voorraam met een uniek
panorama uitzicht

ªª
Veel ruimte en veel licht in het interieur: de cabine is even breed als de opbouw en vergroot daarmee de
bruikbare woonruimte aanzienlijk

ªª
Markante koplampen, elegant geïntegreerd

ªª
Onderhoudsvriendelijk: de voor service belangrijke
delen van de motor zijn prima te bereiken

ªª
Net als een touringcar: hangende spiegels voor
een rustige kijk naar achteren

ªª
Fraai geïntegreerde achterverlichting met LED
nachtrijlicht
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Zowel van binnen als van buiten een
blikvanger! Het Globebus GT pakket bevat
een veelvoud aan exclusieve componenten
zoals een automatische airco, een lederen
stuurwiel, aluminium velgen of de opbouwdeur met centrale vergrendeling. Als
onmiskenbaar kenmerk van de automotive

ªª
GT zwart halfintegraal

ªª
Automotive cabine met lederen stuur en
26

aluminium applicaties

GT uitvoering geldt de rode Skid Plate. Maar
dat is nog maar het begin van een uitgebreide
luxe buiten- en binnenuitrusting.
Veel bestanddelen, die bij de Globebus
optioneel te verkrijgen zijn, zijn bij de GT
standaard.

ªª
GT zwart integraal

ªª
Sierlijk: schakelaar en stopcontact in chroom

Blikvanger in de keuken: de achterwand in hoogglans zwart
ªª

ªª
GT wit

ªª
GT uitstraling: de Skid Plate in rood

ªª
GT zilver

ªª
Veilig en goed isolerend: de donkere kaderramen

ªª
Hoge achterbumper met dakreling

ªª
GT zwart

ªª
Zorgt voor een fijn klimaat: de automatische
airconditioning

27

Globebus

Meer wooncomfort
ªª
Rosario Cherry

Het lichte, dwarslopende houten decor verleent het
interieur van de Globebus een prachtig royaal gevoel
van ruimte. Hier werd innovatief meubelontwerp
gecombineerd met licht materiaal. De kleppen van
de dakkasten in crème-hoogglans verspreiden een
voorname touch en geven het interieur een

geslaagde look. De royale L-vormige zitgroep met
een nieuwe stoffering met opgezette kussens
verschaft gerieflijk zitcomfort.’s Avonds draagt de
energiebesparende warm-witte LED-verlichting bij
tot een sfeervolle ambiance.

ªª
Quadro

ªª
Pepe

ªª
Rosario Cherry | Quadro: royale L-vormige zitgroep met een éénkolomstafel in meerdere richtingen verstelbaar
28

ªª
Rosario Cherry | Pepe: veel ruimtegevoel en gerieflijk wooncomfort. De I 7 heeft bij de toegang een mooi vormgegeven meubelmodule met een instapgreep, spiegelvlak en plek voor een platte tv-scherm
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Globebus

Meer slaapcomfort
Slaap lekker!
Een gezonde nachtrust is erg belangrijk voor de
ontspanning tijdens de vakantie. Bij de Globebus
zijn daarom alle bedden voorzien van ergonomische
7-zone matrassen, gemaakt van luchtregulerend

materiaal. Bij Dethleffs wordt er bij alle indelingen
opgelet, dat men, ondanks de grote garage, aangenaam kan zitten op de bedden.

ªª
Het hefbed in de integraal modellen is 150 cm breed

ªª
Perfect slaapcomfort dankzij de uitstekende 7-zone matrassen uit
luchtregelend materiaal. Meer hierovoer op pagina 168

ªª
De harmonicadeur scheidt de slaapkamer en kledingkast af van het woongedeelte.
30

Gelijkertijd ontstaat zo een ruime, voor het zicht afgesloten, kleedkamer

ªª
T/I 6: Het alternatief voor het tweepersoonsbed: eenpersoonsbedden die omgebouwd kunnen worden tot een groot bed van
200 x 155 cm (optioneel)

ªª
T/I 7: In hoogte verstelbaar! Het grote, van 3 zijden makkelijk te bereiken tweepersoonsbed kan, naar gelang de laadsituatie, in de hoogte veranderen
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Globebus

Meer kookcomfort
Compact maar let op!
De keuken van de Globebus profileert zich met
maximaal comfort in een kleine ruimte. Hij heeft
een 3 pits kooktoestel met elektrische ontsteking.
De drie grote schuiflades en een praktische

apothekerskast (niet bij T/I 7) zijn uitgerust met
kogellagertechnik en Soft Close sluiting. Standaard is
er een grote 142 liter koel / vriescombi (optie bij T/I 1).

ªª
Maximaal comfort in een kleine ruimte met grote, makkelijk te gebruiken
schuiflades en kasten (afb. T/I 7)

ªª
Stabiele werkplekverlenging, die onzichtbaar kan worden opgeborgen en met
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één hand klaar is voor gebruik (behalve T/I 7)

ªª
Wacht op iets lekkers uit de omgeving: de Dethleffs-keuken met 3-pits kooktoestel en royaal werkvlak. Het kooktoestel en de
spoelbak zijn van hoogwaardig rvs.

Meer badcomfort
Verfrissende kuur
De compacte Globebus-modellen bezuinigen niet op
badcomfort. Bij de ontwikkeling werd veel waarde
gehecht aan gemakkelijk toegankelijke badelementen
met hoogwaardige armaturen en veel opslagruimte
voor toiletartikelen.

ªª
De T/I 6 beschikt over een royale douche, een goed toegankelijke wastafel en
veel bergruimte

Interessant voor lange mensen:
zelfs in de douchecabine is een comfortabele
stahoogte beschikbaar.

ªª
T/I 7: Intelligent wasruimteconcept met ruim 3-D-bad. De glanzende wastafel maakt in zijn donkere marmeruitstraling
een voorname indruk
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Globebus

+ De plus punten
Klein, maar let op! De ontwerpers hebben ondanks
de compacte afmetingen praktische oplossingen
bedacht voor veel vakantiebagage.

Zijn lange levensduur onderstreept de Globebus met
de houtvrijeLifetime-Smart bodemconstructie.

ªª
De LED-verlichting met indirecte lichtelementen (optie) zorgt voor een sfeervolle
ambiance. De bovenkasten sluiten zachtjes met het Soft Close systeem

ªª
Royale L-zitgroep met éénkolomstafel voor veel bewegingsvrijheid

ªª
Mooie hoekopstelling voor afzet en decoratie (T1/7)

ªª
De zitgroep kan in alle halfintegralen worden omgebouwd tot bed (optie)

ªª
T/I 1: Multifunctionele bergruimte onder de opklapbare
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lattenbodem, ook van buitenaf toegankelijk

ªª
Praktisch: het uitrekbare opstapje naar het bed is ook als
opbergvak te gebruiken (T/I 1)

ªª
Beter beschermd tegen hagel, bestendig GFK dak

ªª
Houtvrije Lifetime-Smart bodemconstructie

ªª
Markant en veilig: achterlichten met LED

ªª
Veilig onderweg met standaard ESP en belangrijke

ªª
Milieuvriendelijk en krachtig: moderne EURO-6

ªª
Hoge,van beide kanten belaadbare garage met

rijondersteunende systemen. Zie ook pag. 170

(voorzien van GFK)

motor (2,3 l, 96 kW / 130 pk)

nachtrijlicht

150 kg oppervlakbelasting (alleen T/I 1 & 6)

ªª
70 cm brede opbouwdeur (behalve T/I 1) voorzien
van een hordeur
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Trend halfintegraal en integraal

De perfecte start
De nieuwe Trend is ideaal voor iedereen die
graag sportief onderweg is – en prijsbewust.
Hij overtuigt met zijn strakke afwerking,
perfecte kwaliteit uit de Allgäu en veel
uitrustingskenmerken die zeker niet vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld de houtvrije
Lifetime-Smart bodemconstructie.

Het omvangrijke aanbod aan slaapplaatsen
bij de Trend modellen zorgt voor maximale
flexibiliteit. Zo kunnen de halfintegralen
optioneel worden uitgerust met een hefbed.
Dit biedt in een handomdraai een extra
slaapplaats.

De voordelen van de Trend
ªª
Uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding
ªª
Hefbed voor alle halfintegralen optioneel verkrijgbaar
ªª
Kwaliteitsopbouw met GFK-dak en Lifetime-Smart bodemconstructie
ªª
142 liter hoge koelkast met een groot vriesvak
ªª
70 cm brede ingangsdeur met coupé instap en electrische opstap
ªª
Grote, veelal E-Bike-geschikte garages
ªª
G
 rote laadreserves, ondanks de 4 persoons toelating met een totaalgewicht
van 3.500 kg

* T optioneel
*
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* (T/I 7057)
optioneel
*

* optie
*

* optie
*

* Indelingsafh.
*
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Trend

Trend – Halfintegraal
Het standaard verlaagde Fiat-breedspoor
chassis geeft de Trend T excellente rijeigenschappen. Deze sportieve indruk onderstreept ook de dynamisch vormgegeven
cabine (standaard met groot dakraam) en
het moderne design. De Trend blinkt echter
vooral uit door zijn functionaliteit.

Standaard met de Dethleffs chassisverlaging,
biedt hij een bijzonder grote garage tot wel
115 cm hoogte die via serviceluiken aan
de linker en rechter kant bereikbaar zijn.
Nog een groot voordeel op het gebied van
comfort is de 70 cm, buitengewoon brede,
toegangsdeur.

Trend Halfintegraal
Breedte

233 cm

Hoogte

290 cm

Totale lengtes

van 696 tot 741 cm

Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en
ªª
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kantelverstelling en geïntegreerde hoofdsteunen

ªª
Met elektrisch hefbed voor extra slaapplaats.

Beschikbaar met een druk op de knop! (optioneel)

ªª
Als optie is de L-vormige zitgroep met vrijstaande, in hoogte verstelbare tafel leverbaar

ªª
Wit (Standaard)

ªª
Groot dakraam in de cabine

ªª
Wit/titaanzilver-metallic
Code-nr. 5338

ªª
Ziet er chic uit en zorgt voor veiligheid:
LED-dagrijverlichting (optie)

ªª
De kunststof aanbouwdelen zorgen voor een
elegante uitstraling

ªª
Markante achterbumper
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Trend

Trend – Integraal
Beleef een geweldige reiservaring voor een
vriendenprijs – met de Trend integraal.
Hij is uitgerust met alles wat de succesvolle
productielijn van Dethleffs onderscheidt en
natuurlijk met de genen van een echte
integraal : een fascinerend reisgevoel dankzij de enorme panorama voorruit, de meest

royale ruimteindeling in de cabine
en natuurlijk standaard een hefbed dat
uitstekend slaapcomfort biedt en met
196 x 150 cm ook nog heerlijk groot is.
Nog nooit was de promotie naar de
Koningsklasse zo eenvoudig!

Trend Integraal
Breedte

233 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengtes

van 694 tot 739 cm

De standaard cabine jaloezieën verduisteren en
ªª
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isoleren tegelijkertijd

Royaal hefbed met lattenbodem en 7-zone matras
ªª
uit luchtregulerend materiaal

ªª
Verfijnd vormgegeven ambiance met de voordelen van een integraal: ook bij neergelaten hefbed kan de
zitgroep nog worden gebruikt

ªª
Wit (Standaard)

ªª
Onderhoudsvriendelijk: de voor service belangrijke
delen van de motor zijn goed te bereiken

ªª
Titan Silver-metallic
Code-nr. 1665

ªª
Radiator beschermd door een raster, fraai afgewerkt
door chromen beugels

ªª
Net als een touringcar: hangende spiegels voor
een rustige kijk naar achteren

ªª
Markante achterbumper
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Trend

Meer wooncomfort
ªª
Virginia Eiken

Je voelt je direct thuis als je via de aangename coupé
instap binnenkomt. Het warme houtdecor Virgina
Eiken past pefect bij de chique bekleding Le Mans.

ªª
Le Mans

ªª
Verfijnd vormgegeven ambiance met een riante en gezellige zitgroep. De cabinestoelen sluiten naadloos in het interieur aan
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ªª
I 6757: onbegrensd gebruik van de royale zitgroep – zelfs bij neergelaten hefbed
45

Trend

Meer slaapcomfort

ªª
Halfintegralen op verzoek met een elektrisch hefbed

Wij weten, dat eerste klas slaapcomfort voor onze
klanten de hoogste prioriteit heeft. Daarom gebruiken
wij in al onze Trend modellen uitsluitend een perfecte combinatie van hoogwaardige, in Zwitserland
ontwikkelde matrassen en een ergonomische lattenbodem met ondervering. Zie ook pagina 168.
De keuze tussen éénpersoons- of tweepersoonsbedden is een persoonlijke voorkeur. In de Trend vindt u
beide varianten.

ªª
T/I 7017: Ongestoord slaapgenot in de éénpersoonsbedden. Een schuifdeur scheidt
de woonruimte van e slaapkamer met aansluitend de badkamer
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De éénpersoonsbedden zijn in de Trend zodanig
gesitueerd dat er voldoende hoofdruimte is – met
daaronder plaats voor een hoge garage. Ideaal voor
iedereen die met veel bagage op reis gaat of e-bikes
of scooters beschermd wil vervoeren.
Extra slaapplaatsen bieden de standaard hefbedden in de integraal modellen! Ze zijn ook met
een 7-zone-matras met lattenbodem uitgerust.

ªª
I 7057: In hoogte verstelbaar Queensbed: De hoogte van het grote, van drie zijden bereikbare
tweepersoonsbed, kan afhankelijk van de ladingssituatie traploos worden aangepast

ªª
T/I 7057: King-sizebedden bieden een comfortabele toegang van drie zijden. Opstaan zonder de partner te wekken is zo probleemloos mogelijk
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Trend

Meer kookcomfort
Juist tijdens de vakantie beleeft u veel plezier
aan het koken. In de Trend modellen heeft u
de beschikking over een compleet uitgeruste
L-vormige keuken, die is zo compleet, dat vindt

u vaak niet eens in de duurdere klasse. Zoals
bijvoorbeeld de grote 142 liter koelkast en de soepel
sluitende schuifladen met het Soft-Close systeem.

