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In 1931 vindt Arist Dethleffs caravaning uit
Om zijn gezin altijd bij zich te hebben op zakenreizen, vindt Arist Dethleffs de eerste ‘woonauto’ uit – en daarmee een geheel nieuwe vorm
van vakantie. Zo werd de fabrikant van zwepen en skistokken de pionier van een nog immer durende successtory.

Niet zonder
mijn familie!

Het idee gaat in productie
Overal waar de familie Dethleffs met hun caravan verschijnt,
worden ze omringd door nieuwsgierigen. Het prototype trekt
veel belangstelling en krijgt zo steeds meer liefhebbers. Het
idee wordt een bedrijf en het bedrijf wordt een hele vrijetijdsen vakantie-industrie.

ARIST DETHLEFFS HEEFT VAN EEN IDEE EEN
BEWEGING GEMAAKT. ZIJN PIONIERSGEEST
LEEFT IN DETHLEFFS VOORT EN HEEFT AL
MILJOENEN MENSEN GEÏNSPIREERD.
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GESCHIEDENIS / KNOWHOW

90 jaar ervaring,
betrouwbaarheid & service
Welkom bij het
Dethleffs-gevoel
Een recreatievoertuig van Dethleffs
voelt vanaf het eerste moment goed.
Omdat de kwaliteit van onze producten net zozeer klopt als de prijs.
Met een service die er volledig op is
gericht om onze klanten een unieke
vakantie-ervaring op wielen te geven.
En met een productassortiment dat
voor elke situatie en elke behoefte
het juiste voertuig biedt.

Met een pioniersgeest de toekomst in
In onze fabriek in Isny im Allgäu, een van de modernste productielocaties voor recreatievoertuigen
in heel Europa, hebben we altijd de hoogste
kwaliteit nagestreefd. Hier zijn de afgelopen
17 jaar al meer dan 55.000 Camper Vans ontworpen, ontwikkeld en
geproduceerd.

30 ha
rne
Ultramode
productie

Meer dan 90 caravan- en
campermodellen voor een
unieke vakantie-ervaring
op wielen.
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De eerste
Camper Van
die een
Dethleffs is.
Onze wereldpremière: Dethleffs presenteert zijn eerste
eigen Camper Van! De afgelopen 17 jaar zijn op onze
locatie in Isny meer dan 55.000 Urban Campers en
Camper Vans ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Nu
wordt het tijd voor eentje van onszelf.
Daarom heeft Dethleffs, met zijn jarenlange ervaring, een Camper Van ontworpen die u in uw hart zult
sluiten vanwege de doordachte details, een moderne
ambiance en bijzonder uitgebreide 90-Years-uitrusting –
natuurlijk in de bekende Dethleffs-kwaliteit.
Vertrouw op de deskundigheid opgedaan in meer dan
90 jaar recreatieve voertuigbouw en kijk uit naar de
eerste Dethleffs onder de Camper Vans.
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Alles erin:
onze 90-Years edition
De grote luifel zorgt voor een schaduwrijk plekje.
De voortentverlichting voor een gezellige sfeer.

Kabelvoorbereidingen voor zonnepanelen, achteruitrijcamera, tv- en satellietaansluiting

Zwarte aluminium velgen geven uw
Globetrail een sportief tintje.
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Luxueuze uitrusting ook in de cabine: lederen
stuurwiel, bestuurdersstoel met armsteunen en
nog veel meer

Grill in glanzend zwart gespoten

Brandstoftank van 90 l
Bumper gelakt in de kleur van de
carrosserie
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WONEN & KOKEN

W O N E N & KO K E N

Uw woonkamer op reis.
Als Dethleffs een Camper Van maakt, kunt u prat gaan op de kwaliteit, de sfeer en de doordachte oplossingen.
Geen wonder, want onze ontwerpers zijn dagelijks met kamperen bezig en kennen uw wensen.
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Hoogwaardige stoffen, smaakvolle kleurcombinaties en een solide
afwerking maken van de Globetrail een echte Dethleffs. De
inlegramen zijn al in de 90-Years edition inbegrepen.
Koken (bijna) net als thuis. Ruimte en oppervlakte optimaal benut.
De grote koelkast is dankzij een deur met een openingshoek van 180°
zowel langs buiten als langs binnen goed bereikbaar.

3

De bovenkasten bieden veel plaats voor uw bagage.

4

De indirecte verlichting zorgt voor licht in de laden en creëert tegelijk
een warme sfeer.
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SL APEN

Onderweg thuis.
Ook onderweg wilt u niet aan comfort inboeten. Een optimale invulling van de ruimte en
hoogwaardige materialen garanderen op reis momenten waarop u zich echt goed voelt.

