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Welkom
in onze kamperende familie!

Geachte lezers, 

Van harte welkom bij de vriend 
van de familie – want zo zien 
wij onszelf al meer dan 80 jaar. 
Uiteindelijk was het de familie, die 
Arist Dethleffs ertoe heeft gedreven 
een klein, fijn huisje voor onderweg 
te ontwikkelen. Want hij wilde 
meer dan 80 jaar geleden alles: zijn 
ouderlijk bedrijf verder uitbreiden én 
zijn eigen gezin daarbij niet uit het 
oog verliezen. Om samen met vrouw 
en kind op zakenreis te kunnen 
gaan ontwierp hij eenvoudigweg de 

eerste caravan van Duitsland! Hiermee legde hij de basis 
voor een nieuwe reis- en vakantiewijze en was zijn tijd 
vooruit voor wat betreft  “Work-Life-Balance”, de harmonie 
tussen werk en privé.  

Ook vandaag de dag vindt u deze denkwijze terug in 
onze moderne fabriek in Isny im Allgäu: Zonder de 
verbeterpunten en ideeën die u ons, als vriend van de 
Dethleffs familie  ten allen tijde kunt aandragen, zou er 
geen voertuig van de band rollen!

Ik ben zelf overigens een van de jongste leden van 
de Dethleffs familie. Vanaf begin 2012 ben ik hier 
werkzaam als directeur en verheug mij er enorm op ons 
gemeenschappelijk ondernemen voor u voort te zetten.  

Ik wens u een goede reis en veel plezier met uw Dethleffs 
en de Dethleffs familie!

Met hartelijke groet
Uw Dr. Dominik Suter
Directeur 
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Wij hebben ook voor u het juiste voertuig – en zo 
gemakkelijk kunt  u het vinden: Wanneer u zich 
nog geen concrete voorstelling kunt maken van uw 
droomcaravan, oriënteer u dan eerst op de klassen. Deze 
vertegenwoordigen enkele basiswaarden van een caravan: 
bijvoorbeeld groot en luxueus of compact en functioneel.  
Wanneer u wel precies weet wat u hebben wilt, is de 
volgende dubbele pagina uw wereld: daar vindt u een 
compleet overzicht van alle modellen. Aan de hand van 
de indeling kunt u uw gewenste model heel snel en 
gemakkelijk herkennen.  

Compact-Klasse (vanaf pag. 8)
Licht en slim op vakantie

De handzame voertuigen van de compact-klasse lijken 
speciaal gemaakt voor de actieve- spontane- en korte 
vakantie! Compact, sierlijk en eenvoudig  in het gebruik: 
wie geen standaard vakantie wil, vindt hier zijn passende 
reisbegeleider.  En daarbij spaart deze lichte compacte 
caravan uw vakantiegeld – niet alleen in de aanschaf maar 
ook in uw benzineverbruik!

Camper-Klasse (vanaf pag. 40)
De ultieme kampeer klassieker 

In deze klasse vindt u diversiteit en een optimale prijs/
kwaliteits-verhouding. Ook gezinnen met kinderen kiezen 
graag voor deze goed uitgeruste modellen, die u met veel 
opbergruimte, slimme oplossingen en veel comfort van 
dienst zijn.  

Comfort-Klasse (vanaf pag. 56)
De caravan met alles dat uw hart begeert

Dat kamperen ook kan staan voor comfort en lifestyle, 
wordt door deze klasse op een indrukwekkende wijze 
bewezen. Veel ruimte, hoogstaand design en een zeer 
comfortabele uitrusting zijn hier standaard. Een model 
uit de comfort klasse treft u vooral aan bij professionele 
kampeerders, die weten wat ze willen.  

Zo vindt u uw caravan
Klasse-indeling en modellenoverzicht

Onze tip

Caravan vakantie met een B-rijbewijs
Het B-rijbewijs staat uw vakantiepret niet in de weg!  
De caravan mag ledig niet meer wegen dan uw auto  
(deze regel vervalt per 19-1-2013) – en: de auto en caravan 
combinatie mag tezamen niet meer dan 3,5 ton wegen.
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CAMPY  

390 DB 400 DB 460 V 470 DB 540 SK 570 TK

AERO STYLE      

350 SG 400 DB 460 DB 460 V

TOURIST SD –   
TOURIST HD    

400 DB 410 DB 410 TK 420 HK 470 V 490 SK

NEW LINE      

390 FS 450 FL 460 QR 470 ER 470 FR 530 FSK 540 RFT 540 DMH 560 FMK 560 FR

CAMPER          
NOMAD          

560 RET 560 RFT 650 RET 650 RFT 730 FKR 740 RFK 760 DR
CAMPER   – –   
NOMAD       

450 FL 470 ER 470 FR 540 RFT 540 DMH 560 FR 560 RET 560 RFT 650 RET 650 RFT 730 FKR 740 RFK 760 DR

BEDUIN             
BEDUIN VIP – – – –         
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Compact 
Klasse
vanaf pagina 8

Modellenoverzicht Camper 
Klasse
vanaf pagina 40

Comfort 
Klasse
vanaf pagina 56

Familievriendelijk
Caravans met familievriendelijke layouts.
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Eenvoudig en ongecompliceerd!
Ontdek al bij het begin het 
vakantieplezier – met onze compacte 
lichtgewichten!
Zij laten zich eenvoudig en 
ongecompliceerd trekken en 
rangeren en zijn ook geschikt voor 
kleinere trekauto’s. Daarnaast sparen 
zij de vakantiekas door hun gunstige 
vriendschapsprijzen en een laag 
brandstofverbruik!
Overigens kunnen veel van deze 
modellen ook met het B-rijbewijs 
worden getrokken!

CAMPY
Functioneel, extreem handzaam en 
met een trendy design – ideaal voor 
jongeren en de jong geblevenen!!  

NEW LINE
Compact en toch comfortabel! Met 
een gedegen interieur is dit de eerste 
keuze voor diegenen die van comfort 
houden!
Tip: gezinsvriendelijke modellen met 
bijzonder brede stapelbedden!

TOURIST SD & TOURIST HD
Elegant, slechts 210cm breed 
en bijzonder laag – de trendy 
TOURIST staat voor ontspannen en 
comfortabel reizen.

AERO STYLE
Met een aantrekkelijke 
vormgeving en vele design 
variatiemogelijkheden, biedt de 
aerostyle veel mogelijkheden tot 
individualiteit.

