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Van harte welkom bij  
de vriend van de familie

U zult technische details, verwijzingen naar originele accessoires en nog 
veel meer informatie vinden als u de volgende symbolen ziet:

“Niet zonder mijn gezin” – dat was de drijfveer voor de oprichter van 
onze firma, Arist Dethleffs om een ‘woonauto’ te bouwen, zodat hij zijn 
gezin tijdens zijn lange zakenreizen mee kon nemen. 

Dit familieidee vormt ons dagelijks werk. Ons doel is om u, als Dethleffs 
vriend, een unieke vakantie ervaring op wielen te geven. Dethleffs  
is hierbij een eerlijke en betrouwbare reispartner – drie keer op rij  
bekroond met de Duitse ‘Fairness-prijs’: in 2017, 2018 en 2019.

in de prijslijst

Video online beschikbaar

www.dethleffs.nl/be

Dit onderdeel is een origineel 
Dethleffs-accessoire

Of altijd actueel via:

De afbeeldingen op de volgende pagina’s kunnen onderdeel zijn van elementen 
uit pakketten en / of opties zijn, waarvoor een meerprijs van toepassing is.

3



K AMPEERAUTO’S

TREND –  
HET MULTITALENT
Niet alleen sportief op de weg, 
maar ook een echte favoriet 
van gezinnen.

GLOBEBUS –  
COMPACT & WENDBAAR
Perfect voor een citytrip, 
smalle straatjes en kronkelige 
bergpassen.

PULSE –  
HALLO SFEER. DAG SLEUR.
Met de tijd meereizen dankzij 
de sfeervolle lichtcompositie 
en veel beladingscapaciteit.

PULSE CLASSIC 90–  
EEN STAPJE VERDER
De gewone Pulse-kenmerken 
gecombineerd met een uitge-
breide ‘ready to go’ uitrusting.

PAGINA 16 PAGINA 38 PAGINA 50 PAGINA 62

De Dethleffs  
kampeerauto-familie

JUST 90 – VOOR BEGINNERS 
EN GEVORDERDEN
Just all you need: alles wat  
u nodig heeft voor ontspannen 
reizen is al aan boord. 

PAGINA 6

JUBILEUMMODELJUBILEUMMODEL
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GLOBETROTTER XXL A –  
365 DAGEN LUXE
De XXL alkoof staat voor een 
luxe-uitrusting en veel privacy.

GLOBELINE –  
COMFORT & VEILIGHEID
Uitstekende rij-eigenschappen 
dankzij moderne rijassistentie-
systemen van Mercedes.

ALPA –  
TIJD VOOR TWEE
Kampeerauto’s voor alleen 
reizende stellen met royaal 
veel plek.

PAGINA 66 PAGINA 84 PAGINA 106

ESPRIT– DE KAMPEERAUTO 
VOOR ALLE SEIZOENEN
De Esprit combineert een 
expressief, modern design met 
comfort van de bovenste klasse.

PAGINA 74 PAGINA 94

K AMPEERAUTO’S MET DUBBELE BODEM VOOR ALLE SEIZOENEN

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 – 
DE POORT NAAR DE LUXE KLASSE
Het uitgebreide jubileumpakket 
‘Edition 90’ laat niets te wensen 
over.

JUBILEUMMODEL

EEN VRIEND VAN DE FAMILIE
Dat maakt Dethleffs een echte 
vriend van de familie.

PAGINA 118

IN GOEDE HANDEN
Uw betrouwbare en eerlijke 
partner– ook na de aanschaf.

PAGINA 123

90 JAAR DETHLEFFS
De pionier en uitvinder 
van een branche viert 
zijn jubileum.

PAGINA 120
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HALFINTEGRA AL
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 ª  Aantrekkelijke ‘Ready to Go’ standaarduitvoe-
ring voor een aantrekkelijke jubileumprijs

 ª  Hefbed voor alle halfintegralen optioneel  
verkrijgbaar

 ª  LED-spots in zitgroep en slaapvertrekken incl. 
touch-functie en USB-aansluiting

 ª Zijwanden, achterzijde en dak in GFK

 ª  70 cm brede opbouwdeur met raam en centrale  
deurvergrendeling

 ª  Nieuwe, dynamisch vormgegeven kap boven de cabine

 ª  Fris en modern design

PLUSPUNTEN

Een betere instap in de wereld van Dethleffs is bijna niet  
denkbaar! De Just 90 biedt alles wat u nodig heeft voor  
een ongecompliceerde kampeerervaring. Stap in, rijd weg  
en beleef het pure kamperen. 

Christian Herrmann • Marketing
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WONEN

Just all you need

Mooi en strak: bovenkastkleppen zonder handgreep met sierstrip, veel licht hout en wit aanrecht 
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Fris, modern en alles aan boord wat u voor zorgeloos reizen nodig heeft. 
Ook een grote koelkast van 142 l is standaard
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Modern en comfortabel: de jubileumstoffering met moderne grijstinten, de LED-spots in zitgroep en slaapkamer met touch-functie zorgen voor een aangename (licht)sfeer  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
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Is er wat lekkers? In de kleine maar fijne keuken is aan alles gedacht • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan



Plaats genoeg voor potten en pannen in de ruime keukenladen  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Lekker aan de slag, luidt het devies. Het 2-pits kooktoestel heeft een  
praktische, neerklapbare afdekking en een elektrische ontsteking

KEUKEN

Gewoonweg heerlijk
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Comfortabel en praktisch: het queensbed is van 3 zijden toegankelijk • T 7052 DBL

Groot ligoppervlak: de comfortabele eenpersoons bedden kunnen ook  
gemakkelijk tot een tweepersoonsbed worden omgebouwd • T 7052 EB

SL APEN

Gewoon goed  
slapen
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Genoeg plaats: sanitairruimte en douchecabine vormen samen een royale badkamer • T 7052 DBL

SANITA IR

Begin  
de dag goed

Licht en modern sanitair met praktische, verschuifbare spiegeldeur 
en veel opbergmogelijkheid • T 7052 EB
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Veelvoud  
in keuze

Bekijk hier de Just 90 in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/just90-360

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.dethleffs.nl/just90 
 of in de prijslijst

Rosario Cherry

Metropolitan
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De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar.

5 slaapplaatsen

T 6812 EB

5 slaapplaatsen

T 7052 DBM

5 slaapplaatsen

T 7052 DBL

5 slaapplaatsen

T 7052 EB

5 slaapplaatsen

T 7052 EBL

5 slaapplaatsen

T 6752 DBL

Wit (Standaard)
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HALFINTEGRA AL EN INTEGRA AL
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 ª  Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

 ª Grote garage, veelal geschikt voor E-Bike

 ª  Hefbed voor alle halfintegralen optioneel 
verkrijgbaar

 ª  Lifetime-Smart opbouwtechnologie

 ª  142-liter koelkast met groot vriesvak

 ª  70 cm brede ingangsdeur met verlaagde instap

 ª  Badkamer in fris en modern design

 ª  Veel laadvermogen, ondanks de 4 persoonstoelating bij 
een totaalgewicht van 3.500 kg

 ª Harmonieuze lichtcompositie ‘Light Moments’ 

PLUSPUNTEN

De perfecte gezinsbegeleider! In de Trend is plaats voor  
het hele gezin en nog meer voor een uitstapje met zijn 
tweeën. Hierin zit alles wat je onderweg nodig hebt.  
En ook met rijbewijs B kom je erg ver.