ªª
De achterwand van de keuken in chique glanzend zwart

De L-vormige keuken biedt werkruimte en veel opberrgmogelijkheden
ªª
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ªª
Handdoekhouder aan de keukenlade

ªª
De smalle en daarmee ruimtebesparende 142 l hoge

koelkast heeft een praktisch vriesvak en een schuiflade

Meer badcomfort

ªª
Uw natte kleding hangt u eenvoudig
op aan de stang in de douchecabine

ªª
Aantrekkelijke badaccessoires

ªª
Geliefd: spiegel met handdoekhouder in de deur (indelingsafhankelijk)

Het is goed om te weten dat uw eigen toiletruimte
binnen handbereik is. Of het nu gaat om even snel
op te frissen tijdens een tussenstop of om de dagelijkse wasbeurt – de Trend gooit hier hoge ogen met
tal van zijn praktische oplossingen!

Ook dit jaar is de Trend wederom met slimme
details, zoals de verduisteringsmogelijkheid,
opgewaardeerd.

ªª
Bij enkele modellen vormen de douchecabine en de toiletruimte zich tot een enorme badkamer over de gehele breedte van de
kampeerauto
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Trend

+ De pluspunten
De aantrekklijke Trend modellen bieden met hun
uitrusting overtuigende pluspunten aan een lange
levensduur en veel slimme ideeën.

ªª
Halfintegralen op verzoek met een elektrisch hefbed

ªª
Optimale verlicht – 100 % LED

ªª
Veilig, mooi om te zien en goed

ªª
Belangrijke info wordt hier

ªª
Veel stopcontacten in het woonge-
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overzichtelijk weergegeven

ªª
De grote en heldere dakluiken (40 x 40 cm) zorgen voor licht

isolerend: de getinte ramen

deelte en in de garage

Sporters en een ieder die veel bagage nodig
heeft, zal zich verheugen over de grote garage.
Dankzij de standaard verlaging van het chassis
aan de achterzijde is de garage bijzonder hoog
en van beide zijden bereikbaar.

en lucht in de kampeerauto

ªª
Het Airplus systeem verhindert de vorming van condens

ªª
Slim detail: verlichting en een stopcontact in de garage

ªª
Beter beschermd tegen hagel, bestendig GFK dak

ªª
Duocontrol met crashsensor onderbreekt de

ªª
Cabinestoelen met geïntegreerde hoofdsteunen

ªª
Markante achterbumper

ªª
Houtvrije bodemconstructie bekleed met GFK

gastoevoer in geval van een aanrijding

ªª
70 cm brede toegangsdeur met coupéinstap,
hordeur en centrale vergrendeling

ªª
Meer veiligheid: elektronische stabiliteitsprogramma
incl. belangrijk rijhulpsysteem (ASR, Hill Holder, etc.)
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Trend Alkoof

Voor de grote vakantie
Veel kampeerauto voor een gunstige prijs.
Of het nu gaat om de grote 142 liter koelkast, de extra brede toegangsdeur of de
grote garage voor al uw bagage, de Trend is
de perfecte start bij Dethleffs. Bovendien is
de Trend alkoof een absoluut lichtgewicht:
ondanks een totaalgewicht van slechts
3.500 kg, er kunnen tot 6 personen met
hem op reis!

Voor nog meer plaats en bagage is er vanaf
het nieuwe modeljaar een nieuwe Trend,
de 7877-2, die deze serie als grote broer
aanvult. Met een trots totaalgewicht van
5.000 kg biedt hij gezinnen, ruimte, ruimte
en nog meer ruimte. En dat tegen een
bijzonder aantrekkelijke prijs. Dankzij zijn
dubbele bodem ook een winterspecialist!

* behalve A 7877-2
*
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De pluspunten van de Trend A
ªª
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
ªª
Groot bed in de alkoof (210 x 165 cm)
ªª
142 liter koelkast met vriesvak
ªª
70 cm brede toegangsdeur met een elektrisch bedienbare instap
ªª
Grote, veelal E-Bike-geschikte garages
ªª
Hoog laadvermogen en desgewenst geschikt voor 6 personen

* alleen 7877-2
*

* alleen 7877-2
*
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Trend Alkoof

Trend – Alkoof
De Trend alkoof is de ideale partner voor
iedereen die met veel bagage op pad gaat.
Huisraad van het hele gezin of sportattributen – alle past er in. Alles wat veel ruimte
inneemt gaat in de grote garage. Bij de
A 5887 kan hiertoe het onderste stapelbed
omhoog worden geklapt, waardoor er een
enorme bagageruimte ontstaat.

En het mooiste is – allemaal mogen ze mee
op tour! Want zelfs een toelating voor 6
personen is in combinatie met het optionele
veiligheidspakket mogelijk.

Trend Alkoof
Breedte

233 cm

Hoogte

319 tot 327 cm

Totale lengtes

van 651 tot 860 cm

ªª
Het alkoofbed: bijzonder geliefd bij kinderen, maar
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ook prima geschikt voor volwassenen!

ªª
Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en

kantelverstelling en geïntegreerde hoofdsteunen

ªª
Gresso: De klassieke dinette-zitroep kan ook zonder draaien van de cabinestoelen gebruikt worden.

Ook laat hij zich eenvoudig tot aangenaam bed voor max 2 personen ombouwen (afb. A 5887)

Nieuw A 7877-2:
Ruimtewonder: Grote alkoof met dubbele bodem

ªª
Het uitzetbare raam rechts in de alkoof zorgt voor
lucht en licht

ªª
Ziet er chique uit en zorgt voor veiligheid:
LED-dagrijverlichting (optie)

ªª
De kunststof elementen zorgen voor een vloeiende
overgang

ªª
Markante achterbumper
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Trend Alkoof

Meer wooncomfort
Als „Vriend van de familie“ biedt Dethleffs met de
alkoof modellen plaats voor iedereen – en dat voor
een voordelige prijs. Hier kunnen gezinnen tot wel
zes personen uiterst comfortabel vertoeven.

ªª
Virginia Eiken

ªª
Torcello

De centrale ontmoetingsplaats is de riante dinette,
waar de mooiste avonduurtjes worden beleefd.

ªª
Gresso

ªª
Carona

ªª
A 6977 | Gresso: Hoogwaardig, modern interieur, ideaal voor gezinnen – optioneel ook met Isofix-kinderzitbevestiging in de zitgroep
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ªª
A 7877-2 | Torcello: Allemaal aan tafel: naast het hele gezin is er ook nog plek voor visite!
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Trend Alkoof

Meer slaapcomfort
Een alkoof is een ruimtewonder. Dat geldt vooral
voor het aantal slaapplaatsen en zijn grote mate aan
gezelligheid. De ruimte in de alkoof is eigenlijk voor
de kinderen gereserveerd, want het is niet alleen

een slaapplaats, maar hij biedt ook een grote speelplaats op bijna 3,5m2. De bedden achterin zijn dwars
geplaats, als tweepersoonsbed (A 6977 en A 7877-2)
of als stapelbed (A 5887).

ªª
Het reusachtige alkoofbed (210 x 165 cm) is bij kinderen zeer geliefd, maar ook
prima geschikt voor twee volwassenen!

ªª
Multi-talent: het onderste stapelbed van de A 5887 is opklapbaar, waardoor een
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grote garage voor alle vakantiebagage ontstaat

Wat een ruimte voor vele gezellige uurtjes: bed achterin met een lengte van 210 cm bij de A 6977 (afb.) en de A 7877-2
ªª

Trend alkoof 7877-2

Voor vakantie met het hele gezin!

ªª
Veel werkruimte in de keuken

De nieuwe A7877-2: Een alkoof model met veel
opbergruimte en groot vast bed. Een royale indeling
voor wel 6 personen. Om in het interieur plaats over
te houden, gaat er veel bagage in de grote garage en
in de 40  cm hoge dubbele bodem. Daarnaast zitten
ook de boordtechniek en de vers- en afvalwatertank

ªª
Er kan veel bagage overzichtelijk mee, niet alleen in de grote

ªª
Torcello: voor de grote vakantie met het hele gezin: grote woonkamer met royale zitgroep en een praktische keuken

garage

vorstvrij opgeborgen. Dit maakt deze kampeerauto
prima geschikt voor wintersport. Bij strenge vorst zorgt
de Alde warmwaterverwarming voor aangename
temperaturen (optie).
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Trend Alkoof

Meer kookcomfort
Juist tijdens de vakantie beleef je plezier aan het
koken. In de Trend met de compleet uitgeruste
L-vormige keuken. Met een uitrusting die je vaak in

duurdere modellen vindt, zoals bijvoorbeeld de
grote 142 liter koelkast of de comfortabele schuiflades met Soft-close-techniek.

ªª
Op het 3 pits kooktoestel laten de gerechten zich comfortabel bereiden

De smalle en daarmee plaatsbesparende 142 liter koelkast beschikt over een
ªª
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praktisch vriesvak en een schuiflade voor voor hoge drinkflessen

ªª
A 7877-2 | Torcello: Kookplezier voor het hele gezin, in de L-vormige keuken met een royale werkruimte en met veel opbergruimte

Meer badcomfort
Een fijn gevoel om te weten dat je eigen badkamer
niet ver bij je vandaan is. Om even op te frissen tijdens de rit of voor de dagelijkse sanitaire ronde, de
Trend scoort hier met talrijke praktische ideeën!

A 7877-2: Enorme badkamer, met aparte douche
ªª

ªª
Vario badkamer: toilet met gescheiden douchecabine, in een handomdraai een grote badkamer (A 5887 en 6977)
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Trend Alkoof

+ Pluspunten
De aantrekkelijke Trend alkoof modellen bieden
met kwaliteit, uitrusting, duurzaamheid en veel
praktische ideeën een plus aan meerwaarde.

Sporters en een ieder die veel bagage nodig
heeft, zal zich verheugen over de grote garage.
Dankzij de standaard verlaging van het chassis
aan de achterzijde is de garage bijzonder hoog
en van beide zijden bereikbaar.

ªª
De optionele, indirecte verlichting zorgt ‘s avonds voor een fantastische ambiance

ªª
Veilig voor kinderen: Isofix houders vo-

ªª
Zacht sluitende bovenkastkleppen

Belangrijke info wordt hier
ªª

ªª
Veel stopcontacten in het woonge-

or een kinderzitje optioneel leverbaar!
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overzichtelijk weergegeven

deelte en in de garage

ªª
De heldere dakluiken zorgen voor lucht en licht in he voertuig

ªª
70 cm brede ingangsdeur met elektrisch opstaptrede

ªª
Slim detail: verlichting en een stopcontact in de garage

ªª
A 7877-2: H
 oge dubbele bodem, die deels via de totale breedte te beladen is. Ook zorgt deze kelder voor
een vorstvrije plaats voor boordtechniek en de watertanks

ªª
Beter beschermd tegen hagel, bestendig GFK dak

ªª
Milieuvriendelijk en sterk: moderne EURO-6-motor

ªª
Veilig onderweg met belangrijke rij-assistentsystemen

ªª
Markante achterbumper

(deels optie)

(2,3 l, 96 kW / 130 pk)

ªª
Teveel bagage kan eigenlijk niet. De garage is een echt ruimtewonder (Afb.: A 7877-2)
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Advantage Edition

Wat wilt u nog meer?
De nieuwe Advantage Edition: de naam
zegt het al! Meer comfort, meer opties,
meer duurzaamheid, meer ideeën! En een
standaarduitrusting om van te smullen.
Van de 142 liter koelkast en de extra brede
toegangsdeur tot aan de riante L-zitgroep
– de Advantage Edition weet met zijn vele
ideeën te overtuigen, ook met zijn zeer
gunstige prijs.

Meer dan overtuigend is ook de consequente
lichtbouwtechniek van de Advantage: Een
toelating voor 4 personen bij een maximaal
totaalgewicht van 3500 kg en nog heel veel
laadreserves zijn voor u geen utopie.
De complete lijst met Edition uitvoering kunt
u vinden op pagina 79 of in de prijslijst.

De voordelen van de Advantage Edition
ªª
X-tra large: Ruime zitgroep met harmonische rondingen in alle modellen
ªª
Uitgebreide Edition uitvoering
ªª
Keuken met praktisch praktische werkbladvergroting, schuifladen
met Soft Close sluiting en LED verlichting
ªª
Ruime koelkast met een inhoud van 142 liter (waarvan 15 liter vriesvak) en
praktische opbergmogelijkheid voor flessen
ªª
Gemakkelijk: Extra brede opbouwdeur (70 cm) voor comfortabel in- en
uitstappen incl. standaard hordeur
ªª
Uittrekbare gasflessenhouder, voor gemakkelijk verwisselen van de flessen
ªª
Slechts 276 cm totale hoogte
* Plattgrond
* Integraal mogelijkheden

*
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Advantage Edition

Advantage – Halfintegraal
De dynamiek-expert
Met zijn bijzonder aerodynamisch gevormde
cabine voorzien van een groot dakraam,
voert de Advantage halfintegraal niet alleen
de vormgeving van de Citroën perfect door,
maar verbindt hij gelijktijdig de praktische
voordelen zoals minder lawaai van de wind
en reduceert het brandstofverbruik.

Het geraffineerde zit daarbij in het detail:
geíntegreerde goten voeren bijvoorbeeld
het regenwater gericht af via voor- en
achterzijde. Zo wordt u bij het instappen niet
verrast door een ongewilde plens regenwater.

Advantage Halfintegraal
Breedte

233 cm

Hoogte

276 cm

Totale lengtes

van 695 tot 740 cm

ªª
Het grote dakluik brengt veel licht en lucht in de
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cabine

Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en
ªª

kantelverstelling en gestoffeerde armleuningen

ªª
T 7051: Het grote dakraam, omringd door een elegante baldakijn, zorgt voor licht en ruimte boven de zitgroep

ªª
Waterkanalen voeren het regenwater gericht af
over de voor- en achterzijde van het voertuig

ªª
De kunststof componenten zorgen voor een elegant
vloeiende overgang

ªª
Cabineverduistering: bescherming tegen hitte, kou en

nieuwsgierige blikken: jaloezieën bij voor- en zijramen

ªª
Ziet er chique uit en zorgt voor veiligheid:
LED-dagrijverlichting
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Advantage Edition

Advantage – Integraal
Welkom in de koningsklasse!
Reizen met de Advantage integraal is een
belevenis. Daarvoor zorgen alleen al de
panoramische voorruit met een fantastisch
uitzicht en het uitstekend geluidisolerende
dashboard.