Compact Klasse
CAMPY • NEW LINE • TOURIST SD & TOURIST HD • AERO STYLE

AERO STYLE
vanaf pagina 32

TOURIST SD & TOURIST HD 
vanaf pagina 22

NEW LINE
vanaf pagina 16

CAMPY
vanaf pagina 10
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CAMpy Wit (standaard) CAMpy polarblauwCAMpy Titaanzilver CAMpy polarblauw 
“SUngLASSES”

CAMpy polarblauw 
“RALLyE”

Met een trendy design en vriendelijke vorm zorgt de 
CAMpy voor een goede stemming en staat garant voor 
ongecompliceerd plezierig kamperen. Hiervoor biedt hij de 
beste voorwaarden: compact, licht en enorm flexibel.

De CAMpy is verkrijgbaar in twee indelingen: als CAMpy 1 
met vast tweepersoonsbed waaronder veel opbergruimte 
en als CAMpy 2 met grote rondzitgroep, die kan worden 
omgebouwd tot een royaal tweepersoonsbed. 

CAMPY
De kleine gigant

Flexibel is hij ook in het buitendesign; u heeft de keuze 
uit 3 gladde beplatingsvarianten: standaard wit of zilver 
en polar blauw middels de designpakketen. De optioneel 
verkrijgbare, alternatieve exterieurdesigns “Rallye” en 
“Sunglasses”  zijn alleen te verkrijgen in combinatie met 
polar blauw.
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Aan de afbeeldingen van de voertuigen kunnen geen rechten worden ontleend, zij tonen deels optionele uitrustingen waarvoor een meerprijs geldt. 
Afwijkingen ten opzichte van het daadwerkelijk design zijn mogelijk.  



CAMPY 1 LUXUS

12
–

13

CAMPY
Nieuw plezier in caravaning!

 ` Compleet uitgeruste sanitair ruimte (optioneel) 

 ` CAMPY 1 / RETRO  Meer ruimte nodig? De tafel kan eenvoudig onder het tweepersoonsbed worden geschoven

Ook in het interieur gaat de CAMpy zijn eigen weg: de 
diagonale interieurindeling in de CAMpy 1 verrast met 
een geheel nieuw en mobiel woongevoel en onverwacht 
veel bewegingsruimte. Tot vier personen kunnen 
comfortabel in de zitgroep plaatsnemen. De tafel kan 
bijna volledig onder het tweepersoonsbed worden 
geschoven. Op deze manier wordt zeer eenvoudig extra 
bewegingsruimte gecreëerd en is de toegang tot de 
enorme opbergruimte onder het bed zeer eenvoudig. 
Deze is van buitenaf ook toegankelijk  middels een groot 
serviceluik. 

CAMPY 2
Terug naar de kampeer-roots!

Echt klassiek voor kleine reiscaravans is de ruimte 
indeling van de Campy 2. Een enorme rondzitgroep aan 
de voorzijde nodigt uit tot een gezellig samenzijn. ’s 
Avonds wordt de zitgroep, middels een paar eenvoudige 
handelingen getransformeerd tot een XXL tweepersoons 
bed over de volledige breedte van het voertuig. Aan de 
achterzijde vindt u de keuken en de toiletruimte – wat 
wilt u nog meer?
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 ` Klein, maar fijn – keuken met optionele koelkast
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CAMPY 
Voordelen

 + Licht en compact
 + Chique en trendy retro design
 + 5 Opvallende buitendesigns (deels optioneel)
 + AL-KO klassiek veiligheidschassis voor optimale 
 rijeigenschappen

 + Uitdraaisteunen
 + Electrische watervoorziening 
 + Vast bed met enorme opbergruimte (Campy 1)
 + Rondzitgroep met ombouw mogelijkheid tot een  
royaal tweepersoonsbed (Campy 2)

 + gunstige uitrustingspakketten

 ` De zitgroep kan worden omgebouwd tot een enorme slaapplek
Geen alternatieve stofferingen mogelijk!

CAMpy
RETRO   TOFFEE

Standaard stoffering
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 ` Sanitairruimte met kleding- en toiletkast (toilet optioneel)

 ` CAMPY 2 / TOFFEE Oneindig veel ruimte biedt deze tot 2 persoonsbed omgebouwde rondzitgroep
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Wie iedere dag nieuwe ervaringen opdoet, verlangt ‘s 
avonds naar zijn eigen plekje. De nEW LInE is uw mobiele 
thuis voor onderweg: betrouwbaar, gedegen en absoluut 
praktisch!

Op weg naar de vakantie of tijdens een lang weekend 
bewijst hij zich met zijn comfortabele rijgedrag en 
eenvoudige handling als echte toercaravan.
Dit is te danken aan de optimale combinatie van het 
zorgvuldig gekozen AL-KO chassis, de  compacte 
afmetingen en een laag ledig gewicht. Bijzonder 
aangenaam tijdens het rijden is de totale breedte van 
slechts 213 cm. (400 DB, 470 V en 490 SK: 223 cm)

NEW LINE
Minder is meer

De nEW LInE serie bestaat uit zes compacte lichtgewicht 
caravans. De kleinste van het gezelschap is de 400 DB 
met een totale lengte van slechts 600 cm en een rijklaar 
gewicht van maar 1100 kg. Ideale voorwaarden voor 
zorgenvrije, afwisselende reiservaringen.   

Voor gezinnen is de nEW LInE 410 TK of de 490 SK met 
extra brede stapelbedden de eerste keus. 
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Aan de getoonde voertuigen kunnen geen rechten worden ontleend – zij 
zijn deels voorzien van opties waarvoor een meerprijs geldt. Afwijkingen 
ten opzichte van het daadwerkelijk design zijn mogelijk.
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De nEW LInE concentreert zich op het wezenlijke en 
overtuigd met zijn innerlijke waarden. Daartoe behoren de 
gemoedelijke ambiance met stabiele meubelbouw in het 
warme houtdecor “goldulme” en twee hierop afgestemde 
stofferingen.

De aanspraak op een hoge betrouwbaarheid wordt 
door de inzet van hoogwaardige merkcomponenten 
onderstreept zoals bijvoorbeeld de Thetford koelkast, 
Truma gasverwarming of het AL-KO chassis.

U zoekt een rechtlijnige en eerlijke reispartner, die u niet in 
de steek laat? Dan bent u met de nEW LInE goed op weg.