Julia Kugler • Verkoopmedewerker en outdoorspecialist
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De halfintegraal scoort met zijn uitsteken-
de rij-eigenschappen. De fraai vormgege-
ven kap boven de cabine, standaard voor-
zien van een groot dakraam, onderstreept 
het sportieve en dynamische design. Maar 
de Trend onderscheidt zich zonder meer  
in functionaliteit. Standaard uitgerust met 
chassisverlaging aan de achterzijde,  
ontstaat er een grote garage (115 cm hoog), 
die van beide zijden middels een deur 
toegankelijk is. En zeer comfortabel is de 
70 cm brede ingangsdeur met verlaagde 
instap.

T 6717 EB | Chaleur

Trend  
Halfintegraal
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Beleef ook het grandioze ruimtegevoel 
tegen een vriendelijke prijs – met de Trend 
integraal. Deze zijn uitgerust met alles wat 
deze serie van Dethleffs succesvol maakt 
en natuurlijk met de genen van een 
echte integraal: een fascinerend gevoel 
dankzij de enorme panorama-voorruit, 
de ruimtelijke cabine en dankzij het 
standaard hefbed. Deze biedt uitstekend 
slaapcomfort en is met een afmeting van 
195 x 150 cm ook nog wonderlijk groot. Nog 
niet eerder was de stap naar een integraal 
zo eenvoudig!

I 7057 EB | Virginia eiken | Torcello

Trend  
Integraal

19

TR
EN

D



WONEN

Ontspannen  
is de Trend 

Nieuwe favoriete plaats om te luieren – de comfortabele L-zitgroep • I 7057 EB | Torcello

De Trend voor gezinnen: gewoon een ontspannen kampeervakantie
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Gegarandeerd goede (licht)sfeer in alle ruimtes dankzij de harmonieuze lichtcompositie ‘Light Moments’ • T 7017 EB | Virginia eiken | Chaleur
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In de royale L-zitgroep geniet je op elk moment van de dag

22



KEUKEN

Kookplezier tijdens vakantie

Compleet uitgeruste keuken met veel opbergruimte en ruim plek om de maaltijd te bereiden • T 7057 EBL | La Rocca

Handig: multiflex-railsysteem met flexibele ophangmogelijkheden  
• T 7057 EBL
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SL APEN

Ongestoord slaapplezier in de comfor-
tabele eenpersoonsbedden! Deze zijn 
minstens 1,95 m lang en kunnen ook 
nog worden tot een groot tweeper-
soonsbed • T / I 7057 EBL

 Halfintegraal naar wens met elektrisch hefbed. 
Afhankelijk van het model betekent dit: met 
één druk op de knop, één of twee bedden extra 
beschikbaar (hefbedden bij integraalmodellen 
standaard)

Queensbedden bieden een comfortabele toegang aan 
drie zijden • T / I 7057 DBM | (Alle Queensbed-indelingen 
zijn standaard in hoogte verstelbaar, DBM / DBL)

Gezonde nachtrust
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Veel plek en opbergmogelijkheden, spiegels en daglicht –  
wat wil je nog meer? • T 6757 DBL

Grote badkamer in fris en modern design gecombineerd met functionaliteit • T 6757 DBL | Virginia eiken

Wellness-oase
SANITAIR
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Veelvoud  
in keuze

Bekijk hier de Trend in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/trend-ti-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/trend-ti  
of in de prijslijst

Torcello Chaleur

Virginia eiken
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Wit (Standaard) Titanzilver-Metallic

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar.  
De L-zitgroep is onderdeel van het optionele designpakket.

4 slaapplaatsen

T 6717 EB

3 slaapplaatsen

T 6617 EB

4 slaapplaatsen

T 6757 DBM

3 slaapplaatsen

T 6557 DBM

5 slaapplaatsen

T 7017 EB

5 slaapplaatsen

T 7057 DBM

5 slaapplaatsen

T 7057 DBL

5 slaapplaatsen

T 7057 EB

5 slaapplaatsen

T 7057 EBL

5 slaapplaatsen

T 6757 DBL

4 slaapplaatsen

I 6717 EB

4 slaapplaatsen

I 6617 EB

4 slaapplaatsen

I 6757 DBM

4 slaapplaatsen

I 6557 DBM

4 slaapplaatsen

I 7017 EB

5 slaapplaatsen

I 7057 DBM

4 slaapplaatsen

I 7057 DBL

5 slaapplaatsen

I 7057 EB

4 slaapplaatsen

I 7057 EBL

4 slaapplaatsen

I 6757 DBL
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ALKOOF
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 ª  Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

 ª  Ruim bed in de alkoof (210 x 165 cm)

 ª  142-liter koelkast met groot vriesvak

 ª  70 cm brede ingangsdeur met elektrisch  
bedienbare instap

 ª  Grote garage, veelal geschikt voor E-Bike

 ª  Hoog laadvermogen en desgewenst geschikt voor  
6 personen

 ª  A 7877-2: Absoluut winterbestendig dankzij dubbele 
bodem en veel ruimte

 ª Traploze woonruimte

PLUSPUNTEN

Wij zijn graag sportief onderweg, mijn zoon doet namelijk  
regelmatig mee aan motorcrosswedstrijden. Met de Trend  
alkoof begint het rijplezier voor mij al bij het vertrek.  
Er is voldoende plaats voor het hele gezin om na een  
vermoeiende wedstrijddag lekker te relaxen.

Markus Altenried • Bandleider en motorcross-fanaat
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Voor de grote  
familievakantie

De Trend alkoof is de ideale partner voor iedereen die met veel bagage op pad gaat. 
Huisraad van het hele gezin of sportuitrusting – alles past erin. 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 ruimte voor bagage ontstaat.
 
En het mooiste is – alle gezinsleden mogen mee op pad. Want in combinatie met het 
optionele veiligheidspakket is zelfs een toelating van 6 personen mogelijk. 
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Met z’n allen aan tafel: naast de hele familie is er ook nog plaats voor visite! • A 7877-2 | Torcello
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WONEN & KOKEN

De grote  
familievriend

Trend A 5887 | Virginia eiken | Gresso

Kookplezier voor het hele gezin, in de L-vormige keuken met een royale 
werkruimte en veel opbergruimte • A 7877-2 | Virginia eiken
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Voor fijne vakanties met het hele gezin: grote woonkamer met ruime zitgroep en royale keuken • La Rocca | Rondzitgroep optioneel
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SL APEN

Tijd om te slapen

Ruimte voor gezellige uurtjes en genoeg bewegingsvrijheid: het bed achterin is wel 210 cm lang 
• A 6977 & A 7877-2

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

O sole mio ...

Enorme badkamer, met aparte douche daar direct tegenover • A 7877-2

Vario-bad met draaibare wand: met één draai een afzonderlijke douchecabine of toiletruimte  
• A 5887 & A 6977

35

TR
EN

D



Veelvoud  
in keuze

Bekijk hier de Trend in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/trend-a-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/trend-a  
of in de prijslijst

Virginia eiken

Torcello Gresso La Rocca
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Wit (Standaard) Ruimtewonder A 7877-2: 
groot alkoofmodel met dubbele bodem

6 slaapplaatsen

A 6977

6 slaapplaatsen

A 7877-2

6 slaapplaatsen

A 5887

37

TR
EN

D



HALFINTEGRA AL EN INTEGRA AL

De afbeeldingen op de volgende pagina’s omvatten deels elementen uit het Gran Turismo-uitrustingspakket of andere opties, waarvoor een meerprijs geldt.
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 ª  Veel plaats binnenin ondanks breedte  
van slechts 2,2 m

 ª  Grote L-zitgroep met opgelegde kussens  
in modern design

 ª  Stabiele keukenbladverlenging (behalve T / I 7)

 ª   Exclusief Gran Turismo (GT)-uitrustingspakket  
(optioneel)

 ª Compact en wendbaar

 ª Modern exterieur-design

PLUSPUNTEN

Een korte uitstap naar de bergen, even ontsnappen aan het  
dagelijkse leven – daarvoor is de compacte Globebus ideaal.  
Hij slingert zonder problemen elke pas op, hij is even eenvoudig  
te besturen als een stationwagen en brengt ons naar de  
prachtigste bergmeren en wandelroutes in de Alpen.

