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Niet zonder 
mijn familie!

In 1931 vindt Arist Dethleffs caravaning uit
Om zijn gezin altijd bij zich te hebben op handelsreizen, vindt Arist Dethleffs de eerste ‘Wohn-auto’ 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.

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 vrijetijds- 
en vakantie-industrie.

ARIST DETHLEFFS HEEFT VAN EEN IDEE  
EEN BEWEGING GEMAAKT. ZIJN PIONIERS-
GEEST LEEFT IN DETHLEFFS VOORT EN HEEFT  
AL MILJOENEN MENSEN GEÏNSPIREERD. 
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90 jaar ervaring,  
betrouwbaarheid & service

Met een pioniersgeest de toekomst in

Welkom bij het 
Dethleffs-gevoel
Een recreatievoertuig van Dethleffs 
voelt vanaf het eerste moment goed. 
Omdat de kwaliteit van onze pro-
ducten 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.

In onze fabriek in Isny im Allgäu, een van de mo-
dernste 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
Ultramoderne 

productie
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Meer dan 90 caravan-  
en campermodell 
en voor een unieke  
vakantie-ervaring  
op wielen.



Dethleffs  
Globetrail. 
De woonauto.
De Dethleffs Globetrail is meer dan een omgebouwde 
buscamper. Het is een echte woonauto, waarin u 
onderweg comfortabel kunt leven. 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 erva-
ring, een Camper Van ontworpen die u in uw hart zult 
sluiten vanwege de doordachte details, een moderne 
ambiance en bijzonder uitgebreide 90-Years-jubileum-
uitrusting – natuurlijk in de bekende Dethleffs kwaliteit.  

Vertrouw op de deskundigheid opgedaan in meer dan 
90 jaar recreatieve voertuigbouw en kijk uit naar de 
nieuwste Dethleffs onder de Camper Vans: de  
Globetrail op Ford-basis. 

4   GLOBETRAIL



GLOBETRAIL   5



Klaar voor vertrek dankzij de  uitgebreide 
90-Years-jubileumuitrusting.
De extra brede luifel zorgt voor een schaduwrijk plekje  
en reikt tot voorbij de open schuifdeur.

Kabelvoorbereidingen voor zonnepanelen, 
achteruitrijcamera, TV- en SAT-aansluiting

Zwarte lichtmetalen wielen geven uw Globetrail 
een sportief tintje. De 18" wielen zijn via Dethleffs 
Originele Accessoires verkrijgbaar (optioneel).
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Klaar voor vertrek dankzij de  uitgebreide 
90-Years-jubileumuitrusting.

Luxueuze uitrusting ook in de cabine: 
tweekleurig dashboard, lederen stuurwiel, 
cruisecontrol, bekerhouder (en nog veel meer)

Verwarmde en elektrisch instelbare buitenspiegels

Voorbumper gelakt in de kleur van de 
carrosserie
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In de Globetrail kunt u op de bekende kwaliteit, gezellige sfeer en doordachte woonoplossingen van Dethleffs vertrouwen.  
Want onze ontwerpers zijn dagelijks met kamperen bezig en kennen uw wensen.
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WONEN & KOKEN

Uw woonkamer op reis.

1 Hoogwaardige stoffen, smaakvolle kleurcombinaties en een 
solide afwerking maken de Globetrail een echte Dethleffs.  
De inlegramen zijn al in de 90-Years-jubileumuitrusting  
inbegrepen.

Koken (bijna) net als thuis, de ruimte en oppervlakte worden 
optimaal benut. De hooggeplaatste koelkast (84 l) incl. vriesvak 
is slim geïntegreerd en ergonomisch toegankelijk.

De greeploze lades bieden veel opbergruimte en kunnen zo-
wel van binnen als van buiten gemakkelijk worden geopend.

Comfortabel werkvlak, dat met het stevige, uitklapbare  
werkblad kan worden uitgebreid.
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Ook onderweg wilt u geen concessies doen aan comfort. Een comfortabel, royaal bed van  
hoogwaardige materialen zorgt voor echte ontspanning.

SL APEN

Goed slapen.
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Tweepersoonsbed en relaxplek in één. Met geïntegreerde spots, 
die met een simpele aanraking kunnen worden in- en  
uitgeschakeld. 

