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De voordelen van Dethleffs – verklaring van de symbolen
In de Dethleffs caravans vindt u veel slimme ideeën en standaard uitrusting voor  
meer veiligheid en comfort. De symbolen laten u zien, welke caravans daarmee zijn  
uitgerust. Uitvoerige informatie en verklaringen daarover kunt  u ook lezen op  
www.dethleffs.nl/onze-meerwaarde

    

Het Dethleffs systeem voor een 
optimale ventilatie achter de 
bovenkasten.

    

Het dak, de voor- en achterzijde 
zijn van het bestendiger GFK, een 
fijn gevoel bij storm en hagel.

    

Uitnodigend: 70 cm XXL toe-
gangsdeur met coupe instap. 

  

Cooler Tower! Extra grote koelkast 
met 142 liter inhoud en een 15 
liter vriesvak.

    

Cooler Tower! Extra grote koel-
kast met 175 liter inhoud en een 
15 liter vriesvak.  

    

Veilig onderweg dankzij boven-
gemiddelde remwaarden en een 
automatisch zelf nastellende 
functie. 

    

Onderdrukt effectief het slinge-
ren van de caravan. 

    

AL-KO Trailer Control (ATC) 
verhindert het slingeren van de 
caravan.

    

Kwaliteitschassis van veiligheids-
specialist AL-KO.

    

Slaap Zacht: vaste bedden met 
comfortabele, hoogwaardige 
matrassen op een ergonomische 
lattenbodem 

    

Een stapelbed met 3 bedden op 
aanvraag mogelijk in onze Happy 
Family indelingen. 

    

Praxtische keuken met grote 
schuifladen en een variabele 
kookplaatafdekking voor veel 
aflegruimte.

    

Bijzonder kookcomfort: 4 pits 
gasfornuis, royale opbergruimte 
en veel aflegmogelijkheden.

    

Winterproof! Winterbestendige 
caravans dankzij de optionele 
Winter Comfort pakketten.

    

Happy Family: Veel indelingen 
met stapelbedden - ideaal voor 
jonge gezinnen. 

    

Hordeur: goed beschermd tegen 
kleine plaaggeesten.

    

Vlot mee in het verkeer op de 
snelweg - Tempo 100 geschikte 
caravans
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Beste lezers, 
ruim 80 jaar geleden ontwierp Arist Dethleffs de 
eerste caravan in Isny in Allgäu, want hij wilde ook 
tijdens zijn zakenreizen van zijn familie genieten.  
De familie en alles wat daarmee verbonden is,  
heeft voor ons een hele waardevolle betekenis. 

Wij vinden bijvoorbeeld eerlijkheid en betrouwbaarheid 
belangrijk tijdens het adviesgesprek, bij de verkoop 
maar natuurlijk ook bij de aftersales.

Wanneer u met uw Dethleffs onderweg bent, zult  
u ook kennis maken met zijn betrouwbaarheid. 

In elk voertuig zit meer dan 80 jaar ervaring en veel 
know-how van onze klanten - zij worden traditie 
getrouw nauw betrokken bij de ontwikkeling.

U bent van harte welkom in de Dethleffs familie!

Met hartelijke groet,
Alexander Leopold & Günther Wank
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Onze service: Voor u
Kwaliteit betekent voor ons ook het leveren van 
de perfecte service na de aankoop!
In Europa staat voor u een fijnmazig netwerk van 
gekwalificeerde dealerbedrijven tot uw beschikking.  
330 Dealerbedrijven en partners helpen u snel op weg.
Met regelmatige werkplaats scholingen verzekeren 
wij ons ervan, dat de medewerkers altijd over actuele  
informatie beschikken. Wij ondersteunen onze  
partners zo goed mogelijk bij hun streven u snel  
te helpen. Bij Dethleffs liggen meer dan 18.000 
artikelen op voorraad, 93 % van de bestellingen 
verwerken wij binnen drie dagen.

Garantie in plaats van waarborg
Uw nieuwe Dethleffs caravan schaft u aan met  
een omvangrijke fabrieksgarantie.

Zes jaar waterdichtheidsgarantie standaard
Geheel ontspannen! De zesjarige Dethleffs  
waterdichtheidsgarantie* geeft u een ontspannen  
gevoel en verhoogt de verkoopwaarde van uw 
voertuig. 
 
* Voorwaarde voor de waterdichtheidsgarantie zijn  
 jaarlijks verplichte inspecties tegen betaling.
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Rondom veilig!
Het veiligheidspakket van Dethleffs
Dethleffs caravans behoren tot de veiligste van de 
wereld. Omdat wij het thema veiligheid zeer serieus 
nemen - met regelmatige rijvaardigheidstrainingen, 
maar ook door gebruik te maken van standaard 
veiligheidscomponenten voor een hoogwaardige 
rijveiligheid van onze veiligheidsspecialist - AL-KO.

ªª AL-KO chassis  
ªª AL-KO Oktagon schokdempers
ªª AL-KO AKS stabilisatorkoppeling  
ªª AL-KO ATC (Trailer Control)
ªª AL-KO AAA Premium Brakes

Europese merkbanden, een verbeterde 
lengte van de dissel en het standaard 

3e remlicht zorgen bovendien voor een 
optimaal rijcomfort tijdens uw vakantie.

De ESP voor de caravan 
Uniek is vanaf onze serie “Camper” het standaard 
AL-KO ATC Trailer-Control-System. Het ATC werkt  
hetzelfde als het ESP-systeem in auto’s.  
Het controleert continue het rijgedrag. In situaties, 
waarbij de caravan aan het slingeren komt, wordt 
dit bij de geringste zijdelingse bewegingen door de 
sensoren gesignaleerd. De caravan wordt direct – 
zonder invloed van de bestuurder – rustig afgeremd. 
In slechts een paar seconden staat de auto- 
caravancombinatie weer in een veilige rijpositie. 
Nieuw in het veiligheidspakket zijn de AL-KO AAA 
Premium Brakes. De oplooprem met automatische 
aanpassing zorgt voor een constante remweg en  
remvermogen.

Tempo 100
Goed om te weten: alle veiligheidscomponenten 
in onze Dethleffs caravans zoals schokbrekers, AKS 
en de banden zijn op Tempo100 berekend. Hiermee 
kunt u een Tempo 100-ontheffing aanvragen.

*  Standaard bij Camper, Nomad, Beduin  
en Exclusiv

Rondom  veilig*

O AL-KO ATC
O AL-KO AAA Brakes + compleet 

veiligheidspakketO Robuust GFK dak
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EU Caravans 2016
Compact Class

c’go & c’trend – nu instappen
Compact en trendy tijdens de vakantie, dat beloven  
onze c‘go en c‘trend modellen. Veel van deze modellen 
zijn geschikt voor rijbewijscategorie B en kleinere 
auto’s. 

Houd u van actieve, spontane en korte vakanties? 
Wilt u veel kleur en vrolijke accenten tijdens uw 
vakantie? Dan bent u hier aan het juiste adres. 

Compact, smal en licht zijn deze modellen. Tevens 
zuinig voor uw vakantiegeld - in de aanschaf en ook 
in het brandstofverbruik. 

De voertuigen vind u in de aparte Compact-Klasse 
brochure.
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 510 ER

520 RET 530 FSK 560 FMK 560 RET 560 RFT

670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK

Camper
De Allrounder voor actieve vakantiegangers | vanaf pagina 14

De bestseller in ons programma met een fris interieur en standaard met 
de bekroonde veiligheidsuitrusting. Dankzij de ruime modellenkeuze een 
allrounder voor actieve vakantiegangers en gezinnen met kinderen.

