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Hartelijk welkom 

Naast de informatie in deze catalogus hebben wij nog veel meer voor 
u beschikbaar op diverse multimediakanalen, zoals filmpjes, foto’s en 
details. Op onze website kunt u onze prijslijsten vinden.

… bij Dethleffs. Hoe fijn is het om onderweg te zijn – lekker op vakantie. 
Nieuwe plekken te ontdekken, nieuwe vrienden te maken en tijd door 
te brengen met het gezin. Kortom: genieten van alles wat bij  kamperen 
hoort. Met een Dethleffs caravan kunt u dit op een speciale manier erva-
ren. Ontdek hoe fijn het is om met een Dethleffs caravan onderweg te 
zijn. Daar gaan we!

in de prijslijst

Video online beschikbaar

op internet

Originele Dethleffs-accessoires*

Of altijd actueel via:

van veel voertuigen hebben we 
online een 360 graden filmpje 
voor u klaarstaan

configureer uw nieuwe Dethleffs 
caravan online – gratis en zonder 
verplichtingen

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze folder 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.

De afbeeldingen op de volgende pagina’s kunnen onderdeel zijn van elementen uit pakketten en / of opties zijn, 
waarvoor een meerprijs van toepassing is.
* Apart te bestellen bij de dealer, afzonderlijke artikelen ook in de webshop verkrijgbaar.
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De uitvinding van de caravan:  
een uiting van liefde!

Wekenlang is Arist Dethleffs vaak onder-
weg voor zaken. Hij is onderdirecteur in de 
fabriek van zijn vader, waar o.a. ski-stok-
ken worden gemaakt. Omdat hij zijn gezin 
op zijn lange dienstreizen mist, ontwikkelt 
hij in 1931 al gauw ´Wohn-auto´ – en daar-
mee de eerste caravan in Duitsland. Zo 
wordt de gezinsman eerst de uitvinder, 
en vervolgens de pionier van een heel 
nieuwe, en tot op de dag van vandaag 
bijzonder populaire manier van reizen.
 
Overal waar de familie Dethleffs met hun 
voertuig opduikt, zijn mensen nieuwsgierig 
en enthousiast. En zo komt het, dat Arist 
plotseling ook bestellingen voor caravans 
van zijn reizen meebrengt, die hij in een 
kleine garage op het bedrijfsterrein bouwt.

De start-up neemt al gauw een vlucht en 
die kleine garage groeit uit tot een eigen 
bedrijfsonderdeel voor de bouw van cara-
vans. Caravaning wordt een beweging.

Meer over caravaning, mijlpalen, bij-
dragen van klanten, en meer acties op: 
historie.dethleffs.nl
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Pioniersgeest
fascineert

die nog steeds
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Kwaliteit met een 
hoofdletter K.

Eigenlijk moet je de Kwaliteit van Dethleffs met een hoofdletter K schrijven, zoveel Kwali-
teit zit er in onze voertuigen – en net zoveel ervaring. We leven al 90 jaar in de geest van 
pionier Arist Dethleffs, onze oprichter, en stoppen onze ziel en zaligheid in het bouwen van 
de beste recreatievoertuigen van het moment. Omdat wij trouw zijn aan onze waarden en 
weten waar het op aankomt:

De allerbeste Kwaliteit
•  Geoptimaliseerde productieprocessen en 

de hoogste kwaliteitsstandaarden
•  Precisie en vakmanschap door groten-

deels zelfopgeleide specialisten
•  Gebruikmaking van uitsluitend hoogwaar-

dige onderdelen en materialen

Knowhow op het hoogste niveau
• Specialisten in alle fabrieken
•  Opleiding in eigen huis (een van de 

 grootste leerbedrijven in de regio) 
• Voortdurende bijscholing

Voorsprong door service
•  Betrouwbaarheid en veiligheid in het 

grootste service- en dealernetwerk
•  Met meer dan 350 verkoop- en service-

partners in Europa is er altijd hulp nabij
•  Zeer moderne opslagplaats voor 

 onderdelen
•  18.500 onderdelen permanent 

 beschikbaar 
•   93% van de bestellingen van dealers 

wordt binnen 3 dagen afgehandeld
•   Regelmatige werkplaatstrainingen 

 houden onze dealers op de hoogte  
van de laatste stand der techniek

Kijk live mee hoe de productie van onze caravans en kampeerauto’s in zijn werk gaat!  
Informatie over onze rondleidingen op de locatie vindt u op www.dethleffs.de/werksfuehrung

Kwaliteit made in Germany bij Dethleffs in Isny (Allgäu). 
Wij zijn een van de modernste productielocaties voor recreatievoertuigen in heel Europa
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Kwaliteit
inspireert

die altijd
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CAMPER ®
De ideale gezinscaravan met een grote keuze  
aan stapelbed-indelingen en veel opslagruimte.

Pagina 44

C’GO & C’GO UP
Modern, fris en altijd klaar om er op uit te gaan. De 
caravan ‘to go’ met een grote keuze aan indelingen.

Pagina 20

NOMAD
Met zijn stijlvolle interieur en omvangrijke standaarduitvoering 
is dit de perfecte caravan voor de veeleisende kampeerder.