NEW LINE
Kort en goed

 ` Praktisch: click-spots, die flexibel inzetbaar zijn

 ` Volledig uitgeruste keuken met een 89l koelkast en 3-pits gaskomfoor

 ` 420 HK / MAXIM  Sfeervolle ambiance met een zeer royaal ruimtegevoel
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Standaard stoffering

NEW LINE
Voordelen

 + Compacte lichtgewicht caravans
 + Voertuigbreedte slechts 213 cm tot 223 cm
 + Stahoogte 195 cm
 + Donker getinte isolatieramen
 + AL-KO merk chassis
 + Hoogwaardige banden uit West-Europese productie
 + Volledig uitgeruste keuken met 89l koelkast en 3-pits 
gaskomfoor

 + Truma gasverwarming
 + Onderste stapelbed omhoog te klappen, met serviceluik 
(410 TK en 490 SK)

 + 44 l Vers- en 22 l afvalwatertank (verrijdbaar)
 + Robuust gFK dak

Geen alternatieve stofferingen mogelijk!

 ` 410 TK / SUMATRA  Het onderste bed kan opgeklapt worden, om ruimte te creëren voor een royale opbergruimte aan de achterzijde 
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 ` Opbergruimte aan de achterzijde, met veel plaats voor alles dat mee moet

 ` Meer dan 90 cm breed stapelbed

nEW LInE
MAxIM   SUMATRA (optie)
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Met de nieuwe TOURIST modellen beleeft u de 
oorspronkelijke, grenzeloze vrijheid van het caravannen! 
Of het nu bochtige bergpassen of nauwe passages zijn 
– met slechts 210cm breedte en 242cm hoogte, bent 
u tijdens de reis heel klein. Zo bent u zelfs op smalle 
landswegen volledig ontspannen onderweg.

Dankzij het verlaagde en dynamisch afgestelde AL-KO 
classic chassis, gedraagt de TOURIST zich ook bij lichtere 
trekauto’s steeds goed en veilig. Zo wordt uw reis al vanaf 
de eerste meters een onbezorgde belevenis. 

TOURIST SD & TOURIST HD
Vlot, flexibel en vrij

Tijd voor een pauze? Of heeft u een mooie 
overnachtingsplaats gevonden? nu toont uw 
reisbegeleider zijn flexibiliteit volledig: bij de TOURIST 
HD is met slechts enkele handelingen het standaard 
hefdak opgesteld. Zo ontstaat in samenspel met de open 
bouwwijze van het interieur een wonderbaarlijk royaal 
gevoel van ruimte. 

De TOURIST SD gaat zelfs nog een stap verder en 
biedt in de bovenetage een gezellige slaapplek voor 
twee personen en daarmee een totaal van wel 4 vaste 
slaapplaatsen in een zeer compacte ruimte. 

Zes aantrekkelijke buitendesigns, in de TOURIST HD 
uitvoering met afgeronde dakvorm en in de TOURIST  SD 
met  vlak dak, wachten er op, om door u ontdekt te 
worden. Wat ze allebei gemeen hebben is de robuuste gFK 
buitenkant. 

Version Silver Version Bright Sand

TOURIST SD 
Version White (standaard)

Version Milky green Version Laguna Blue Version Cacao grey

TOURIST HD 
Version White (standaard)

Optionele kleurvarianten voor de TOURIST SD & TOURIST HD:
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Met de Tourist SD heeft u de ideale reisbegeleider aan 
uw zijde: compact, licht en compleet uitgerust – van de 
volwaardige keuken tot en met de sanitairruimte met 
toilet, kasten en elektrische watervoorziening, alles is 
aan boord. De “SD” staat bij deze Tourist voor “slaapdak” 
en daarmee voor extra slaapplaatsen, die geen ruimte 
innemen, maar wanneer nodig direct te gebruiken zijn.  

En dan het beste: hieronder verbergt zich een gerieflijk 
tweepersoonsbed met een luxe slaapoppervlak van 200 x 
136 cm. Een grote, afsluitbare ventilatieopening met 
hor en een raam laten licht en lucht door. En voor wie 
dit wenst kunnen zelfs twee extra dakluiken ingebouwd 
worden. Wordt het bed niet gebruikt, dan kan dit inclusief 
dak omhoog gezet worden, waardoor een wonderbaarlijk 
extra ruim interieur ontstaat. 

TOURIST SD
Alles dat u onderweg nodig heeft

 ` Twee slaapplaatsen in bovenetage – luchtig en aangenaam

 ` Fantastisch ruimtegevoel bij omhoog geklapt bed

 ` 400 DB / Goldulme / MAXIM  Tot 5 slaapplaatsen in een zeer compacte ruimte!
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 ` Markante bumper en achterlichten

 ` Elegant vormgegeven voorzijde

 ` Zitten, net als onder de vrije hemel

 ` Grote opbergruimte onder tweepersoonsbed

TOURIST SD
Voordelen

 + Aerodynamische vormgeving
 + Vlak dakoppervlakte
 + Zes exterieur varianten
 + Uitstekende rijeigenschappen dankzij de compacte 
maatvoering en laag zwaartepunt

 + Slechts 210 cm breed
 + Lage instap

 + Buitenbeplating geheel uit bestendiger gFK
 + groot, afgerond voorraam
 + Royale, nuttige opbergruimte onder de hooggeplaatste 
slaapkamer  

 + Flexibel te plaatsen klick spots
 + Royaal slaapdak 

Standaard stoffering

TOURIST SD (standaard)
Goldulme MAxIM

TOURIST SD (optioneel)
Calva Apfel TOFFEE
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 ` Dakvenster paneel in hefdak (optie)

 ` Keuken met 3-pits gaskomfoor (standaard 2-pits)

 ` 460 V / Calva Appel / TOFFEE  De meubelbouw in bicolor-houtdecor zorgt voor een knusse en toch moderne sfeer

Ook de TOURIST HD toont zich ongecompliceerd en 
eenvoudig, maar overtuigd daarbij echter wel met een 
standaard hefdak. Het optionele exclusieve “dakraam 
paneel” is zeer geschikt voor het goed ventileren en laat 
het interieur baden in zonlicht.

Evenzo indrukwekkend is het moderne elegante design, 
dat al begint bij de harmonische rondingen van voor- 
naar achterzijde. Donker getinte ramen, hoogwaardige 
aluminium rangeergrepen en fascinerende kleur- en 
decorvariaties verlenen het stijlvolle voorkomen van de 
TOURIST HD de finishing touch. 

Als bekroning betoverd de TOURIST HD zijn passagiers 
met het grandioze panorama venster aan de voorzijde. 
Dat geheel nieuwe perspectieven opent – en met name 
uw vakantieavonden en -nachten verandert in ware 
sterrenuren, want u zit min of meer direct onder de 
sterrenhemel. 