Een extra, niet te overtreffen voordeel is
het standaard XXL hefbed met een ligoppervlak van 195 x 150 cm, houten lattenbodem en de hoogwaardige 7-zone matras
met klimaatregulerend materiaal. Overdag
verdwijnt het vrijwel onzichtbaar tegen het
plafond van de cabine.

Advantage Integraal
Breedte

233 cm

Hoogte

276 cm

Totale lengtes

van 692 tot 737 cm

Comfortabel hefbed met 7-zone matras met klimaatªª
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regulerend materiaal en houten lattenbodem

ªª
Snelle ruitenontdooiing door het warme luchtkanaal
van de opbouwverwarming in het dashboard

ªª
Wooncomfort met chique stoffen en sfeervol lichtconcept

ªª
Onderhoudsvriendelijk: de voor service belangrijke
delen van de motor zijn goed te bereiken

ªª
Net als een touringcar: hangende spiegels voor
een rustige kijk naar achteren

ªª
Bestuurdersdeur inclusief elektrisch raam en
comfortabele instap

ªª
De standaard cabine jaloezieën verduisteren en
isoleren tegelijkertijd
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Advantage Edition

Meer wooncomfort
ªª
Rosario Cherry

Het interieur van de Advantage Edition combineert
op harmonieuze wijze de contrasterende elementen
met het sierlijke houtdeccor Rosario Cherry. De
standaard L-zitgroep nodigt uit tot een ontspannen
moment van rust.

En als de dag ten einde loopt, stijgt de stemming en
gezelligheid, door de gezellige indirekte verlichting
van o.a. de elegante baldakijn.

ªª
Panna Cotta

ªª
T 7051: X -tra Large: royale L-zitgroep met harmonische rondingen in alle modellen. Praktisch: 230V en USB contactpunten vindt u
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direct onder de bovenkast

ªª
T 7051: Het dwarslopende houtdecor laat het interieur nog ruimer lijken. Ook het grote dakraam incl. de elegante baldakijn dragen hieraan bij
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Advantage Edition

Meer slaapcomfort…
… betekent voor ons: de modernste slaapsystemen
evnals gezellige en toch functionele slaapkamerindelingen. In de Advantage Edition heeft u de keuze
uit twee éénpersoonsbedden (met standaard de
mogelijkheid tot ombouw naar een ruim tweepersoonsbed) of een vorstelijk tweepersoonsbed

(van drie zijden toegankelijk). Voor welke variant
u kiest is uw persoonlijke voorkeur en smaak. Wat
voor alle geldt, is de uitrusting met de modernste
slaaptechniek, zoals een fantastisch, in Zwitserland
ontwikkeld, 7-zone matras met fantastischen, in der
klimatiserend materiaal (voor uitleg zie pagina 168).

ªª
7051 EB: Makkelijk toegankelijke kledingkast met ruime opbergmogelijkheden

ªª
T/I 7051: Welkome opbergruimte onder het tweepersoonsbed

ªª
T/I 7051 EB: De meer dan twee meter lange éénpersoonsbedden zijn aan het hoofdeinde met elkaar verbonden. Ideaal voor buikslapers.
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En wilt u het extra gezellig maken, dan kunt u ook nog kiezen voor een mega groot ligoppervlak

ªª
T/I 7051: Het queensbed is van drie kanten toegankelijk. Zo verstoort u ook niet de nachtrust van uw partner, als u er ‘s nachts een keertje uit moet. Links en rechts bevinden zich hoge kledingkasten met opbergmogelijkheden
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Advantage Edition

Meer kookcomfort
De Advantage Edition biedt meer – ook als het om
koken gaat! Het intelligente Keukencenter gebruikt
de beschikbare ruimte optimaal. Daarom is ook de
kookafdekking in tweeën gedeeld. Of u nu één, twee
of drie kookplekken gebruikt, u maakt zoveel vrij als
u nodig hebt zodat u het overige ter beschikking

hebt ‘als werkblad’, hetgeen met een praktische,
hetgeen met een praktische opklapfunctie zelfs nog
kan worden uitgebreid. De 142 ltr koelkast is voorzien van een 15 ltr vriesvak. In de onderste schuiflade kunnen hoge flessen staan.

ªª
T/I 6611: Zeer elegant is het tot in de achterwand verwerkte design incl. LED verlichting. In de bovenkasten zijn de opbergmogelijkheden in hoogte verstelbaar

ªª
Meer werkruimte nodig? Met één handgreep klapt u het praktische extra
werkblad uit. De spoelbak en kooktoestel zijn van hoogwaardig RVS
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ªª
T/I 7051: D
 e innovatieve Keuken met zijn variabele opklapsysteem biedt boven het kooktoestel plaats aan een
koffiezetapparaat. De praktische schuiflades, voorzien van Soft Close sluiting, bieden ruim plaats

Meer badcomfort
Elegante badkamer met gezellig houtdecor, hoogglanzende oppervlakte’s en zwenkbare wanden
die van een toiletruimte een met kunstof beklede
douchecabine maken.

De Advantage Edition zet zijn badkamerindelingen
zo op de kaart en houdt zo veel verrassingen voor u
in petto.

ªª
Om eenvoudig natte kleding te drogen

Elegant sanitair met veel opbergmogelijkheden
ªª

ªª
Toilet en doucheruimte laten zich combineren tot een hele grote badkamer, dat met een jaloezie van het slaapgedeelte te scheiden is.
De douche kan ook gebruikt worden om natte kleding uit te hangen (7051 EB en 7051)
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Advantage Edition

+ De voordelen
ªª
(5) De grote dakramen zijn omrand met een elegante baldakijn welke met zijn
indirekte Ambienteverlichting veel sfeer en licht toevoegt aan het interieur.
(Halfintegraal modellen)

De Advantage Edition combineert designtechnische
eisen met stijl en hoogwaardige standaard uitrusting
op onnavolgbare wijze. Maar ook als het om de pure
feiten gaat, weet hij met goed onderbouwde voordelen te overtuigen. Zoals bijvoorbeeld de houtvrije

Lifetime-Plus opbouwconstructie die garant staat
voor een lang kampeerautoleven. De Citroen Jumper
2.0 BlueHDI (96 KW / 130 PK, optioneel 117 KW / 160 PK)
brengt optimaal rijgenot.

ªª
Perfekte stroomvoorziening – met zes 230 V- en twee

ªª
Lekker luchtig: het dakraam boven de cabine brengt licht en

USB-contactdozen

ªª
(1) Ideaal, om met de beentjes op de bank te ontspannen: zo’n ruime L-zitgroep.
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De bovenkasten zijn voorzien van Soft Close sluiting

frisse lucht. (Halfintegraal modellen)

ªª
(2) De cabine is voorzien van alle gemakken en mooie details: zoals een lederen stuurwiel en versnellingspook, comfortabele
cruise controll en automatische airco. Via de display bedient u multimedia en heeft u het beeld van de achteruitrijcamera

Met de omvangrijke Edition uitrusting heeft de Advantage werkelijk alles aan
boord om u het leven comfortabel maken: hierbij een kleine opsomming:
ªª
Lichtmetalen 16" velgen Citroën (4)
ªª
Automatische airco in de cabine
ªª
Lederen stuurwiel en versnellingspook (2)

ªª
Grote dakluiken met
sfeervolle verlichting (5)
ªª
L-zitgroep (1)
ªª
Raamkaders etc. (3)

De complete lijst met uitrustingen kunt u vinden in de prijslijst of op
www.dethleffs.nl/advantage-edition

ªª
(4) 16" Lichtmetalen - Citroën - velgen

ªª
(3) Veilig, mooi om te zien en goed isolerend:

ªª
Opvallend en veilig: achterverlichting met LED

ªª
Veilig onderwegmet standaard ESP en belangrijke

ªª
Makkelijk: uittrekbare gasflessenhouder voor eenvoudige verwisseling van gasflessen

de getinte ramen

systemen ter assistentie bij het rijden. Zie pag. 170

lichtstrip

ªª
Ruime achtergarage, vanaf twee kanten belaadbaar!
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Magic Edition

Betoverend anders!
De exclusieve Magic Edition modellen met
hun extravagante look betoveren een ieder
die veel waarde hecht aan buitengewoon
design en uitrusting.
Dat deze betoverende reisbegeleiders
gelijkertijd een fantastisch besparend effect
hebben lijkt sprookjesachtig De omvangrijke
uitrusting van de Magic Edition bevat al een

veelvoud aan standaard speciale uitrustingen,
zoals een 190 l koel-vriescombinatie, automatische airco in de cabine, lederen stuurwiel, 16 inch aluminium velgen, kaderramen
en nog veel meer.
It’s Magic!

De voordelen van de Magic Edition
ªª
Omvangrijke uitrusting met veel voordeel
ªª
Geringe voertuighoogte (294 cm)
ªª
Stahoogte 198 cm
ªª
Grote koel- / vriescombinatie van 190 l incl. 35 l vriesvak
ªª
Een extra 5e zitplaats is mogelijk (optioneel)
ªª
Energiebesparend LED-lichtconcept met aantrekkelijke, indirecte verlichting
ªª
70 cm brede opbouwdeur met comfortabel, lage coupé instap
ªª
Vloer zonder verhogingen, van de cabine tot aan de badkamer

* (T/I 3 DBM)
*
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* Integraal * (T/I 3 DBM)
*

*
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Magic Edition

Magic Edition – Halfintegraal
Sprookjesachtig dynamisch
Met zijn sportief vormgegeven lijn en zijn
lage hoogte van slechts 294 cm, is de Magic
Edition halfintegraal bijzonder dynamisch.
Een wel heel praktisch voordeel, ook bij het

rijden over smalle bergpassen of door kleine
dorpjes, wanneer balkonnen of rotsen de
wegen versmallen, bent u met Magic Edition
halfintegraal altijd nog veilig en ontspannen
onderweg.

Magic Edition Halfintegraal
Breedte

233 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengte

van 741 cm

Cabineverduistering: beschermt tegen kou, warmte
ªª
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en nieuwsgierige blikken

ªª
Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en

kantelverstelling en gestoffeerde armleuningen

ªª
Het standaard raam in de kap van de cabine zorgt voor lucht en licht

ªª
Optimale ventilatie met het standaard dakraam in
de cabine

ªª
Aantrekkelijk en veilig: integrale achterlichten met
LED-nachtrijlicht

ªª
De instaptredes van de cabine met aluminium tree
ronden het design harmonisch af

ªª
Ziet er chique uit en zorgt voor veiligheid:
LED-dagrijverlichting
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Magic Edition

Magic Edition – Integraal
Tovert een lach op het gezicht
Hier is de rit al een vakantiebelevenis:
comfortabele cabinestoelen met geïntegreerde gordels, veel aflegmogelijkheden,
een hoogwaardig dashboard, eindeloos veel
bewegingsvrijheid en het geweldige zicht
naar alle kanten dankzij de panoramische
voorruit laten u genieten van elke kilometer.

De cabine is niet alleen elegant en praktisch
ontworpen, hij sluit ook het motorgeluid
uitstekend buiten. Tegen het plafond van de
cabine is het standaard hefbed fraai geïntegreerd. Door zijn aluminium constructie
bijzonder licht, dat positief doorwerkt in de
handeling en het laadvermogen.

Magic Edition Integraal
Breedte

233 cm

Hoogte

294 cm

Totale lengte

739 cm

ªª
Comfortabel: Veel hoofdruimte, een bedmaat van
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195 x 150 cm en het Slaap Zacht systeem

ªª
De standaard cabine jaloezieën verduisteren en
isoleren tegelijkertijd

ªª
Een voordeel van de integraal: ook als het hefbed naar beneden gebracht is, is de zitgroep nog te gebruiken

ªª
Snelle ontdooiing van de voorruit door het warme

luchtkanaal vanuit de opbouw naar het dashboard

ªª
Net als een touringcar: hangende spiegels voor
een rustige kijk naar achteren

ªª
Grote opening, om zo eenvoudig bij de de service
relevante delen te komen

ªª
De standaard bestuurdersdeur is voorzien van een
elektrisch bedienbaar raam
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Magic Edition

Meer wooncomfort
ªª
Dakota Eiken

Het interieur van de Magic Edition blinkt uit door het
contrast van het hoogglanzende wit van de bovenkastkleppen met de in grijs gehouden houtstructuur
van de overige meubels. De L-vormige zitgroep
verspreidt met zijn nieuwe stoffering, met vast

opgelegde kussens in bijpassende grijs- en bruintinten,
een gezellige sfeer en biedt gerieflijk zitcomfort.
Optioneel kan er gekozen worden voor de exclusieve,
echtlederen bekleding.

ªª
Tizio (standaard)

ªª
Puritani (echt leer, optioneel)

ªª
I 3 | Tizio: D
 e bekleding Tizio zet in op automotive uiterlijk en neemt met zijn zitkussens, van eenvoudig schoon te houden
microvezel, de houttint van de meubels op
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ªª
T 2 | Puritani: Juist in combinatie met de exclusieve, echtlederen bekleding Puritani (optioneel) komt het bijzondere raffinement van het Magic Edition interieur tot zijn recht. Het soepele leer met de zachte touch charmeert
door zijn excellente ademingscapaciteit, die zowel in de zomer als in de winter een voortreffelijk zitcomfort garandeert
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Magic Edition

Meer slaapcomfort

ªª
Geïntegreerd met hefbed: ook als het 150 cm brede hefbed neergelaten is,
kan de zitgroep worden gebruikt

(Reis) dromen worden gemaakt uit deze stof
Bij camperaars zijn éénpersoonsbedden, of een
centraal gepositioneerd tweepersoonsbed, zonder
meer de meest geliefde slaapkamervarianten. Uw
persoonlijke voorkeur bepaalt natuurlijk uw keuze.
De Magic Edition is verkrijgbaar met beide varianten.

Welke u ook kiest, beide bieden optimaal slaapcomfort, want het SlaapZacht-bedsysteem met de
innovatieve 7-zone matras met klimaatregulerend
materiaal en de daarop afgestemde houten lattenbodem maken van elke vakantie een droom. Meer
hierover vindt u op bladzijde 168.

ªª
230-V- en USB-stopcontact in de slaapkamer

ªª
Prima slaapcomfort dankzij de innovatieve 7 zone matras met klimaatregulerend
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materiaal en ergonomische lattenbodem in alle bedden!