Pagina 54

C’JOY
Minder gewicht, lagere prijs, gewoon genieten van je mobiele huis op wielen. 
Alles is aan boord om te genieten van een heerlijke vakantie.

Pagina 10

De Dethleffs caravan-familie
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BEDUIN SCANDINAVIA
Een stijlvol design, ontworpen voor alle comfort en alle jaargetijden 
en met veel extra’s.

Pagina 64

Betrouwbaarheid 74

Originele Dethleffs-accessoires 78

Meer weten over Dethleffs? 

Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief. 
Hierin leest u nieuws en reistips van 
professionals en wordt u op de hoogte 
gehouden van acties en prijsvragen. 

www.dethleffs.nl/newsletter

AERO & AERO UP
De traditionele klassieker in een luchtige, moderne AERO look. De AERO 
Up, een compact ruimtewonder, is aan het modellengamma toegevoegd.

Pagina 32
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C´JOY

Eenvoudigweg  
genieten 

C‘JOY
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 ª  De perfecte caravan voor beginners: voordelig in aan-
schaf met alles erop en eraan

 ª  Geen paniek bij smalle straatjes: met 2,12 m de smalste 
caravan in zijn klasse

 ª  Een echt lichtgewicht: met de geschikte trekauto is het 
klassieke rijbewijs B voldoende

 ª  Beschermd tegen grillige weersomstandigheden:  
het dak en de voor- en achterzijde zijn gemaakt van 
het hagelbestendige GFK-materiaal

 ª  Nergens op besparen: met veel opslagruimte en  
een ruime beladingscapaciteit kunt u werkelijk alles 
meenemen wat u nodig heeft

Highlights C‘JOY

Met veel opslagruimte en 
een hoge beladingscapaciteit 
kunt u alles meenemen wat 
u nodig heeft

De voor- en achterzijde  
en het dak zijn gemaakt 
van hagelbestendig 
GFK-materiaal

Toegangsdeur  
in 2 delen

C‘JOY 11



Handig: de zitgroep is eenvoudig om te bouwen tot grote slaapplaats • 480 QLK | Timor

Ontbijten in de gezellige zitgroep zorgt meteen ’s ochtends al voor 
een goed humeur en laadt de batterijen op voor een geslaagde 
vakantiedag • 460 LE | Kapan

WONEN

Dit noemen  
we vakantie

C‘JOY12



Praktisch 3-pits kooktoestel met handmatige ontsteking Meer slaapplaatsen mogelijk door ombouw zitgroep1 3

C‘JOY

1

2

3

De knusse eenpersoonsbedden scoren punten met hun hoge slaapcomfort en 
kan worden gecombineerd met extra elementen (optioneel) om er één groot bed 
van te maken.

1 2
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SL APEN

Heerlijk ontspannen

Bonne nuit: Ontspannen slapen en uitrusten in het comfortabele vaste bed • 480 QLK | Timor

Optioneel heeft het stapelbed achter in de c’joy 3 slaapmogelijk-
heden voor kinderen • 480 QLK | Timor

14 C‘JOY



Puur badcomfort
SANITA IR

In de c’joy ontbreekt natuurlijk ook een badkamer niet. Alles om 
lekker fris aan de dag te beginnen • 460 LE | Timor

De c’joy is uitgerust met een fraaie wastafel • 480 QLK | Timor

15C‘JOY



Compact en praktisch: keuken met 3-pits kooktoestel, RVS spoelbak en ruime opbergmogelijkheden 
• 480 QLK | Timor

KEUKEN

Kleine keuken met 
grootse uitvoering

De c’joy is uitgerust met een 131,5 l grote koelkast incl. een 15 l 
groot vriesvak • 480 QLK | Timor (afhankelijk van de indeling)

16 C‘JOY



De speciale lattenbodems kunnen 
rechtop worden gezet voor een opti-
maal gebruik van de opslagruimte

Standaard koudschuimmatrassen  
op alle vaste een- en tweepersoons-
bedden

2-persoons stapelbed of optioneel ook 
leverbaar met een 3-persoons stapel-
bed (afhankelijk van de indeling)

Met 2,12 m breedte past hij door de 
smalste doorgangen

AirPlus – perfecte luchtcirculatie in het 
interieur en ventilatie aan de achter-
kant van bovenkasten en aanrecht

Geïsoleerde en dubbelwan-
dige ramen, voorzien van 
een combi-cassetterollo

U ITRUST ING

Highlights C‘JOY De volledige uitrusting van de C’JOY modellen is te vinden in 
de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/cjoy

Duurzame stoffen van 100%  
gerecyclede PET-flessen

Standaard compressorkoelkast

17C‘JOY



Tindari Bora

Timor Kapan

Veelvoud  
in keuze

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

Duurzame stoffen van 100% gerecyclede PET-flessen. 

Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!