TOURIST HD
Licht, lucht en het plezier van reizen
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Standaard stoffering

TOURIST HD
Voordelen

 + Aerodynamische vormgeving
 + Afgerond dak
 + Zes exterieur varianten
 + Uitstekende rijeigenschappen dankzij de compacte 
 afmeting en laag zwaartepunt

 + Slechts 210 cm breed
 + Lage instap

 + Buitenbeplating geheel uit bestendiger gFK
 + groot afgerond raam voorzijde
 + groot dakvenster paneel in hefdak mogelijk
 + Royale, nuttige opbergruimte onder de hooggeplaatste 
slaapkamer (400 DB, 460 V en 460 DB)

 + Flexibel te plaatsen click spots

 ` Luchtig en licht: zitgroep onder het afgeronde raam aan de voorzijde ` Exclusieve hoogglans wastafel

 ` Compleet uitgeruste sanitaire ruimte
TOURIST HD (standaard)
Goldulme MAxIM

TOURIST HD (optioneel)
Calva Apfel TOFFEE
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De AERO STYLE brengt een frisse wind in de 
 caravanwereld!
nieuwe praktische ideeën en een ongewone, innovatieve 
vorm maken hem tot een ster onder de caravans. Het 
meest opvallende designfeature is het aerodynamisch 
doorlopende front. Het grote, getinte raam aan de 
voorzijde en de opgezette disselklep uit donker isolatieglas 
versterken optisch nog eens de werking van het 
vooruitstrevende buitendesign. 

Met dit spectaculaire voorkomen wordt de AERO STyLE tot 
eerste keus voor iedereen die zijn of haar auto met een 
buitengewone, bijna automotive-achtig vormgegeven, 
caravan wil combineren.

AERO STYLE
De voorloper in dynamisch design 

Het dynamische design biedt echter ook enkele duidelijke 
voordelen: het ver naar achter doorlopende panorama 
raam zorgt voor een unieke ruime beleving in de voorste 
zitgroep, met een bijna veranda-achtige sfeer.  
Een mooi neveneffect: luchtweerstand en 
brandstofverbruik worden duidelijk gereduceerd.

Voor de vormgeving van de buitenzijde van uw AERO 
STyLE heeft u keuze uit zeven designvarianten. En voor 
een bijzonder exclusief voorkomen zorgen de optionele 
designvarianten “white” en “silver” met gladde beplating, 
gecombineerd met donkere zijwand applicaties. 

Version White en Silver 
met applicatie mogelijk

Version Silver

Version Cacao grey (gFK)Version Milky green (gFK)Version Bright Sand (gFK) Version Laguna Blue (gFK)

Hamerslag wit (standaard) Hamerslag wit Version White
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De versies Bright Sand, 
Milky Green, Laguna Blue 
en Cacao Grey zijn voorzien 
van een opbouw met GFK 
buitenzijde. 
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Over één punt waren de gezinnen die deelnamen aan het 
ontwikkelingsproject “FAMILy Caravan” het direct eens: 
hoe meer opbergruimte, hoe beter. Daarom vindt u in de 
AERO STyLE vele praktische opberg-ideeën, zoals de deels 
hooggeplaatste tweepersoonsbedden waaronder zelfs 
grotere spullen probleemloos opgeborgen kunnen 
worden.

Een interessante oplossing is de ruimte indeling van de 
kinderkamer in de 570 TK: hier zorgen hooggeplaatste 
kinderbedden voor een ruime L-zitgroep en bijzonder 
grote kleding- en opbergkasten. De kledingkast kan 
optioneel met een van buiten toegankelijke opbergruimte, 
inclusief lekbak voor natte kleding, worden voorzien.

AERO STYLE
Nieuwe ideeën creëren nieuwe ruimte
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 ` Open badkamer met hoogglans wastafel

 ` ZItten net als in de open lucht  ` 470 DB / Goldulme alternatief / SUMATRA Modern mobiel wonen
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Houtdecor en standaard stoffering

AERO STYLE
Voordelen

 + Aerodynamisch design
 + In totaal zeven exterieurdesign varianten – waarvan  
vier in moderne kleuren met gFK beplating

 + gladde beplating varianten “White” en “Silver” optioneel 
verkrijgbaar met donkere zijwand applicaties

 + Donker getinte uitzetramen  “privacy Black”
 + Mooi rondgevormde aluminium rangeergrepen

 + Mooi rondgevormde disselklep uit donker getint 
 kunststof isolatieglas

 + Enorm panorama raam aan de voorzijde optioneel met 
baldakijn en geïntegreerde spots

 + Opbergruimte met lekbak, vanaf buiten toegankelijk 
(570TK, optioneel)
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 ` Zitgroep om te bouwen tot slaapplaats  ` 460 V /  Calva Appel /  TOFFEE  Slapen onder de sterrenhemel

 ` Stijlvolle inrichting van de badkamer

AERO STyLE
Goldulme (standaard) Goldulme (optioneel) MAxIM SUMATRA 

AERO STyLE
Calva Apfel (optioneel) MAxIM TOFFEE
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 ` Bedden met koudschuimmatrassen 
en houten lattenbodem

 ` 3-pits gaskomfoor (CAMPY: 2-pits 
gaskomfoor optioneel)

 ` Goede ruimteverlichting door 
verschillende lichtbronnen

 ` Duurzame stoffering

 ` Hoogwaardige merkkoelkast van 
Dometic (optie CAMPY)

 ` 12V stroomvoorziening in het gehele 
voertuig (niet warme lucht installatie) 

 ` Grote dakluiken van helder glas 
(optie modelafhankelijk)

 ` Truma verwarming  en warme 
lucht installatie (niet bij CAMPY)

 ` Elegante kranen

 ` Uitzetbare ramen met combi-rollo’s 
rondom (niet bij CAMPY)

 ` Ruim openslaande scharnieren

 ` Multimedia uitrusting met TFT en 
luidsprekers optioneel mogelijk

 ` Thetford toilet met electrische 
waterspoeling (optioneel in CAMPY)

 ` Ruime keuze in stofferingen (optioneel) 
(niet bij CAMPY en NEw LINE)

 ` Geïntegreerde afvalemmer 
(afhankelijk van model)

 ` Lichte caravans – perfect voor 
kleine auto’s

 ` Grote serviceluiken voor eenvoudig 
opbergen (afhankelijk van model)

 ` 3e Remlicht

 ` Compacte voertuigafmetingen 
voor een ontspannen reis

 ` Robuuste rangeergrepen 
(afhankelijk van model)