ªª
T/I 3 DBM: Het vorstelijke Queensbed is zeer uitnodigend en aan drie zijde’s toegangkelijk. Buiten dat is het ook in hoogte
verstelbaar om de daaronder gelegen achtergarage te kunnen gebuiken

ªª
De riante éénpersoonsbedden in de Magic Edition garanderen een ongestoorde slaap. Met de optionele bedverbreding maakt u er snel en eenvoudig één groot vast tweepersoonsbed van
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Magic Edition

Meer kookcomfort
U wilt een magische maaltijd op tafel zetten? Dan
op naar de pientere keuken met het naar achteren
geplaatste 3-pits kooktoestel met elektrische ontsteking, royale schuiflades en extra veel werkoppervlak.

De grote koel- vriescombinatie biedt voldoende
plek om uw drankjes en hapjes gekoeld te bewaren.
Daar past echt veel in, ook voor de grote vakantie!

ªª
Praktisch: 3-pits-kooktoestel met elektrische ontsteking

ªª
De Keuken biedt meer dan genoeg ruimte. De voorgezette achterwand van
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plexiglas is fraai en praktisch schoon te houden

ªª
De achterzijde van de spoelbak afdekking is ook te gebruiken
als een snijplank

ªª
Grote 190-l-koel-vriescombinatie, waarvan 35 l vriesvak
(op verzoek met oven)

Meer badcomfort
De badkamers zijn met veel houtdecor en elegante
wastafels in hoogglans niet alleen erg gerieflijk uitgevoerd, ze excelleren ook door een grote doelmatigheid: grote spiegelvlakken, veel bergruimte, handdoekhaken en zo meer horen er vanzelfsprekend bij.

ªª
T/I 2: De hoogglanzende oppervlakken zijn niet alleen elegant maar ook
eenvoudig te reinigen

Heel chic: het zwarte werkblad van de wastafel en
de houder van de douchestang in hoogglans. Bij het
model T/I 2 is de toiletruimte voorzien van een aparte
douchecabine, bij de T/I 3 is de sanitaire ruimte over
de volledige breedte van de kampeerauto in te richten.

ªª
T/I 3: M
 aximale bewegingsvrijheid! De grote badkamer beslaat de gehele breedte van het voertuig en wordt afgescheiden van de
woonruimte door een stabiele deur
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Magic Edition

+ De voordelen
Het omvangrijke Magic Edition uitrustingspakket
maakt speciale uitrusting standaard. Het maakt niet
uit welke eisen u heeft, de Magic Edition modellen

combineren uitzonderlijk comfort en excellent design
op een unieke manier.
Magic Edition – laat u betoveren.

ªª
De grote dakramen zijn aangebracht in een elegant belichte baldakijn
(halfintegraal). De bovenkasten zijn voorzien van Soft Close sluiting

ªª
De hele binnenverlichting is voorzien van energiezuinige LED
verlichting

ªª
Elegant verlicht meubelelement bij de ingang met lades, opbergruimte en een
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instapgreep

ªª
De éénpersoonsbank kan op verzoek uitgebreid worden tot
een 5e zitplaats met gordel

ªª
Zwenkbare tv beugel op ooghoogte incl. stroom- en
antenneaansluiting (beeldscherm is optioneel)

ªª
De voorgezette keukenachterwand is chic en

ªª
Luxe controle-paneel met overzichtelijke informatie

ªª
Aanrechtafdekking eenvoudig omdraaien en als

ªª
Goed toegankelijke kledingkast onder de enkele bedden bij de T/I 2

gemakkelijk schoon te houden

snijplank gebruiken

ªª
Digitaal bedieningspaneel met nuttige extra
functies

ªª
Kamerhoge kledingkast in de T/I 2
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Magic Edition

+ De voordelen
Rijplezier, design, comfort, veilgheid. Het Magic Edition
uitrustingspakket maakt uw droomkampeerauto
niet alleen tot een streling voor het oog, maar zorgt

er ook voor dat elke reis een comfortabel en veilige
ervaring wordt.

ªª
Een blikvanger: dahsboard met leren stuur-en versnellingspook, applicaties met
chroom- en aluminium

ªª
Ontspannen rijden: de cruisecontrol

ªª
Zorgt voor welbevinden:

automatische airco in de cabine

ªª
Cabineverduistering: bescherming tegen hitte, kou en nieuwsgierige blikken
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ªª
Harmonisch design: instap met massieve aluminium treeplank

ªª
Ziet er chique uit en zorgt voor veiligheid: LED-dagrijverlichting

ªª
Extra brede opbouwdeur (70 cm) met raam, centrale
vergrendeling en hordeur

ªª
Veilig en goed isolerend: de donkere kaderramen

ªª
Beter beschermd tegen hagel, bestendige GFK dak

ªª
Ecellent rijgedrag dankzij het Fiat breedspoor- en

ªª
Milieuvriendelijk en krachtige acceleratie: moderne

ªª
Die zien er goed uit: 16 inch aluminium velgen

ªª
s Nachts veilig: geïntegreerde achterverlichting

verlaagde chassis

ªª
Veilig onderweg met standaard ESP en belangrijke

ondersteuningssystemen bij het rijden. zie pagina 170

ªª
Luchtig: het grote dakraam in de cabine

EURO-6-Motor (2,3 l, 96 kW / 130 PK)

met LED-nachtrijlicht

ªª
Goed toegankelijke bestuurdersdeur met elektrisch
raam. (geïntegreerde)
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Esprit

Comfortabel reizen in alle jaargetijden!
De Esprit combineert op een unieke wijze een
expressief, modern design met uitstekend
comfort van de bovenste klasse. Daarbij
hoort ook het gebruik in alle jaargetijden bij:
met de bewezen dubbele bodem IsoProtectPlus zijn alle modellen niet alleen winterbestendig, maar zelfs wintervast. De Esprit is
bijzonder waardevast, dankzij de Dethleffs
Lifetime -Plus houtvrije opbouwconstructie.

Als het om reiscomfort en actieve rijveiligheid gaat, scoort de Esprit met standaard
AL-KO verlaagd breedspoorchassis en een
groot arsenaal aan rijassistentie-systemen.
En voor een ontspannen en vlot vooruitkomen zorgt de moderne Euro 6 MJet motor met
2,3 l cilinderinhoud en krachtige 96 kW (130 pk).
Welkom in de comfort topklasse!

De voordelen van de Esprit
ªª
Krachtig, zuinig en schoon: 2,3 l MultiJet Euro 6 Motor met 96 kW (130 pk)
ªª
Optimaal winterbestendig dankzij de functionele dubbele bodem en alle
installaties zijn tegen vorst beschermd
ªª
Ideale rijeigenschappen: AL-KO verlaagd breedspoorchassis met een verlaging
van 145 mm (gewichtsverhoging naar 4.500 kg mogelijk)
ªª
Standaard chassisverlaging voor een extra hoge garage (250 kg draagcapaciteit)
ªª
Nieuw: Dethleffs Naviceiver incl. Navigatie, DAB+ Radio ontvangst en bediening
van het controlepaneel in de cockpit (optioneel)

* Integraal
*
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* Modelafhankelijk
*
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Esprit

Esprit – Halfintegraal
Wooncomfort zoals thuis
Hij behoort tot de meest chique halfintegraal kampeerauto’s en biedt wooncomfort
van de eerste klasse. Schitterende verlichtingselementen in de baldakijn, in de
keuken en in de bovenkasten zorgen voor
een sfeervolle ambiance.

De L-zitgroep met de vrijstaande tafel en
horizontaal en verticaal te verstellen blad
is groot en bijzonder aangenaam. Het grote
panorama dakluik in de kap van de cabine
en boven de zitgroep vormt een indrukwekkende lichtstraat, waardoor het interieur in
een schitterende ambiance verschijnt.

Esprit Halfintegraal
Breedte

233 cm

Hoogte

298 cm

Totale lengtes

van 733 tot 763 cm

ªª
Het grote dakraam brengt veel licht en frisse lucht
in de cabine
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Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en
ªª

kantelverstelling en gestoffeerde armleuningen

ªª
T 7150-2 Virginia Eiken | Amaro: D
 e tot in de cabine doorlopende bovenkasten betrekken de cabine perfect
bij het woongedeelte, hierdoor ontstaat een fantastisch ruimtegevoel

ªª
Wit (Standaard)

ªª
Wit/Titaanzilver-Metallic

ªª
Wit/Travertin

ªª
Zilver/Titaanzilver -Metallic

Code-Nr. 5338

Code-nr. 7882

ªª
Ronden het design harmonisch af: instaptredes met
massieve aluminium treeplank

Code-Nr. 8092

ªª
De kunststof componenten zorgen voor een vloeiende
overgang

ªª
Jaloezieën in de cabine: beschermen tegen hitte,
kou en nieuwgierige blikken

ªª
Ziet er chique uit en zorgt voor veiligheid:
LED dagrijverlichting (optioneel)
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Esprit – Integraal
Een op de toekomst gericht design, voorzien van professionele functionaliteit! Voor
u betekent dit simpelweg: genieten van
het reizen, compromisloos. Bijvoorbeeld
al tijdens de rit met het perfecte uitzicht
naar buiten door de panorama voorruit.
Het zicht blijft overigens ook bij regen en
kou perfect, de voorruit kan namelijk ook
verwarmd worden door de verwarming uit

de opbouw, het voorkomt condensvorming
en bevroren ruiten. Comprisloos, dat is het
comfort van het standaard hefbed.
Het laat zich heel eenvoudig bedienen –
desgewenst ook elektrisch. Een intelligent
aluminium draai-systeem maakt een overtuigende bedbreedte van 150 cm mogelijk
– bij zeer veel hoofdruimte.

Esprit Integraal
Breedte

233 cm

Hoogte

298 cm

Totale lengte

760 cm

Optio

n
ee

l
Slaapcomfort van de bovenste plank: een bovenbed
ªª
met een oppervlakte van 195 x 150 cm
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ªª
Comfortabele pilotenstoelen met hoogte- en

kantelverstelling en een geïntegreerde gordel

ªª
Master Gloss Cream | Skylight (beide optioneel): De cabine loopt naadloos over in het woongedeelte en zorgt

voor een echte luxe kampeerbelevenis, met een fantastisch uitzicht (de afbeelding toonde de alternatieve bovenkasten en de echtleder Skylight variant)

ªª
Wit (Standaard)

ªª
Travertin

ªª
Titaanzilver-Metallic

Code-nr. 7883

ªª
De koplampen met chromen omranding:

LED-dagrijverlichting en bescherming van de
koelergrill

Code-Nr. 1665

ªª
Via de bijzonder grote motorkap opening zijn de
voor service belangrijke delen goed bereikbaar

ªª
De hangende Touringcar spiegels zorgen voor een

ongestoord zicht, ze zijn elektrisch te verstellen en
te verwarmen

ªª
Een extra slang zorgt voor warme lucht vanuit de

woonruimte verwarming en houdt de ramen in de
cabine vrij van condens en vorst
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Meer wooncomfort
Voor een bijzonder prettig leefklimaat zorgt het houtdecor met structuurnerf. Het Virginia Eiken heeft een
geborstelde bovenzijde, zoals bekend bij echt houtfineer, maar dan zonder het nadeel van verkleuring.

ªª
Virginia Eiken

U kunt kiezen uit twee verschillende design bovenkastkleppen en een echt ledere bekleding wordt
gecombineerd (deels optioneel). Het optionele leer
Skylight ademt bijzonder goed en biedt een superieur
zitcomfort.

ªª
Master Gloss Cream (Optioneel)

ªª
Amaro

ªª
Echtleder Skylight
(Optioneel)
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ªª
Goa

ªª
Virginia Eiken | Amaro: D
 e utnodigende L-zitgroep met daarboven een groot dakraam, elegant omrand door een baldakijn met
sfeervolle verlichting

ªª
T 7150-2 EB | Master Gloss Cream (Optioneel) | Goa: Het totale lichtconcept met veelsoortige effecten benadrukt het interessante samenspel van contrasterende werkbladen en materialen
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Meer slaapcomfort
Het Slaap Zacht-bedsysteem (zie pagina 168) nodigt
met de éénpersoons- en kingsizebedden uit tot een
verkwikkende nachtrust. Het voordeel van deze bedvarianten: het opstaan en slapen is erg comfortabel
zonder de partner te storen. Bij de éénpersoonsvariant zijn er op verzoek alternatieve “hooggeplaatste

ªª
Onder het linker éénpersoonsbed

bevindt zich een nuttig, multifunctioneel opbergvak. Deze is zowel van
binnen als ook van buiten te bereiken en voorzien van LED verlichting

bedden”, die gepaard gaan met een E-bike- of
scootergeschikte garage. Speciaal voor deze variant
hebben we een laag bovenkastconcept ontwikkeld.
Zo konden ondanks hoge bedden rondlopende
bovenkasten met overeenkomstige bergruimte en
voldoende hoofdruimte worden gerealiseerd.

ªª
Het Dethleffs Slaap Zacht systeem

garandeert een excellent slaapcomfort, met zijn innovatieve 7-zone
matras met klimaatregulerend
materiaal en lattenbodem

Wie een hoge garage voor de E-bikes of scooter wenst, kiest de optionele bedvariant met hoge bedden (afb.). Dankzij de speciaal
ªª
daarvoor ontworpen, lagere bovenkasten heeft u nog steeds voldoende (ca. 90 cm) hoofdruimte
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ªª
7150-2 DBM: Makkelijker kan het niet. Het Kingsize-bed is van drie kanten toegankelijk en zo laag ingericht, dat het in- en uitstappen eenvoudig verloopt. Links en rechts zijn hoge kledingkasten gesitueerd
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Meer kookcomfort
Het Keukencenter in de Esprit is een echte blikvanger.
Het combineert een aantrekkelijk design met doordachte functionaliteit. Zoals bijvoorbeeld de plaats
voor het koffieapparaat, uiteraard voorzien van een
230 V stopcontact.

Afhankelijk van de uitvoering van de frontpanelen
van de keuken is het houtdecor Virginia Eiken
(standaard) of in hoogglans Master Gloss Creme
(Optioneel)

De grote schuifladen bieden opbergruimte in overvloed, die
ªª

ªª
Groot Ook voor de langere vakantie geschikt: de grote 190 ltr

ªª
Praktisch: Multiflex-schuifsysteem met flexibelen ophangmogelijkheden

ªª
De apothekerskast is voorzien van een afvalemmer en biedt plaats aan hoge flessen

112

bij het wegrijden automatisch vergrendelen

koel / vriescombinatie – optioneel ook met een oven leverbaar

Meer badcomfort
Douchen zoals thuis, dat verzekert de grote douchekop in combinatie met de krachtige drukwaterpomp.