1

1
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Tweepersoonsbed en relaxplek in één. Vanzelfsprekend met een
echte opklapbare lattenbodem. De indirecte verlichting van de
bovenkast zorgt voor een aangename sfeer.
De standaard bovenkasten boven de achterdeur bieden extra
opbergruimte en zijn indirect verlicht.
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BADKAMER MET ROLDEUR

BADK AMER MET ROLDEUR

Ruime badkamer met
handige indeling.
De badkamer met roldeur benut de beschikbare ruimte efficiënt: u heeft veel bewegingsvrijheid en voldoende opbergruimte. Om te douchen trekt u gewoon het douchegordijn om
de douchebak heen. De waterkraan kan uitgetrokken en als
douchekop gebruikt worden.
Voor goede ventilatie zorgt het openslaand raam, dat voorzien
is van een insectengaas en verduisteringsrolgordijn.

2

De handige roldeur schuift gemakkelijk en zacht. Het grote
voordeel: er is geen deur die plaats inneemt. Zeker bij het
koken is extra bewegingsruimte heel aangenaam.
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De badkamer bekoort door de extra brede roldeur en creëert zo
een indrukwekkend gevoel van ruimte.
De bovenkast in de badkamer biedt voldoende opbergruimte –
beveiligd door handige elastieken of door de schuifdeur van de
spiegel, die gemakkelijk weggeschoven kan worden zonder de
hoofdruimte te beperken.
De uittrekbare waterkraan wordt in een handomdraai een
praktische buitendouche
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DR A AIBARE BADK AMER

Met een draai van
badkamer naar
douche.
Het idee is even geniaal als eenvoudig: gewoon de achterwand met wastafel wegklappen en de badkamer krijgt
een volwaardige douchecabine. De draaibare badkamer is
standaard ingebouwd in de modellen 600 S en 640 S.
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DRAAIBARE BADKAMER

Gewoonweg geniaal.
De driedimensionaal gevormde draaibare wand in semitransparant matglas optiek past perfect tegen de achterwand
en neemt dus geen ruimte in beslag. In een handomdraai wordt deze samen met de wastafel boven het toilet
gedraaid. Zo ontstaat een douchecabine, volledig bekleed met kunststof en met eigen douchekraan.

DRAAIBARE BADKAMER 15

Dethleffs
Globetrail.
De woonauto.
De Dethleffs Globetrail is meer dan een omgebouwde buscamper. Het is een echte woonauto, waarin u onderweg
comfortabel kunt leven. Uitgekiende details bewijzen u
elke dag dat onze ontwerpers weten hoe ruimte optimaal
te benutten en woon- en levensruimte te creëren.
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HIGHLIGHTS

Details maken
het verschil.
De details bewijzen de ervaring van 17 jaar Camper Vans bouwen. De ingenieurs van Dethleffs weten duidelijk wat belangrijk is.

1

Standaard sjorogen garanderen een veilig transport. Ook
van wasmachines, indien nodig.

2

Dat heeft niemand: een uittrekkast biedt veel plaats voor
kleine voorwerpen.

3

Stopcontacten voor elektriciteit en USB-aansluitingen

4

Heerlijk fris: de koelkast van 84 l met vriesvak

5
6
7

De eenpersoonsbedden kunnen afzonderlijk
omhooggeklapt worden. Zo ontstaat extra opbergruimte.
Grote, ruime laden zonder handgreep met handmatige
centrale vergrendeling zorgen voor een veilige plekje voor
al uw kookgerei.

1

2

Ook in de opstaptrede is nog ruimte om voorwerpen
op te bergen.

8

Geïntegreerde garderobekasten creëren orde en
beschermen uw outfit.

9

Een aangename sfeer en extra veiligheid biedt de indirecte
verlichting van de trede, die meteen ook verlicht.
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Wanneer u
onderweg bent,
moet u zich
veilig voelen.
Meer dan 300 gespecialiseerde Dethleffs-dealers staan
u met raad en daad terzijde in het onwaarschijnlijke geval
van een noodsituatie. En onze afdeling onderdelenservice
zorgt ervoor dat de juiste materialen op tijd op de juiste
plaats aankomen.
Deze uitstekende service wordt al tientallen jaren door de
klanten van Dethleffs gewaardeerd. Omdat wij klantenservice altijd letterlijk hebben genomen.
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INDIVIDUELE UITRUSTING

Zo is de Globetrail gezinsvriendelijk.
Dankzij ons innovatieve hefdak breidt u de woonruimte uit met een extra slaapkamer op de eerste verdieping –
met een adembenemend panoramisch uitzicht.

1

2

3

De handige, instelbare spot zorgt voor licht, exact waar u het
nodig heeft. Deze werkt met zuinige led-technologie en kan
mobiele telefoons e.d. opladen via een USB-aansluiting.

Het grote panorama dakluik zorgt voor licht en lucht op de
eerste etage en is vanzelfsprekend voorzien van een verduistering- en insectenrollo.

