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Isny, juli 2021 

De Trend 90: vakantieklaar jubileummodel voor een jubileumprijs 

In 2021 viert Dethleffs zijn 90-jarig bestaan. Hoe kan een dergelijk jubileum 
beter gevierd worden dan met een jubileumeditie van de meest populaire serie 
kampeerauto's in het Dethleffs-programma: de Trend 90. De Trend 90 is 
voorzien van een krachtige motor van 165 pk en een uitstekende, complete 
uitrusting, zodat alles aanwezig is om meteen op reis te gaan. De Trend 90 is als 
half-integraal beschikbaar in acht populaire indelingen – en dat met een 
aantrekkelijk prijsvoordeel ter gelegenheid van het jubileum. 

Jubilea moeten gevierd worden en Dethleffs viert met zijn klanten. 90 jaar geleden 
ontwikkelde caravanpionier Arist Dethleffs de eerste 'woonauto' en legde 
hiermee de basis voor een Europese kampeertrend. In het jubileumjaar komt 
Dethleffs met een nieuw aantrekkelijk jubileummodel: de Trend 90. 
Kampeerauto's van de reeks Trend zijn al jarenlang de succesvolste Dethleffs-
modellen. En dat heeft een goede reden. Ze overtuigen door het moderne design, 
de omvangrijke standaarduitrusting en de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Dankzij acht indelingen biedt de Trend 90 als halfintegraal een buitengewoon ruim 
aanbod voor diverse doeleinden. Alle Trend-modellen gaan prat op de typische 
veiligheid en kwaliteit van Dethleffs. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
opbouwconstructie Lifetime Smart – absoluut geen vanzelfsprekendheid in deze 
klasse. De bodemconstructie bevat geen hout, de onderzijde en het dak met GVK-
coating garanderen een lange levensduur en een waardebehoud van het voertuig. 
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Voordelig en aantrekkelijk jubileumpakket 

Voor het jubileummodel Trend 90 heeft Dethleffs een uitzonderlijk aantrekkelijk 
uitrustingspakket samengesteld, dat naast een krachtige motor ook diverse 
handige en hoogwaardige extra uitrusting omvat. Aluminium velgen, 
automatische cabine-airco, lederen multifunctioneel stuur en een groot dakraam 
in de cabine , maar ook de comfortabele, L-vormige zitgroep (behalve in de DBL- 
en EBL- indeling), inlegramen, een 70 cm brede opbouwdeur met raam en centrale 
vergrendeling, cabineverduistering, het lichtpakket 'Light Moments' en nog veel 
meer, zijn standaard aanwezig. De lijst met opties is dan ook kort: de Trend 90 is 
standaard prima voorbereid om erop uit te gaan. 

Dynamische rijeigenschappen dankzij motor van 165 pk 

De jubileumeditie is in de acht favoriete indelingen uitsluitend verkrijgbaar als 
half-integraal. Als basis dient de Citroën Jumper met verlaagd chassis, waarvan de 
sterke aandrijving van 165 pk (121 kW) voor dynamische rijeigenschappen zorgt 
en elke helling trotseert, zelfs bij een volledig beladen voertuig. De Trend 90 rijdt 
daarbij op aluminium velgen van 16", beschikt standaard over led-
dagrijverlichting, elektrisch instelbare en verwarmbare buitenspiegels evenals 
draaibare, in de hoogte verstelbare stoelen met dubbele armleuning. 

Zowel buiten als binnen is de outfit van de Trend 90 even vlot als de volledige 
Trend-reeks. Dat is mede te danken aan de opvallende buitenkant met de voor 
het merk typische, dynamische welving, de opvallende achterbumper en de in 
kleur meespoten voorbumper. De verlaagde instap bij de opbouwdeur met 
geïntegreerde opstap leidt comfortabel naar het woongedeelte, waar het 
moderne interieurdesign met een mix uit hout en witte oppervlakken strakke 
lijnen zet en een aangenaam-gezellige sfeer creëert. De jubileumbekleding 
'Metropolitan' met trendy stof in lichtgrijs passen hier harmonieus bij. 
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Gourmetkeuken en ruime badkamer 

Alle indelingen beschikken over een volledig uitgeruste gourmetkeuken met 
driepitsfornuis, veel opslagruimte in de laden met soft-close-sluiting en meer dan 
voldoende plaats om gerechten te bereiden. Zes van de acht beschikbare 
indelingen van het jubileummodel Trend 90 beschikken zelfs over een ruime 
badkamer met afzonderlijke douche en toilet, waarbij bad- en slaapkamer van het 
woongedeelte afgescheiden kunnen worden. 

Met een basisprijs vanaf € 76.990 (NL) / € 62.990 (B) biedt het jubileummodel 
Trend 90 dankzij de omvangrijke uitrusting een prima prijskwaliteitsverhouding.  

 

Indelingen van de Trend 90 in een notendop 

    

T 6717 EB T 6757 DBM T 6757 DBL T 7017 EB 

    

https://www.dethleffs.de/infos/fachbegriffe-lexikon/detail-ansicht/?tx_dpnglossary_glossarydetail%5bcontroller%5d=Term&tx_dpnglossary_glossarydetail%5baction%5d=show&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bterm%5d=125&tx_dpnglossary_glossarydetail%5bpageUid%5d=24168&cHash=82d74c06f82fa3448374d70f27e3185d
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T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL 
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Over Dethleffs 

"Niet zonder mijn familie!", besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde de eerste caravan van 

Duitsland, die hij toen 'woonauto' noemde, omdat de producent van skistokken en zwepen tijdens 

lange handelsreizen zijn familie in de buurt wilde. Het woord 'vrije tijd' was slechts voor enkelingen 

weggelegd, gezinsvakantie was een privilege en het toerisme stond nog in zijn kinderschoenen. 

De uitvinding van de Dethleffs-caravan was de start van een nieuw tijdperk, vooral voor de 

onderneming die zich op een bepaald moment volledig wijdde aan de productie van caravans en 

later ook van kampeerauto's.  

De pioniersgeest van Arist Dethleffs is ook nu nog merkbaar in de onderneming. Deze valt op in 

de permanente verdere ontwikkeling van reeksen, in ontelbare innovaties en vanzelfsprekend in 

het hart van de kampeergeschiedenis: het gezin. Van meet af aan heeft het bedrijf nauwe banden 

met zijn vestiging Isny im Allgäu en verliest het door zijn motto 'vriend van de familie' de kern van 

het merk nooit uit het oog.  

In Isny worden behalve kampeerauto's en caravans voor het merk Dethleffs o.a. ook buscampers 

en Urban Campers voor de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd. 

Erwin Hymer Group 

De Erwin Hymer Group is voor 100% een dochtermaatschappij van Thor Industries, de wereldwijd 

toonaangevende producent van vrijetijdsvoertuigen met meer dan 25.000 medewerkers. De 

Erwin Hymer Group verenigt fabrikanten van kampeerauto's en caravans, specialisten in 

toebehoren evenals diensten, zoals verhuur en financiering. De Erwin Hymer Group omvat de 

merken kampeerauto's en caravans Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 

Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight en Xplore, de verhuur van 

kampeerauto's Crossrent, McRent en rent easy, de chassisspecialist Goldschmitt, de specialist in 

toebehoren Movera en het reisportaal freeontour. Meer informatie vindt u op 

www.erwinhymergroup.com. 


