
 
 

P E R S I N F O R M A T I E  

 

 
  

 
Isny, Juni 2020 

De nieuwe Esprit: Smaakvol reizen op hoog niveau 

Nieuw ontwerp van deze modellenreeks - Integraalcampers met nieuwe dub-

bele bodemtechnologie voor het hele jaar door kamperen - Nog meer comfort 

voor reisliefhebbers - Modern design met een Scandinavisch tintje - 4 verschil-

lende indelingen  

De Esprit heeft modern design altijd gecombineerd met luxe comfort. In het 

nieuwe modeljaar schittert de Esprit met een nieuwe glans door zijn nieuwe 

ontwerp. Zijn basisrecept als camper met maximale kwaliteitsbehoud dankzij de 

Lifetime-Plus technologie blijft natuurlijk behouden. De verpakking en ingrediën-

tenlijst van de Esprit serie, die vooral populair is bij reizigers die veel onderweg 

zijn, is nieuw. Een bijzonder pluspunt: dankzij de nieuwe, 26 cm hoge laadbare 

dubbele bodem biedt hij niet alleen veel opbergruimte, maar heeft hij zelfs zijn 

basisrecept verfijnd als winterbestendige metgezel. De Esprit krijgt zijn indivi-

duele smaak door het moderne interieur in Scandinavische stijl, uitgerust met 

componenten die het camperleven tot een plezier maken. En onder het motto 

“het oog wil ook wat”, de eerste indruk van buiten is optisch een traktatie. Over 

eten gesproken: de volledig uitgeruste keuken van de Esprit is ontwikkeld door 

ervaren hobbykoks die zelfs op vakantie hun geliefden willen verwennen met 

allerlei lekkernijen. Afhankelijk van het model eet je in de comfortabele L-

vormige of lounge-achtige zithoek, die voldoende ruimte biedt voor een meer-

gangendiner met vrienden. Uiteraard is hierbij de juiste sfeer een belangrijk on-

derdeel, de standaard aanwezige “lichtscompositie Light Moments", zorgt niet 

alleen voor, maar bovendien voor sfeer en gezelligheid in de camper. Al met al is 

de nieuwe Esprit een geslaagde creatie die zeker in de smaak zal vallen bij veel 

camperbezitters.  
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Uiterst smaakvolle verpakking  

De nieuwe Esprit neemt de sierlijke, duidelijke en vloeiende lijnen over van het 

“eigen” Dethleffs' design, die vooral tot uiting komt in het aerodynamische front 

en de licht ingetrokken achterkant van de integraal modellen.  

Gebaseerd op een Fiat Ducato AL-KO verlaagd chassis met een stevige, extra 

belastbare en, vooral geschikt voor gebruik tijdens het hele jaar, 266 mm hoge 

dubbele vloer. Hierdoor is een vlakke vloer zonder opstapjes mogelijk, van de 

cabine tot de badkamer. De toepassing van Dethleffs LifetimePlus technologie 

garandeert duurzaamheid met moderne inzichten voor een gezond leefklimaat. 

Zo blijft de Esprit jarenlang een trouwe, stabiele en vooral waardevaste vakan-

tievriend. 

Het toegestane totaalgewicht van alle vier de Esprit-indelingen is 4.250 kg. Dank-

zij de versterkte chassisverlaging kan de garage tot 250 kg worden belast. De 

garage is aan de binnenzijde bekleed met vilt en geschikt voor allerlei omvangrij-

ke bagage. De garagedeuren, standaard links en rechts aanwezig, kunnen een-

voudig met één hand worden geopend. Praktische en mooi gevormde inlegra-

men en de brede, centraal afsluitbare opbouwdeur met raam en tweepuntsver-

grendeling ronden de buitenkant van de vernieuwde Esprit perfect af.  