5

Het tentmechanisme van het hefdak biedt verschillende
verduisteringsmogelijkheden: van volledig gesloten tot open
cabrioversie (zie afbeelding 5).

1
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Ook dat is mogelijk: onbeperkt zicht op de sterrenhemel
en toch volledig beschermd dankzij een fijn muggengaas,
waardoor de koele avondlucht kan binnenstromen.

Beter slapen! De hoogwaardige koudschuimmatras van
6 cm dik is maar liefst 209 x 143 cm groot. Als ondervering
dienen optimaal geplaatste kaders van echt hout, die
bovendien voor ventilatie onder de matras zorgen.

3
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A CC E S S O I R E S

Mag het wat meer
zijn?
Originele Dethleffs-accessoires bieden u accessoires op maat
voor uw Globetrail evenals uitgekiende campinggadgets. Pas
uw voertuig volledig aan uw wensen aan, zodat u zich ook
onderweg volkomen thuis voelt.

1

Glanzend zwart gelakte aluminium velgen van 18" verschaffen
uw Globetrail een individuele touch.

2

Het cabinetapijt is op maat gemaakt en creëert een aangename, huiselijke sfeer.

3

De afdekking van het dashboard met isolatie beschermt
het dashboard tegen schadelijke uv-straling in de zomer en
houdt de warmte vast in de winter.

4

Thermische isolatie voor de achterdeuren. Houdt warmte
binnen en koude buiten. Of omgekeerd.

5

De slangenset voor afvalwater vermijdt lastig manoeuvreren
bij het lozen.

6

Muggengaas voor de achterdeuren. Beschermt perfect tegen
ongewenste gasten.

7

De telescopische ladder met optioneel verkrijgbare zuignappen
staat stabiel en vereenvoudigt het gebruik buiten.

8

Zonwerende matten voor de voor- en zijruiten

9

2

Dethleffs‘ multimediapakket: navigatiesysteem
ZENEC Z-E3766EHG incl. navigatiesoftware voor Camper Vans
en bijpassende achteruitrijcamera.

Meer accessoires voor uw Globetrail vindt u online op
www.dethleffs-original-zubehoer.com
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ACCESSOIRES
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Design
Stoffering Camino

Tweekleurige kussens

Meubeldecor

Velgen 90-Years edition

Wit (standaard)

Lanzarote grijs

Campovolo grijs

Artense grijs metallic

Glanzend zwart metallic
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DESIGN

-Years edition
Voordelen van jubileumuitrusting

600

640

Aluminium 16"-velgen





Dieseltank 90 l





Bumper gelakt in de kleur van de carrosserie





Radiateurgrille glanzend zwart





Black Skid Plate





Lederen stuurwiel en versnellingspook, Techno Trim





Led-dagrijverlichting





Zwart koplampframe





Voortentverlichting





Luifel





Inlegramen met dubbele beglazing, insectenhor en verduisteringsrolgordijn in
de keuken en de zitgroep





Bestuurdersstoel incl. 2 armsteunen, passagiersstoel in hoogte verstelbaar





Openslaand raam rechts achteraan, raam in badkamer





DAB-dakantenne met luidsprekers, voorbereiding voor zonnepaneel en tv,
satellietaansluiting, tv-arm





Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera





Bovenkasten met indirecte verlichting





Uitdraaibaar tafelblad





1 dubbele USB-aansluiting vooraan links





De volledige standaarduitrusting is te vinden in de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/globetrail of www.dethleffs.be/globetrail
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Keuze van chassis
De Globetrail is verkrijgbaar op het chassis van Fiat Ducato, Citroen Jumper en Peugeot Boxer. De keuze van het chassis heeft
geen gevolgen voor de opbouw van de woonruimte – die is identiek voor de 3 varianten.
Dit zijn de verschillen:
• het design van de radiateurgrille
• de vormgeving van het dashboard
• de technische specificaties van de motor, chassisuitvoering en hulpsystemen
De betreffende uitrusting van het voertuig vindt u in de prijslijst van Globetrail evenals op www.dethleffs.nl/globetrail of
www.dethleffs.be/globetrail.

Globetrail Peugeot Boxer

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Fiat Ducato
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CHASSIS

Indelingen

600

!

600 S

640

640 S

De beschikbaarheid van chassis en modellen is momenteel niet op elk moment
gegarandeerd. Gelieve advies te vragen aan uw Dethleffs-dealer voor de Globetrail!
INDELINGEN 2 9

Uw Dethleffs-dealer.

08.22

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.nl • www.dethleffs.be

De afbeeldingen in deze catalogus bevatten deels decoratie-elementen
die niet tot het leveringsprogramma behoren, en opties en accessoires
waarvoor een meerprijs van toepassing is. Technische gegevens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Of vraag rechtstreeks informatie
aan uw Dethleffs-dealer. Door de druktechniek resp. verschillende
uitvoerapparaten zijn kleurafwijkingen mogelijk.