Veel houtdecor, hoogglans meubeloppervlakken
en chromen accessoires ronden het geheel in de
badkamer af.

ªª
Oase van weldaad

ªª
Een vleug van luxe, ook bij het sanitair! (De praktische badkamer accessoires
behoren tot de standaarduitrusting)

Voor optimale privacy kunt u de badkamer van de DBT modellen compleet scheiden van het slaap- en woongedeelte. Een grote
ªª
spiegel schept een enorm ruimtegevoel
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+ De voordelen
ªª
Elegante bovenkasten die tot in de cabine doorlopen met Soft Close sluiting en

Absoluut winterbestendigis een van de belangrijkste
meerwaardes van de Esprit modellen. Naast de
houtvrije Lifetime-Plus opbouwconstructie met
geperfectioneerde isolatie, speelt hier de bewezen
IsoProtectPlus functionele dubbele bodem een belangrijke rol.

sfeervolle indirecte verlichting

De gehele, daarin verplaatste waterinstallatie,
inclusief slang, afvoerpijp en tanks wordt actief
verwarmd en zo betrouwbaar beschermd tegen
bevriezing.

Optio

n
ee

l

ªª
Altijd goed te gebruiken: opbergvak

ªª
Luxe boordcontrole paneel met indicator voor het stroom- en

ªª
Digitaal bedieningspaneel met veel

ªª
Prima geregeld met zeven 230 V en twee USB stopcontacten

in de vloer

ªª
Schakelaars gunstig gepositioneerd,
direct bij de ingang
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extra functies

watersysteem als ook de binnen- en buitentemperatuur

ªª
Extra brede toegangsdeur (70 cm) met een veilige 2-puntssluiting, raam en jaloezie. Op verzoek ook met centrale
deurvergrendeling verkrijgbaar

ªª
Wintervast: In de functionele
IsoprotectPlus bodem is de
complete waterinstallatie
ondergebracht.

ªª
Milieuvriendelijk en krachtige acceleratie: moderne

ªª
Relext: uittrekbaar gasflessenrek voor eenvoudig

ªª
Dethleffs Lifetime-Plus, de houtvrije bodem is met

EURO-6-Motor (2,3 l, 96 kW / 130 PK)

verwisselen van gasflessen

ªª
Veilig onderweg met standaard ESP en belangrijke

ªª
Beter beschermd tegen hagel, bestendig GFK dak

ªª
Een echte blikvanger: de zwarte kaderramen

ªª
Veilige en dynamische rijeigenschappen, dat

ªª
Dethleffs Naviceiver (Optioneel) incl.

ªª
Daar gaat wat in: hoge garage (modelafhankelijk) met een draagvermogen van 250 kg en van beide kanten

rijassistentie-systemen. Zie pagina 170

garandeert het verlaagde AL-KO breedspoorchassis.
En tot maximaal 4.500 kg te verhogen (optioneel)

Camper-navigatie en DAB+ Radio ontvangst.

GFK beschermd

met een simpele handbeweging te openen. Een LED lichtstrip zorgt voor het nodige licht
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Alpa

‘t Meest comfortabele appartement op wielen
Met de succesvolle Alpa modellen denkt
Dethleffs u de meest ideale camper te
bieden voor alleenreizende (echt)paren.
De royale ruimte doet u vergeten dat u niet
in een vakantiewoning bent, maar in een
luxe camper met buitengewoon sfeervol en
warm thuisgevoel gecombineerd met alle
luxe en comfort. ‘s Avonds vindt u alpatysche rust in de luxe, in de lengte geplaatste
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éénpersoonsbedden. Vanaf het nieuwe
modeljaar presenteert Dethleffs de A 9820-2
op een robuust IVECO-chassis met dubbele
luchtvering, achterwielaandrijving en met
een tot 7,2 ton toelaatbaar totaalgewicht.
Meer informatie en beeldmateriaal kunt u vinden
op www.dethleffs.nl

De voordelen van de Alpa
ªª
Royale panorama rondzit biedt ruim plaats om u kostelijk te vermaken
ªª
De éénpersoonsbedden in de alkoof zijn snel om te bouwen naar een
tweepersoonsbed en zijn veilig via een stabile trap te bereiken
ªª
Grootte ruime dubbele bodem die ook van buitenaf belaadbaar is.
(deuren met éen handsbediening)
ªª
Winterbestendig: verwarmde dubbele bodem waardoor de waterinstallatie vorstvrij blijft
ªª
DAB+ Radio-ontvangst (optioneel)
ªª
Standaard Alde verwarming

ªª
A 7820-2 en A 9820-2 | Welsh White | Skylight (Optioneel): Ontspannen een film kijken, met z’n tweeën genieten van een goed glas wijn of vrienden uitnodigen voor een gezamelijke maaltijd?
De royale panorama rondzit wordt het gezellige middelpunt van gezellige uurtjes
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Extreem veel ruimtegevoel
In een Alpa valt direkt op dat hier niet gezocht is
naar een pragmatische mobiele ruimte invulling,
maar echt een woonruimte is gecreëerd. In de bijna
360º rondzitgroep (m.u.v. het model A 6820-2) kunt u
ªª
Exclusief Gourmet-Keuken, ontworpen speciaal voor de Dethleffs topklasse, met

languit zitten en bieden panoramische ramen u
een uniek uitzicht op de omgeving. Ernaast vindt u
een chique “wandkast” (behalve in de A 6820-2),
die meer dan voldoende ruimte biedt voor uw
persoonlijke attributen.

ruime lade’s en XXL koel / vriescombitatie (A 7820-2 en A 9820-2)

ªª
Die ruime éénpersoonsbedden in het alkoof bereikt u veilig door een stabiele opstap
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ªª
A 7820-2 en A 9820-2 | Master Gloss Alaska White (Optioneel) | Amaro: Exclusief voor kampeerauto’s: een complete woonkamer in
modern meubeldesign en vitrinekast. Voor sfeervolle avonden hoeft u alleen de Ambiente verlichting maar aan te doen, waarbij ook
de wanden etc. indirect verlicht kunnen worden (optioneel)

ªª
A 6820-2 Virgina Eiken | WelshWhite | Goa: Ook het kleinere model Alpa glimt van uitstraling met ruime rondzitgroep en veel opbergruimte en bewegingsvrijheid
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Globetrotter XL I

De optelsom van de perfecte details
Luxe betekent ook: niet besparen
op ideeën
De XL integraal opent de poort naar de
mobiele luxe-klasse. In twee uitvoeringslijnen biedt hij alles wat tegemoet komt aan
veeleisende wensen Hij verenigt kwaliteit
en robuustheid van de bovenklasse met het
speelse gemak van de moderne mobiele
camperbouw.

De volledig houtvrije opbouwconstructie
van zijwanden, dak en bodem wordt binnen
gecompleteerd door lichte bouw in modern
desigh. De GourmetPlus keuken, de hoogwaardig uitgeruste badkamer en de gemoedelijke zitgroep met standaard panoramische
zijramen kunnen hun gelijken moeilijk vinden.

De Globetrotter XL I pluspunten
ªª
Fiat Ducato met Common-Rail-Turbodieseltechniek, Multijet-Directe inspuiting,
Euro-6-Motor
ªª
AL-KO verlaagd breedspoorchassis
ªª
Ergonomische SKA-pilotenstoel (optioneel met luchtvering)
ªª
Grote zitgroep met panoramische zijramen
ªª
Extra brede opbouwdeur (70 cm) met elektrische sluithulp en 2-punts-vergrendeling
ªª
Alde Warmwaterverwarming met warmtewisselaar voor de motor-voorverwarming

Optioneel
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Globetrotter XL I

Globetrotter XL I Integriaal
Dynamischer Komfort
De Globetrotter XL I weet als geen ander
royaal wonen te combineren met design
en dynamiek. Het gestyleerde design wordt
daarbij door het excellente AL-KO verlaagde
breedspoorchassis getransformeerd in reëele
rijvervaringen. En daarom bent u met de XL I
precies zo onderweg als hij eruit ziet: sportief,
dynamisch en te allen tijde veilig.

Vooral op bochtige buitenwegen zult u
onder de indruk zijn van zijn wegligging.
Wat de Globetrotter XL I u nog meer te
bieden heeft, vertellen wij u graag op de
volgende pagina’s.
Hartelijk welkom in de luxe klasse.

Globetrotter XL I Integraal
Breedte

233 cm

Hoogte

304 cm

Totale lengte

872 cm

Panorama-Dakraam (Heki III) (1)
ªª
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Pilotenstoel met luchtvering van SKA (Optioneel)
ªª

Almeria Esche White | Meran: Genieten van het grandioze uitzicht door de ruime panorama ramen! Hier ziet u de
ªª
uitvoeringsvariant met rondom bovenkasten i.p.v. het hefbed (optioneel) Naast de extra kastruimte heeft u bij
deze variant ook twee grote Sunroof dakramen omringd met baldakijn

ªª
Wit (standaard)

ªª
Titaanzilver-metallic (optioneel)

ªª
Travertin-metallic (optioneel)

ªª
Premium Wit (optioneel)

ªª
Premium Titaanzilver-metallic (optioneel)

ªª
Premium Travertin-mMetallic (optioneel)

ªª
Alde warmwaterverwarming

ªª
Veiligheidsuitrusting: ESP inclusief ASR, Hill Holder
en Hill Descent Control

ªª
Garage met verlaagde en versterkte chassis verlenging
voor een totaalgewicht van 250 kg

ªª
Extra brede opbouwdeur met elektrische sluithulp
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Meer wooncomfort
Dethleffs biedt u een veelvoud aan uitvoeringen,
zodat uw kampeerauto precies kan voldoen aan uw
wensen. Het standaard meubilair van de Globetrotter
XL I heeft een Almeria Esche wit met crèmekleurige
werk- en aflegbladen die eenvoudig te reinigen zijn.
Als alternatief worden verschillende andere interieurs
aangeboden.

Almeria Esche Wit
ªª

Tevens heeft u keuze uit diverse andere bekledingsvarianten, waaronder een hoogwaardig lederen
bekleding. De Meran lederuitvoering is een natuurprodukt van uitstekende kwaliteit, ademend, resistent
en bijzonder chique.

ªª
Almeria Esche Gloss (Optioneel)

ªª
Bozen (Standaard)

ªª
Platinum

(Standaard)

Voor nog meer
keuzemogelijkheden in de echt leer
uitvoering, kunt u
informatie vinden op de website
www.dethleffs.nl
ªª
Meran, een echt leer

produkt (Optioneel)
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ªª
Almeria Esche Wit | Meran: U kunt in plaats van het bovenbed, ook kiezen voor bovenkasten, zodat uw opbergruimte aanzienlijk
vergroot wordt

XL I 7850-2 EB | Almeria Esche Gloss | Platinum: Dit is topklasse: En niet alleen bij de zitgroep. Deze luxe aan ruimte en comfort vindt u terug tot aan de éénpersoonsbedden achterin
ªª
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Globetrotter XL I

Zo divers, zo mooi...
De comfortabele zitgroep straalt een gevoel van rust
uit. Zo kan de recreatieve en ontspannen vakantie
beginnen! De zitgroep biedt veel plaats, hier kan
men genieten van een lekkere, liefdevol bereide
maaltijd of van een gezellige avond met vrienden
en een glas wijn, mijmerend over van alles en nog
wat... DE ruimte van de XL I wordt ook weerspiegeld
bij het uitzicht: de enorme voorruit in combinatie

ªª
Vanaf moment van instappen via de comfortabele Coupé-entree maakt u kennis
met een zeer omvangrijke uitrusting
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met het standaard panoramaraam biedt een uniek
uitzicht en zorgt voor een fantastische lichtinval.
Boven de cabine verbergt zich het hefbed: een extra
comfortabele slaapmogelijkheid die ook elektrische
afstandsbediening neerlaatbaar is.

ªª
Elektrisch verstelbaar hefbed met een bedmaat van 200 x 150 cm

ªª
Almeria Esche Gloss | Bozen: Een excellent woongevoel met goed doordacht lichtconcept, dimbaar in de woon- en slaapkamer en voor extra sfeer zorgt de indirecte verlichting. Voor extra daglicht zorgt het grote dakraam in het
woongedeelte, de airco zorgt voor aangename koele lucht (Op de foto staan elementen van de Premium-uitvoering)
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Globetrotter XL I

Meer slaapcomfort
Dit is voor ons erg belangrijk, zodat wij steeds weer
modernere slaapoplossingen en zeer functionele
ruimte kunnen bieden. De Globetrotter XL I beschikt
over verschillende slaapmogelijkheden. Welke u
kiest hangt van uw persoonlijke voorkeur af.

Maar al onze mogelijkheden hebben gemeen, dat
zij de beste slaapcomfort volgens de nieuwste stand
der techniek bieden, bijvoorbeeld met de EvoPore
HRC matrassen – een innovatief product uit Zwitserland – en de ergonomische houten lattenbodem.