 ` Merkchassis van AL-KO

 ` GFK-dak optioneel mogelijk 
(niet bij Campy)

 ` Standaard schokdempers

 ` Hygienisch en stevig: buitenaansluiting 
voor water, stroom en gas 

 ` Oplooprem (optioneel in CAMPY)

 ` Lichtgewicht uitdraaisteunen  
(niet bij CAMPY)

 ` Verrijdbare vuilwatertank 
(afhankelijk van model)

 ` Fraai vormgegeven voortentlamp 
(afhankelijk van model)

 ` Hoogwaardige merkbanden

Dethleffs Meerwaarde
van de Compact Klasse*
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* De hier afgebeelde uitrustingscomponenten gelden niet of deels voor de CAMPY

 ` ALKO-ATC optioneel mogelijk

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen voor FAMILY CARD houders,  tegen meerprijs. 
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Camper Klasse
CAMPER • NOMAD

Version White

Hamerslag Wit (standaard) Hamerslag Wit (standaard)

Version White Version Silver Version Silver

Voor elk wat wils
Welkom in de diversiteit! In de 
Camper-Klasse vindt u een grote 
modelkeuze – en allemaal met een 
nieuwe look! Met keuze uit twee 
interieurdesign varianten. Actieve 
vakantiegangers en gezinnen met 
kinderen kiezen graag voor deze 
omvangrijk uitgeruste modellen.
Zo zorgt het Dethleffs 
veiligheidspakket o.a. met 
stabilisator, kwaliteit merkbanden 
en schokbrekers voor een veilig 

gevoel onderweg. Eveneens 
standaard aan boord het prachtige 
gourmet keukencenter en veel op 
de praktijk aangepaste ideeën uit 
80 jaar caravanervaring.

Overigens biedt Dethleffs 
op alle modellen zes jaar 
waterdichtheidsgarantie en indien 
gewenst, in combinatie met de 
FAMIly CArD, maar liefst vier jaar 
fabrieksgarantie.

 + Veiligheidsuitrusting o.a. met 
stabilisator, hoogwaardige 
merkbanden en schokbrekers

 + Gasflessenkast met stevige 
geribbelde stalen bodem

 + Stahoogte 198 cm
 + Stabiele uitdraaisteunen
 + Energiezuinige lED voortentlamp
 + Perfect slaapcomfort met het 
uitmuntende slaap zacht systeem 
(zie blz. 70 – 71)

 + Gourmet keukencenter (blz. 72 – 73)

Dit bieden alle caravans in de Camper Klasse:
 + Meubels met innovatief 
installatiekanaal: ideaal voor het 
achteraf inbouwen van spots, 
stopcontacten etc. 

 + AirPlus systeem voor ventilatie 
achter de bovenkasten

Meer voordelen en 
productinformatie vindt u op  
pagina 54 – 55.
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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 
gasflessenkast. Alles ontworpen en geconstrueerd met 
maar een doel: u vele jaren van vreugde te brengen. 

CAMPER
De allrounder voor de actieve vakantie
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 ` 450 FL / Calva Apfel (optie) / MAXIM Veel directe en indirecte lichtbronnen zorgen voor een sfeervolle ambiance ` De variabele afdekking zorgt voor extra werkruimte

 ` Door de afgeronde hoekkussens maakt u het zich echt gemakkelijk
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Wie met kinderen op reis gaat, weet waar het om gaat en 
precies dat vindt u in de Camper:  grote 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 werkelijk kindvriendelijke indelingen 
met echte kinderkamers en grote, stevige stapelbedden 
(met 100 kg te belasten). En bij de meeste modellen kunt u 
optioneel zelfs een derde stapelbed laten inbouwen. 

Apropos derde stapelbed: wie meer ruimte nodig heeft 
moet eens naar de Xl-varianten van de Camper kijken: met 
veel comfort en bewegingsvrijheid krijgt u hier echt een 
vakantiehuis gevoel! En dat houdt niet op bij de bedden 
– iedere Camper is standaard met het slaap zacht systeem 
uitgerust. Dit zorgt met hoogwaardige koudschuim 
matrassen en ergonomisch vormgegeven houten 
lattenbodems voor echte ontspanning! Meer hierover leest 
u op pagina 70 – 71.

CAMPER
Een ware vriend van de familie
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 ` Optie: Toiletruimte met douchecabine

 ` 560 FMK / Calva Apfel / MAXIM De 560 FMK is de ideale gezinscaravan met drie gescheiden woongedeeltes ` Grote stapelbedden en veel opbergruimte voor de kids
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Extra voordelen 
CAMPER

Standaard stoffering
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CAMPEr
Calva Appel (standaard) Calva Appel (optie) JOY  MARITIMA  MAXIM

 + Fraai houtdecor in licht calva apfel met elegant 
afgeronde bovenkasten

 + Alternatief kastkleppen design met cremekleurige inleg
 + Nieuw meubelconcept met naar binnen afgeronde 
bovenkasten voor meer hoofdruimte en ruimtegevoel

 + Hoofdverlichting middels hotelschakeling vanuit ingang 
en slaapkamer te bedienen

 ` … matrasdelen plaatsen en klaar is het tweepersoonsbed

 ` De fraai verlichte hoekelementen zijn standaard in de Camper

 ` Eenvoudig de lattenbodem uit het nachtkastje trekken … (optie)

 ` 470 ER / Calva Apfel (optie) / ARABICA Naar wens vormen deze enkele bedden een royaal tweepersoonsbed (optie)

 + Modern vormgegeven achterzijde met driedelige 
bumper, zodat eventuele parkeerschades gunstiger 
gerepareerd kunnen worden

 + Gewichtsverhoging van enkel-assige caravans met 2,5 
meter buitenbreedte tot 2 ton totaalgewicht mogelijk

Een overzicht met afbeeldingen en meer voordelen van de 
Camper vindt u op pagina 54 – 55.
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Al in 1954 presenteerde Dethleffs de eerste NOMAD. 
Een caravan die afziet van experimenten en die in plaats 
daarvan, door kwaliteit en een waardig interieur snel een 
trouwe schare fans op heeft gebouwd. 
Ook wanneer de huidige NOMAD optisch niet meer veel 
gemeen heeft met zijn voorganger – de betrouwbare 
basis is vandaag de dag nog steeds zijn handelsmerk. Dat 
betekent niet, dat de NOMAD op zijn lauweren rust, want 
de nieuwste modellen maken met hun automotive design 
en twee nieuwe uitrustingsvarianten hun opwachting!