18 C‘JOY



Hamerslag wit (standaard)

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

410 LK 480 FSH

3 slaapplaatsen5 slaapplaatsen

420 QSH

3 slaapplaatsen

460 LE

3 slaapplaatsen

480 QLK

7 slaapplaatsen

Compact,  

met veel 

opbergruimte en 

tot wel 7 slaap-

plaatsen!
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C‘GO & C‘GO UP

Caravan to go

C‘GO & C‘GO UP
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Highlights C‘GO & C‘GO UP
 ª  Voor ieder wat wils: de indelingen bieden een ruime 

keuze voor kleine en grote gezinnen

 ª  Frisse look: mooi, modern interieur met een vrolijke 
bekledingskeuze voor de individuele smaak

 ª  Beschermd tegen grillige weersomstandigheden:  
het dak en de voor- en achterzijde zijn gemaakt van 
het hagelbestendige GFK-materiaal

 ª  Niets blijft thuis: met veel opbergruimte en een hoge 
laadcapaciteit kunt u alles meenemen wat u nodig 
heeft

 ª  Lichtgewicht: zo licht, door veel auto’s te trekken en 
veelal geschikt voor het normale rijbewijs B (afhanke-
lijk van de trekauto)

Geïsoleerde en openslaande 
ramen met dubbele beglazing 
(grafietgrijs), verduisteringsgordijn 
en hor

Van buitenaf toegankelijk, 
groot serviceluik met opklap-
baar stapelbed (optioneel)

C‘GO & C‘GO UP 

Hoogwaardige merkbanden, ontwor-
pen voor de Tempo 100-regeling
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WONEN

Gezelligheid kent  
geen grenzen

Super flexibel: gezellig samen zitten of een extra slaapplaats? In een mum van tijd kan de zitgroep worden omgebouwd  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Vrolijkheid alom; kies je eigen favoriete kleur voor het interieur  
• 495 QSK | Green Paradise 

22 C‘GO & C‘GO UP 



Een ruime rondzitgroep met veel opslagruimte: je kunt 
kiezen uit vier schillende bekledingsvarianten

Standaard veel plaats in de koelkast 137 l incl. vriesvak 15 l 
(afhankelijk van de indeling)

1

2

3

2 31 Open wasruimte met fraaie wastafel

23C‘GO & C‘GO UP 



SL APEN

Knuffelen  
met uitzicht

Veel ramen en een perfect uitzicht, dat bieden alle indelingen van de c’go. Bij indelingen met het vaste bed  
voorin heeft u de keuze: ofwel optioneel een groot raam, ofwel liever een gezellige hoek zonder raam?

Uw c’go is er in vier verschillende stapelbed-indelingen.  
En heeft u nog een extra plek nodig? De stapelbedden zijn  
ook met 3 bedden te bestellen • 495 QSK | Blue Lagoon

24 C‘GO & C‘GO UP 



Een frisse start  
van de dag

SANITA IR

Comfortabele badkamer door een open wastafel met grote spiegel • 495 FR | Sunshine

In een handomdraai weer schoon. Wie graag in de c’go wil douchen: 
voor alle indelingen is een douchepakket optioneel mogelijk

25C‘GO & C‘GO UP 



KEUKEN

Koken voor de  
hele familie

Uw c’go is uitgerust met een 3-pits kooktoestel, RVS spoelbak en koelkast met vriesvak, speciaal voor 
een extra portie lekkere ijsjes in de zomer • 495 QSK | Blue Lagoon

De keuken van de c’go schittert in een modern design en biedt veel plaats voor allerlei kookgerei  
• 525 KR | Blue Lagoon

Heel veel plaats in de keuken: ruime keukenkastjes en royale lades met softclose sluiting maken de 
keuken in de c’go tot een perfect ruimtewonder • 495 FR | Sunshine

26 C‘GO & C‘GO UP 



Praktisch 3-pits kooktoestel met 
elektrische ontsteking

Praktisch opbergvak bij de ingang 
(afhankelijk van de indeling)

De speciale lattenbodems kunnen 
rechtop worden gezet voor een opti-
maal gebruik van de opslagruimte

Opbergkast voor gasflessen 2 x 11 kg 
met bodem van rotvrij, stabiel alumi-
nium traanplaat

Veiligheid in serie: AKS  
anti-slingerkoppeling

Energiebesparende 
LED-voortentverlichting

UITRUST ING

Highlights C‘GO & C‘GO UP De volledige uitrusting van de C’GO & C’GO UP modellen is te vinden 
in de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/cgo

Standaard koudschuimmatrassen  
op alle vaste een- en tweepersoons-
bedden

Modern vormgegeven wastafel

27C‘GO & C‘GO UP 



Het comfortabele bovenbed (200 x 140 cm) voor twee volwassenen kan met één hand worden 
 neergeklapt. Als dat niet volstaat, tovert u de zitgroep gewoon om tot twee extra bedden  
• 525 KR | Blue Lagoon Voor kleine kampeerders zijn er knusse stapelbedden • 525 KR | Blue Lagoon

 
 

 
208 cm  stahoogte

C ’GO UP

Alle bedden  
de lucht in

28 C‘GO & C‘GO UP 



 

 
Het bovenbed werd nog maar net tegen het plafond geschoven, of er komt leven in de c’go up  
• 525 KR | Blue Lagoon

Slecht weer? Dan wordt het spel gewoon voortgezet in de aparte kinderkamer 
• 525 KR | Blue Lagoon

Ruimte  voor max.  7 personen

29C‘GO & C‘GO UP 



Veelvoud  
in keuze

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

Grey Orbit

Green Paradise

Sunshine Blue Lagoon

30 C‘GO & C‘GO UP 

Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!



Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

415 QL

3 slaapplaatsen

475 EL

3 slaapplaatsen

475 FR

4 slaapplaatsen

495 FR

4 slaapplaatsen

525 KR

7 slaapplaatsen

465 KR

6 slaapplaatsen

565 FMK

6 slaapplaatsen

495 QSK

6 slaapplaatsen

Hamerslag wit (standaard) c’go up, hamerslag wit (standaard)

31C‘GO & C‘GO UP 



AERO & AERO UP

Love is in the air

AERO & AERO UP
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 ª  Het compacte ruimtewonder Aero up biedt maximale 
ruimte en flexibiliteit 

 ª  Een echte blikvanger: het moderne exterieurdesign 
trekt ieders aandacht en ook de innerlijke waarden zijn 
overtuigend 

 ª  Jou ken ik nog: geraffineerde en populaire indelings-
mogelijkheden voor elke smaak 

 ª  Winter is coming: voorbereid op koudere temperaturen 
dankzij een optioneel wintercomfortpakket 

 ª  Beschermd tegen grillige weersomstandigheden:  
het dak en de voor- en achterzijde zijn gemaakt van 
het hagelbestendige GFK-materiaal

Extra brede toegangs-
deur met raam en hor

Design-opzetele-
menten voor de 
voor- en achterzijde

AERO & AERO UP

Highlights AERO & AERO UP 

17 inch aluminium velgen in Dethleffs-design 
onderstrepen de stijlvolle uitstraling (optioneel)
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WONEN

Een licht, helder design 
waar je vrolijk van wordt

Place to be: in de royale zitgroep geniet je optimaal van het ruimtegevoel van de Dethleffs Aero  
• 510 ER | Skagen

Licht, luchtig en comfortabel: zo wordt kamperen pas echt leuk  
• 490 QSK | Fyn

34 AERO & AERO UP



1 2

3

Stijlvolle en functionele textielelementen 
voor opbergen en bevestigen

3-pits kooktoestel met elektrische ontste-
king en stevig rooster van gietijzer

1 2 3 Luchtig, Scandinavisch design in de beproefde Dethleffs-kwaliteit. De Aero is er in drie moderne, 
frisse bekledingsvarianten: Fyn, Skagen en Visby

35AERO & AERO UP



SLAPEN

Slapen op  
de wolken

De eenpersoonsbedden zijn eenvoudig om te bouwen tot grote slaapplaats (optioneel)  
• 510 ER | Skagen

Slaap lekker! Knusse stapelbedden met uitzicht voor kleine kampeerders • 490 QSK | Fyn

AERO & AERO UP36



SANITAIR

Fris voor  
de dag

Handige legplanken en de spiegelkast bieden  
veel opbergmogelijkheden • 510 ER | Visby

Compacte badkamer in lichte kleuren met mooie, 
praktische details, zoals de ingebouwde handdoek-
houder • 510 ER | Skagen

AERO & AERO UP 37



KEUKEN

Koken wordt kinderspel

De warmwatervoorziening is onderdeel van het Touring-pakket

Licht en royaal: de keuken met 137 l grote koelkast incl. 15 l groot vriesvak 
(afhankelijk van de indeling) • 500 QSK | Visby

38 AERO & AERO UP



Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de Aero up maximale ruimte en flexibiliteit  
• 530 ER | Skagen

Eropuit met z’n tweeën of met vrienden: het praktische bovenbed boven de zitgroep maakt 
het mogelijk • 530 ER | Skagen

 
 

 
198 cm
stahoogte

AERO UP

Aero up – luchtig design 
met veel flexibiliteit

AERO & AERO UP 39



AERO & AERO UP

 

 

WONEN

Bovenbed omhoog, de pret kan beginnen! De zitgroep biedt alle ruimte voor vakantiepret • 530 ER | Skagen

In een handomdraai ontstaat er een gezellige plek om te spelen 
• 530 KR | Fyn

AERO & AERO UP40



UITRUST ING

Highlights AERO & AERO UP Een volledig overzicht van de ready to go uitrusting vindt u op 
www.dethleffs.nl/aero

Stijlvolle en comfortabele kussens Het grote panorama-dakluik met 
LED-verlichting geeft nog meer licht 
en ruimtegevoel (optioneel)

AERO & AERO UP

Grote koelkast 137 l met vriesvak 15 l 
(afhankelijk van de indeling)

Flexibel te plaatsen spot en  
USB-aansluiting

Een knusse, gezellige omgeving 
dankzij de indirecte verlichting  
(optioneel)

AirPlus – perfecte luchtcirculatie in het 
interieur en ventilatie aan de achter-
kant van bovenkasten en aanrecht

Slimme toegang 
voor het uitdraaien 
van de uitdraaisteu-
nen
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Veelvoud  
in keuze

Meer informatie kunt u vinden  
op www.dethleffs.nl/aero of in  
de prijslijst Maryland Oak

Visby Skagen Fyn

Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!