ªª
Elektrisch verstelbaar hefbed met een bedmaat van 200 x 150 cm
Overzicht van de highlights:
ªª
Twee populaire slaapkamerindelingen
ªª
Standaard hefbed, elektrisch verstelbaar, met 200 x 150 cm ligoppervlak
ªª
Bijzonder licht, vocht- en temperatuurregulerende 7-zone matras
(zie pagina 168)
ªª
Ergonomische houten lattenbodem voor een gezonde slaap
ªª
Eenpersoonsbedden met verstelbaar hoofdeind
ªª
Slimme kledingkastoplossingen met royale opberglade’s
ªª
LED-nachtverlichting op de vloer

XL I 7850-2 DBM: groot tweepersoonsbed – van drie kanten gemakkelijk
ªª

toegankelijk. Daaronder verbergt zich een enorme garage, die ook geschikt
is voor het vervoer van E-Bikes
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ªª
De éénpersoonsbedden laten zich (indien gewenst) eenvoudig ombouwen tot een groot tweepersoonsbed
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Globetrotter XL I

De keuken

Verschillende praktische keukenhulpjes zoals bv. een snijplank, theedoek of
ªª

Met zijn exclusieve Gourmet-keuken opent de Globetrotter XL I voor u de wereld van de culinaire
geneugten – juist ook in de vakantie. Regionale
specialiteiten kunnen hier worden omgetoverd in de
heerlijkste gerechten. En wat u niet gebruikt, neemt
u gewoon mee naar huis, want bergruimte heeft u

hier in overvloed, bijvoorbeeld in de ruime schuiflades met zacht sluitende Soft Close sluiting Erg
handig is de centrale vergrendeling waarmee alle
schuiflades bij het starten van de motor automatisch
worden vergrendeld.

pannelap kunnen aan de haakjes worden opgehangen

Een overzicht van de highlights:
ªª
Elegante waterarmaturen en afzuigkap (luchtafvoer)
ªª
141-ltr-Koel / vriescombinatie met automatische energiekeuze
(190-ltr-koel / vriescombinatie met bakoven en grillfunctie op verzoek mogelijk)
ªª
3-pits-gasfornuis met sterke branders
ªª
Grote, in het werkoppervlak verzonken rvs-gootsteen
ªª
Maxi-schuiflades en apothekerskast met Soft Close sluiting en
elekt. centrale vergrendeling
ªª
Makkelijk te reinigen werkblad zonder voegen met naadloos aansluitende
achterwand
ªª
Aparte aflegruimte voor bijvoorbeeld een koffiezetapparaat
ªª
In hoogte verstelbare plank in de bovenste kast

ªª
Grote 190-ltr koel-/vriescombinatie met bakoven en grillfunctie (optioneel)
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ªª
Dit maakt koken tot een feestje! De Gourmet-keuken heeft alles wat u wenst: veel plaats voor bereiding, maximale bewegingsvrijheid en nog veel meer opbergruimte
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Globetrotter XL I

De badkamer
Een volwaardige badkamer mee op reis – een waar
symbool van luxe. De XL I heeft een nieuwe definitie
van dit pretentieuze item: met een variabele grote
badkamer die ongelooflijk veel bewegingsvrijheid
biedt en een maximum aan privacy.

Het geheim: via adequate deuropstelling wordt uit
de links en rechts van de gang gesitueerde sanitaire
ruimtes, een wellnessruimte gesitueerd die de gehele
breedte van het voertuig beslaat.

ªª
De wastafel met genoeg ruimte voor accessoires
Overzicht van de highlights:
ªª
Toiletruimte en douchecabine die aaneengesloten een grote badkamer
kunnen vormen
ªª
Grote spiegelkast met rondom aanzicht
ªª
Schuifdeur naar de slaapkamer, eveneens met grote spiegel
ªª
Wastafelonderbouw met voldoende ruimte voor badbenodigdheden
ªª
Voldoende aflegruimte
ªª
Verchroomde houder voor handdoeken, tandenpoetsbeker en toiletpapier
ªª
Krachtige drukwaterpomp voor hetzelfde douchecomfort als thuis
ªª
Optionele luchtafvoer voor toiletontluchting welke lucht uit het toilet via
opening in het dak naar buiten blaast. Onaangename geurtjes worden
op deze manier voorkomen
ªª
Vermalertoilet met 110 ltr tank (Optioneel)
ªª
Dakontluchting met ventilator bij de ingang van de badkamer (Optioneel)

Ruime douchecabine met plexiglas deuren, regendouche en optionele indirekte
ªª
verlichting
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ªª
Veel plek voor ongestoord wassen en aankleden – met passpiegel
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Globetrotter XL I

+ De voordelen
1 Direkt bij binnenkomst via de comfortabele Coupéentree maakt u kennis met een zeer omvangrijke
uitrusting waaronder verlichte instapgreep, en fraai
wijnrek
2 Bij warme zomers: de optionele dakairco met
een vermogen van 2400 W, zorgt voor aangename
temperaturen van het interieur. Eenvoudig te bedienen via het bedieningspaneel
3 Op verzoek brengt een Soundsystem met hoogwaardige breedbandluidsprekers en Aktiv-Subwoofer een excellent geluid in de woonkamer
4 Optimale stroomregeling (9 x 230 V stopcontact,
2 x USB aansluitpunten en 3 x 12 V stroompunten)
5 Isolerend, elektrisch rolgordijn voor de voorruit
(optioneel). Een in het dashboard geplaatste verwarmingsbuis zorgt voor een snelle voorruitontwaseming
6 Ergonomische pilotenstoelen met geïntegreerde
3-punts-veiligheidsgordel en diverse anatomisch
aangepaste instellingsmogelijkheden. Een compleet nieuwe comfort-dimensie maakt het inbouwen van luchtvering mogelijk (zie afbeelding).
Comfortabeler kunt u niet reizen

ªª
Exclusieve entree met veel hoogwaardige details (1)
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7 Optionele 7" Dethleffs Naviceiver met glashelder
DAB+ Radio ontvangst, CD / DVD, USB en Bluetooth.
De navigatie is speciaal geschikt voor grote voertuigen. De info van het controle paneel kunt u ook
op deze display bekijken (alleen in combinatie met
Control Paneel Luxus)
Zonder afbeelding:
ªª
De Alde warmwaterverwarming creëert een weldadige sfeer zoals thuis. Omdt hij zonder aanjager
werkt, wervelt hij geen lucht op – ideaal voor
meten met allergie. (zie pagina 166/167)
ªª
De bovenkasten met Soft Close sluiting sluiten
zacht en licht
ªª
Dethleffs Individual: De optionele leerstoffering
Meran kan naar kleur worden aangepast. Meer
info hierover kunt u vinden op www.dethleffs.nl
ªª
Veilig opbergen van waardevolle spullen:
(Optionele) Kluis
ªª
Hogedruk waterpomp en standaard huishoudkranen in de keuken

ªª
Multimedia: Dethleffs Naviceiver (Optioneel) (7)

ªª
Koelt aangenaam: Dakairco (optioneel) (2)

ªª
Voor Handy & Co: Twee USB-Contactdozen (4)

ªª
Elektrische voorruitrolgordijnen (optioneel) en

ªª
Perfect op elkaar afgestemd Soundsystem

voorruitontdooiing (5)

(Optioneel) (3)

ªª
Luchtgeveerde pilotenstoelen van SKA (Optioneel) (6)
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+ De voordelen
1 Volledig geïsoleerd achtergedeelte van robuust
GFK, tweedelig en daarmee reparatievriendelijk
uitgevoerd
2 Tweedelig GFK-Front met LED-dagrijverlichting.
Op verzoek kan een extra helder LED-dimlicht
worden besteld
ªª
Elegant geïntegreerde, elektrische dakluifel (Optioneel)

3 Veilig reizen! Voortreffeljke rijeigenschappen
dankzij het AL-KO verlaagd breedspoorchassis
in samenhang met het diepe zwaartepunt van
het voertuig
4 Centrale elktrische unit met twee boordaccu’s,
krachtige oplader, hoogwaardige inverter en
automatische verhinderingen van spanningspieken (optioneel)

ªª
Reparatievriendelijk:

2-delig GFK-achterwand (1)

ªª
Tweedelig GFK-Front met LED-
dagrijverlichting (2)

ªª
AL-KO verlaagd breedspoorchassis met tandemas (3)
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5 Ruime achtergarage met een draagvermogen
van 250 kg. De garageverlichting met LED-snoer
is over de gehele breedte. Bijzonder praktisch:
een 230 V-contactdoos (+ 1 x 12 V) waarmee bv.
uw E-Bikes kunnen worden opgeladen. Beide
garagedeuren laten zich eenvoudig met een
handbeweging openen

6 Extra brede opbouwdeur (70 cm) met geïntegreerd
raam, elektrische sluithulp en geíntegreerde hordeur
7 Uitstekende (zowel van binnen als van buiten)
toegankelijke opslagruimte in de tot 360 mm
hoge, verwarmde dubbele bodem met doorlaad
mogelijkheid. (meer informatie zie pagina 166 / 167)
Zonder afbeelding:
ªª
Hoge belading door de maximaal mogelijke belasting op 5.400 kg toelaatbaar gewicht (optioneel)
ªª
2,3 l Motor met 130 pk (96 KW), naar keuze met
150pk  (110 KW) en 180 pk (132 KW). De Euro 6
emissienorm wordt zonder toevoeging van
additiven bereikt door de LPEGR-technologie
(Low Pressure Exhaust Gas Recirculation)

ªªVictron energy Digital MultiControl met bedieningspaneel boven de opbouwdeur (optioneel) (4)

ªª
Dubbele bodem met doorlaadmogelijkheid (7)

ªªVictron energy MultiPlus laad- / convertercombinatie
(optioneel) (4)

ªª
Grote, LED-verlichte garage (5)

ªª
Extra brede opbouwdeur met elektrische sluithulp (6)
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Globetrotter XXL A

De grote luxe
De Globetrotter XXL benadrukt de exclusiviteit van de Dethleffs bovenklasse door
zijn superieure optreden, dat met zijn pure
omvang en een unieke vormgeving, indruk
maakt.

Maar ook zijn innerlijke waarden komen
tegemoet aan de strengste eisen: absolute
winterbestendigheid door een moderne
dubbele bodemconstructie en stevige
XPS-isolate evenals een standaarduitrusting,
die zonder meer als luxueus kan worden
bestempeld.

De pluspunten van de Globetrotter XXL A
ªª
Moderne 3,0 l Euro-6-Motor (132 kW / 180 pk)
ªª
IVECO-Chassis met achterwielaandrijving, dubbele banden, verschillende rijhulpsystemen en een hoogwaardige cabine
ªª
Verwarmde dubbele bodem met een hoogte van 360 mm voor vorstvrije opslag
van slangen, leidingen en watertanks. De stralingswarmte dient gelijktijdig als
vloerverwarming (zie pagina 166 / 167)
ªª
Alde Warmwaterverwarming met warmtewisselaar voor de voorverwarming van
de motor
ªª
Duurzame Lifetime-Plus opbouwtechnologie met 45 mm dikke
wand- en dakconstructie
ªª
Autark-meester met 150 Ah Accu en 230 liter watervoorraad
Optioneel

144

145

Globetrotter XXL A

Globetrotter XXL Alkoof
In vorm gegoten betrouwbaarheid
U heeft een kampeerauto nodig die met u
door dik en dun gaat? Waarbij praktische
functionaliteit niet achterblijft bij oppervlakkige desigsnufjes? Dan bent u bij de XXL
Alkoof aan het juiste adres. Het is een stevig
gebouwd werkpaard die zijn gelijke niet
kent. Het begint al bij de basis: het IVECO
Daily chassis met dubbele bandenuitrusting
is optimaal belastbaar tot 7.200 kg – in

combinatie met de enorme bergruimtes
behoren opslagproblemen echt wel tot het
verleden. De krachtige 3,0 l (Euro 6) Common Rail dieselmotor met 132 kW / 180 PK
(150 kW / 205 PK optioneel mogelijk) voert
hem uit volle kracht naar voren, zelfs als
hij met een aanhanger, die evengoed nog
3.500 kg mag wegen, op weg is.

Globetrotter XXL Alkoof
Breedte

235 cm

Hoogte

345 cm

Totale lengte

886 cm

ªª
Voor een ruimtelijk gevoel: groot ligoppervlak van

200 x 155 cm met veel licht en frisse lucht in de alkoof
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ªª
Alde warmwaterverwarming

Platinum: D
 e cabine laat zich keurig afsluiten door een stabiele houten schuifdeur. Ideaal om kou of hitte te
ªª
mijden en ongenode gasten buiten te laten. (d.m.v. vergrendeling)

ªª
Gladde beplating, wit

ªª
Rijk uitgevoerde cabine met veel details

ªª
Titaanzilver-metallic (optioneel)

ªª
Een met GFK beklede bodem

ªª
Garage te beladen tot 250 kg

ªª
Robuust Iveco Daily chassis met tandemas en tot
7.200 kg totaal gewicht
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Keuze van het interieur
Dethleffs biedt u volop keuzemogelijkheden om
uw droomvoertuig helemaal naar uw zin samen te
stellen. Het interieur in de Globetrotter XXL wordt
gekenmerkt door het warme houtdecor Almeria
Esche welke in twee varianten verkrijgbaar is. Het
matte „White“ met contrasterend houtdecor of de

ªª
Almeria Esche White

andere variant in „Gloss“-hoogglans optiek. Hierop
afgestemd zijn de drie bekledingsvarianten met als
optionele keuze het echt leren Meran. Deze kunt u
naar wens helemaal laten individualiseren. Meer
informatie kunt u vinden op www.dethleffs.nl

ªª
Almeria Esche Gloss (Optioneel)

ªª
Bozen

ªª
Platinum

ªª
Namib

ªª
Echtleder Meran
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(optioneel)

ªª
Platinum: H
 ier past iedereen aan de tafel! Wanneer de doorgang naar de cabine is afgesloten, ontstaat door toevoeging van een
kussenelement een grote ruime zitgroep

ªª
Almeria Esche Gloss | Meran: C hique zitgroep in leder uitgevoerd (optioneel) voor gezellig samenzijn! Ideaal om te relaxen en ontspannen momenten op door te brengen.
Voor de liefhebber van entertainment staat een 32" TV beeldscherm ter beschikking
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Meer plaats
Ruimte in overvloed, de belangrijkste eigenschap
van de Globetrotter XXL A. Daarom is hij ook uiterst
geschikt, om met 6 personen op reis te gaan. Om
gezellig met z’n allen te kunnen ontbijten, is de dinette snel tot een grote rondzitgroep uit te breiden,
waar 7 personen ook aangenaam plaats aan kunnen
nemen.
Tafelbladverlenging
ªª

ªª
Voor het weldadige gevoel: enorm ligoppervlak (200 x 155 cm), veel licht en
frisse lucht in de alkoof

ªª
Grote badkamer met onovertroffen vrije ruimte
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Met een slimme techniek is de tafel eenvoudig te
verlengen.
En fijn, dat de Globetrotter XXL ook met zijn overige
technische uitrusting zo riant is uitgevoerd, dat men
zelfs met het maximaal aantal personen niets aan
comfort hoeft in te leveren.