Op onze eigen innovaties kunt u ook in de nieuwste 
Nomad-generatie rekenen:
Daartoe behoort bijvoorbeeld het door Dethleffs 
ontwikkelde AirPlus systeem, dat de bovenkasten aan de 
achterzijde ventileert en zo een gezond binnenklimaat 
creëert. 
De kwaliteits koudschuim matrassen in de vaste bedden 
zorgen voor een eersteklas slaapcomfort. Deze vormen 
tezamen met de ergonomische vering een aangenaam op 
elkaar afgestemd slaapsysteem, dat ervoor zorgt dat u ook 
in de vakantie diep en vast slaapt. 

NOMAD
Ervaring loont zich
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 ` Hoogglans oppervlaktes in de badkamer  ` 740 RFK / Cypress Villa standaard / TIZIANO Ideaal voor gezinnen met kinderen: de mobiele vakantiewoning, plek voor alles

 ` De zitgroep in de kinderkamer kan naar een bed worden omgebouwd*

*  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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Wie van gedegen houdt, zit goed bij de NOMAD. Want hier 
is het niet alleen comfortabel, maar ook stijlvol wonen. 
Daarvoor hebben wij het interieur in donker Cypress 
Villa houtdecor gecombineerd met grafietgekleurde 
structuurstofferingen – zo mooi kan vakantie zijn!

En omdat u het liefst zelf uw interieur inricht, bieden wij 
u keuze: een alternatief kastkleppen design en in totaal 
11 stofferingen die ontdekt willen worden (deels optie). 
Naar wens kunt u de NOMAD zelfs laten afwerken met het 
sjieke echtlederen COrTINA. 

Kortom: hier woont u knus en elegant tegelijk. Overtuig 
uzelf op de volgende pagina’s van een ambiance, die 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.  

NOMAD
Zo mooi kan vakantie zijn

 ` De riante zitgroep is een uitnodiging voor gezellige avonden

 ` Ideaal voor hobbykoks: keukencenter met handige opbergruimte

 ` 650 RET / Cypress Villa (optie) / CALGARY Vanuit de slaapkamer rechtstreeks toegang tot de extra ruime badkamer met separate douchecabine
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Extra voordelen  
NOMAD

Standaard stoffering

NOMAD
Cypress Villa (standaard) Cypress Villa (optie) TIZIANO MACAO 

Optioneel echtleder
CORTINA
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 + Meubeldesign in donker Cypress Villa en grafietkleurige 
stoffering

 + Alternatieve kastkleppen in exclusief design  
 + Nieuw meubelconcept met naar binnen afgeronde 
bovenkasten voor meer hoofdruimte en ruimtegevoel

 + Hoofdverlichting middels hotelschakeling vanuit ingang 
en slaapkamer te bedienen

 + Modern vormgegeven achterzijde met driedelige 
bumper, zodat eventuele parkeerschades gunstiger 
gerepareerd kunnen worden

 + Gewichtsverhoging van enkel-assige caravans met 2,5 
meter buitenbreedte tot 2 ton totaalgewicht mogelijk

Een overzicht met afbeeldingen en meer voordelen van de 
Nomad vindt u op pagina 54 – 55.

 ` Royale badkamer aan achterzijde

 ` Veel opbergruimte in de bovenkasten

 ` Flexibele click spots, u verlicht waar u dat wilt

 ` Een garantie voor goede nachtrust
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Dethleffs Meerwaarde
Voordelen van de Camper Klasse 

 ` Elegante mengkraan

 ` Flexibele klick spots

 ` Nieuwste Truma verwarming met ontst. 
automaat en warme lucht voorziening

 ` Verlichte hoekelementen

 ` Thetford toilet met electr. 
waterspoeling

 ` Praktische opbergruimte bij de 
ingang

 ` Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

 ` Robuuste bekleding

 ` LED verlichting in kledingkast

 ` Ruim openslaande kwaliteits 
scharnieren

 ` Royale helder glas dakluiken

 ` Gourmet keuken met variabele 
afdekking (zie pag. 73)

 ` Perfect slaapcomfort dankzij het 
slaap zacht systeem (zie p. 70)

 ` AirPlus systeem voor ventilatie 
van de bovenkasten

 ` Modern automotive design

 ` Energiebesparende LED 
voortentlamp

 ` Invoerhulp uitdraaisteunen

 ` Markante achterzijde

 ` Openslaande ramen met 
combirollo‘s rondom

 ` Kaderlijst in voortentrail 
geïntegreerd

 ` Robuuste fraai vormgegeven 
rangeergrepen

 ` Gasflessenkast met stevige 
geribbelde stalen bodem

 ` Grote water- en afvalwatertanks

 ` Service luik bij de meeste 
modellen

 ` Brede kantlijsten

 ` Markeerverlichting geïntegreerd
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 ` Veiligheidsuitrusting met o.a. 
ALKO chassis, stabilisator

 ` Hoogwaardige merkbanden ` Eendelige deur (NOMAD met raam)

 ` Niet over het hoofd te zien: fraai 
verlichte achterzijde

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen voor FAMILY CARD houders,  tegen meerprijs. 
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Version White (standaard VIP)

Hamerslag wit (standaard) Hamerslag wit (standaard)

Version White (standaard VIP) Version Silver Version Silver

U verwacht het beste! 
Geniet royaal, in stijl en luxe in de 
Dethleffs Comfort Klasse. Waarom 
zou u met minder tevreden zijn 
tijdens de mooiste tijden van 
het jaar? Maak van uw volgende 
vakantie een onvergetelijke 
ervaring! 
De extra ruim opgezette 
voertuigen van de Comfort Klasse 
hebben hiervoor alles aan boord! 
Alleen al het buitengewone 

interieur met exclusieve meubelen, 
hoogwaardige stoffering en vele 
smaakvolle accenten laten u 
elke dag comfort beleven op het 
hoogste niveau. Alles, van het 
kleinste doordachte detail tot 
de standaard comfortuitrusting 
is speciaal op uw onbegrensde 
tevredenheid afgestemd. 

 + Hoogwaardige, sierlijk  
vormgegeven design meubelen 
met vakkundig samengestelde 
materiaalcombinaties 

 + Luxueuze sanitaire ruimtes 
met hoogglans wastafels en 
warmwatervoorziening

 + Elegant gourmet keukencenter 
met variabele afdekking en grote 
schuifladen

 + Stahoogte 198 cm

Dit bieden alle caravans van de Comfort Klasse:
 + AirPlus-systeem voor ventilatie 
van de bovenkasten

 + Eendelige, als isolatie dienende, 
toegangsdeur met raam

 + Perfect slaapcomfort met het 
slaap zacht systeem (zie pagina 
70 – 71)

    
Verdere voordelen en product-
informatie vindt u op de bladzijden 
66 – 67.