42 AERO & AERO UP



Gladde beplating

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

410 QS

3 slaapplaatsen 3 slaapplaatsen

470 EL 470 FR 470 FSK

4 slaapplaatsen 6 slaapplaatsen

490 QSK

6 slaapplaatsen

520 ER

4 slaapplaatsen

510 ER 

4 slaapplaatsen

500 QSK

6 slaapplaatsen

460 KR

7 slaapplaatsen

530 KR

7 slaapplaatsen

530 ER

6 slaapplaatsen

Gladde beplating

43AERO & AERO UP



Frisse wind voor gezinscaravans

CAMPER®

44 CAMPER®



Highlights CAMPER®

 ª  Plaats voor alle kinderen: ruime keuze aan 
 gezinsindelingen met stapelbedden

 ª  Omvangrijke standaarduitvoering

 ª  Veiligheid voor alles: uitgebreide Dethleffs- 
veiligheidsuitrusting

 ª  Mooi exterieurdesign: design achterbumper met 
LED-verlichting voor een stijlvolle uitstraling

 ª  Keus genoeg: ook kortere toercaravans onder de  
7 meter

Grote ‘garage’ door 
opklapbaar stapelbed 
(afhankelijk van de 
indeling)

17 inch aluminium  
velgen in Dethleffs-  
design onderstrepen  
de stijlvolle uitstraling  
(optioneel)

Standaard serviceluik zorgt voor 
een gemakkelijk toegankelijke extra 
opslagruimte (afhankelijk van de 
indeling)

45CAMPER®



WONEN

Dit noemen  
we vakantie

Royaal plek in de rondzitgroep: dat valt in de smaak bij grote en kleine vakantiegangers 
• 730 FKR | Galaxy

Vriendelijk ogend interieurdesign met licht hout, dat kenmerkt onze vriend van de familie  
• 560 FMK | Cloud

46 CAMPER®



1

2

3

Dat is gezinsvriendelijk: bij de Camper® is er een grote keuze aan stapelbed-indelingen. 
Ook een stapelbed met 3 bedden behoort tot de mogelijkheden

Praktisch en goed bereikbaar:  
de verplaatsbare spot en een 
USB-aansluiting voor het opladen

Keuken met veel opbergruimte: dankzij de praktische 
apothekerslade voor flessen en veel opbergvakken

1 2 3

47CAMPER®



SL APEN

Een vriend van de familie

De comfortabele eenpersoonsbedden 
zijn desgewenst heel snel om te bou-
wen tot een zeer riant tweepersoons-
bed (optioneel). Dethleffs matrastop-
pers passen perfect bij uw Dethleffs. 
Verkrijgbaar bij Originele Dethleffs 
accessoires (meer daarover op p. 78)

Het grote dwarsbed bij de ingang biedt  
genoeg plaats voor gezelligheid met twee  
• 500 QSK | Galaxy

Speciaal voor grote gezinnen: optioneel is een extra voor 2 personen geschikt 
stapelbed mogelijk, in plaats van de zitgroep (afhankelijk van de indeling)  
• 730 FKR | Galaxy

48 CAMPER®



Wellness-oase
SANITA IR

De Camper® biedt met de compacte badkamer alles om je ook op vakantie lekker fris te voelen • 550 ESK | Mount

Direct naast het grote bed begint het wellness-gedeelte:  
een doucheruimte met toilet • 730 FKR | Galaxy

49CAMPER®



KEUKEN

Maak het je 
 gemakkelijk

In de ruime laden en de bovenkasten kun je alles kwijt wat je bij het koken  
op vakantie nodig hebt • 730 FKR | Galaxy

Handige keuken met ruime laden en apothekerskast • 550 ESK | Mount
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Grote koelkast 137 l met vriesvak 15 l 
(afhankelijk van de indeling)

Optioneel is bij de 730 FKR een extra 
voor 2 personen geschikt stapelbed 
mogelijk, in plaats van de zitgroep

Perfect slaapcomfort dankzij het 
‘Slaap zacht systeem’

Robuust GFK-dak ter bescherming 
tegen hagel en takken

Moderne achterbumper met  
LED-lichten

AirPlus – perfecte luchtcirculatie in het 
interieur en ventilatie aan de achter-
kant van bovenkasten en aanrecht

Standaard warmwater-
voorziening

UITRUST ING

Highlights CAMPER® De volledige uitrusting van de CAMPER®-modellen is te vinden 
in de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/camper
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Meer informatie kunt u vinden  
op www.dethleffs.nl/camper
of in de prijslijst

Cloud Galaxy Mount

Rosario Cherry

Veelvoud  
in keuze
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Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!



Gladde beplating, zilver metallicHamerslag wit (standaard) Gladde beplating, wit

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

460 EL

3 slaapplaatsen

470 ER

3 slaapplaatsen

530 FSK

6 slaapplaatsen

470 FR

4 slaapplaatsen

500 QSK

6 slaapplaatsen

510 LE

4 slaapplaatsen

510 ER

4 slaapplaatsen

550 ESK

6 slaapplaatsen

560 FMK

6 slaapplaatsen

650 FMK

6 slaapplaatsen

540 QMK

6 slaapplaatsen

730 FKR

8 slaapplaatsen
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Ervaring loont

NOMAD
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 ª  Voor elk wat wils: grote keuze aan toercaravans, 
 indelingen met twee- of eenpersoonsbedden

 ª  Exterieur in aantrekkelijk design: met opvallende 
 details, zoals een design achterbumper met  
LED-verlichting en verchroomde rangeergrepen