Camper

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.300 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 635 tot 942 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 3 – 7

Tandemasser vanaf 670 FAR

* Max. waardes afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
8  | 
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470 ER

650 RET

470 FR

560 FR 650 RFT 670 FAR

500 FR

560 RET

730 FKR670 FSR670 FKR

510 ER

560 RFT

740 RFK

520 RET

600 DR

760 DR

540 DMH

600 ER

760 ER

540 RFT 560 FMK

Nomad
Ervaring loont zich | vanaf pagina 26

De Nomad is het gedegen alternatief ten opzichte van de Camper en 
presenteert zich met een ruime modellenkeuze. Vrijblijvende elegantie, 
een overtuigend lichtconcept en een sensationeel ruimtegevoel werden  
ook nog eens bevestigd door de Profitest 2013.

Nomad

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.350 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 713 tot 942 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 3 – 7

Tandemasser vanaf 650 RFT

* Max. waardes afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
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510 ER 550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR

600 ER 650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER

Beduin
De moderne klassieker | vanaf pagina 38

De Beduin voldoet met zijn royale uitrusting aan de hoogste eisen:  
Elegantie in design, van elk comfort voorzien en met vele extra’s  
uitgerust.

Beduin

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.600 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 766 tot 942 cm

Totale breedte 230 tot 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 4 – 7

Tandemasser vanaf 650 RFT 

* Max. waardes afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
10  | 
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550 ER 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER

650 RET 650 RFT 730 FKR 760 DR 760 ER
Exclusiv

Techn. toegest. totaalgewicht* 1.800 tot 2.800 kg

Totale lengte (incl. dissel) 788 tot 942 cm

Totale breedte 250 cm

Totale hoogte 265 cm

Slaapplaatsen 4 – 7

Tandemasser vanaf 650 RFT 

Exclusiv
5 sterren camping | vanaf pagina 50

De Exclusiv overtuigt met zijn modern geïnterpreteerde stijlvolle  
verschijning. Edele materialen, een standaard Ambiente pakket  
met sfeervolle, indirecte verlichting en chique details zorgen voor  
moderne elegantie en luxe uitrusting.

* Max. waardes afhankelijk van indeling en gewichtsverhoging
1110  | 
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De allrounder voor actieve vakantiegangers
De allrounder met een fris interieur en standaard 
met het bekroonde veiligheidspakket.  

Voor elk wat wils
Hier vindt u een ruime modellenkeuze. 
Actieve vakantiegangers en gezinnen met 
kinderen kiezen eveneens graag voor deze 
omvangrijk uitgeruste modellen.

Dethleffs Veiligheidspakket  
Voor onbezorgd reisgenot zorgt het standaard 
Dethleffs veiligheidspakket incl. AL-KO Trailer 
Control (ATC), vergelijkbaar met ESP in de 
auto controleert het AL-KO ATC permanent het 
rijgedrag van de caravan en remt deze rustig 
af, voordat er kritische situaties ontstaan. 
(zie pagina 6). Nieuw zijn de zelfnastellende 
remmen van ALKO. Dit biedt u duidelijk meer 
veiligheid en comfort dankzij de automatische 
remaanpassing.

Ook standaard aan boord: het robuuste  
GFK dak, de praktische hordeur en de  
stroombesparende LED voortentlamp.

De voordelen van de Camper 
ªª  Licht bicolour meubeldecor en twee moderne bekledingen  
ªª  Veel keuze voor gezinnen (inclusief stapelbedden) en voor de actievere 
vakantiegangers (veel opbergruimte)

ªª  Verlichting bij de ingang is vanuit de slaapkamer en bij de ingang te 
bedienen

ªª Verlichte hoekelementen
ªª Dethleffs veiligheidspakket (zie pagina 6) 

 
Een overzicht met afbeeldingen van veel meer voordelen van de Camper 
vindt u op pagina 22 – 23.
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  Grafietgrijze trapeze vormige ramen 
vormen de looks van de Dethleffs 
caravans

  Achterbumper in 3 delen, voor  
eenvoudige reparatie in geval  
van een ongelukje 

  Bekroonde veiligheidsuitrusting 
inclusief AL-KO Premium Brakes.  

  Eenvoudig te bereiken disselbak, ook 
bij een gemonteerde fietsendrager  

  Gewichtsverhoging tot 2000 kg 
(enkelasser) resp. 2500 – 2800 kg 
(tandemasser) mogelijk
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Camper

450 FL

De allrounder voor de actieve  
vakantie
De CAMPER is een echte bestseller en staat daarom 
ook vaak op het winnaarspodium bij de verkiezing 
voor caravan van het jaar! Het geheim: hij is  
ongelofelijk praktisch doordacht en biedt een  
veelvoud aan woonoplossingen voor de meest  
verschillende behoeftes. Bijzonder geliefd is de  
variant met grote rondzitgroep. Zo presenteert  
hij zich als echt vrijetijdscentrum voor de actieve  
vakantieganger. Met veel ruimte om gezellig  
samen te zijn en de mogelijkheid ook nog bezoek  
te ontvangen en te laten logeren, want met een 
paar eenvoudige handelingen wordt de gezellige 
zitgroep omgetoverd in een knus tweepersoonsbed.  

Welke CAMPER voor u ook de juiste is, u vindt in 
elke uitvoering de beproefde Dethleffs kwaliteit. 
Dat begint met massieve scharnieren, waarmee 
u elke kastklep wijd open en feilloos weer dicht 
maakt, via de combi rollo’s met lange levensduur en 
terugslagdemping tot de onverwoestbare geribbelde 
stalen bodem van de disselbak. Alles ontworpen en 
geconstrueerd met maar een doel: u vele jaren van 
vreugde te brengen.

ªª Door de afgeronde hoekkussens maakt u het zich echt gemakkelijk

ªª Hier kunt u grote potten en pannen kwijt
16  | 
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ªª 450 FL | Narvik: Directe en indirecte lichtbronnen zorgen voor een sfeervolle ambiance. Alle afbeeldingen op deze pagina tonen deze indeling.
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670 FSR670 FAR 670 FKR

Camper

Een ware vriend van de familie
Wie met kinderen op reis gaat, weet waar het om 
gaat en precies dat vindt u in de Camper: riante 
opbergruimtes, een stevig, makkelijk te onderhouden 
interieur en natuurlijk het gourmet keukencenter 
met variabele kook- en werkplekken en royale  
schuiflades. Ideaal om na een belevenisvolle dag 
nog snel even wat lekkers op tafel te toveren!

De Camper is er met erg kindvriendelijke indelingen 
met echte kinderkamers en grote, stevige stapelbedden 
(tot 80 kg te belasten). En bij de meeste modellen 
kunt u optioneel zelfs een derde stapelbed laten 
inbouwen. 

Wie meer ruimte nodig heeft zou de XL-varianten 
van de Camper eens moeten bekijken:  
Met 250 cm breedte en tot 805 cm opbouwlengte 
(bijv. Camper 740 FKR) bieden deze het comfort en 
de bewegingsvrijheid van een vakantiehuis!  
En dat geldt ook voor de bedden - elke Camper is 
standaard voorzien van het Slaapzacht Bedsysteem  
(zie pagina 62 – 63).

ªª   Privacy voor kleine kampeerders: stapelbed met afsluitbare wand/gordijn

ªª Ruime badkamer naast het Franse bed

Deze ideale gezinsindeling is van alle gemakken  
voorzien: en leverbaar in drie varianten: met  
stapelbedden en groot vast bed, ruim sanitair 
en een comfortbele zitgroep – ook in de Nomad 
serie.