Peter Droeszler • Verkoopmedewerker, regelmatig gebeten  
door de wandelbacterie
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Globebus  
Halfintegraal

De aerodynamisch gevormde kap op de 
cabine beperkt het brandstofverbruik en 
heeft standaard een groot, uitzetbaar 
panorama-dakluik, dat naast extra veel 
licht ook voor frisse lucht zorgt. Daarnaast 
kunt u ook heerlijk ontspannen in de grote 
L-vormige zitgroep met brede doorgang 
naar de cabine.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus  
Halfintegraal

Globebus  
Integraal

De koningsklasse in een compact formaat! 
Zijn uiterlijk maakt de Globebus Integraal 
tot een regelrechte blikvanger – actieve
rijeigenschappen, compact en een voor-
treffelijk 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 inge-
bouwd en heeft een breedte van 150 cm. 
Het bed kan heel ver naar beneden zakken. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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WONEN

Een oase van  
rust voor wereldreizigers

Optie voor kleine wereldreizigers: door Isofix-houders worden kinderzitjes 
heel eenvoudig geïnstalleerd

Perfecte plek voor een kleine pauze • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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De garantie op comfort en ruimtegevoel in een huiselijke sfeer • I 7 | Rosario Cherry | Atomic
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Eindelijk tijd voor twee: om te koken, te ontspannen en samen leuke uitjes te plannen • T 6 | Rosario Cherry | Quadro



KEUKEN

Klein maar fijn

Maximaal comfort in een kleine ruimte met grote, praktisch te gebruiken 
schuiflades en kasten • T / I 7 | Atomic

Stabiele werkbladverlenging, die onzichtbaar kan worden opgeborgen en met één hand klaar is voor gebruik • T / I 6
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SL APEN

Pure ontspanning

Het alternatief voor het tweepersoonsbed: 
eenpersoonsbedden, die omgebouwd 
kunnen worden tot een groot bed van 
200  x  155 cm • T / I 6 | Quadro

Het hefbed in de integraal modellen  
is 150 cm breed

In hoogte verstelbaar! Het ruime, van 3 zijden makkelijk 
te bereiken tweepersoonsbed kan, afhankelijk van de 
belading, in hoogte worden aangepast • T / I 7 | Atomic
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SANITA IR

Puur badcomfort

Intelligent sanitair concept met ruim 3-D-badkamer. De glanzende wastafel maakt in zijn donkere 
marmeruitstraling een voorname indruk • T / I 7

De T / I 6 beschikt over een royale douche, een goed toegankelijke wastafel en veel 
opbergruimte • T 6 | Rosario Cherry
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Veelvoud  
in keuze

Bekijk hier de Globebus in 
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/globebus-360

Meer informatie kunt u vinden op de: 
www.dethleffs.nl/globebus  
of in de prijslijst

Het synoniem voor aangenaam reizen!  
Bekijk de Globebus als Gran Tourismo. 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/globebus

Rosario Cherry

Quadro Atomic

48



De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar.

3 slaapplaatsen

T 6

3 slaapplaatsen

T 7

4 slaapplaatsen

I 1

4 slaapplaatsen

I 6

4 slaapplaatsen

I 7

3 slaapplaatsen

T 1

Gran Turismo (GT) wit Gran Turismo (GT) zwartWit (Standaard)
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HALFINTEGRA AL EN INTEGRA AL

De afbeeldingen op de volgende pagina’s omvatten deels elementen uit het Gran Turismo-uitrustingspakket of andere opties, waarvoor een meerprijs geldt.
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 ª  Ruime beladingsmogelijkheid voor 4 personen 
bij een max. toelaatbaar totaalgewicht van 
3.500 kg

 ª  De harmonieuze lichtcompositie Light Moments 
brengt veel sfeer en gezelligheid in de Pulse

 ª  Doorontwikkeld Dethleffs design met nog meer sfeer 
en licht, door duidelijkere vormen en lijnen

 ª  Nieuw: Maxi-Flex-bovenkast met softclose en intuïtieve 
bediening

 ª  Buitengewoon comfort door IsoProtect-comfortvloer

PLUSPUNTEN

Een moderne kampeerauto, waarmee ik bijzonder graag  
onderweg ben. De vlotte overgangen en strakke lijnen in het  
design bevallen me enorm, de afgewerkte details maken hem 
voor mij zo uniek. Dankzij de speciale lichtaccenten ben ik  
binnen altijd in vakantiestemming – weer of geen weer.

Florian Pietrzak • Productmanager kampeerauto’s
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Met de Pulse start een nieuw design- 
tijdperk voor halfintegraal modellen. 
De aerodynamische cabine met nieuwe 
T-motorkap vloeit elegant over naar de 
opbouw, waarvan de harmonieuze lijnen 
worden doorgetrokken naar de nieuw 
vormgegeven achterzijde.
 
Alle halfintegraal modellen zijn optioneel 
met hefbed te verkrijgen. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse  
Halfintegraal
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Reizen in de Pulse integraal is een ware 
belevenis; daarvoor zorgt alleen al de  
grote panorama-voorruit, met een  
grandioos uitzicht en het uitstekend  
isolerende en chique dashboard. Het  
exterieur werd volledig verder ontwikkeld 
en omschrijft een nieuw Dethleffs-design, 
dat er niet alleen mooi uitziet, maar ook 
veel praktische voordelen biedt. 
 
Standaard is het XL-hefbed met elastische 
3D-ondervering, die in de kern instelbaar 
is, en met een hoogwaardige matras uit 
luchtregelend materiaal.

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse  
Integraal
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WONEN

Hallo sfeer.  
Dag sleur. 

Grote en functionele opbergruimtes vind je overal in de Pulse  
• T 7051 EB | Beat

De interactie van de lichtcompositie ‘Light Moments’ zorgt voor een volledig nieuwe ruimtelijke kwaliteit en brengt 
een positieve en gezellige sfeer over. Meer over het thema licht vindt u op pagina 128
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Gezellige lounge-zitgroep in de DBL en EBL varianten. De comfortvloer van IsoProtect creëert een vlakke leefruimte zonder niveauverschillen • I 7051 DBL | Dance
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KEUKEN

Bon appétit

Het eten is klaar. Voor meer werkruimte dekt u gewoon het kooktoestel en de wasbak af

Gastronomische Gourmet keuken met plaats voor al uw keukengerei. Alles kan eenvoudig  
worden opgeborgen in de praktische laden met softclose-technologie • T / I 7051 EB & DBM
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De functionele keuken strekt zich uit tot 
in de open zithoek • I 7051 DBL & EBL
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SL APEN

Relaxtijd

Het in hoogte verstelbare queensbed 
is handig van 3 zijden toegankelijk en 
160 cm breed. Aan beide zijden bevin-
den zich hoge kledingkasten met in  
het midden een nis, makkelijk om uw 
boek op te leggen. Tevens zijn compar-
timenten uitgerust met een 230 V- of 
USB-aansluiting om uw mobiel / laptop 
op te laden • T / I 7051 DBM & DBL

Welkome opbergruimte onder het tweeper-
soonsbed. Deze bedden zijn standaard in hoogte 
verstelbaar bij alle DBM en DBL indelingen  
• T / I 7051 DBM & DBL

De meer dan twee meter lange eenpersoonsbedden zijn aan 
het hoofdeinde met elkaar verbonden en kunnen desgewenst 
worden omgebouwd tot een groot bedoppervlak • T / I 7051 EB
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SANITA IR

Ruimte genoeg

Prefereert u veel ruimte en bewegingsvrijheid in het sanitair? Gevonden!  
Met dan ook nog de aparte douche, heeft u echt niets meer te wensen over!  
• Afb. T / I 7051 DBM
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Veelvoud  
in keuze

Bekijk hier de Pulse in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/pulse-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/pulse  
of in de prijslijst

Het synoniem voor aangenaam reizen! 
Bekijk de Pulse als Gran Tourismo.  
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/pulse

Rosario Anthraciet

Beat Dance
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Wit (Standaard) Gran Turismo (GT) zwartGran Turismo (GT) wit

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar. 