ªª
Almeria Esche White | Meran: Zitgroep en lengte zitbank kunnen met een kussenelement gecombineerd worden tot een grote royale zitgroep
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Meer slaapcomfort
Eén- of tweepersoonsbed, de basis varianten van de
XXL bieden allebei – afhankelijk van uw voorkeur betreffende de slaapkamerindeling. Wat ook uw keus
mag zijn: u slaapt uitstekend dankzij voortreffelijk
ligcomfort van de hoogwaardige 7-zone matras met
klimaatregulerend materiaal.

ªª
De lange éénpersoonsbedden zijn aan het hoofdeinde met elkaar verbonden.

Ideaal voor buikslapers. Door het kussenelement ontstaat een riante ligoppervlakte

Als u nog meer slaapplaatsen nodig heeft, kan de zitgroep eenvoudig en snel
ªª
worden omgebouwd tot tweepersoonsbed
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Meer informatie over de innovatieve Hightech
matrassen kunt u vinden op pagina 168.

Een overzicht van de highlights:
ªª
Keuze uit een tweepersoonsbed- of uit twee eenpersoonsbedden
ªª
Bijzonder aangenaam, licht, vocht- en temperatuurregulerende
7 zone matrassen
ªª
Ergonomische houten lattenbodem voor een gezonde slaap
ªª
Slimme kledingkastoplossingen met royale opberglades
ªª
Eenvoudige ombouw van zitgroep naar bed

ªª
A 9050-2 | Almeria Esche Gloss: Gezellig bed voor een goede nachtrust en mooie momenten samen
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De keuken
Wie met de XXL reist, wil ook in de keuken geen
concessies doen. Daarom vindt u in de GourmetPlus
keuken uitsluitend hoogwaardige componenten
zoals bijvoorbeeld een royaal keukenblok met ruime
keukenlades, die maximaal kunnen worden uitgetrokken en zich eenvoudig te vullen laten. 

ªª
Verschillende praktische keukenaccessoires kunnen handig worden opgehangen
aan het ophangsysteem

ªª
Gasfornuis met krachtige branders
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Door de Soft Close sluiting sluiten zij zacht en
geluidsarm. De centrale vergrendeling verhindert,
(automatisch bij het starten van de motor), dat de
lades onbedoeld openen tijdens het rijden.

Het overzicht van de highlights:
ªª
Elegante (metalen) waterkranen en afzuigkap
ªª
141 ltr koel- / vriescombinatie met automatische energiekeuze
(190 ltr koel- / vriescombinatie met oven en grill op verzoek mogelijk)
ªª
3-pits gasfornuis met krachtige branders, in het werkvlak verzonken
ªª
M
 axi-schuiflades met Soft Close sluiting en elektr. centrale vergrendeling
ªª
Gemakkelijk te reinigen werkblad zonder voegen met naadloos aansluitende achterwand
ªª
In hoogte te verstellen keukenplanken in bovenkasten

ªª
Grote camper, groot kookplezier! Zoveel ruimte en bewegingsvrijheid biedt u de topklasse van Dethleffs – en die past in dit exclusieve design
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De badkamer

Welkome opbergmogelijkheden in de spiegelkasten boven de wastafel
ªª

De Globetrotter-reiziger treft in de XXL modellen
royale, mooi vormgegeven sanitaire voorzieningen
aan. De ruime badkamer beslaat de gehele breedte
van het voertuig en bieden daarom veel bewegingsvrijheid.

Warmwaterconvectoren van de Alde waterverwarming zorgen voor aangename temperaturen zels
als het buiten ver onder het vriespunt is.

Een overzicht van highlights:
ªª
Grote badkamer met ongelooflijk veel bewegingsvrijheid
ªª
Velerlei opbergmogelijkheden voor badkamerspullen
ªª
Verchroomde houders voor handdoeken, tandenborstelbeker
en toiletpapier
ªª
Douchecomfort zoals thuis dankzij krachtige drukwaterpomp
ªª
Optionele toiletventilatie zodat onaangename luchtjes via het dak
worden afgezogen
ªª
Vermalertoilet met tank (optioneel)
ªª
Dakrooster met ventilator bij doorgang naar de badkamer (optioneel)

ªª
Ruime douchecabine met plexiglas deuren, regendouche en optionele indirekte
verlichting
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ªª
XXL A 9050-2: Bizar ruime badkamer met onovertroffen bewegingsvrijheid
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+ De voordelen
1 Intelligent mechanisme: simpelweg aan de hendel
trekken en het tafelblad uittrekken en daar komt
al een verlengingsblad naar boven. Zo kan dan het
hele gezin comfortabel aan tafel zitten
2 Voor warme zomers: de optioneel verkrijgbare
dakairco heeft een vermogen van 2400 W en
verkoelt zo ook bij extreem hoge temperaturen
de binneruimte efficiënt. Deze wordt bediend
met het bedieningspaneel

ªª
Tafelbladverlenging (1)

3 De cabine kan met een stabiele houten deur worden afgescheiden van het woongedeelte. Ideaal
om kou en hitte buiten te laten – en ook ongenode
gasten, want de deur is ook te vergrendelen
4 Op verzoek zorgt een Soundsystem v oor excellent
geluid in de cabine en het woongedeelte

ªª
LED-klikspot

ªª
Krachtige dakairco (optioneel) (2)

5 Voor alle waardevolle zaken: diefstalveilige safe
(optioneel)
6 De stabiele deuren kunnen door de grote greep
heel goed worden vastgegrepen. Met de aan het
zicht onttrokken 2-punts-vergrendeling en stabiel
slot is de deur erg veilig

7 Optionele Dethleffs Naviceiver met glasheldere
DAB + radio ontvangst, CD / DVD, USB en streaming
via Bluetooth. Navigatie is speciaal voor grote
voertuigen. De informatie van het controle paneel
kan ook via de display worden bekeken
8 Royaal uitgeruste cabine (De foto laat ook een
aantal optionele zaken zien). De stoelen zijn
uitgerust met stoelverwarming

Zonder afbeelding:
ªª
De Alde waterverwarming creëert een behaaglijke sfeer net als thuis. Dit werkt zonder aanjager en wervelt dus geen lucht op – ideaal voor
mensen met een allergie. Via een driewegventiel
kunnen het woon- en het slaapgedeelte apart
worden geregeld. Een warmtewisselaar gebruikt
de motorwarmte voor de verwarming van de
woonruimte. Omgekeerd kan de moto voorverwarmd worden, hetgeen de extra belasting van
een koude start reduceert. Meer informatie kunt
u vinden op pagina 166 / 167
ªª
Dakrooster met maximale ventilatie en instelbare
draaisnelheid
ªª
Soft Close sluitingen zorgen voor een zachte en
stille sluiting

Dethleffs Individual: De optionele ledervariant Meran kan naar persoonlijke voorkeur,
individueel worden aangepast. Meer informatie kunt u vinden op www.dethleffs.nl
ªª
Groot werkoppervlak in de keuken met extra plek voor het koffiezetapparaat
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ªª
Multimedial: Dethleffs Naviceiver incl. DAB+
(Optioneel) (7)

ªª
Alde Warmwaterverwarming

ªª
Royaal uitgeruste cabine (8)

ªª
Perfect op elkaar afgestemd Soundsystem

ªª
Veilige kluis voor waardevolle spullen (5)

(Optioneel) (4)

ªª
Woonruimteafscheiding (3)

ªª
Stabiele opbouwdeur (6)
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+ De voordelen
1 Uitstekend toegankelijke opslagruimte in de
356 mm hoge verwamrde dubbele bodem – bij
de meeste modelen met doorlaadmogelijkheid
(uitvoerige informatie kunt u vinden op pagina 164)

ªª
Gemakkelijke gasflessenhouder

ªª
Opslagruimte in de dubbele bodem (1)

ªª
Een met GFK afgewerkte bodem
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2 Enorme garage met minimaal 105 x 120 cm grote
deuren links en rechts. E-Bikes laten zich makkelijk
opladen door aanwezige contactdoos. Op verzoek
is een extra serviceluik in de achterwand mogelijk.
Dit verlicht het in- en uitladen. Een LED lichtband
zorgt voor optimale verlichting. De zijwanden zijn
bekleed met fleece stof zodat beschadigingen worden gereduceerd. De garagedeuren zijn eenvoudig
met een handbediening te openen

Zonder afbeelding:
ªª
Een prima, zowel van binnen als van buiten
bereikbare, verwarmde dubbele bodem. Naast
heel veel opbergruimte zorgt deze voor het
vorstvrij onderbrengen van leidingen en watertanks. En de stralingswarmte dient gelijkertijd
als vloerverwarming. (zie pag. 166 / 167)
ªª
Grote belading door een maximaal mogelijke
belasting op 7.200 kg totaal gewicht (optioneel)

3 IVECO Chassis met diverse rijhulpsystemen. De
standaard 3.0 l (Euro 6) Common Rail Dieselmotor
heeft 132 kW / 180 pk onder de kap (150 kW / 205 pk
is optioneel mogelijk). Met zijn forse koppel van
max. 430 (470) Nm is zelfs bij bergritten voldoende
vermogen aanwezig. Ook voor het trekken van
aanhangers tot een gewicht van 3.500 kg (rekeninghoudend met een totaal gewicht van 10.000 kg)
De Euro 6 emissie wordt door toevoeging van AdBlue bereikt. Hiervoor bevindt zich een 24 ltr tank
onder de passagiersstoel.

Verdere voordelen en voertuiginformatie vindt u op het internet:
www.dethleffs.nl/kampeerauto’s

ªª
8-versnellingsautomaat HI-MATIC voor veeleisend

ªª
Grote alkoof met een bedmaat van 200 x 155 cm

ªª
Robuust Iveco Daily chassis met tandemas en tot

ªª
Reparatievriendelijke achterbumper met duurzame

rijcomfort en het kleinst mogelijke brandsofverbruik
bij optimale prestaties (optioneel)

7.200 kg totaal gewicht (3)

LED-achterlichten (2)

ªª
Enorme garage, desgewenst van drie zijden toegankelijk (2)
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Dethleffs Lifetime-Plus
Al meer dan 85 jaar bouwen we vrijetijdsvoertuigen.
Op het gebied van constructie en technische finesses,
hoeft niemand de ingenieurs van Dethleffs iets te
vertellen. Niet voor niets waren wij één van de eerste producenten, die de kwaliteit van de opbouw
afdekte met een 6-jarige dichtheidsgarantie.

Polyurethan-schoren met
dubbele verbinding
Ademende bekleding van echt
hout
XPS-schuim
Aluminium buitenzijde

Geluidsisolerend
door PVC en echt hout
XPS-schuim
GFK-plaat

ªª
Lifetime-Plus: (in aanvulling hierop is de bodem van de modellen met een
functionele dubbele bodem, zelfs aan beide zijden met GFK bekleed)

Zijwanden: 34 mm

De Dethleffs Lifetime-Plus opbouwconstructie is
bij veel modellen een kwaliteitskenmerk dat voor
maximale levensduur staat. Deze innovatieve
constructie combineert een absoluut houtvrije
opbouw met moderne inzichten voor een gezond
leefklimaat:
ªª
Wanden, dak en bodem zijn koudebrugvrij en
compleet zonder hout opgebouwd. Daarvoor in
de plaats zorgen stevige -polyurethaan-schoren
voor een hoge stabiliteit

ªªSterke GFK-platen (glasvezel-versterkt kunststof)
op dak en bodem zorgen voor een goede
bescherming tegen beschadigingen van buiten,
zoals o.a. hagel, steenslag en zout wate
ªªEen bijzonder dikke laag hydrofobisch, dus
waterafstotend XPS schuim zorgt voor uitstekende isolatiewaarden
ªªEen triplexplaat zorgt in het woongedeelte voor
een geluiddempende en vochtregulerende werking.
Vooral met betrekking tot het reduceren van geluid is triplex onovertroffen. En zelfs tijdens het
rijden kan zo een geringer geluidsniveau worden
behaald. Ook blijft zo de mogelijkheid bestaan
om vloerverwarming te kunnen installeren

Dak: 35 mm
(Esprit en Alpa 34 mm)

Bodem: 49 mm
(Esprit / Alpa: 43 mm
Trend A: 42 mm)

ªª
Wand-, bodem- en dakdiktes van de kampeerauto’s in deze brochure
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In de serie Globebus en Trend (T & I) komt de
houtvrije Lifetime-Smart bodemconstructie in
beeld. Ook hier met PU stroken in plaats van
houten latten met een dikke GFK-plaat, die
beschermt tegen beschadigingen!

Ingenieurskunsten uit de Allgäu
ªª
Koudebrug vrije opbouwconstructie

ªª
Extra stabiele deuvelverbinding

Vele kleine en grote ideeën zorgen voor de Dethleffs
kwaliteit. Hier stellen wij er een aantal aan u voor:
Koudebruggen? Wij niet!
Wand-, dak- en bodemelementen zijn bij Dethleffs
zonder gebruik van doorgaande metalen profielen
met elkaar verbonden. Dit voorkomt de vorming van
metalen koudebruggen in het interieur, die – zonder
extra isolatie – tot de vorming van condenswater en
onnodig warmteverlies leiden.

ªª
Vanuit de centrale waterverdeling worden afnamebronnen direct zonder
onderbreking aangestuurd.

ªª
Water op het dak wordt door goten gericht afgevoerd

Stevigheid dankzij deuveltechniek
Een optimale stevigheid van de opbouw wordt
bereikt door de zijwanden en de bodemplaat te
verbinden met vingerdikke polyurethaan-deuvels,
zodat zelfs extreem optredende dwarskrachten
kunnen worden geëlimineerd.