18  | 
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ªª 670 FKR | Limonta: Ideale gezinscaravan met grote keuken en stapelbed in het midden
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Camper

ªª Hamerslag wit (standaard) ªª Bi-colour meubeldecor Noce Solista

ªª Narvik ªª Limonta

Diversiteit aan keuze in 
Buitendesign | Bekledingen | Modellen

ªª Gladde beplating, zilver metallic

ªª Gladde beplating, wit 
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390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR

510 ER 520 RET 560 RET 670 FAR 560 RFT

560 FMK 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK530 FSK

ªª  tot 4  
slaapplaatsen

ªª  5 tot 7  
slaapplaatsen
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Camper

De voordelen 

ªª Flexibele klik spots

ªª  12 volt stroomvoorziening met LED 
indicator bij een defecte zekering

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
ontst. automaat en ringverwarming

ªª Sfeervol verlichte hoekelementen

ªª  Trapeze ramen met combirollo‘s 
rondom

ªª  Praktische opbergruimte bij de ingang

ªª  Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

ªª  Extra stopcontact bij de zitgroep

ªª  Eéndelige toegangsdeur met 
standaard hordeur

ªª  Soft Close systeem: voor licht en 
geruisloos sluiten van de schuifladen

ªª  Ruim openslaande kwaliteits  
scharnieren

ªª  Grote heldere dakluiken met insectenhor 
en verduistering

ªª  Gourmet keuken met variabele  
afdekking (zie pag. 64-65)

ªª  Perfect slaapcomfort dankzij het slaap 
zacht systeem (zie p. 62-63)

ªª  AirPlus systeem voor ventilatie van de 
bovenkasten zie pag. 71
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Rondom veilig!

ªª  Het standaard serviceluik zorgt voor een 
eenvoudige toegang tot de bagageruimte

ªª  Energiebesparende LED voortentlamp

ªª  Invoerhulp voor eenvoudige bediening 
van de uitdraaisteunen

ªª  Reparatievriendelijke achterzijde uit 
meerdere delen

ªª  Robuust GFK dak, bestendiger tegen 
hagel

ªª  Rail voor wielflap in wielkast 
geïntegreerd

ªª  Robuuste fraai vormgegeven  
rangeergrepen

ªª  Stevige, geribbelde aluminium bodem 
en een verticaal te openen disselbakklep  

ªª  Grote water- en afvalwatertanks,  
praktisch in de disselbak opgeborgen

ªª  De AL-KO AAA Brakes: voor voortdurend 
optimaal afgestelde remmen 

ªª   ALKO Octagon asschokdempers 
voor een optimale wegligging

ªª  Stabilisator koppeling

ªª  ATC voor maximale, actieve  
rijveiligheid van het hoogste niveau

ªª Kwaliteit chassis van AL-KO

ªª  Hoogwaardige merkbanden

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen tegen meerprijs.
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Ervaring loont zich
De Nomad is het gedegen alternatief voor de 
Camper en presenteert zich met een grote 
keuze aan indelingen. Vrijblijvende elegantie,  
een omvangrijk veiligheidspakket en veel 
opbergruimte maken hem tot de ideale  
reisgenoot. 

Voor elk wat wils
Hier vindt u een grote keuze aan modellen. 
Actieve kampeerders en jonge gezinnen 
maken graag hun keuze uit deze omvangrijk 
uitgeruste modellen.

Dethleffs veiligheidspakket 
Voor onbeperkt vakantieplezier zorgt het 
standaard Dethleffs veiligheidspakket  
inclusief het AL-KO Trailer Control (ATC) Net  
als ESP in de auto, verhindert het slingeren 
van de caravan achter de auto (zie ook pagina 
6). Nieuw zijn de zelfnastellende remmen van 
AL-KO. Het biedt u beduidend meer  
veiligheid en comfort. 

Ook aan boord: het robuuste GFK dak, de 
praktische hordeur en een stroombesparende 
LED voortentlamp.

De voordelen van de Nomad 
ªª Dethleffs veiligheidspakket zie pagina 6
ªª  Intelligent meubelconcept met speciaal doordachte bovenkasten voor 
meer hoofdruimte en een beter ruimtegevoel.

ªª  Verlichting bij de ingang is vanuit de slaapkamer en bij de ingang te 
bedienen

ªª  Grote keuze aan indelingen voor gezinnen (stapelbedden) en voor de 
actievere vakantiegangers (veel opbergruimte)

ªª  Elegante bekledingen en een overtuigend lichtconcept 

Een overzicht met afbeeldingen van veel meer voordelen van de Nomad 
vindt u op pagina 34 – 35.
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  Grafietgrijze trapeze vormige ramen 
vormen de looks van de Dethleffs 
caravans

  Achterbumper in 3 delen, voor  
eenvoudige reparatie in geval  
van een ongelukje 

  Bekroonde veiligheidsuitrusting 
inclusief AL-KO Premium Brakes.  

  Eenvoudig te bereiken disselbak, ook 
bij een gemonteerde fietsendrager  

  Gewichtsverhoging tot 2000 kg 
(enkelasser) resp. 2500 – 2800 kg 
(tandemasser) mogelijk
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740 RFK

Nomad

Ervaring loont zich
Al in 1954 presenteerde Dethleffs de eerste Nomad. 
Een caravan die, dankzij kwaliteit en een waardig 
interieur, al snel kon rekenen op een trouwe schare  
fans. Ook nu, ondanks dat de huidige Nomad optisch 
niets meer gemeen heeft met zijn voorganger – is 
de solide basis vandaag de dag nog steeds zijn  
handelsmerk. De nieuwste modellen maken met 
hun automotive-design en twee chique bekledingen 
hun opwachting. 

Op onze eigen innovaties kunt u ook in de nieuwste 
NOMAD-generatie rekenen: Daartoe behoort  
bijvoorbeeld het intelligente Air-Plus systeem, voor 
een prettig binnenklimaat.

En natuurlijk heeft de Nomad ook het Dethleffs  
veiligheidspakket aan boord. Meer informatie  
hierover vindt u op pagina 68. 

De kwaliteits EvoPore HRC matrassen in de vaste 
bedden zorgen voor een eersteklas slaapcomfort. 
Deze vormen met ergonomische vering een  
aangenaam op elkaar afgestemd slaapsysteem,  
dat ervoor zorgt dat u ook tijdens uw vakantie  
diep en vast slaapt.

ªª De zitgroep in de kinderkamer kan tot een bed worden omgebouwd*

ªª Wakker worden! Een zonnige vakantiedag wacht op u!

* Zo ontstaat een bedoppervlakte dat de hele 
voertuigbreedte beslaat! Overdag kan het onderste 
stapelbed omhoog worden geklapt, zodat er nog 
meer plaats is om te spelen.
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ªª 740 RFK | Namib: Ideaal voor gezinnen met kinderen: de mobiele vakantiewoning, plaats voor alles en iedereen
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560 FR

Nomad

Zo mooi kan vakantie zijn
Wie van gedegen houdt, zit goed bij de Nomad. 
Want hier is het niet alleen comfortabel, maar ook 
stijlvol vertoeven. Daarom hebben wij het interieur 
uitgerust in het lichte notenhout Noce Padano en 
gecombineerd met twee chique bekledingen – zo 
mooi kan vakantie zijn!

Naar wens kunt u de Nomad zelfs uitrusten met het 
bijzondere echtleder Cortina.

Kortom: hier woont u knus en elegant tegelijk.  
Overtuigt u zich op de volgende pagina’s van de 
sfeer, met een uniek lichtconcept, dat in deze klasse 
niet vanzelfsprekend is. En natuurlijk laat uw
Dethleffs dealer u in zijn eigen showroom graag tot 
in het detail zien wat er nog meer in een Nomad te 
vinden is.