3 slaapplaatsen

T 6651 DBM

3 slaapplaatsen

T 6811 EB

4 slaapplaatsen

T 7051 DBM

4 slaapplaatsen

T 7051 EB

4 slaapplaatsen

T 7051 DBL

4 slaapplaatsen

T 7051 EBL

4 slaapplaatsen

I 6811 EB

4 slaapplaatsen

I 7051 DBM

4 slaapplaatsen

I 7051 DBL

4 slaapplaatsen

I 7051 EB

4 slaapplaatsen

I 7051 EBL

4 slaapplaatsen

I 6651 DBM
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HALFINTEGRA AL
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 ª  Ruime beladingsmogelijkheid voor 4 personen 
bij een max. toelaatbaar totaalgewicht van 
3.500 kg

 ª  De harmonieuze lichtcompositie Light Moments 
brengt sfeer en gezelligheid in de Pulse Classic 90

 ª  Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

 ª  Uitgebreide ‘ready to go’ standaarduitvoering

 ª  Buitengewoon comfort door IsoProtect-comfortvloer

 ª Elegante jubileumstoffering

De grote, lichte en elegante woonkamer met veel bewegings-
ruimte in combinatie met de Light Moments maakt dit voor mij 
de perfecte reisgenoot. 

Sebastian Beller • Productmanager kampeerauto’s,  
wereldreiziger

PLUSPUNTEN
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Open functionaliteit: de grote keuken met een koelkast van 142 l biedt voldoende ruimte om ontspannen te koken 
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

De ‘Light Moments’ lichtcompositie verspreidt niet alleen in de slaapkamer een 
aangename sfeer. Het 160 cm brede tweepersoonsbed is in hoogte verstelbaar  
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

Bekijk hier de Pulse Classic in  
beweging. Scan de code!

WONEN & SL APEN

Voel u goed in een  
elegante en tijdloze sfeer
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Gezelligheid zonder meerprijs: de zitgroep biedt veel ruimte en de sfeerverlichting zorgt ook voor een gezellig loungegevoel • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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HALFINTEGRA AL
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 ª  Eenpersoonsbed-indeling met een lengte onder 
de 7 meter

 ª  Premium chassis en rijcomfort met het Mercedes 
Benz Sprinter chassis

 ª  Uitgebreide rijhulpsystemen aan boord

 ª  Optioneel Style-pakket beschikbaar een zwart metallic 
cabine, verchroomde grille en inlegramen

 ª Grote garage voor omvangrijke vakantiespullen

PLUSPUNTEN

Hier ontmoeten twee traditionele merken uit het Duitse  
Wurtenberg elkaar: Dethleffs en Mercedes. Dankzij talrijke  
assistentiesystemen en het moderne chassis van de  
Globeline begint voor mij de vakantie al bij het vertrek.  
Door de functionele opbouw in het extravagante design  
verloopt de reis erg comfortabel.

Pascal Schmutz • Verkoopmedewerker
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Comfortabele eenpersoonsbedden bij een totale lengte van minder dan 7 m? Is bij de Dethleffs Globeline even  
vanzelfsprekend aan boord als het buitengewone gevoel van ruimte • T 6613 | La Rocca

Topuitrusting: de keuken met 3-pitskooktoestel, optioneel met 
koel-vriescombinatie van 142 liter en oven • T 6613 | La Rocca

WONEN & SL APEN

Het unieke ruimtegevoel  
van de Globeline

6868



Comfortabel, modern, ruim – de favoriete eenpersoonsbed-indeling heeft ondanks zijn compacte afmetingen veel te bieden,  
op verzoek zelfs een optioneel hefbed als extra slaapplek • T 6613 | La Rocca

Bekijk hier de Globeline in 
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/globeline-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/globeline  
of in de prijslijst

Chassis, cabine of assistentiesystemen – de halfintegraal zorgt voor een nieuw begrip van 
reiscomfort. Dankzij de achterwielaandrijving is ook de tractie uitstekend. Dat geldt evenzeer 
voor de efficiënte en krachtige 414 CDI-motor (105 kW / 143 pk). Deze voldoet aan de nieuwste 
Euro-6 D emissienorm en is daardoor zeker geschikt voor de toekomst. Het puntje op de i:  
de vlot schakelende, automatische versnellingsbak 7G-TRONIC-PLUS (verkrijgbaar als optie).
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VIERSEIZOENEN-K AMPEREN
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 ª Uitstekend wooncomfort in elk seizoen

 ª  Dankzij de dubbelebodem-technologie absoluut 
winterbestendig, ook bij ijzige kou

 ª  Extra, goed bruikbare opbergruimte in de  
dubbele bodem

 ª Royale ruimte

 ª Voortreffelijke uitrusting

 ª  Maximale levensduur door de Lifetime-Plus opbouwtechnologie

PLUSPUNTEN
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Een geheel eigen categorie vormen de 
echte winterspecialisten in het Dethleffs 
modelprogramma: de voertuigen met 
dubbele bodem. Deze hebben een soort 
‘verwarmde kelder’, waarin de gehele 
waterinstallatie en belangrijke apparatuur 
aan boord vorstvrij wordt opgeslagen.  
Een positief neveneffect: de vloer in de  
woonkamer wordt op een aangename 
temperatuur gebracht, wat de knusse 
sfeer bevordert, zelfs bij vorst. Daarnaast 
biedt de dubbele bodem ook een extra, 
goed bruikbare opbergruimte voor  
omvangrijke bagage en sportuitrusting 
zoals ski’s.

VOERTU IGEN MET DUBBELE BODEM

Dubbelebodem-technologie  
voor kampeerpret in de winter

Echt genieten van winterkamperen!  
Tips en trucs voor nog meer winterpret 
tijdens het winterkamperen vindt u onder:  
www.dethleffs.nl/onze-meerwaarde/
winterspecialist

Winterkamperen is steeds meer in trek. 
Om ook bij koud weer goed te kunnen 
genieten van de mobiele ervaring, hebben 
we een paar aandachtspunten onder de 
link hieronder samengevat. Heel belang-
rijk daarbij: de juiste voertuigtechniek. 
Dethleffs heeft een jarenlange expertise 
en overtuigt met innovatieve oplossingen, 
zoals de Dethleffs wintercomfortpakket-
ten, die ook gebruikt kunnen worden om 
klassieke kampeerauto’s winterbestendig 
te maken. 

Op de volgende pagina’s stellen wij u onze 
winterspecialisten met dubbelebodem- 
techniek voor: Alpa, Esprit, Globetrotter 
XL I Edition 90 en Globetrotter XXL A.