De standaard 140 pk motor maakt reizen met de Esprit tot een genot en de 

hoogwaardige pilotenstoelen met ergonomische hoogte, kanteling en geïnte-

greerde gordel- en zitkussenverstelling voor een breed scala aan lichaamsvor-

men en -formaten zijn gegarandeerd een echt comfortabele ervaring. Daarnaast 

zijn alle gangbare veiligheidscomponenten zoals ABS, ESP, ASR, Hill Holder en Hill 

Descent Control evenals airbags voor beide reizigers standaard aanwezig. Maar 

ook het Dethleffs navigatie systeem met achteruitrijcamera draagt zijn steentje 

bij. Voor een nog betere rijervaring kunnen optioneel speciale pilotenstoelen 

worden besteld, die zelfs met stoelventilatie en stoelverwarming kunnen wor-

den uitgerust. Deze lucht geveerde stoelen passen zich automatisch aan het li-
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chaamsgewicht aan en beschikken over een progressieve demper  die reageert 

op het patroon van de weg. Dit reduceert trillingen en dat zorgt voor prima zit-

comfort onder alle wegomstandigheden. 

 

Bijzondere ingrediënten in het interieur 

Het interieur van de nieuwe Esprit presenteert zich openlijk en met een frisse, 

Scandinavische bries, die door middel van een geprofileerd houtdecor een na-

tuurlijke uitstraling geeft en daardoor ondanks het moderne design een huiselijk 

comfort uitstraalt. Het Scandinavische design van het meubilair nodigt uit om te 

ontspannen en tot rust te komen, vooral dankzij de ingenieuze combinatie met 

de moderne landhuisstijl. Het knusse gevoel wordt versterkt door de “lichtcom-

positie Light Moments", die door verschillende lichtniveaus een harmonieus ge-

not en een ontspannen sfeer creëert. Vooral de lichtstroken bij de vloer geven 

het interieur een zwevend, licht gevoel. Homogene overgangen en de rechtlij-

nigheid van de meubelconstructie brengen ook duidelijkheid en rust in het inte-

rieur van de camper. 

Er zijn verschillende bekledingsopties mogelijk. Standaard kunt u kiezen tussen 

de modern grijze bekledingskleur Kari of bekleding Nubia, crème gecombineerd 

met beige tinten. Zit u liever op echt leer, dan kunt u tegen meerprijs kiezen 

voor de kleurvariant crème of in een andere kleurstelling. Zo kunt u uw interieur 

een individuele touch geven. Alle stofferingen van Dethleffs zijn zo samengesteld 

dat hun kleur perfect past bij de houtnerf en de bovenkastkleppen in hoogglans 

Greige - een smaakvolle combinatie van grijs en beige.  

De spil van de Esprit is, zoals in elk gezellig huis, de keuken. Deze troef met een 

echt professioneel gasfornuis met 3 stevige branders, heeft een zwart hoogglans 

oppervlak. Het vermogen van het kooktoestel is 1,6 KW. In een handomdraai 

kunnen hier uitgebreide vakantiegerechten worden bereid. Dankzij de afzuigkap 
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inclusief terugslagklep blijft het interieur vrij van geuren, ook van buitenaf ko-

men zo geen ongewenste geuren binnen. Grote opberglades, die standaard cen-

traal kunnen worden vergrendeld, een aan beide zijden te openen koelkast van 

177 liter en een praktische apothekerskast bieden voldoende ruimte voor wat 

voorraad en allerlei kookgerei. Desgewenst is zelfs een oven mogelijk in de Es-

prit, die zijn plaats vindt boven de koelkast. U hoeft dus ook op vakantie niet 

zonder uw zelfgemaakte taarten. 

Ook aan het slaapcomfort werd extra aandacht besteed bij het ontwerp van de 

nieuwe integraal modellen. De tweepersoonsbedden hebben een comfortabele 

breedte van 160 cm en zijn uitschuifbaar tot een lengte van twee meter. De ver-

sies met een eenpersoonsbed zijn verkrijgbaar in twee hoogtes en kunnen een-

voudig worden aangesloten om een groot tweepersoonsbed te vormen. U slaapt 

op 7-zone comfortmatrassen en ergonomisch aangepaste houten lattenbodems. 

Alle Esprit-modellen hebben standaard een elektrisch bedienbaar hefbed.  