Waterkanalen
In het kader van een doordacht watermanagement
wordt regenwater van het dak via geïntegreerde
(b.v. in de GFK-kap aangebrachte) kanalen afgevoerd
via de achterkant en de voorruit. Zo blijven Dethlefssrijders verschoond van een onvrijwillige douche bij
het instappen (afhankelijk van model).
Hoe de Dethleffs ideeën zelfs in de winter voor een
beter leefklimaat zorgen leest u op de volgende
bladzijden.
Centrale waterverdeler
Onopvallend, maar bijzonder nuttig in noodgevallen zijn de bij de meeste modellen van Dethleffs
ingebouwde waterverdelers. Het waterconcept zorgt
ervoor dat alleen op deze verdeelplekken de leidingen worden onderbroken. Verbindingsstukken in de
slangen, die als eerste ondicht worden, zijn er daarom niet. Mocht er toch nog een lekkage ontstaan,
kan dat snel worden opgespoord en eenvoudig
worden verholpen, omdat de verdeelplekken goed
te bereiken zijn .
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Wintercamping de luxe
Glinsterende sneeuw in de zon en een betoverend
wit landschap ... daarvan is het prima genieten vanuit een gezellige warme kampeerauto! Wij maken
uw persoonlijk wintersprookje mogelijk, door een
veelvoud aan technische details, waarbij u kunt
rekenen op onze meer dan 85 jaren ervaring in het
bouwen van vrijetijdsvoertuigen.
Uitstekend geïsoleerde wanden, goed ademende
materialen en een hoge mate aan ventilatie zorgen
voor een prima leefklimaat. Daarboven op kunt u
rekenen op een zeer doordachte constructie en een
innovatieve techniek:
Warmwaterverwarming
ªª
De Alde warmwaterverwarming zorgt voor een
klimaat zoals thuis. Omdat deze compleet zonder
ventilatoren functioneert, wordt er geen lucht
geblazen, ideaal voor mensen met een allergie.
Daarbij is het systeem voorzien van een automatisch uitloopventiel en scheidingsventiel voor de
slaapkamer. Optioneel is deze te bedienen via de
smartphone.

ªª
Via de geíntegreerde warmtewisselaar kan de
motor worden voorverwarmd, was slijtage en
brandstofverbruik vermindert. Maar andersom
kan de motorwarmte als ondersteuning gebruikt
worden voor de verwarming in het interieur.
ªª
Een in het dashboard geplaatste verwarmingsbuis
zorgt voor een snelle voorruitontdooiing
Dubbele bodem
ªª
De dubbele bodem is de ideale kelder van de
kampeerauto. Hier liggen de watertanks en de
voertuigtechniek vorstvrij en de stralingswarmte
zorgt gelijktijdig voor verwarming van de vloer.
ªª
De hoge dubbele bodem is deels via de totale
voertuigbreedte te beladen en van binnen en
buiten uitstekend bereikbaar.

Het Airplus systeem verhindert de vorming van condens
ªª

Meer informatie en videos over de werkwijze van de technieken op
www.dethleffs.nl/onze-meerwaarde/winterplezier
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ªª
Onzichtbaar maar duidelijk merkbaar: de slim geplaatste Alde warmwaterverwarming. De dubbele bodem zorgt voor een vorstvrije opslag van de voertuigtechniek en bagage – ook van binnen bereikbaar
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Slapen zoals thuis
Dethleffs voert alle kampeerauto’s uit met 7-zonen
matrassen, van luchtregulerend materiaal. Dit in
Zwitserland ontwikkelde, innovatieve hightech materiaal wordt beschouwd als mijlpaal in de schuimstof-technologie met unieke voordelen:
ªª
Optimale ondersteuning:
uitstekende anatomische ondersteuning
van het lichaam
ªª
Luchtdoorlatend:
sterk ademend, voor een aangenaam en
hygiënisch slaapcomfort
ªª
Voor alle omstandigheden:
eersteklas materiaalstabiliteit ook tijdens
warmte- en vochtinwerking
ªª
Lange levensduur:
optimaal ligcomfort ook na vele jaren
ªª
Extreem licht:
Bedden opmaken als nooit tevoren

ªª
Pas na een gezonde en ontspannen nachtrust geniet u echt van de vakantie
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In combinatie met onze ergonomische lattenbodem
garanderen wij zo een uitstekend ligcomfort – de
hele nacht – het hele jaar!
Op onze website informeren wij u uitvoerig over de
unieke voordelen van dit slaapsysteem.

Ergonomisch zitcomfort
Urenlang geconcentreerd rijden belast de rug. Des te
belangrijker is een ergonomisch gevormde zitstoel,
die het lichaam op de best mogelijke wijze ondersteunt. Dethleffs gebruikt daarom standaard bij de
halfintegralen en alkoof series, voor bestuurder en
bijrijder de Fiat Captain Chair pilotenstoelen met
uitstekende ergonomische producteigenschappen:

ªª
Comfortabele, extra-brede opklapbare armleuningen, in hoogte te verstellen, traploze rugleuning
verstelling

ªª
Ergonomisch gevormde zit en rugkussens met
hoogwaardige schuimvullingen

ªª
Stoelverwarming en lendesteunen zijn optioneel
mogelijk (Integraal)

ªª
Geïntegreerde 3-Punts veiligheidsgordel (alleen integraal)

ªª
Verhoogde zijwangen op de zitvlakken voor
goede zijwaartse stabiliteit

ªª
Brede, beklede armleuningen

In de T en A modellen plaatst Dethleffs pilotenstoelen, met een
ªª

uitstekend zitcomfort (optioneel bij de Trend). Ze zijn uitgevoerd
in dezelfde bekleding als in het interieur

ªª
Stoel met hoogte- en kantelverstelling, maakt
het optimaal instellen mogelijk voor een ideale
en niet vermoeiende zitpositie

ªª
In de integraal modellen zitten pilotenstoelen, met een geïntegreerde 3-punts-veiligheidsgordel, die een optimale geleiding
van de gordel en een maximale bewegingsvrijheid veilig stelt
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Rondom veilig!

ªª
Standaard veiligheid: het onder omstandigheden levensreddende ESP is
standaard bij veel van de Dethleffs kampeerauto’s!

Met een Dethleffs kampeerauto bent u te allen tijde
veilig en rondom beschermd onderweg!

ªª
Roll-over mitigation – Vermindert de slingerbeweging en verbetert de stabiliteit in bochten

Garantie voor ontspannen reizen: standaard ESP
(Electronic Stability Program) ESP is in de autowereld
een niet meer weg te denken veiligheidsuitrusting.
Vakbladen zoals de Promobil in Duitsland eisen
een standaard inzet van ESP in kampeerauto’s. Bij
Dethleffs is dit, onder omstandigheden levensreddende systeem, op de meeste modellen standaard.

Hill Descent Control – helpt bij stijle afdalingen de
gewenste snelheid vast te houden (tot max. 30 km/h),
zonder dat er constant geremd moet worden. De
bestuurder kan zich dus op het rijden concentreren
(wordt geactiveerd via een knop op het dashboard).

ESP (Electronic Stability Program) – houdt de richting
van het voertuig en de beweging van de wielen
onder controle. Indien nodig, met name in gevaarlijke rijsituaties reageert het, remt het een individueel
wiel of vertraagt het de snelheid van het voertuig.
Op deze manier blijft het voertuig veilig zijn weg
vervolgen.

Standaard bij Dethleffs kampeerauto’s: breedspoor
chassis (Fiat of AL-KO), waarmee het voertuig duidelijk steviger op de weg ligt. De spoorbreedte van
het bij Dethleffs ingezette Fiat chassis is bijvoorbeeld
190 mm breder als bij de standaard Ducato (geldt
niet voor de smallere Globebus modellen).
Airbaig bestuurder standaard
En de airbag voor de passagier is verwerkt in de
voordelige chassispakketten.

Andere belangrijke systemen:
ªª
A SR (Anti-slipregeling) – ter voorkoming
van het doorspinnen van de wielen bij het
bergopwaarts rijden
ªª
Hill Holder – voorkomt het terugrollen van het
voertuig tijdens het bergopwaarts rijden

ªª
3-Punts-veiligheidsgordel: Alle toegestane zitplaatsen in de rijrichting zijn

uitgevoerd met een 3-Punts veiligheidsgordel en stevige hoofdsteunen, zoals
bekend in de autobranche
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ªª
HBA (Hydraulische Rem Assistent) – Hulp bij
noodremsituaties. Het systeem herkent een
noodremsituatie en versterkt zonodig de druk
op het rempedaal

* Deze informatie heeft betrekking op voertuigen op
Fiat chassis. Verschillen bij de Advantage Edition
(Citroën) en Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco) kunt
u terugvinden in de prijslijst.

Veiligheid in al zijn facetten
ªª
Veiligheid voor viervoeters: Gordels om, allemaal. Ook uw viervoeter heeft

met een veiligheidsoog en een knusse slaapplek recht op een veilge vakantie
(optioneel). www.dethleffs.nl/4-voeter

Ervaar onze veiligheid!
In een Dethleffs kunt u met een veilig gevoel
beginnen aan de lange vakantiereis. Veel uitrustingscomponenten, maar ook speciale technische
finesses maken een Dethleffs gewoon veiliger – dat
begint al met de ESP, dat bij veel Dethleffs modellen
standaard aan boord is. Dat we echter veel verder

denken, bewijst onze Dethleffs rijtraining, die we
sinds 1993 regelmatig organiseren. Hierbij leren zelfs
de meest ervaren camperaars nog altijd iets erbij –
dat kan bijvoorbeeld over correct beladen, remmen
of bochten nemen gaan. De kampeerauto-training
wordt ondersteund door promobil.

ªª
Vrij zicht: Dethleffs integralen bieden extra veiligheid door een uitstekend

zichtveld; naar de zijkant maar ook naar voren, direct voor het voertuig. In
omvangrijke testen wordt hierbij het beste compromis gekozen tussen de
verschillende gezichtspunten

ªª
Achteruitrijcamera-systemen (gedeeltelijk optioneel): bespaar uzelf kostbare

schades en verhoog uw veiligheid. Dethleffs biedt uiteenlopende achteruitrijcamera’s aan: van parkeerhulp tot „digitale achteruitkijkspiegel”

ªª
Sinds meer dan 23 jaar vindt regelmatig de Dethleffs rijtraning plaats voor beginners en professionals
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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.

172

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 zij
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
Produktie Leiding

Van a tot z doordacht
Wie een Dethleffs koopt, krijgt een uitgerijpt voertuig
van de hoogste kwaliteit. Onze fabriek in Isny in de
Allgäu hebben we ontwikkeld tot een van de modernste productie plaatsen voor vrijetijdsvoertuigen
van Europa – met zeer gemotiveerde medewerkers.

Kwaliteit made in Germany is al meer dan 5 jaar ons
kenmerk. De combinatie van ervaring, de jongste
know-how en klantgerichte dienstbaarheid is uniek
in de branche.

Wij laten ons in de kaart kijken. Kom ook eens bij onze productie kijken, live tijdens een wekelijkse fabrieksbezichtiging.
ªª
Meer informatie?
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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 400 dealerbedrijven
en servicepartners helpen u in geval van nood weer
snel op weg.

Ook ondersteunen 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 drie dagen verwerken.
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 Reisemobil International. Bijzonder trots zijn wij op de speciale onderscheiding
„Meest familievriendelijk merk“.

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 beschikken.
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Garantie in plaats van waarborg
Uw nieuwe Dethleffs kampeerauto schaft u aan
met een omvangrijke fabrieksgarantie, die u in
tegenstelling tot een eenvoudige wettelijke voorgeschreven garantie, duidelijk meer zekerheid biedt.

ªª
6 jaar waterdichtheidsgarantie standaard: verhoogt de restwaarde van
uw kampeerauto

Voor de jaarlijkse waterdichtheidsinspecties en voor het onderhoud kunt u terecht bij de vriendelijke en competente
ªª
Dethleffs dealers in heel Europa
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De Dethleffs Familie

ªª
Oefen bij ons uw actieve rijvaardigheid tijdens onze hiertoe georganiseerde
training

Voor onze oprichter, Arist Dethleffs, stond zijn gezin
altijd centraal. Voor hen vond hij meer dan 85 jaren
geleden de “Wohnauto” uit.

zich van vele voordelen: een informatief tijdschrift,
exclusieve Family bijeenkomsten, inkoopvoordeel
bij honderden partners in heel Europa. Als lid van de
Dethleffs familie beleef je nog meer het caravaning.

Word ook ‘vriend van de familie’.
Met de gratis Dethleffs FREEONTOUR klantenkaart*
bent u al lid van de Dethleffs familie en verzekert u

* Voorwaarde is het bezit van een Dethleffs voertuig

ªª
Bij de gezinstochtjes met een bont bijprogramma, maakt u kennis met
geweldige bestemmingen en heeft u plezier met gelijkgestemden

ªª
Ook heel populair: het Family treffen, die elke twee jaar in Isny plaatsvindt
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ªª
Welkom bij de Dethleffs Family!

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 een camping te kunnen laten genieten.
Hiervoor heeft de stichting, voor het 5e jaar caravans
ingericht staan op campings van onze partners. Hoe
goed dit initiatief 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 diegenen die zich hiervoor inzetten redenen genoeg om
onze diensten nog altijd verder uit te willen breiden.
“De mobiele keuken”
Een ander mooi project is “De mobiele keuken”,
kinderen leren hier, met elkaar een gezonde maaltijd
te bereiden met vooral regionale, verse producten.
“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 pal naast
één van onze Dethleffs campers om vervolgens
volgeladen te vertrekken naar kinderen in ziekenhuizen, inrichtingen en instanties. Met als doel om
deze kinderen, 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 Assistenten
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Van de uitvinder

1931: De zweep- en skistok
fabrikant Arist Dethleffs
onwikkelt de “woonauto”
en legt daarmee de basis
voor een succesverhaal.

De geschiedenis van Dethleffs is het verhaal van een
man en zijn idee. Het verhaal van Arist Dethleffs, die
aan het begin van de jaren dertig als echte man van
het gezin de eerste woonauto van Duitsland bouwt
– hij noemt hem gewoon „Woonauto“. Overal waar
het gezin Dethleffs ermee opduikt, wordt hij omringd
door nieuwsgierigen.
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.
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Deze inmiddels over 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 over 85 jaar Dethleffs-Caravaning, ziet u op
www.dethleffs.nl/geschiedenis

1952: Bij Dethleffs begint de
serieproductie van de caravans Tourist en Camper.
1983: De alkoof serie PIRAT
loopt van de band, het eerste
succesmodel van de nog jonge
camperfabrikant in Isny.

1987: De Dethleffs bus
komt op de markt en
raakt de tijdzenuw.

2000: Dethleffs introduceert
de Premium-Class. Een automotief ontwerp en het meerkleurige lakwerk kenmerken
de Integraal.

2017: Met de succesvolle
modellen Alpa, interpreteert Dethleffs een nieuw
thema alkoofmodellen
en bewijst dat er absoluut
potentie is voor deze
prachtige modellen.
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Technische wijzigingen 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 vindt u in de speciale prijslijst.
Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.
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