Hoe verschillend hun voertuigconcepten 
ook zijn, ze hebben allemaal één ding 
gemeen: perfecte winterbestendigheid in 
combinatie met de meest royale ruimte 
en de hoogste eisen aan kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Alle voertuigen zijn 
gebaseerd op de Lifetime-Plus technologie 
met een rotvrije opbouw– dit garandeert 
een maximale waardevastheid.
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PLUSPUNTEN

De Esprit laat op het gebied van comfort en klasse niets  
te wensen over. Voor mij de mooiste vorm van reizen op  
vier wielen, zonder dat ik iets moet opgeven.

Robert Bielesch • Bedrijfscommunicatie en winterfanaat

 ª  Comfortabel interieur in Scandic Look met 
feelgood-karakter

 ª  Absolute winterbestendigheid door de functionele 
bodem en vorstvrije installatie

 ª   Standaard ergonomische SKA-pilotenstoel  
(optioneel met luchtgeveerde stoelen)

 ª  Volledig ingerichte professionele keuken voor  
fijnproevers met hoogwaardig fornuis en grote aan 
beide zijden te openen koel-vriescombinatie (optie)

 ª  Grote, beklede garage
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WONEN

Heerlijk ontspannen

Nuttige lades bieden extra opbergmogelijkheden

Altijd een behaaglijk gevoel, ongeacht het seizoen, dankzij de verwarmde multifunctionele dubbele bodem

76



Gezellige sfeer door de lichtcompositie ‘Light Moments’. De grote en bijzonder comfortabele L-zitgroep nodigt uit tot gezellige avondjes • Rubino (echt leder, optie)
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Opbergruimte in overvloed: ruime schuiflades die bij het wegrijden automatisch vergrendelen. De afzuigkap zorgt dat kookluchtjes keurig worden afgevoerd
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KEUKEN

Smulparadijs

Praktisch en mooi: verlichte keuken-achterwand met spatscherm opzij  
en praktisch kruidenrek

Zo wordt koken leuk: royaal uitgeruste keuken met vele slimmigheidjes
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SL APEN

Heerlijk ontspannen

Makkelijker kan het niet. Het Kingsize-bed is van drie kanten toegankelijk en zo laag ingericht,  
dat het in- en uitstappen uiterst simpel is. Links en rechts zijn hoge kledingkasten gesitueerd  
• 7150-2 DBM

Slaapcomfort op z’n best in de hefbedden van de integraalmodellen met een 
afmeting van 200 x 150 cm en standaard elektrisch bedienbaar
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SANITA IR

Mobiele luxe-oase

Hoogwaardige materialen en afwerking geven ook de badkamer een zweem van luxe

Grote douchecabine in modern design en sfeerverlichting voor een absolute 
feelgood-sfeer
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Veelvoud  
in keuze

Kari Nubia Rubino (echt leder, optie)

Noce Nagano

Bekijk hier de Esprit in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/esprit-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/esprit of in de 
prijslijst
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De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar. 

4 slaapplaatsen4 slaapplaatsen 4 slaapplaatsen4 slaapplaatsen

Gran Turismo (GT) witWit (Standaard) Gran Turismo (GT) zwart

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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INTEGRA AL EN ALKOOF
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 ª  Enorme panorama-rondzitgroep met veel 
plaats om te eten en lekker te loungen.

 ª   Geweldig comfortabel eenpersoonsbed met 
gemakkelijke toegang

 ª   De grote, ruime dubbele bodem is optioneel ook 
vanuit de achterzijde in te laden (achterkleppen 
met éénhandsbediening)

 ª  Winterbestendig: verwarmde dubbele bodem met 
vorstvrije waterinstallatie

 ª Warmwaterverwarming standaard

 ª Grote badkamer- en aankleedruimte

Ik ben zo enthousiast over de Alpa omdat hij een fantastisch gevoel 
van ruimte en een ongelooflijke bewegingsvrijheid biedt met een 
relatief hanteerbare totale lengte. Als je overweg kunt met de  
eenpersoonsbedden in de alkoof, dan is de Alpa een voertuig dat zich 
op het gebied van wooncomfort zelfs kan meten met grote cruise-
schepen. Echt sensationeel is de grote rondzitgroep achterin.

Helge Vester • Marketing

PLUSPUNTEN
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Relaxen tijdens het tv kijken, samen een glas wijn drinken of vrienden uitnodigen voor het diner? De enorme  
panoramische rondzitgroep wordt het middelpunt van gezellige uurtjes • A 7820-2 | Virginia eiken | Skylight (optie) 

Ontspannen, genieten en u goed voelen. Alles aan boord voor een  
geslaagde vakantiedag

WONEN

Het meest comfortabele  
appartement op wielen

86



Zelfs de kleinste Alpa schittert met een enorme zitruimte en veel ruimte en bewegingsvrijheid • A 6820-2 | Virginia eiken | WelshWhite | Goa
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Dit is topklasse: exclusieve GourmetPlus-keuken met grote lades en XXL koel-vriescombinatie • A 7820-2 | Virginia eiken | Amaro



KEUKEN

Mobiele sterrenkeuken

Een nieuw type verlichtingssysteem dat indirect de wand- en vloerelementen 
verlicht, creëert een gezellige sfeer • A 7820-2 | Virginia eiken | Amaro (optie)

Puur vakantiegevoel: zelfs tijdens het koken heeft u een uniek uitzicht dankzij de grote panorama-ramen
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SL APEN

Droomcomfort

Ook in het ruime slaapgedeelte kunt u ontspannen en tot rust komen • I 7820-2

Het alkoofbed is via een stabiele opklapbare instap veilig bereikbaar. Net als het 
volwaardige eenpersoons-hefbed van de integraal • A 7820-2 | Virginia eiken | Amaro
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SANITA IR

Een frisse start  
van de dag

Uw eigen wellnessruimte met veel daglicht en comfort • A 7820-2 & A 9820-2
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Veelvoud  
in keuze

Amaro Goa Skylight (echt leder, optioneel)

Bekijk hier de Alpa in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/alpa-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/alpa of in de 
prijslijst

Virginia eiken Master Gloss Alaska White (optioneel)
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De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar. 

4 slaapplaatsen

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 slaapplaatsen

Grand Alpa A 7820-2

4 slaapplaatsen

Grand Alpa I 7820-2

4 slaapplaatsen

Alpa A 6820-2

Wit (standaard) | ook als A 6820-2 verkrijgbaar Titaanzilver-Metallic A:  Titaanzilver-Metallic | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)

93

A
LP

A



INTEGRA AL

94



Prima, hoogwaardige afwerking en een zweem van luxe maken 
voor mij het verschil in de Globetrotter XLI. Deze omvat al onze 
kennis over het voertuig en pronkt met nobele details om te 
beantwoorden aan de hoogste eisen. Ik ben altijd weer onder  
de indruk en trots als een XLI bij ons van de band rolt.

Michael Kresser • Bandleider band 3

 ª Premium breedspoor-verlaagd chassis

 ª  Ergonomische SKA-luchtgeveerde stoelen

 ª  Grote zitgroep met panorama-raam aan de 
zijkant

 ª  Extra brede opbouwdeur (70 cm) met elektrische 
trekhulp en 2-punts- vergrendeling

 ª  Standaard warmwaterverwarming incl. warmte-
wisselaar om de motor voor te verwarmen

 ª  Uitgebreid editie-uitrustingspakket met speciale 
‘Editie 90’ lederen stoffering

 ª  Beperkte oplage van 90 voertuigen

PLUSPUNTEN
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De Globetrotter XL I weet als geen ander luxe voertuig ruim wonen te combineren 
met designeisen en dynamiek. De sportieve designtaal wordt omgezet in een  
echte rijervaring door een Premium breedspoor-verlaagd chassis. En daarom reist  
u met de XL I zoals hij eruitziet: sportief, dynamisch en altijd absoluut veilig.  
Vooral op kronkelende landwegen zult u enthousiast zijn over de spoorstabiliteit. 