 ª  Uitmuntend, stijlvol design met sfeervol lichtconcept

 ª  Koken net als thuis: uitstekend uitgeruste 
 gourmet-keuken met verlichte achterwand

 ª  Omvangrijke standaarduitvoering

Highlights NOMAD

Inlegramen zorgen voor 
een goede isolatie en 
veiligheid (optioneel)

Design achterbumper 
met LED-verlichting en ver-
chroomde rangeergrepen

Standaard 
serviceluik zorgt 
voor een gemak-
kelijk toegankelijke 
extra opslagruimte 
(afhankelijk van de 
indeling)
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WONEN

Het comfortabele 
nomadenbestaan

Een stevige houten schuifdeur vormt de scheiding tussen kinder- en ouderslaapkamer en de woonruimte •  
730 FKR | Chromo

Een ruime keuken over de hele breedte van het voertuig  
en de zitgroep ernaast garanderen een perfect wooncomfort 
• 490 BLF | Ruby
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2

3

Perfect om gezellig samen te zitten, maar ook voor een perfecte nacht-
rust: de grote rondzitgroep aan de voorzijde

Gourmet-keuken met verlichte 
achterwand

Het grote panoramadakluik met LED-verlichting laat 
licht en lucht in het voertuig binnen

1 2 3
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SL APEN

First class 
 slaapcomfort

Het grote tweepersoonsbed is langs drie kanten gemakkelijk te bereiken en kan overdag 
weggeschoven worden om nog meer plaats te creëren • 650 RQT | Chromo

De twee brede eenpersoonsbedden zorgen voor een ontspannen nachtrust en optioneel 
kunt u er ook voor kiezen om een tweepersoonsbed te creëren • 460 EL | Chromo
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Royaal badderen
SANITA IR

Lekker fris voor de dag komen. Dat kan in deze royale badkamer • 490 BLF | Champion

Door het open karakter heeft u een zee aan bewegingsvrijheid • 490 EST | Ruby
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KEUKEN

Grote keuken met 
meer uitzicht

Ruime keuken met handige apothekerskast, 
plaats voor het koffiezetapparaat en 3-pits 
kooktoestel met elektrische ontsteking en 
verlichte achterwand • 520 ELT | Ruby

Verse ingrediënten bewaart u in de grote koelkast van 137 l, wijn- 
en waterflessen tot 1,5 l krijgen een plaatsje in het ruime vak in 
de deur. Indirecte verlichting onder het keukenblad zorgt voor een 
goed overzicht in de ruime laden. Extra comfort: de standaard 
warmwatervoorziening • 490 BLF | Ruby
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Hoogwaardig 3-pits kooktoestel 
met elektrische ontsteking

De in hoogte verstelbare heftafel op 
één poot biedt royale beenruimte

Design dakluikklep – met slimme 
handgreep voor snel en gemakkelijk 
openen

Perfect slaapcomfort dankzij 7-zone-
matrassen gemaakt van klimaatregu-
lerend materiaal

Flexibel te plaatsen spot  
en USB-aansluiting

Maak ruimte! Het slimme rail-
systeem voor kleine keukenhulpen 
is standaard (afhankelijk van de 
indeling)

AirPlus – perfecte luchtcirculatie in het 
interieur en ventilatie aan de achter-
kant van bovenkasten en aanrecht

Krachtige warmelucht-
verwarming standaard 
 (afhankelijk van indeling)

U ITRUST ING

Highlights NOMAD De volledige uitrusting van de NOMAD-modellen is te vinden 
in de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/nomad
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano

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

Veelvoud  
in keuze
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Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!



Gladde beplating, zilver metallicHamerslag wit (standaard) Gladde beplating, wit

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

530 DR

4 slaapplaatsen

560 FMK

6 slaapplaatsen

460 EL

3 slaapplaatsen

470 FR

4 slaapplaatsen

490 BLF

3 slaapplaatsen

490 EST

3 slaapplaatsen

510 LE

4 slaapplaatsen

560 RET

4 slaapplaatsen

650 RQT

4 slaapplaatsen

730 FKR

8 slaapplaatsen

760 DR

4 slaapplaatsen

510 ER

4 slaapplaatsen

520 ELT

3 slaapplaatsen
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Uw winterspecialist

BEDUIN
SCANDINAVIA
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 ª  Kom aan boord: de kampeerlegende uit 1956 van de 
uitvinder van de caravan is terug van weggeweest

 ª  Scandinavisch design-hoogstandje met het echte 
loftgevoel: bovenkast met echt houten handgrepen en 
decors in natuurlijke vilt-look

 ª  Standaard een krachtpatser in de keuken:  
de full-cooker is fornuis en oven tegelijk

 ª  Perfect warm, ook bij temperaturen onder nul:  
de standaard Premium warmwaterverwarming  
en de elektrische vloerverwarming zorgen voor  
een aangename warmte in de hele caravan

 ª  Perfect uitgerust: zowel zomers als ’s winters zorgt de 
Beduin Scandinavia voor een 5 sterren-kampeercomfort

Highlights BEDUIN SCANDINAVIA

Exterieurdesign met 
gladde beplating,  
wit af fabriek

Goed geïsoleerd in de 
winter dankzij de Dethleffs 
inlegramen (optioneel) Kom binnen: 70 cm 

opbouwdeur met inwendige 
scharnieren, raam en hor als 
standaard
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WONEN

Reizen in een 
 stijlvolle caravan

Stijlvolle bekleding en indirecte verlichting creëren een 
bijzonder aangename sfeer • 550 SE | Amposta

Design ontmoet charme: het stijlvolle dressoir is standaard aan boord in de Beduin Scandinavia  
(optionele 32“ tv met tv-lift mogelijk) • 550 SE | Amposta
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2

3

Voorbereid op elk weertype: grote garderobekast 
voor jassen.