Comfort Klasse
BEDUIN • BEDUIN VIP
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Niet veel caravans hebben een traditie die zo ver teruggaat 
als de BEDUIN. De naam karakteriseert al vanouds caravans 
met een voortreffelijke techniek en hoge eisen aan de 
vormgeving. 

Kortstondige modetrends en schreeuwerige accenten zijn 
hem vreemd. Door een zeker understatement in stand 
te houden, weet de BEDUIN veel meer met innerlijke 
waarden te overtuigen, zoals het elegante meubeldesign 
in donker “Edelakazie”. Het doet met zijn uitzonderlijke 
veranderingen van lichte en donkere oppervlakten denken 
aan het interieur van een exclusief jacht. Het royale sanitair 
zorgt ervoor dat iedere dag voortreffelijk begint en een 
ergonomisch vormgegeven keukencenter nodigt u uit om 
nieuw culinaire genot te ontdekken.

BEDUIN
De moderne klassieker
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 ` 560 RFT / TIZIANO dit is riant wonen! ` Naar wens een 175l koel-/vriescombinatie

 ` De royale badkamer aan de achterzijde achter de slaapkamer
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Standaard stoffering

Extra voordelen 
BEDUIN

 + Exclusief, bicolor meubel design in Edelakazie en creme
 + Hoogwaardig tafelblad met massief houten kantlijsten 
en in hoogte verstelbare tafelkolom

 + Comfortabel geconfectioneerde zit- en rugkussens
 + Sfeervol lichtconcept met verschillende directe en 
indirecte lichtbronnen
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BEDUIN
TIZIANO CABANA

 ` 560 FR / CABANA Hartelijk welkom gasten! Tafel met in hoogte verstelbare kolom en echt houten kantlijsten  ` Bistro sfeer: keuken met bar

 ` Naar wens met vrijhangende bovenkasten in keuken
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De BEDUIN is een prestigeobject – ook voor onze 
ontwerpers. En juist die stellen de hoogste eisen wanneer 
het om de ontwikkeling van de perfecte caravan gaat. De 
grote vraag op onze ontwikkelingsafdeling was dan ook: 
kunnen wij ons meesterwerk nog overtreffen? 
Het eenduidige antwoord: ja. Met een speciale editie, de 
BEDUIN VIP.  

Omgeven door een exclusieve flair, die u in elk detail 
terugvindt: De hoogstaande achtergrond verlichting van 
het interieur verleent onze VIP een gracieuze sfeer. Bij 
de bovenkasten van de keuken kunt u zelfs de kleur van 
de verlichting aanpassen, al naar gelang uw stemming. 
Details zoals de lederen bekleding en de massieve een-
koloms tafelvoet met echt houten kantlijsten verspreiden 
een aura van een exclusieve suite. En natuurlijk heeft 
de BEDUIN VIP ook van buiten, met standaard gladde 
beplating en donkere ramen, een exclusief voorkomen. 

BEDUIN VIP
Exclusief op vakantie, op alle fronten
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 ` 760 DR / Echtleder BENGASI het uitgekiende lichtconcept biedt ’s avonds een unieke ambiance ` Keuken bovenkasten met kleurwisselspel

 ` Sfeervol verlicht
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Standaard stoffering

Extra voordelen  
BEDUIN VIP

 + Weelderig geconfectioneerde echt lederen bekleding 
met mooie rondingen en extra ondersteuning voor 
perfect zitcomfort (alternatieve stoffering mogelijk)

 + Uitstekend interieur lichtconcept met onder andere 
verlichting achter de bovenkastkleppen en indirecte 
verlichting in het gehele voertuig

 + Hoogwaardige tafel met brede echt houten kantlijsten 
en stabiele, in hoogte verstelbare een-koloms tafelvoet

 + Bovenkasten in de keuken met kleurwissel module
 + RVS grepen aan de schuifladen in de keuken
 + Gladde beplating buitenzijde met schuin geplaatste 
 ramen

BEDUIN
Echt leder
BENGASI
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 ` 760 DR Het royale kingsize bed is van drie zijden bereikbaar. Probleemloos opstaan zonder uw partner te storen 

 ` Ruime badkamer over de gehele voertuigbreedte

 ` Elegant houtdecor en hoogglans oppervlaktes

Textieluitvoering
PALAZZO (optie)
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 ` Truma Therme boiler

 ` Flexibele klick spots

 ` Nieuwste Truma verwarming met ontst. 
automaat en warme lucht installatie

 ` Indirecte verlichting boven en 
onder de bovenkasten

 ` Thetford toilet met electr. 
waterspoeling 

 ` Hordeur

 ` Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

 ` Grote tafel met brede echt houten 
kantlijsten

 ` Eendelige deur met raam en 
binnenbekleding

 ` LED verlichting in kledingkast

 ` Stabiele, in hoogte verstelbare 
tafelkolom

 ` Royaal helder glas dakluik

 ` Gourmet keuken met variabele 
afdekking (zie pag. 72 – 73)

 ` Perfect slaapcomfort dankzij het 
slaapzacht systeem (zie pag. 70 – 71)

 ` AirPlus systeem voor ventilatie van 
de bovenkasten

 ` Modern, automotive design

 ` Energiebesparende voortentlamp

 ` Invoerhulp uitdraaisteunen

 ` Markante achterzijde

 ` Openslaande ramen met combi 
rollo’s rondom

 ` Kantlijst geïntegreerd in 
voortentrail

 ` Stevige, fraai vormgegeven 
rangeergrepen

 ` Gasflessenkast met stevige 
geribbelde stalen bodem

 ` Grote water- en afvalwatertanks

 ` Serviceluik

 ` Brede kantlijsten

 ` Niet over het hoofd te zien: fraai 
verlichte achterzijde

Dethleffs Meerwaarde 
Voordelen van de Comfort Klasse 
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 ` Elegante chroomkleurige 
sierlijsten (VIP)

 ` Veiligheidspakket met o.a. ALKO 
chassis, stabilisator

 ` Hoogwaardige merkbanden

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen voor FAMILy CARD houders, tegen meerprijs. 
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Rijk geschakeerde en op elkaar afgestemde stoffen, 
materialen en kleuren – maak uw keuze uit elf 
verschillende stofferingen voor uw eigen vakantie 
ambiance.