ªª Bistro sfeer: keuken met bar

ªª Hoogglans werkbladen in de badkamer

30  | 
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ªª 560 FR | MAGNOLIA: Schitterende rondzitgroep voor de gezellige avonduurtjes.
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Nomad

Diversiteit aan keuze in
Buitendesign | Bekledingen | Modellen

ªª Noce Padano

ªª Namib ªª Magnolia

ªª Cortina Echtleder (optioneel)

ªª Hamerslag wit (standaard)

ªª Gladde beplating, zilver metallic

ªª Gladde beplating, wit 
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470 ER 520 RET500 FR470 FR 540 DMH510 ER

670 FKR560 FMK

600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 760 DR 760 ER

560 RET560 FR

670 FSR

560 RFT

540 RFT

740 RFK730 FKR

ªª  5 tot 7  
slaapplaatsen

ªª  tot 4  
slaapplaatsen
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Nomad

De voordelen 

ªª Flexibele klik spots

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
ontst. automaat en ringverwarming

ªª Sfeervol verlichte hoekelementen

ªª  Trapeze ramen met combirollo‘s 
rondom

ªª  Praktische opbergruimte bij de ingang

ªª  Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

ªª Extra stopcontact bij de zitgroep

ªª  Eendelige toegangsdeur met hordeur 
en raam

ªª  Soft Close systeem: voor licht en 
geruisloos sluiten van de schuifladen

ªª   Ruim openslaande kwaliteits  
scharnieren

ªª  Gourmet keuken met variabele  
afdekking (zie pag. 64-65)

ªª  Perfect slaapcomfort dankzij het slaap 
zacht systeem (zie p. 62-63)

ªª  AirPlus systeem voor ventilatie van de 
bovenkasten zie pag. 71

ªª   Grote heldere dakluiken met insectenhor 
en plissé verduistering

ªª  12 volt stroomvoorziening met LED 
indicator bij een defecte zekering
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª  Grote water- en afvalwatertanks

ªª  Het standaard serviceluik zorgt voor een 
eenvoudige toegang tot de bagageruimte

ªª  Reparatievriendelijke achterzijde uit 
meerdere delen

ªª  Robuuste fraai vormgegeven  
rangeergrepen

ªª  Energiebesparende LED voortentlamp ªª  Robuust GFK dak, bestendiger tegen 
hagel

ªª  Stevige, geribbelde aluminium bodem 
en een verticaal te openen disselbakklep  

ªª  Invoerhulp voor eenvoudige bediening 
van de uitdraaisteunen

ªª  Rail voor wielflap in wielkast 
geïntegreerd

Rondom veilig!

ªª  De AL-KO AAA Brakes: voor voortdurend 
optimaal afgestelde remmen 

ªª   ALKO Octagon asschokdempers 
voor een optimale wegligging

ªª  Stabilisator koppeling

ªª  ATC voor maximale, actieve  
rijveiligheid van het hoogste niveau

ªª Kwaliteit chassis van AL-KO

ªª  Hoogwaardige merkbanden

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen tegen meerprijs.
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Reizen in stijl 
Excellente techniek, uitrusting en design  
van het hoogste niveau. En de instap in het 
hoogste segment is zeer eenvoudig: dankzij 
de extra brede toegangsdeur met een  
verlaagde coupé-instap. 

Veel functionele details maken uw vakantie 
nog comfortabeler. Veiligheid wordt ook hier 
groot geschreven en bevat de nieuwste  
technieken van AL-KO.  
De nieuwe, chique bekledingen en de nieuwe 
looks aan de buitenzijde verspreiden een 
vleugje glamour. 

Dat is ontspannen en stijlvol kamperen!

De voordelen van de Beduin
ªª  Bijzonder wooncomfort door functionele details (o.a. in hoogte  
verstelbare tafelpoot, uittrekbaar schoenen vak direct bij de ingang, 
extra brede deur met coupé instap)

ªª  Keuken voorzien van een 4 pits gasfornuis, apothekerskast en een 
slimme keukenbladverbreding

ªª  Extra veiligheid: ATC, GFK, AKS en NIEUW: AL-KO AAA zelfnastellende 
remmen

ªª Design: een vleugje glamour van binnen en buiten
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  Grafietgrijze trapeze vormige ramen 
met hoogwaardige plissé rollo‘s

  Eyecatcher: moderne nieuwe bumper 
met fraai geïntegreerde verlichting  

  Comfortabel: 70 cm brede deur en 
coupé-instap voor comfortabele 
toegang

  Veiligheidspakket met zelfnastellende 
AL-KO AAA remmen 

  Praktische en fraaie disselafdekking 
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550 ER

Beduin

Elegante wereldreiziger
Slim ontworpen 
De Beduin wil met u de wereld verkennen.  
Maar ontdekt u eerst zijn vele praktische en chique 
details. Zeer slim ontworpen is bijvoorbeeld de in 
hoogte verstelbare tafelpoot, met daardoor veel  
beenruimte. Veel afleg- en opbergmogelijkheden, 
zoals het onopvallend onder de zitbank geïntegreerde 
schoenen vak, bieden plek voor alles, dat mee  
mag op de volgende grote reis.

Elegant en helemaal ontspannen 
Regenachtig weer? Maakt helemaal niets uit.  
Als de regen rustig op het dak tikt, is er eindelijk 
even tijd om die nieuwe roman te lezen. Dankzij  
de spots en de in hoogte verstelbare hoofdsteunen 
wordt een dagje op bed bijzonder gezellig.
De achtergrondverlichting zorgt voor een aangename 
sfeer en is optioneel mee te bestellen.ªª  Met stof beklede hoofdsteunen en een praktisch open schap bij de  

eenpersoonsbedden (optioneel ook van achteren verlicht)

ªª  Aangenaam met de neus in de boeken: in hoogte verstelbare hoofdsteunen 
(optioneel) en flexibele leeslampjes  

ªª Schoenen praktisch opgeborgen en ook van buiten te bereiken

Droom zacht!
U bent zeker van ontspannen nachten met het 
Dethleffs „Slaap zacht“ systeem. Met name uw 
rug wordt ondersteund, met een aangename 
7 zones EvoPoreHRC luxe kwaliteitsmatras met 
verschillende hardheidszones. 
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ªª 550 ER | Vogue: helemaal „en Vogue“ – aangename rondzitgroep en een in hoogte verstelbare tafel
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560 FR

Beduin

Een verschijning vol glamour
Kookliefhebbers, opgelet! 
De lekkerste vakantiegerechten maakt u in het  
uitstekende Gourmet keukencenter. Hier werkt  
u met maar liefst 4 pitten. Nodigt u toch een  
keer gezellig de buren uit. Dankzij de slimme 
keukenhulpjes zoals de grote koelkast, de  
apothekerskast en de beschikbare werkruimte,  
bent u ook klaar voor een lekker uitgebreid diner. 

Let’s go Glamping 
Glamping is de nieuwe Trend en betekent „stijlvol 
kamperen“ – flexibel onderweg zijn met een vleugje 
luxe. Voelt u zich aangesproken? Verheugt u zich dan 
met zekerheid op een stijlvol interieur en de chique 
bekledingen „Glamour“ en „Vogue“.

Veel plezier tijdens het Glamping …

ªª  4 pits gasfornuis, apothekerskast, riante werkruimte en schuifladen, daar 
verheugen echte chef-koks zich nu al op.