De royale rondzitgroep met hoogwaardige bekleding, 
daarin zit je prinsheerlijk

De bovenkasten zijn voorzien van stijlvolle handgrepen 
van echt hout

1 2 3
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SL APEN

First class 
 slaapcomfort

De comfortabele eenpersoonsbedden beloven een goede nachtrust. Daarnaast bevindt zich de royale 
badkamer over de hele breedte van het voertuig • 670 BET | Tarragona

Het royale queensbed in de Beduin Scandinavia biedt een gezellig hoekje • 690 BQT | Tarragona
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Royaal badderen
SANITA IR

Een badkamer over de hele breedte van het voertuig met geïntegreerde douche: veel plaats om de dag goed 
te beginnen! • 690 BQT | Tarragona

Hup, onder de douche! De opklapbare wastafel verdwijnt gewoon 
in de wand om ruimte te maken • 740 BFK | Badalona
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KEUKEN

Een sterrenkeuken 
voor fijnproevers

Deze keuken vervult al uw wensen: apothekerslade, koelkast 156 l incl. vriesvak 
29 l met veel plaats voor alles wat de hobbykok nodig heeft • 740 BFK | Am-
posta

Nog even snel naar de markt. En dan lekker de uitstekend ingerichte keuken met verlichte achterwand 
en volwaardig gasfornuis in, als een echte chef-kok! • 650 RE | Amposta
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Grote koel-vriescombinatie: 137 l met 
vriesvak 15 l, of 156 l met vriesvak 29 l 
(afhankelijk van de indeling)

Keuken met goede lichtinval aan de 
voorzijde, over de gehele breedte van 
het voertuig, met volwaardig gasfor-
nuis en groot panoramisch dakraam 
(afhankelijk van de indeling)

Royale badkamer achter over de hele 
breedte van het voertuig voor veel 
bewegingsvrijheid (afhankelijk van de 
indeling)

Zitgroep met stabiele, in hoogte 
 verstelbare tafel (met één hand  
te bedienen) en hoogwaardige 
 stoffering met hoekhoofdsteunen  
als standaard

Verwarmde en geïsoleerde vuilwater-
tank van 42 liter: ook bij temperatu-
ren onder nul kan er niets bevriezen 
(optioneel)

AirPlus – perfecte luchtcirculatie in het 
interieur en ventilatie aan de achter-
kant van bovenkasten en aanrecht

Warmwaterverwarming en 
elektr. vloerverwarming 
standaard

U ITRUST ING

Highlights Beduin Scandinavia De volledige uitrusting van de BEDUIN SCANDINAVIA modellen is te 
vinden in de afzonderlijke prijslijst of op www.dethleffs.nl/beduin
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Amposta Badalona Tarragona

Amberkleurig Oak

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

Veelvoud  
in keuze
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Laat dromen uitkomen en creëer uw eigen 
droomvoertuig met de  Dethleffs Configurator!



Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel) en verdere opties.

Gladde beplating, wit (standaard) Gladde beplating, zilver metallic

6 slaapplaatsen

590 RK

650 RE 740 BFK

6 slaapplaatsen

650 RFK 690 BQT

4 slaapplaatsen

670 BET

3 slaapplaatsen7 slaapplaatsen4 slaapplaatsen

540 QMK 550 BET 550 RD 550 SE

5 slaapplaatsen 3 slaapplaatsen 4 slaapplaatsen 3 slaapplaatsen

7 3BEDUIN SCANDINAVIA



Betrouwbaarheid,
Onze belofte:

comfort &
Service
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Goede reis!
Welke Dethleffs er ook voor u in aanmerking komt, bij al 
onze voertuigen staan twee dingen centraal: dat u veilig en 
wel aankomt en dat u lang plezier heeft van uw reisgenoot.

Daarom zorgen wij er al vele jaren voor dat u altijd com-
fortabel en veilig onderweg bent met innovatieve ideeën 
zoals ons eigen Slaap-Zacht systeem, Airplus ventilatie, 
wintercomfortpakketten en andere slimme onderdelen.

Onze Originele accessoires bieden u ook hoogwaardige 
onderdelen en slimme accessoires voor caravans.

Planning is alles, of het nu gaat om de reisroute of de 
financiering – dankzij onze flexibele financiering kunt u zich 
uw nieuwe voertuig snel en gemakkelijk veroorloven met 
maximale planningszekerheid. En met de gecombineerde 
vervolggarantie voor nieuwe voertuigen kunt u tot 7 jaar 
zorgeloos rijcomfort ervaren.