Speciaal voor de 90e verjaardag worden van de exclusieve Globetrotter XL ‘Editie 90’ 
slechts 90 voertuigen gebouwd. Het uitgebreide uitrustingspakket, het stijlvolle 
interieurdesign met exclusieve ‘Editie 90’ lederen stoffering en het chique exterieur-
design voor deze editie zullen u inspireren.

Luxe in de  
jubileumuitvoering
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Geniet van het uitzicht door het enorme panoramische zijraam! Hier ziet u de optionele variant van de bovenkasten in de cabine in plaats van het hefbed. Naast extra opbergruimte bevat deze variant 
een ‘skyroof’ met twee grote panoramische dakluiken die zijn ingebed in een elegant baldakijn • Almera essen White | Edition 90 lederstoffering Neapolitan
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Dit is topklasse: royale ruimte, niet alleen in de zitgroep. Deze luxe van ruimte en comfort strekt zich uit tot de  
eenpersoonsbedden achterin

Exclusieve toegang met veel hoogwaardige details  
(onder andere verlichte ingangsgreep en prachtig barvak)

WONEN

De som van  
perfecte details
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Premium sfeer ook in het interieur met een doordacht lichtconcept en sfeervolle, indirecte verlichting. Het grote dakraam in de woonruimte zorgt voor extra licht en de krachtige airconditioning zorgt voor 
aangenaam koele lucht. De exclusieve ‘Editie 90’ lederen stoffering biedt luxueus zitcomfort • Almeria essen White | Editie 90 lederen stoffering Neapolitan
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Hier is koken pas echt leuk! De GourmetPlus-keuken biedt alles wat uw fijnproeverhart begeert. Veel ruimte voor de bereiding, maximale bewegingsvrijheid en nog meer opbergruimte en  
onderweg automatische vergrendeling van de lade´s



Diverse organisatorische handigheidjes zoals haken of planken kunnen in het  
Multiflex-railsysteem worden gehaakt

Grote koel-vriescombinatie van 190 l met oven en grill

KEUKEN

GourmetPlus-keuken
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Comfortabeler kan bijna niet.  
Het Queensbed is van 3 kanten 
toegankelijk. Links en rechts 
bieden u 2 grote kledingkasten 
extra opbergruimte

 Elektrisch verstelbaar hefbed met afmeting  
200 x 150 cm en hoogwaardige matras

De twee meter lange eenpersoonsbedden zijn met één 
trede gemakkelijk te bereiken en kunnen worden  
omgebouwd tot een enorm bedoppervlak

SL APEN

Ruim baan voor mooie dromen
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Veel ruimte en bovendien een afscheiding van de woonkamer en het slaapgedeelte–  
met een grote spiegel

Wastafel met veel opbergruimte

SANITA IR

Wellness op reis
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Veelvoud  
in keuze

Neapolitan (echt leder)

Almeria essen White

Bekijk hier de XL I in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/xli-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/xli of in de prijslijst
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Wit (Standaard)

4 slaapplaatsen

I 7850-2 EB

4 slaapplaatsen

I 7850-2 DBM
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PLUSPUNTEN

 ª Moderne 3,0 l Euro-6 D motor (132 kW / 
180 pk) en IVECO-chassis met achterwiel-
aandrijving en dubbele wielen

 ª  Verwarmbare cabinestoelen en in hoogte 
verstelbaar stuurkantelsysteem

 ª  Vorstbestendige, verwarmde dubbelde bodem. 
De stralingswarmte dient tegelijkertijd als 
vloerverwarming

 ª Warmwaterverwarming incl. warmtewisselaar voor 
de voorverwarming van de motor

 ª  Duurzame Lifetime-Plus technologie met 45 mm dikke 
opbouwconstructie

 ª  Kampioen zelfvoorziening met grote 150Ah-accu en  
watervoorraad 230 liter

Als u XXL wilt reizen, zal het u aan niets ontbreken in Globetrotter 
XXL A. Met de moderne, verwarmde en vorstbestendige dubbele 
bodem en de sterke XPS-isolatie hebben we hem ook perfect  
uitgerust voor wat betreft de winterbestendigheid. En de hoog-
waardige inrichting met een grote mate aan privacy kan ook  
gerust als luxueus worden bestempeld.

Uwe Duhacsek • Afdelingshoofd kampeerauto’s
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De grote  
luxe

De Globetrotter XXL A onderstreept het speciale karakter van de Dethleffs bovenklasse 
door zijn zelfverzekerde uitstraling, waarmee hij evenzeer indruk maakt als met zijn 
enorme omvang en unieke design.

Maar ook zijn innerlijke waarden voldoen aan de hoogste normen: absolute winter-
bestendigheid dankzij een moderne dubbele bodemconstructie en sterke XPS-isolatie, 
evenals een standaarduitrusting die gerust als luxueus kan worden omschreven.
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De uitnodigende zitgroep en de zitbank in de lengterichting kunnen worden gecombineerd tot een grote rondzitgroep (optie). Ideaal om even de benen hoog te leggen of om te genieten van  
gezellige avondjes. Voor entertainmentliefhebbers kan een 32-inch tv naar beneden worden getrokken (optie) • A 9050-2 | Almeria essen Gloss | Meran
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De cabine kan worden gescheiden van het woongedeelte met een stevige houten schuifdeur. Ideaal om kou en 
warmte buiten te houden– en ongenode gasten, want hij kan ook op slot worden gedaan

Als u nog meer slaapruimte nodig heeft, kan de zitgroep snel worden 
omgebouwd tot een tweepersoonsbed

WONEN

Luxe in  
visionair design
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Hier past iedereen aan tafel! Als de doorgang naar de cabine gesloten is, zorgt een extra bekledingselement voor een royale rondzitgroep • A 9000-2 | Almeria essen White | Platinum
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Grote kampeerauto, groot kookplezier! Zoveel ruimte en bewegingsvrijheid biedt de Dethleffs bovenklasse– en dit in een exclusief ontwerp



KEUKEN

De sterrenkeuken

Verschillende praktische elementen zoals haken of planken kunnen in het 
railsysteem worden gehaakt

Massief gasfornuis met krachtige branders en glas-gecoat stalen oppervlak
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SL APEN

Ruim baan  
voor zoete dromen

Tweepersoonsbed voor ontspannende nachten en gezellige uurtjes met z’n tweeën  
• A 9050-2 | Almeria essen Gloss

De eenpersoonsbedden kunnen tot een enorm bedoppervlak worden omgebouwd 
• A 9000-2
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SANITA IR

Welzijn-oase

Royale badkamer met veel ruimte • A 9050-2

Grote douchecabine met plexiglas deuren, regendouche en optionele  
sfeerverlichting • A 9050-2 
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Veelvoud  
in keuze

Bozen Platinum Echt leder Meran (optie)

Almeria essen White Almeria essen Gloss

Bekijk hier de XXL A in  
beweging. Scan de code!

Bekijk hier de indelingen in 360°! 
Scan de code of kijk op  
www.dethleffs.nl/xxla-360

Meer informatie kunt u vinden op 
www.dethleffs.nl/xxla of in de 
prijslijst
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Wit (Standaard) Wit / Titaanzilver-Metallic

De aangegeven slaapplaatsen zijn maximaal en soms alleen in combinatie met optionele extra’s beschikbaar. 

6 slaapplaatsen6 slaapplaatsen

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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VRIENDSCHAP  
& FAMILIE
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Geen woorden,  
maar daden

VRIENDSCHAP & FAMIL IE

Goede vrienden helpen ook in nood.  
Kampeerders helpen elkaar waar het  
mogelijk is. Daarom ondersteunen wij 
projecten die ten goede komen aan  
gezinnen in nood. Bijv. door even te  
ontsnappen aan de dagelijkse zorgen, 
waarbij de gezinnen kunnen genieten  
van een gratis kampeervakantie.