ªª  Chique, stabiel en praktisch: de ruime apothekerskast biedt ook plaats voor 
grote flessen
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ªª 560 FR | Glamour: Dat is Glamping:een vleugje Glamour in de zitgroep en de vrije dag kan beginnen
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Beduin

Diversiteit aan keuze in
Buitendesign | Bekledingen | Modellen

ªª Bi-colour Virginia Eiken/ hoogglans Creme ªª Virginia Eiken met lichtstroken (optie)

ªª Glamour ªª Vogue

ªª Echtleder Castello (optie) ªª Echtleder Fascino (optie)

Beduin

ªª Hamerslag wit (standaard)

ªª Gladde beplating, zilver metallic

ªª Gladde beplating, wit 
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510 ER 560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 tot 7  
slaapplaatsen

ªª  tot 4  
slaapplaatsen
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COMFORT & STABILITY

Beduin

De voordelen 

ªª  Hoogwaardige plissé rollo‘s bieden 
verduistering en privacy

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
ringverwarming

ªª Indirecte verlichting (optie)

ªª  Praktisch geïntegreerde douchekop 
(optie)

ªª  Komt u binnen: geïsoleerde coupé 
instap en een extra brede deur (70 cm)

ªª  In hoogte verstelbare tafel voor  
eenvoudige bediending en meer beenruimte 

ªª  Fraai afgewerkte, eendelige deur met 
raam en hordeur

ªª  Soft Close systeem: voor licht en 
geruisloos sluiten van de schuifladen

ªª  Praktisch en van buiten bereikbaar 
schoenenvak

ªª  Luxe: Heki II met verlichte glasbaldakijn

ªª  GourmetPlus keuken (zie pagina 
66-67)

ªª  AirPlus systeem voor ventilatie van de 
bovenkasten zie pag. 71

ªª  Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

ªª  12 volt stroomvoorziening met LED 
indicator bij een defecte zekering

ªª  Perfect slaapcomfort dankzij het slaap 
zacht systeem (zie pag. 62-63)
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Serviceluik bij alle modellen

ªª  Stabiele disselafdekking in een chique 
optiek

ªª Chique trapeze ramen, anthraciet grijs

ªª  Verfrissende optie: de Truma airco

ªª  Rail voor wielflap in wielkast  
geïntegreerd

ªª  Nieuw ontworpen achterbumper met 
geïntegreerde verlichting

ªª  Geribbelde aluminium bodem met een 
verticaal te openen disselbakklep

ªª  Grote water- en afvalwatertanksªª  Invoerhulp, voor een aangename 
bediening van de uitdraaisteunen

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen tegen meerprijs. Rondom veilig!

ªª  De AL-KO AAA Brakes: voor voortdurend 
optimaal afgestelde remmen 

ªª   ALKO Octagon asschokdempers 
voor een optimale wegligging

ªª  Stabilisator koppeling

ªª  ATC voor maximale, actieve  
rijveiligheid van het hoogste niveau

ªª Kwaliteit chassis van AL-KO

ªª  Hoogwaardige merkbanden
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Exclusieve vakantie voor u
De Exclusiv staat voor modern geïnterpreteerd, 
stijlvol reizen. Edele materialen, slim verlichte  
bovenkastkleppen, standaard Ambiente  
uitrusting met sfeervolle indirecte verlichting 
en chique details brengen ronduit elegantie 
en luxe over.

Net als de Beduin gooit hij hoge ogen met 
slimme features op het gebied van koken, 
wonen, veiligheid en techniek 

De luxe, die het 5 sterren kamperen in de 
Exclusiv inhoudt, laten we u op de pagina‘s 
zien.

De voordelen van de Exclusiv 
ªª Inclusief alle voordelen en uitrustingskenmerken van de Beduin modellen
ªª Ambiente verlichting, optioneel ook dimbaar
ªª  EvoPoreHRC matrassen met WATERGEL opleg, voor een ontspannen  
nachtrust 

ªª  Standaard veiligheid: Naast de AL-KO AKS en ATC nu ook met de  
zelfnastellende AL-KO AAA remmen (AL-KO Automatic Adjustment) 

ªª Standaard met echtlederen bekleding
ªª Standaard verlichte bovenkastkleppen 

Een overzicht met afbeeldingen van veel meer voordelen van de Exclusiv  
vindt u op pagina 58 – 59.
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   Grafietgrijze trapeze vormige ramen 
met hoogwaardige plissé rollo‘s 

  Eyecatcher: moderne, nieuwe  
achterbumper met fraai  
geïntegreerde verlichting

  Veiligheidspakket met de nieuwe 
zelfnastellende remmen Premium 
Brakes AAA van ALKO

   Comfortabelextra brede deur  
(70 cm) met coupé instap

  Exclusieve look: sierlijsten en  
rangeergrepen in chroom optiek

  Praktische en fraai vormgegeven 
disselafdekking
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760 DR

Exclusiv

Frisse wind in een luxe caravan 
Geniet van de ruimte, de klasse en luxe van  
deze ruim ingerichte indeling. De doordachte  
toiletruimte heeft veel bewegingsvrijheid om  
elke dag voortreffelijk te beginnen. 
Het schitterende Gourmet keukencenter nodigt  
u uit tot een culinaire ontdekkingsreis.  
Het elegante interieur met zijn indrukwekkende 
ambiente verlichting doet denken aan het interieur 
van een luxe jacht. Het is de hoogste tijd om samen 
op reis te gaan.

Sterren keuken  
Kookliefhebbers op vakantie hebben ruimte nodig  
om te snipperen, fileren en te sauteren.  
In het Gourmet Plus keukencenter heeft u plaats 
genoeg - mede dankzij de uitklapbare, stabiele 
keukenbladverbreding. Vers gevangen vis kunt u 
bewaren in de grote koel- en vriescombinatie.   
Het aperitief wacht gekoeld in het flessenvak  
op de borreltijd. A propos flessen, deze zijn in de  
apothekerskast het beste bewaard. Ruime schuifladen 
bieden plaats aan het servies en allerlei potten en 
pannen.

ªª  Twee deuren maken uw badkamer tot een persoonlijk wellness centrum - met 
bijzonder veel bewegingsvrijheid en een geïntegreerde kledingkast. 

ªª   Even snel naar de markt! En dan lekker in de keuken als een echte chef-kok. 

Overigens: de indirecte lichtbronnen zorgen niet 
alleen voor een glansrijke sfeer – ze zorgen ook 
voor een praktische verlichting van de ruime 
schuifladen. 
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ªª 760 DR | Castello: Comfortabele lederen bekleding en indirecte verlichting zorgen voor een bijzonder gezellige sfeer (dimbaar met een afstandsbediening als optie mogelijk)
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550 ER

Exclusiv

Luxe compact verpakt
U wenst het modern en luxe in uw mobiele  
vakantiewoning? Verheugt u zich dan op de Exclusiv. 
Als voorbeeld indeling 550 ER, deze biedt comfort 
voor twee met veel bewegingsvrijheid en is praktisch 
ingericht. Slim doordachte verlichtingsbronnen zorgen 
voor een aangename, indirecte lichtsfeer. Zachte en 

comfortabele bekleding van echtleder wachten in 
de zitgroep op u. Uw eigen persoonlijke stemming 
creëert u met de optioneel verkrijgbare dimfunctie 
van de indirecte verlichting.

Zo interpreteren wij 5 sterren luxe op wielen.

ªª Tijd voor ontspanning. Daarbij helpt de echtlederen neksteun ongetwijfeld.

ªª  Het aangename kussen op schouderhoogte tussen de bedden is standaard bij 
alle éénpersoonsbed indelingen

Slapen op de wolken 
Voor de allerhoogste eisen zijn de exclusieve 
 7 zones EvoPore HRC matrassen met watergel 
opleg ontwikkeld. Deze ondersteunen het lichaam 
optimaal, zorgen voor een wonderbaarlijk 
koeleffect bij het naar bed gaan en werken de 
hele nacht door, lucht regulerend. Droom zacht!
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ªª 550 ER | Fascino: Op comfortabel zachte, echtlederen bekleding een proost uitbrengen op weer een mooie vakantiedag.
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Exclusiv

Diversiteit aan keuze in
Buitendesign | Bekledingen | Modellen

ªª  Bi-colour Dakota Eiken/ Welsh White met een 
geïntegreerde LED lichtband

ªª  Bi-colour Dakota Eiken/Welsh White met een 
geïntegreerde plexiglas LED lichtband (optie)

ªª Echtleder Fascinoªª Echtleder Castello

ªª Hamerslag wit (standaard)

ªª Gladde beplating, zilver metallic

ªª Gladde beplating, wit 
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560 RFT560 FR550 ER 600 DR560 RET