Optioneel zijn de modellen ook verkrijgbaar met ALDE warmwaterverwarming,  

hydraulische levelsteunen en een enorme 32” TV. Zelfs een vermalertoilet is op 

aanvraag verkrijgbaar.  

 

De Esprit GT: sportief, onderscheidend en individueel 

Op verzoek kan de nieuwe Esprit ook worden besteld in de Gran Turismo-variant 

Esprit GT. Het Gran Turismo-pakket bevat een verscheidenheid aan speciale uit-

rusting en designelementen die het reizen nog comfortabeler en stijlvoller ma-

ken. U kunt dus kiezen tussen de GT uitvoeringen “wit” en “zwart”. Uitrusting als 

16 inch aluminium velgen, het dashboard met aluminium applicatie, luchtge-

veerde pilotenstoelen en LED dagrijverlichting maken de GT tot een sportieve 

verschijning.  
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Indelingen   

De vernieuwde Esprit is verkrijgbaar in vier verschillende indelingen, allemaal 

7,81 m lang, 233 cm breed en 304 cm hoog. Alle modellen hebben een technisch 

toelaatbaar totaalgewicht van 4.250 kg en kunnen optioneel worden verhoogd 

tot 4.500 kg. U kunt kiezen uit 2 éénpersoonsbed indelingen en 2 indelingen met 

queens bedden, alle 4 verschillend in de indeling van zitgroep. De I 7150-2 EBL 

en de I 7150-2 DBL hebben een lounge-achtige zitgroep waardoor het interieur 

van deze integraal nog groter lijkt. De Esprit I 7150-2 DBM en de I 7150-2 EB 

hebben een L-vormige zitgroep en een extra comfortabele bank, die optioneel 

ook met 5e veiligheidsgordel kan worden uitgerust. 

In alle modellen is de doucheruimte gescheiden van de toilet, deze kan middels 

deuren worden afgesloten zodat er één grote badkamer ontstaat. Afhankelijk 

van de opstelling van het bed bevinden de kledingkasten zich onder de eenper-

soonsbedden of rechts en links van het tweepersoonsbed.  

Indelingen Esprit  
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Over Dethleffs 

“Niet zonder mijn gezin!” besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde toen de 

eerste caravan van Duitsland, die hij toen nog “woonauto” noemde, omdat de 

fabrikant van skistokken en zwepen zijn gezin tijdens lange zakenreizen bij zich 

wilde hebben. Het begrip “vrije tijd” kenden toen slechts enkelingen, gezinsva-

kantie was een privilege en het toerisme stond nog in de kinderschoenen. Met 

de uitvinding van de Dethleffs caravans begon een nieuw tijdperk, vooral voor 

de onderneming, die zich op een bepaald moment volledig aan de productie van 

caravans en later ook van kampeerauto's wijdde. De pioniersgeest van Arist 

Dethleffs is ook tegenwoordig nog in de onderneming merkbaar: in de perma-

nente verdere ontwikkeling van series, in talloze innovaties en natuurlijk cen-

traal in het campingverhaal: het gezin. Van meet af aan is het bedrijf nauw ver-

bonden met de plaats Isny in Allgäu. Door zijn engagement als “vriend van het 

gezin” blijft het merk zich concentreren op zijn kerntaak. In Isny worden naast 

campers en caravans van het merk Dethleffs ook buscampers en Urban Vehicles 

van de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd.  

 

Erwin Hymer Group 

Die Erwin Hymer Group is voor 100% een dochtermaatschappij van Thor Indu-

stries, wereldwijd de leidinggevende fabrikant van recreatievoertuigen met 

meer dan 25.000 medewerkers. De Erwin Hymer Group herbergt fabrikanten 

van kampeerauto´s en caravans, specialisten in accessoires en dienstverleners 

voor verhuur en financiering onder één dak. Tot de Erwin Hymer Group behoren 

de kampeerauto- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, 

LMC, Sunlight en Xplore, de camperverhuurbedrijven McRent en rent easy, de 

chassisspecialist Goldschmitt, de specialist in accessoires Movera en het reispor-

taal Freeontour. 