Elke donatie aan onze projecten voor  
gezinnen in nood is van harte welkom. 

Eindelijk vakantie: wij  

bezorgen gezinnen in nood  

een kampeervakantie

De kerstman bezoekt elk jaar kindertehuizen ...

... en kinderafdelingen in  
ziekenhuizen en tovert lichtjes  in kinderogen

Dethleffs Family Stichting
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
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VRIENDSCHAP & FAMIL IE

“Niet zonder mijn familie”
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Arist Dethleffs, de uitvinder van de  
caravan, was een echt familiemens.  
Waarheen zijn zakenreis ook ging, altijd 
wilde hij zijn familie om zich heen hebben. 
Zo bedacht hij, zonder lang nadenken, 
de ‘woonauto’ waarin zij samen konden 
reizen. Aangepast aan de wensen van zijn 
gezin. De caravan functioneerde zelfs als 
kleine studio voor zijn vrouw Fridel.

Inmiddels hebben we met zijn baanbre-
kende ideeën 90 jaar ervaring. En nog 
steeds met één ding voor ogen: families 
en hun uiteenlopende wensen. Een  
alleenreizend stel, een jong gezin of avon-
turiers: bij onze 59 verschillende indelin-
gen vindt ook u het model dat bij u past.

Dat Arist Dethleffs 90 jaar geleden 
het caravaning uitvond, vieren wij 
met veel acties: www.dethleffs.nl
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Familie en  
kindvriendelijk

VRIENDSCHAP & FAMIL IE

Hefbed: optioneel mogelijk in de meeste half- en  
integraalmodellen

Veilig voor kinderen: Isofix-houder voor kinderstoelen 
verkrijgbaar in bijna alle kampeerauto’s

Alle geregistreerde zitplaatsen in de rijrichting zijn  
voorzien van een 3-punts veiligheidsgordel en hoofdsteun, 
zoals bekend uit de automobielindustrie

Teveel bagage bestaat bijna niet, door de volumineuze  
garage die simpelweg als ruimtewonder fungeert

Gezellig en comfortabel extra bed mogelijk door de zitgroep 
om te bouwen

Als (kinder)vriend van de familie heeft Dethleffs veel slimme functies bedacht die  
speciaal voor uw camper zijn ontworpen en geïntegreerd zijn in de camper. 
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BETROUWBAARHEID, 
COMFORT & SERVICE
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BETROUWBA ARHEID & COMFORT

Onzichtbaar voor u, maar duidelijk merkbaar: de slim geïnstalleerde warmwaterverwarming. De dubbele bodem zorgt voor een vorstvrije ruimte voor de voertuigtechniek en uw vakantiebagage

Gezond  
klimaat

124



Het AirPlus systeem verhindert condensvorming achter de bovenkasten

Veilig geïsoleerde wanden, een hoog ademend  
vermogen van de materialen en een ventilatieconcept 
met het AirPlus-systeem zorgen voor een aange-
naam binnenklimaat. Daarnaast kiezen wij voor een 
doordacht ontwerp en innovatieve technologie.

De hoge dubbele bodems in de Dethleffs boven-
klassemodellen zijn over de gehele breedte van het 
voertuig gedeeltelijk belastbaar en zijn zowel van 
binnen als van buitenaf goed bereikbaar. Daarnaast 
wordt deze voertuigkelder gebruikt voor de vorst-
vrije opslag van de voertuigtechniek en watertanks. 
De stralingswarmte verwarmt tegelijkertijd de vloer.
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Met alle comfort
BETROUWBA ARHEID & COMFORT

Op internet hebben we veel meer 
info over het Dethleffs Slaap-Zacht 
systeem. Kijk eens op:  
www.dethleffs.nl/slaapzacht

Pas na een gezonde en ontspannen nachtrust geniet u écht van de vakantie

Dethleffs rust alle kampeerauto’s uit met 7-zone matrassen van klimaatregulerend 
materiaal. Dit in Zwitserland ontwikkelde, innovatieve hightech materiaal wordt 
beschouwd als mijlpaal in de schuimstoftechnologie met unieke voordelen.  
In combinatie met onze ergonomische lattenbodems garanderen wij een  
uitstekend ligcomfort – de hele nacht – het hele jaar!
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Urenlang geconcentreerd rijden belast de rug. Des te belangrijker is een ergonomisch  
gevormde stoel, die het lichaam op de best mogelijke wijze ondersteunt. Dethleffs  
gebruikt daarom standaard bij de halfintegraal en alkoof series, voor bestuurder en  
bijrijder de FIAT Captain Chair pilotenstoelen met uitstekende ergonomische  
producteigenschappen.

In de T en A modellen plaatst Dethleffs pilotenstoelen, met een uitstekend zitcomfort  
(optioneel bij Trend). De stoelen zijn uitgevoerd in dezelfde bekleding als het interieur

In de integraalmodellen zitten pilotenstoelen, met een geïntegreerde 3-punts-veiligheidsgordel, 
die een optimale geleiding van de gordel en een maximale bewegingsvrijheid garandeert
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BETROUWBA ARHEID & COMFORT

Meer informatie over onze 
harmonieuze lichtcomposities 
vindt u hier!

Met de harmonieuze ‘Light Moments’ lichtcom-
positie krijgt u meteen hernieuwde energie
Naast een aantal functionele eigenschappen beïn-
vloedt licht onze stemming en zelfs onze gezond-
heid. Samen met lichtexpert Gabriele Allendorf 
hebben we de positieve aantrekkingskracht van 
dag- en kunstlicht voor het eerst in een kam-
peerauto gestalte kunnen geven, en van daaruit 
hebben we de ‘Light Moments’ gecreëerd. 
 
In de Trend (T en I), Pulse, Pulse Classic 90 en 
Esprit series kunnen de ‘Light Moments’ met de 
lichtpakketten volledig worden ervaren. 

De interactie van individuele lichtniveaus  
creëert een volledig nieuwe woonkwaliteit.

Gabriele Allendorf • Lichtexpert

Harmonie met  
een druk  
op de knop
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Het ‘Light Moments’ lichtontwerp is veel meer dan alleen maar licht in een  
voertuig. Op 4 individueel regelbare niveaus worden functie en oriëntatie,  
maar ook een nieuw niveau van sfeer en welzijn geboden. Een comfortabele 
sfeer die helpt om de balans te vinden
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Het nieuwe ESP  
(elektronisch stabiliteitsprogramma) 
‘Setup for Camping Cars’
ESP is een van de meest geavanceerde 
elektronische systemen voor de  
stabiliteitscontrole van het voertuig. Het 
bewaakt constant het rijden (richting en 
beweging van de wielen) en remt indien 
nodig de afzonderlijke wielen of beperkt 
de snelheid door het vermogen te  
verminderen. ESP ‘Setup for Camping Cars’ 
werd speciaal ontwikkeld voor kampeer-
auto’s. Het systeem houdt rekening met 
de speciale omstandigheden van een 
kampeerauto, aangezien de afmetingen 
en zwaartepunten afwijken van andere 
transportvoertuigen. 

ABS (Antiblokkeersysteem)
Merkt wanneer het geremde wiel blok-
keert en vermindert de remkracht, zodat 
het wiel verder draait en de grip op de 
bodem behouden blijft.

MSR (motorkoppelregeling)
De MSR voorkomt het verlies van grip op 
de bodem bij schokkend schakelen. 

HBA (hydraulische remassistent)
De HBA helpt bij krachtig remmen.