730 FKR

760 DR 760 ER650 RFT650 RET

600 ER

ªª  5 tot 7  
slaapplaatsen

ªª  tot 4  
slaapplaatsen

5756  | 



58  | 

COMFORT & STABILITY

Exclusiv

ªª  Multimedia pakket inclusief Bluetooth 
functie (optie)

ªª  Nieuwste Truma verwarming met 
ontst. automaat en ringverwarming

ªª  Indirecte verlichting met optionele 
dimfunctie

ªª  Riante sanitaire ruimte met veel  
bewegingsvrijheid (indelingsafhankelijk)

ªª  Komt u binnen: geïsoleerde coupé instap 
en een extra brede deur (70 cm)

ªª  Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

ªª  Stabiele, in hoogte verstelbare tafel  

ªª  Grote koel- vriescombinatie 142L/15L 
(vriesvak) resp. 175/ 31 L

ªª  Verlichte schuifladen met het 
Soft-Close systeem

ªª  Compleet deco pakket en zacht,  
gefestoneerd tapijt

ªª  Hoogwaardige plissé rollo‘s bieden 
verduistering en privacy

ªª  Professionele keuken met  
hoogwaardig 4 pits gasfornuis

ªª  Prima slaapcomfort met een speciale  
WATERGEL toplaag

ªª  AirPlus systeem voor ventilatie van de 
bovenkasten zie pag. 71

De voordelen 

ªª  12 volt stroomvoorziening met LED 
indicator bij een defecte zekering
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E MA N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

ªª Serviceluik bij alle modellen ªª  Nieuw ontworpen achterbumper met 
geïntegreerde achterlichten

ªª  In het spatbord zit de rail voor de 
wielflap fraai verwerkt

ªª  Stabiele handgrepen en sierlijsten in 
chroom

ªª  Grote vers- en afvalwatertanks

ªª Verfrissende optie: de Truma aircoªª  Stabiele disselafdekking in een chique 
optiek

ªª  Geribbelde aluminium bodem met een 
verticaal te openen disselbakklep

ªª  Invoerhulp, voor een aangename 
bediening van de uitdraaisteunen

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen tegen meerprijs. Rondom veilig!

ªª  De AL-KO AAA Brakes: voor voortdurend 
optimaal afgestelde remmen  

ªª   ALKO Octagon asschokdempers 
voor een optimale wegligging

ªª  Stabilisator koppeling

ªª  ATC voor maximale, actieve  
rijveiligheid van het hoogste niveau

ªª Kwaliteit chassis van AL-KO

ªª  Hoogwaardige merkbanden
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Het Dethleffs slaapsysteem
Bij een geslaagde vakantie hoort ook een ontspannen 
nachtrust. Daarom hebben wij alle vaste bedden, 
inclusief de stapelbedden uitgerust met het Slaap 
Zacht Systeem. Dat betekent ergonomische 7 zones 

EvoPoreHRC matrassen met een flexibel gelagerde 
lattenbodem. Het resultaat: een prima ondersteuning 
van het lichaam door verschillende hardheidszones 
en een ontspannen slaap.

ªª Ontspannen nacht dankzij het Slaap Zacht Systeem 

ªª  EvoPore HRC matrassen ook in alle stapelbedden. Een stapelbed met 3 bedden 
is als optie mogelijk (indelingsafhankelijk)

ªª  Dankzij de rolbare lattenbodem eenvoudig tot vast tweepersoonsbed om te 
bouwen (optie) 62  | 
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Alles voor een gezonde nachtrust

Voor de allerhoogste eisen bieden wij de exclusieve 
7 zones EvoPoreHRC matras met WATERGEL toplaag. 
De zones opbouw van de matras ondersteunt het 
lichaam optimaal. De WATERGEL toplaag zorgt als 
een onzichtbare airconditioning voor een droog  

en gezond klimaat en een aangenaam, lucht  
regulerend effect bij het slapen gaan. Deze luxe  
matras is standaard bij de Exclusiv en optioneel  
voor alle caravans in deze brochure verkrijgbaar.

ªª Luchtregulerende 7 zones EvoPore HRC matras met WATERGEL toplaag

De airco in uw matras

ªª  Gezellig, ook voor buikslapers: de éénpersoonsbedden zijn met behulp van een extra kussen op schouderhoogte met elkaar verbonden

ªª  Flexibel gelagerde, individueel 
verstelbare lattenbodem

ªª Bewezen kwaliteit 
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Koken voor profis
Veel goede ideeën van onze klanten vindt u terug  
in Gourmet Keuken Center. Een functionele keuken 
helpt u graag tijdens het koken, met  variabele, 
plaats besparende afdekkingen en riante, geruisloos 

sluitende schuifladen. Het Gourmet Keuken Center is 
standaard in alle Camper- en Nomad modellen.

ªª Veel plaats op de branders en variabele afdekkingen

ªª Veel opbergruimte en eenvoudig te bereiken gaskranen
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Een echte ***** keuken
Een ware sterrenkeuken wacht op u in de Beduin  
en de Exclusiv. Vier grote gaspitten zorgen voor 
dampende pannen. In de apothekerskast zijn flessen 
en kruiden goed opgeborgen. Nog meer plaats  
voor keukenplezier biedt het in het keukenblok 

geïntegreerde uitklapbare werkblad (behalve in  
de 560 FR met bar).
De grote koel- vriescombinatie (142 l/15 l bij  
enkelassers en 75 l/31 l in tandemassers, biedt  
ruimte voor al het lekkers

ªª Plaats besparende, uitklapbare en stabiele werkbladverbredingªª Ruim: apothekerskast, schuifladen en een koel- vries combinatie
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ªª Vier grote gaspitten geven pas echt gas en ruimte genoeg in de grote spoelbak voor alle afwas
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A N T I - S N A C K I N G  S Y S T E M

Het Dethleffs veiligheidspakket
Veiligheid heeft bij ons een traditie. Al meer dan 20 
jaar bieden wij regelmatig rijvaardigheidstrainingen 
aan voor alle caravanliefhebbers. Omdat de veiligheid 
van onze klanten voor ons zeer belangrijk is, hebben 
wij al vele jaren een omvangrijke standaard  

veiligheidsuitrusting: merkbanden made in West  
Europa, hoogwaardig AL-KO chassis, AL-KO  
stabilisator, AAA remsysteem, horen bij alle  
in deze folder gepresenteerde modellen tot de 
standaarduitrusting.

* Standaard bij de Camper, Nomad, Beduin en Exclusiv

Rondom  veilig*

O AL-KO ATC 
+ compleet 
veiligheidspakketO Robuust GFK dakO AL-KO AAA Brake

Rondom veilig!

ªª  AL-KO Premium Brakes: voor  
optimaal afgestelde remmen

ªª  ATC voor maximale, actieve  
rijveiligheid van het hoogste niveau

ªª   ALKO Octagon asschokdempers 
voor een optimale wegligging

ªª  Stabilisator koppeling

ªª Kwaliteit chassis van AL-KO

ªª  Hoogwaardige merkbanden
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Caravaning vrijheid? Maar natuurlijk!
Dethleffs Camerasysteem veilig rijden met  
rondom zicht (optioneel) 
Slecht zicht naar achteren door een trillende  
achteruitkijkspiegel is een veiligheidsrisico. Met  
onze innovatieve camera systemen ziet u ieder 
gewenst moment, wat er achter en zelfs rondom uw 
caravan gebeurt – en dat in een briljante kwaliteit.
Inhalen in een langerekte bocht? Rangeren zonder 
hulp van derden? Een achteruitrijdcamera biedt 
waardevolle ondersteuning en bescherming tegen 
schades. 
Helemaal nieuw is het 360 graden Top View systeem. 
Uit aangeleverde data door meerdere aan de  
caravan gemonteerde camera’s wordt een real-time 
vogelperspectief berekend en op uw beeldscherm 
getoond. Zo ziet u ieder gewenst moment wat er 
rondom uw caravan gebeurt - tijdens het rijden of 
wanneer u stilstaat.