De ergonomische, hoogwaardige schotelveren passen zich 
individueel en precies aan de wervelkolom aan. Natuurlijk is 
de lattenbodem opklapbaar, voor een eenvoudige ombouw 
van bed naar opslagruimte.

Bedombouw van de zitgroep naar een andere slaapmogelijkheid 
met bedmaten van 168x101/78 cm.

Gebruik van een eenpersoonsbed mogelijk: zelfs als de royale 
douche helemaal opgebouwd is, kan het bed in de eenpersoons 
bedvariant, met een groot ligoppervlak, zonder problemen  
gebruikt worden.
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De ruime zijbadkamer wordt in een paar eenvoudige stappen omgetoverd tot een ruime, lichte douche-oase met comfortabele 
stahoogte. In plaats van storende deuren zorgt een praktisch rolsysteem voor privacy. De scharnierende ruit in matglaslook laat 
helder daglicht binnen.

SANITA IR

Innovatieve comfortabele badkamer
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Innovatieve comfortabele badkamer op een breedte van  
1,41 m – met geraffineerde ombouwmogelijkheid.

Stijlvol hotelkarakter: de doorschijnende draaibare wand 
in matglaslook zorgt voor een natuurlijke helderheid in de 
badkamer.

Ruim badkamermeubel met uitvalbeveiliging en schuifspiegel, 
en een inlegraam voor optimale ventilatie (uitrusting voor 
90-Years-jubileumuitrusting).
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Een eenvoudige bedombouw maakt de ruimte vrij voor de ruime, 
lichte douche.

Perfecte benutting van de ruimte dankzij de matglazen draaideur met 
douchebak onder het bed aan de achterzijde.

SAN ITA IR

Verfrissend anders
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Pure bewegingsvrijheid in het woongedeelte en in de badkamer dankzij 
de ombouwmogelijkheid van de douche.

Comfortabel douchen op een ongelooflijke oppervlakte van 87 x 47 cm. 
Multifunctionele roldeur: deze vormt indien gewenst een scheiding tussen 
de woonruimte en de badkamer. Ingerold ontstaat een open woonruimte 
die zijn weerga niet kent.
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De Globetrail, dat is 17 jaar aan ervaring in de bouw van  
Camper Vans en veel geraffineerde details. 

H IGHL IGHTS

Geraffineerd en  
geïntegreerd
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Vakken voor kampeerspullen of ruimte voor de fiets: er 
gaat veel opslagruimte schuil onder het bed.  

Wat een ruimtewonder: de ergonomisch geplaatste 
koelkast van 84 l incl. vriesvak.

Chic en modern: de greeploze bovenkasten in de Globetrail, 
met afgeschuinde randen en dimbare verlichting  
(90-Years-jubileumuitrusting).

Eenvoudig gasflessen omwisselen zonder rugproblemen 
dankzij de praktische uitschuifmogelijkheid (optie).

Afstandsindicatie naast het bedieningspaneel. Geeft 
aan wanneer de gasfles leeg is. Omschakeling van 
zomer- naar wintergebruik.

6

Enorm ruimtegevoel door de exclusieve moderne uitbouw aan 
de voorzijde, die van de zitgroep doorloopt tot in de cabine.

Traploze woonruimte zonder struikelgevaar, in plaats daarvan 
veel opslagruimte in de dubbele bodem. Alle kabels en lei-
dingen zijn in de dubbele bodem verwerkt en daardoor ook 
beschermd tegen de kou.

Nog beter: de geïntegreerde spots kunnen met een 
simpele aanraking worden in- en uitgeschakeld.
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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 de reserveonderdelendienst zorgt 
ervoor dat de juiste reserveonderdelen ’s nachts op tijd op 
de juiste plaats aankomen. 

Deze uitstekende service wordt al tientallen jaren door  
de klanten van Dethleffs gewaardeerd. Omdat wij klanten-
service altijd letterlijk hebben genomen. 
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Design
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Camino Houtdecor

16" lichtmetalen wielen in zwart  
(90-Years-jubileumuitrusting)

  
Stoffering Camino
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Frost White (standaard) Magnetic Grey Metallic (optie)

Obsidian Black Metallic (optie)Grey Matter (optie)



Dethleffs Nederland en België 
www.dethleffs.nl | www.dethleffs.be
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Uw Dethleffs dealer.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. 
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 kunt u downloaden vanaf onze site. Om druktechnische redenen 
zijn kleurafwijkingen mogelijk.