HHC (Hill Holder Control – wegrijassistent)
De Hill Holder houdt het voertuig tegen bij 
het starten op hellingen. 

Hill Descent Control 
Hill Descent Control helpt bergaf de  
gewenste snelheid aan te houden, zonder 
continu te moeten remmen.Zo kan de 
bestuurder zich volledig concentreren op 
de weg.

Standaard bij  
de vriend van de familie

BETROUWBA ARHEID & COMFORT

Veilig onderweg dankzij speciaal voor kampeerauto’s ontwikkeld stabiliteitsprogramma
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Assistentiepakket voor halfintegralen en 
alkoven (optie):
Regensensor
De regensensor herkent vocht en stelt de 
ruitenwissers zelf op de juiste frequentie in.

Spoorassistent
De spoorassistent kan m.b.v. een camera
op de voorruit de rijstrook voor het voertuig  
herkennen en waarschuwt de bestuurder 
als deze onbewust de rijstrook verlaat.

Actieve remassistent
Dit is een remsysteem in nood, dat ont-
wikkeld werd om ongevallen te voorkomen 
of minstens de schade te beperken. Het 
registreert hindernissen voor het voertuig 
en waarschuwt de bestuurder en start zelf 
een remmanoeuvre.

 

Lichtassistent
De rijlichtassistent herkent de lichtomstan-
digheden en schakelt indien nodig zelf het 
dimlicht aan of uit. Bovendien herkent het 
voertuig een voor u of in tegenovergestel-
de richting rijdend voertuig en schakelt 
het automatisch over van groot licht naar 
dimlicht.

Herkenning van verkeersborden
De herkenning van verkeersborden maakt 
gebruik van de aanwezige camera in de 
voorruit om verkeersborden te lezen en op 
het display weer te geven.

Veiligheid voor alles!
BETROUWBA ARHEID & COMFORT

Dankzij de uitgebreide assistentiesystemen hoeft rijplezier niet achterwege te blijven
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Rondom veilig!
BETROUWBA ARHEID & COMFORT

 Al meer dan 23 jaar vindt met regelmaat de Dethleffs rijvaardigheidstraining plaats, voor de beginnende 
maar ook de meer ervaren kampeerder

Iedereen in de gordels. Met veiligheidshaak en een behaaglijke slaapplek  
is ook uw hond veilig en volgens de verkeersregels onderweg. 
www.dethleffs.de/4-Pfoten
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In een Dethleffs kunt u met een veilig  
gevoel aan uw vakantie beginnen. Veel 
uitrustingscomponenten, maar ook  
speciale technische finesses, maken een 
Dethleffs veiliger – dat begint al bij het ESP, 
dat bij Dethleffs standaard aanwezig is. 

 Standaard veiligheid: het onder omstandigheden levensreddende ‘Setup for Camping Cars’ is standaard bij de kampeerauto’s van Dethleffs!
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Een bezoekje méér dan waard!

im Allgäu

Dethleffs van  
dichtbij ervaren

BETROUWBA ARHEID

In het wonderschone Allgäu kunt u kennismaken met de ‘wieg’ van uw mobiele huis.  
Vakmanschap is hier een traditie, dus het is niet verwonderlijk dat Isny de bakermat van  
de caravan is. Al 90 jaar leggen wij de nadruk op betrouwbaarheid. Hoogwaardige onder-
delen en constante kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u altijd kunt vertrouwen op uw  
‘Made in the Allgäu’ voertuig. 

Gemotiveerde medewerkers, hoogwaardige materialen en constante  
kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk plezier beleeft 
aan uw voertuig

Dethleffs is een van de grootste productielocaties voor recreatieve voertuigen in Europa
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Deskundig advies, bij de Dethleffs dealer bij u in de buurt Kom gewoon eens langs!

De ‘Fairness-prijs’, die we voor de derde 
keer op rij hebben ontvangen, en vele 
andere onderscheidingen van klanten 
vervullen ons met trots. En deze bewij-
zen: bij Dethleffs voelen klanten zich 
ook na de aanschaf in goede handen. 

En hiervoor zeggen wij u: dank u wel!
Maar wat bedoelen we met ‘fairness’? 
Dat u altijd kunt vertrouwen op ons en op 
onze zakenpartners. Bij zo’n 330 verkoop- 
en servicepartners van Dethleffs. En als 
u onderdelen nodig heeft, worden deze 
binnen drie dagen geleverd. Zodat u weer 
snel op pad kunt voor uw volgende reis!

Driemaal 
bekroonde  
betrouwbaarheid

SERVICE
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Dat past perfect!  
Originele  
Dethleffs-accessoires

SERVICE

Dethleffs Bike Carrier: uw fiets staat veilig in de garage. De slimme, lichtgewicht Dethleffs Bike 
Carrier vervoert uw fietsen bijzonder veilig en ruimtebesparend naar uw vakantiebestemming

Uitstekend comfort en veiligheid zijn de ingrediënten om u in uw mobiele 
thuis goed te voelen. Wij bieden u daarom originele accessoires voor uw  
voertuig, die perfect passen en een prima aanvulling zijn: van schattige  
elementen via beschermende toebehoren tot de volmaakte organisatie van 
uw kampeerauto.

Van de isolatie van het dashboard tot sierstrips, wij maken uw kampeer-
beleving uniek en comfortabel. U kunt uw passende onderdelen eenvoudig  
bij uw dealer bestellen en indien nodig achteraf laten monteren. Sommige 
artikelen kunnen ook online worden besteld en direct bij u thuis worden  
geleverd. Op www.dethleffs-original-zubehoer.com vindt u ook onze  
online shop met spannende aanbiedingen en promoties.
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Gordijn weg: de nieuwe Lifestyle collectie van Dethleffs
Life meets style: de nieuwe Dethleffs collectie van modieuze hoodies, jassen en 
petten laat kampeerdersharten sneller kloppen. Hoogwaardige materialen en 
chique snitten zorgen voor een aangenaam draagcomfort. Deze chique collectie 
wordt gecompleteerd door de Kids-Club producten om ook kinderogen te laten 
stralen! Alle kledingstukken zijn geborduurd met het Dethleffs logo– exclusief 
voor onze Dethleffs familie! 

Wat u voorts nog op vakantie nodig heeft, is dankzij de originele Dethleffs- 
accessoires op maat verkrijgbaar voor uw voertuig. Neem een kijkje in de 
catalogus bij uw dealer of online op www.dethleffs-original-zubehoer.com 
of bestel afzonderlijke artikelen rechtstreeks in onze nieuwe online shop op 
www.shop.dethleffs.de

Het maakt niet uit of het ’s avonds plotseling koel wordt of dat de dag warmer is 
dan verwacht– met de Dethleffs Lifestyle Collection bent u perfect uitgerust
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Online  
vakantiestemming  
tanken

SERVICE

Wilt u nog meer zien? Onze nieuwste modellen met  
360 graden opnamen en de praktische voertuigcon-
figurator zijn ook 24 uur per dag online te vinden op 
www.dethleffs.nl. 

Of ga op een virtuele reis met Dethleffs– volg ons op 
Instagram, Youtube en Vimeo. Prachtige vakantie- 
impressies en spannende reisavonturen zijn daar te  
vinden. Bezoek ons ook op Facebook. Hier vindt u het 
laatste nieuws over de Dethleffs familie en natuurlijk  
ook spannende wedstrijden. 
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Hartelijk dank voor de ondersteuning bij de decoratie van onze kampeerauto’s:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH
 
Fotografie: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze catalogus  
bevatten deels decoratie-elementen die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve 
designs respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meerprijs van toepassing is. Meer technische 
gegevens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. 
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