Van de vrijheid genieten met het optionele  
Mover-Autark-pakket 
Uw persoonlijke onafhankelijkheid met de  
unieke Truma Dynamic Move Technology®:  
Met het Mover-Autark pakket rangeert u uw  
caravan zonder hulp met ultieme precisie.  
De caravan blijft 100 % rechtuit rijden, ook over 
oneffenheden en hindernissen. Tot het pakket  
behoort een complete 12 Volt voorziening, onder  
andere met accu, lader en weergave paneel.  
Zo geniet u ook zonder 230 Volt aansluiting van  
echte vakantievrijheid.

ªª Mover Autark pakket met Truma Mover XT (optie)

ªª  Het Dethleffs camera systeem: veilig rijden met ook zicht naar achteren (optioneel)
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Een genot voor ogen en oren
De optionele Sound- en Multimedia-pakketten 
bieden van de voorbereiding met luidsprekers via 
de radio tot aan de televisie en het satellietsysteem 
alle mogelijkheden voor optimaal beeld- en  
geluidskwaliteit.

De Multimedia pakketten voor de Beduin en de 
Exclusiv zijn ook geschikt voor Bluetooth, zo kunt  
u eenvoudig en aangenaam via uw eigen mobiele 
 apparaten van een perfecte vakantiesound  
genieten. Alle pakket bestanddelen vindt u ook  
in de separate prijslijst.    

ªª  Skyroof (optioneel) Hier zit u ook binnen direct onder de sterrenhemel!  
Het optionele skyroof is uitgerust met 2 tot 3 wijd te openen dakluiken 
(Heki). In de baldakijn is LED verlichting aangebracht, die een bijzondere 
lichtsfeer creëert. (indelingsafhankelijk)

ªª  Soundpakket 1 (optie):  complete 
voorbereiding met hoogwaardige 
en onopvallend in de meubels  
geïntegreerde luidsprekers,  
subwoofer en versterker. 

ªª  Soundpakket 2 (optie): aanvullend 
op pakket 1 met audio en DVD 
speler 

ªª  Multimedia pakketten (optie): Een genot voor de ogen en oren, daarvoor zorgen het satelliet systeem met receiver,  
de televisie, de dvd speler en een soundsysteem met hoog vermogen.
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ªª  Eerste klas isolatiewaarden Hoe beter de isolatie van uw caravan, des te  
minder energie u nodig heeft voor de verwarming of verkoeling. De opbouw van  
uw Dethleffs caravan bestaat uit bijzonder dikke sandwichelementen met 34 mm 
wanddikte en 42 mm bodemdikte – bovengemiddelde waardes die voor een 
eerste klas isolatie zorgdragen.

U voelt zich thuis
Dethleffs zorgt ervoor, dankzij een slimme  
constructie ook bij extreme temperatuurverschillen, 
dat u zich thuis voelt in uw caravan. Het Dethleffs 
AirPlus Systeem laat warme lucht ongehinderd het 
interieur instromen. Bovendien zorgen bijzonder 
dikke sandwich elementen voor een eerste klas 

isolatie. De optionele ALDE warmwaterverwarming 
zorgt voor een bijzonder aangename en gelijkmatige  
warmteverdeling in de hele caravan. Dit werkt 
zonder ventilator en is daardoor ideaal voor mensen 
met allergische klachten.

ªª  AirPlus bovenkastventilatie 
Met het AirPlus Systeem ontstaat een luchtcirculatie, die de vorming van 
condenswater tegengaat.

ªª  Ideaal als u graag op blote voeten loopt: de optionele vloerverwarming van TRUMA of ALDE zorgt in de winterperiode voor een 
optimaal leefklimaat en aangenaam warme voeten
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Uw winterspecialist uit de Allgäu
De Allgäu - de thuisbasis van Dethleffs sinds 1931 - 
is met zijn lange winters en de grote hoeveelheden 
sneeuw een populaire winterbestemming.  
Niet voor niets is Dethleffs een echte winterexpert.  
Dat herkent u aan onze features, zoals het AirPlus 

systeem (ventilatie achter de bovenkasten) en een 
bijzonder goed geïsoleerde opbouw, maar ook 
aan de mogelijkheid om bij de meeste modellen 
de comfortabele ALDE warmwaterverwarming te 
kiezen.

Wintervast: de Dethleffs Wintercomfort pakketten
Onze unieke specialiteit is de mogelijkheid optionele Wintercomfort  
pakketten te kiezen, waarmee de echte winterliefhebbers zelfs bij ijzige 
temperaturen van het winterkamperen kunnen genieten. Meerdere details 
zorgen hier voor het perfecte winterplezier zoals bijvoorbeeld het gebruik 
van het extra dikke XPS schuim als isolatiemateriaal. Maar ook geïsoleerde 
wielkasten en een in de ruimte uitgeteste 12V verwarming van de sifons en 
afvalwaterleidingen, waardoor het bevriezen van het watersysteem  
uitgesloten wordt. Uiterst aangenaam is de vloerverwarming, elektrisch of 
met warm water (afhankelijk van het systeem) Beleef  het winterkamperen 
opnieuw - met wintervaste voertuigtechniek van  winterspecialist Dethleffs. 
Alle Wintercomfort pakketten en hun  bestanddelen vindt u in onze separate 
prijslijst.
Overigens: uw Dethleffs dealer adviseert u graag over het thema
winterkamperen.

ªª  Door experts getest: De Beduin met het ALDE Winter Comfort pakket volbracht 
de koudetest bij min 30 graden in Zweden vol bravoure
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Zo maken wij uw caravan  
winterklaar!ªª  Het AirPlus systeem: ventilatie  

achter de bovenkasten, verhindert con-
densvorming

ªª  XPS isolatie, een wanddikte van 34 mm 
en een bodemdikte van 42 mm voor de 
beste isolatie, ook bij ijzige temperaturen

ªª  De waterleidingen worden direct op de 
verwarmingsbuizen gelegd en zo tegen 
bevriezing beschermd (afbeelding ALDE 
verwarming)

ªª  Middels warm water of elektrisch: de 
vloerverwarming zorgt voor aangenaam 
warme voeten en een gelijkmatige 
verdeling van de warmte in de caravan. 
(afbeelding ALDE vloerverwarming)
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Het kan altijd beter!
Kwaliteit is een doorgaand proces, dat reeds bij  
de ontwikkeling van de voertuigen begint. Al in  
ditvroege stadium wordt, met de keuze voor  
materialen, leveranciers en de hierop perfect  
afgestemde productieprocessen, de basis gelegd 
voor de hoge Dethleffs kwaliteitseisen.  
Ons kwaliteitsmotto is dan ook: altijd beter  
proberen te worden.

Daarnaast betekenen deze eisen voor ons vooral:  
de nooit aflatende zoektocht naar verbeteringen  
en de meest optimale oplossingen. Voor ons reden 
genoeg om continu in onderzoek & ontwikkeling,
in nieuwe productie methoden en natuurlijk onze 
medewerkers te investeren.

Daarom behoren wij tot een van de grootste  
leerbedrijven in onze regio en vullen wij openstaande 
vacatures bij voorkeur met medewerkers die wij 
zelf hebben opgeleid en die wij continu verder laten 
ontwikkelen.
Zo doen wij elke dag weer meer recht aan onze 
hoge eisen.

Peter Leichtenmüller 
Leiding Productie
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ªª  Met continue kwaliteitscontroles in alle productie processen en speciale 
audit-controles stellen wij onze hoge kwaliteitsstandaarden veilig.

ªª  Praktijkgerichtheid is ook in de ontwikkeling erg belangrijk: in het kader van 
de systematische klantontwikkelingsprojecten verrijken wij de kennis van 
onze ingenieurs met de praktische ervaringen van klanten.