Dus begin uw reisavontuur met ons, we kijken er naar uit  
u te mogen verwelkomen in de Dethleffs familie. En mocht 
u ooit hulp nodig hebben, dan staat ons uitgebreide dealer- 
en servicenetwerk altijd snel voor u klaar.
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De Allgäu, waar wij sinds 1931 zijn geves-
tigd, staat bekend om zijn strenge winters. 
Wij weten dus heel goed wat u nodig 
heeft, als het gaat om kamperen in de win-
ter. Alle Dethleffs caravans zijn standaard 
uitgerust voor kamperen in de winter. Met 
de bijzonder geavanceerde wintercomfort-
pakketten wordt uw caravan wintervast en 
ideaal voor intensief gebruik in sneeuw-
rijke oorden. Met deze winterbestendige 
uitrusting blijft het ook gezellig en warm 
bij lagere temperaturen.

Veilig het koude jaargetijde door met een 
winterbestendige caravan met wintercomfort-
pakket van Dethleffs

Een vakantiehuis vlak naast de skipiste, binnen 
net zo lekker warm als thuis

Uw veiligheid is ons alles waard en daarom maken wij alleen gebruik van de meest 
betrouwbare voertuigonderdelen van leveranciers die wij vertrouwen. Onze caravans staan 
afgesteld op snelheden tot max. 100 p/uur. En met het optionele Dethleffs Veiligheidspak-
ket bent u verzekerd van een aantal interessante aanvullingen op de standaarduitrusting, 
zoals stabilisator, crashsensor en rookmelder.

Het Dethleffs Veiligheidspakket is optioneel verkrijgbaar. Het biedt u een stabilisator,  
crashsensor en rookmelder voor optimale veiligheid

Veilig onderweg met de Dethleffs veiligheidsuitrusting en regelmatige rijtrainingen

Bij iedere  
weersom-
standigheid

BETROUWBA ARHEID

Meer informatie over winter-
kamperen kunt u vinden op onze 
website: www.dethleffs.nl/
winterspecialist

Geschikt voor de winter: bij buiten-
temperaturen van 0 °C kan het interieur 
permanent worden verwarmd op 20 °C. 

Winterbestendig: bij weersomstan-
digheden van –15 °C is hij binnen 4 uur 
opgewarmd naar een temperatuur  
van +20 °C.
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Met alle comfort
BETROUWBA ARHEID

Op internet hebben we veel meer info over het Dethleffs Slaap-Zacht systeem. 
Kijk eens op: www.dethleffs.nlAirPlus ventileert de bovenkasten en voorkomt  

zo de vorming van condenswater

Flexibele lattenbodems en ergonomische 7-zone matrassen: alsof u op wolken slaapt

Waar warme lucht snel afkoelt, ontstaat vocht. Bij een caravan gebeurt dat vooral op 
de buitenwand, als het buiten heel koud is. Met het AirPlus-systeem ventileren we de 
bovenkasten en zorgen zo voor een ventilatiecircuit, dat de vorming van condenswater 
van meet af aan voorkomt. Het resultaat: een gezonde binnenlucht zonder schimmel-
vorming of vochtplekken. 

In uw mobiele huis wilt u hetzelfde comfort als thuis. Rustgevende nachten worden 
 gegarandeerd door het Dethleffs Slaap-Zacht systeem.
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Wij houden van orde! Met de achteraf aan te brengen multifunctionele rail van Dethleffs  
geniet u nu van alle voordelen van het slimme Dethleffs opbergsysteem – ook als de rail niet 
standaard in uw voertuig gemonteerd is!

SERV ICE

Alles en iedereen klaar? 
 Originele Dethleffs- 
accessoires

Life meets style: de Dethleffs collectie van modieuze hoodies, jassen en petten laat kampeerdersharten 
sneller kloppen. Hoogwaardige materialen en chique snitten zorgen voor een aangenaam draagcomfort. 
Het maakt niet uit of het ’s avonds plotseling koel wordt of dat de dag warmer is dan verwacht– met 
de Dethleffs Lifestyle collectie bent u perfect uitgerust. 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.
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Dethleffs E-Connect – Met behulp van de app kunt u veel informatie over of in uw voertuig handig op uw smartphone bekijken. 
 Controleer bijvoorbeeld uw bandenspanning, de juiste uitlijning van uw caravan, de temperatuur in de koelkast en nog veel meer!

Extra opslagruimte onder de caravan door waterdichte opbergtassen, 
die door middel van strips in de zij-skirt worden getrokken 

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

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

Uitstekend comfort en veiligheid zijn de ingrediënten om u in 
uw mobiele thuis goed te voelen. Wij bieden u daarom origi-
nele accessoires voor uw voertuig, die perfect passen en een 
prima aanvulling zijn: van leuke accessoires en beschermende 
onderdelen tot de volmaakte organisatie van uw caravan. 

Van de isolatie van het dashboard tot sierstrips, wij maken uw 
kampeerbeleving 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.

SERV ICE
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Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 | D-88316 Isny 
www.dethleffs.nl 

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

Hartelijk dank voor de ondersteuning bij de decoratie van de 
voertuigen:
LUSINI Home of VEGA, ERWIN M., 
JOBELINE, PULSIVA (www.lusini.com)
Eagle Products Textil GmbH
Zwiesel Glas AG
 
Fotografie: Karl Holzhauser • Rohwein MediaServices • 
eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock • 
Forster & Martin Fotografie GbR
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