Van a tot z doordacht
Wie een Dethleffs koopt, ontvangt een volledig  
ontwikkeld voertuig van de hoogste kwaliteit.  
Onze fabriek in Isny im Allgäu hebben wij  
ontwikkeld tot een van de modernste fabrieken 
voor vrijetijdsvoertuigen in Europa – met sterk 

gemotiveerd, meest regio gebonden medewerkers. 
Quality made in Germany is al meer dan tachtig jaar 
ons motto. Deze combinatie van jarenlange ervaring, 
de meest moderne knowhow en klantgerichte  
praktijkervaring is uniek in deze branche.

ªª  Wij laten ons in de kaart kijken. Ervaar de productie van onze caravans live – bij een van de wekelijkse fabrieksbezichtigingen!
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Onze service: Voor u
Kwaliteit betekent voor ons ook het leveren van 
de perfecte service na de aankoop!
In heel Europa staat daarom voor u een  
bijzonder fijnmazig netwerk van gekwalificeerde 
dealerbedrijven tot uw beschikking. Ongeveer 330 
dealerbedrijven en servicepartners helpen u in  
geval van nood weer snel op weg. 
 
Ter plaatse vindt u moderne bedrijven met vriendelijk 
en gekwalificeerd vakkundig personeel. In de goed 
uitgeruste werkplaatsen kunt u uw voertuig in 
vertrouwen achterlaten. Met regelmatige werkplaats 
scholingen verzekeren wij ons ervan, dat de me-
dewerkers altijd over de meest actuele informatie 
beschikken. Ook ondersteunen wij onze partners zo 
goed mogelijk bij hun streven u snel en ongecompli-
ceerd te helpen. Daarom liggen bij Dethleffs perma-
nent meer dan 16.000 artikelen op voorraad, 93 % 
van de bestellingen kunnen wij binnen drie dagen 
verwerken. 
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Garantie in plaats van waarborg 
Uw nieuwe Dethleffs caravan schaft u aan met een 
omvangrijke fabrieksgarantie, die u in tegensteling 
tot een eenvoudige wettelijke voorgeschreven ga-
rantie, duidelijk meer zekerheid biedt.

Zes jaar waterdichtheidsgarantie standaard
Geheel ontspannen! De zesjarige Dethleffs water-
dichtheidsgarantie* voor de voertuigopbouw geeft 
u een ontspannen gevoel en verhoogt de verkoop-
waarde van uw voertuig.

ªª  Verlengde garantie: u kunt desgewenst ook een garantie voor in totaal 3 of 
4 jaren afsluiten

ªª  6 Jaar waterdichtheidsgarantie standaard: de 6 jarige waterdichtheidsgarantie  
op de voertuigopbouw verhoogt de restwaarde van uw voertuig ªª  Voor de jaarlijkse waterdichtheidsinspecties en onderhoud kunt u terecht bij de vriendelijke en competente Dethleffs dealers 

in heel Europa

*Voorwaarde voor de waterdichtheidsgarantie zijn jaarlijks verplichte inspecties tegen betaling.
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Dethleffs Family Stichting
Geen woorden maar daden
Een echte “vriend van de familie” laat zich niet  
alleen zien met woorden maar ook met daden. 
Daarom hebben wij al in 2004 de sociaal  
geëngageerde FAMILY Stichting opgericht. 
 Zij ondersteunt middels verschillende projecten 
behoeftige gezinnen en sociale instellingen in  
Duitsland en ook Roemenie. Dit jaar vieren wij  
ons 10 jarig jubileum voor ons stichtingswerk.  
Bijvoorbeeld met het project:

Eindelijk vakantie!
Er even uit zijn - dat is wat het project “Eindelijk 
vakantie” waarmaakt met caravans op onze partner- 
campings. Voor gezinnen en kindertehuizen, die 
anders niet de mogelijkheid hebben om de kinderen 
van een camping vakantie te kunnen laten genieten.

Jeugdboerderij Bacova 
Een ander groot project is de ondersteuning van  
de Pater Berno Stiftung in Roemenie. Op de  
jeugdboerderij in Temesvar worden straatkinderen 
onderwezen en zo op weg naar een betere toekomst 
gebracht. Sinds vele jaren ondersteunen wij pater 
Berno bij zijn waardevolle werk. 

Ook de kerstpakketten van alle Dethleffs  
medewerkers, die elk jaar grif worden gedoneerd, 
dragen hieraan bij. In het jubileumsjaar schenken 
wij pater Berno een Transporter bus voor al het 
opbouwwerk op de jeugdboerderij.

De mobiele keuken
Een regionaal project dat wij begeleiden, is de 
mobiele keuken van de `Krumbach Familiestichting` 
voor kinderopvang en scholen. De kinderen leren 
hier samen gezonde maaltijden met regionale verse 
producten te bereiden. De `mobiele keuken` werd 
overigens compleet vervaardigd in de Dethleffs 
leerwerkplaats, net zoals de spaarkistjes voor de 
stichting, die beschikbaar worden gesteld aan onze 
dealers.

Helpt u mee! Uw bijdrage wordt volledig ingezet  
voor de FAMILY Stichting en haar projecten.

Schrijft u mij alstublieft, wanneer u een nieuw idee 
heeft waaraan wij met onze FAMILY Stichting zouden 
kunnen bijdragen: dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de 

Sylke Roth
Directie Assistente
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1933 1936 1952 1965 1982

Meer dan tachtig jaar Dethleffs geschiedenis
1931 De zwepen- en skistokken fabrikant Arist  
Dethleffs ontwikkelt de woonauto en legt daarmee 
de fundering voor een succesverhaal. Een jaar later 
volgt de eerste rit, die voor veel opschudding zorgt – 
niet alleen in Isny. 
1936 De afdeling “Dethleffs woonauto bouw” biedt
intussen werk aan zes vaste medewerkers. Sinds 
twee jaar bouwt de Gebr. Dethleffs OHG caravans  
op bestelling.
1952 Bij Dethleffs begint de serieproductie van de 
caravans TOURIST en CAMPER

1965 De elegante SENIOR is met 15.000 DM het  
duurste caravanmodel
1982 Presentatie van de moderne NOMAD – met
geïntegreerde disselbak
2000 Met de AERO TOURIST start Dethleffs een  
weergaloos design offensief
2006 Caravaning Design Award voor de  
multifunctionele VARI, met het eerste in hoogte 
verstelbare tweepersoonsbed, een variabele royale 
sanitaire ruimte en een grote achterklep 

2008 Presentatie van de stijlvolle Family caravans. 
Met 5 families ontwikkeld en vol met praktische 
ideeën en oplossingen.
2010 De CARALINER is de meest luxueuze door  
Dethleffs gebouwde premium caravan
2012 Een kompleet nieuwe caravan generatie dient 
zich aan en wordt al direct onderscheiden: Caravaning 
Design Award 2012/2013 voor de BEDUIN VIP.
2014 Met de c‘go en de c‘trend geeft Dethleffs de
instapklasse in het caravaning een fris, nieuw gezicht

Mijlpalen
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Dethleffs Nederland en België B.V. 
info@dethleffs.nl · www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be

NL/B

Wij danken u voor uw interesse in onze caravans.

Nog meer modellen vindt u in onze Compact Caravans brochure. 
Deze en meer informatie over Dethleffs en de Dethleffs Family 
sturen wij u graag toe. U kunt deze informatie via onze  
internetpagina aanvragen.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden
Wij verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat  
afbeeldingen in deze brochure deels alternatieve designs of speciale 
uitrustingen tonen, waarvoor meerkosten ontstaan. Voor technische
informatie, uitrusting en prijzen verzoeken wij u de separate prijslijst 
te raadplegen. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.

Bezoek Isny im Allgäu, de stad waar Arist Dethleffs in 1931
de caravan uitvond en bezoek onze fabriek!
Aanmelding per email aan info@dethleffs.nl
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