Alle stofferingen zijn voor elk model in deze brochure 
te verkrijgen (geldt niet voor CAMPy, NEW LINE en 
BEDUIN VIP).
De afgebeelde kastkleppen dienen als voorbeeld voor de 
combinatie van stoffen en houtkleuren.

Onze stofferingen ... 
... helemaal uw smaak

 ` Decorpakket (voorbeeld)
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Wij willen u erop wijzen dat de afbeeldingen alleen een 
indruk van de uitwerking van de kleuren en patronen in 
het voertuig weergeven en alleen van toepassing zijn op 
het textiel! Deze afbeeldingen geven niet de verwerking- 
en confectiemethodes weer, hiervoor zijn uitsluitend de 
interieuropnames op de pagina van het betreffende model 
maatgevend.

 ` MARITIMA

 ` MACAO

 ` KALAHARI

 ` JOy

 ` CALGARy (voorbeeld op pag. 50)

 ` CABANA (voorbeeld op pag. 60)

 ` ARABICA

 ` TIZIANO (voorbeeld op pag. 49, 59)

 ` SILVERSUN

 ` PALAZZO

 ` MAXIM (voorbeeld op pag. 21, 25, 31, 43, 45)
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 ` Koudschuim matrassen met viscose-toplaag (optioneel)

* Stapelbedden geen koudschuim matras

 ` 7-Zone-matrassen met verschillende hardheidsgraden (opt.)  ` Eenvoudig ombouwen naar tweepersoons bed

 ` Uitrolbare lattenbodem (optioneel)

 ` Flexibel ingelegd  ` 3D luchtvochtigheidsmembraam

 ` In hoogte verstelb. hoofdeinde bij eenpersoons bedden (optie)

 ` Derde stapelbed naar wens mogelijk

Dethleffs “Slaap zacht” systeem
Bij een geslaagde vakantie hoort een ontspannen 
nachtrust. Daarom hebben al onze vaste bedden* 
gerieflijke koudschuim matrassen en een daarop 
afgestemde houten lattenbodem.
De caravans  van de Camper- en Comfort-Klasse 
beschikken over het slaap zacht systeem met bijzonder 
hoogwaardige koudschuim matrassen en ergonomisch 
vormgegeven houten lattenbodems. Deze smalle latten 
zijn extra flexibel gelagerd. Het resultaat: een perfecte 
ondersteuning van het lichaam en een heerlijk ontspannen 
slaap.

De airconditioning in uw matras
Stelt u hoge eisen aan uw matras of  heeft u rugklachten, 
wij adviseren de exclusieve 7-zone koudschuim matras 
met 3D vochtigheidsmembraan en een viscose elastisch 
oppervlakte. De zone-gewijze opbouw van het matras in 
combinatie met de viscose elastische laag ondersteunt 
het lichaam nog beter. Het 3D membraan zorgt als een 
onzichtbare airconditioning voor een droog en gezond 
slaapklimaat. Deze optie is niet voor alle voertuigen van de 
Compact Klasse leverbaar.

Slapen
zoals thuis

Gezond slaapklimaat   
dankzij 3D membraam
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 ` Design en functionaliteit perfect gecombineerd

Het idee van het gourmet keukencenter ontstond in 
het kader van een klanten ontwikkelingsproject en is 
een duidelijk voorbeeld van op de praktijk gerichte 
functionaliteit: het fornuis met drie grote kookpitten en 
de spoelbak zijn ruimtebesparend in het werkoppervlak 
ingebouwd. Door de variabele afdekking staan u 
opslagruimte of werkoppervlak ter beschikking, want u 
maakt alleen die pit vrij, die u daadwerkelijk gebruikt. 

In de grote schuifladen bergt u heel eenvoudig uw 
voorraad levensmiddelen op en zelfs grote pannen en 
potten.

Een echt pluspunt voor veiligheid is het eenvoudig 
toegankelijke afsluitventiel voor de gastoevoer aan de 
voorzijde van het keukenblok.

Het gourmet keukencenter is standaard in alle voertuigen 
van de Camper en Comfort Klasse en ook de Aero Style.

Koken
Het gourmet keukencenter

 ` Praktische schuifladen

 ` Eenvoudig te bereiken gas afsluitventiel  ` Grote koel-vries combinatie (optioneel, afhankelijk van model)

 ` Drie pitten – ook  geschikt voor grotere potten en pannen

 ` 1, 2 of 3 – u ontsluit alleen de pitten die u nodig heeft

 ` U kunt de kraan zelfs bij volledige afdekking gebruiken
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Dethleffs biedt u de modernste multimedia techniek, die 
uitstekend luister- en kijkgenot garandeert. Of het nu gaat 
om radio/CD of DVD tuners, vlakke beeldschermen of 
soundsystems – wij zetten alleen de meest hoogwaardige op 
elkaar afgestemde componenten in. Praktisch: de nieuwe 
satellietontvanger vervangt zelfs de meeste conventionele 
radio‘s, u ontvangt honderden zenders in digitale kwaliteit. 
Voor kristalhelder luistergenot heeft u de keuze uit twee 
interessante Soundpakketten:

Soundpakket 1 (optie):
De hoogwaardige, onopvallend in de meubelbouw 
geïntegreerde luidsprekers zorgen voor een prima akoestiek:

 + 2 hoogwaardige luidsprekers  (3 weg COAX systeem, incl. 
afdekking)

Soundpakket 2 (optie):
Voor een bijzonder krachtig, ruimtevullend geluid! De 
uitstekende Jehnert luidsprekers zijn elegant in de 
hoekdelen van de meubels verwerkt en met LED van 
achteren verlicht.

 + Jehnert Soundbox 5 kanaals, energiebesparende, digitale 
5 kanaals versterker met uitstekende geluidskwaliteit 
dankzij de 56 Bit DSP Technologie

 + 2 Jehnert hoogwaardige luidspreker-systemen – 
geïntegreerd akkoestisch ingemeten 2wegs 
luidsprekersysteem (2 x 200  Watt)

 + Subwoofer  
Diepe, donkere basweergave (200/400 Watt)

Beide soundpakketten zijn individueel te combineren met 
radio-CD/DVD tuners of satelliet ontvangers.

(1) AL-KO ATC Trailer Control (optie)
In de auto vertrouwt u op ESP, in de caravan wordt dat 
nu verzorgd door het nieuwe ALKO ATC  stabilisator 
systeem.  ATC functioneert geniaal eenvoudig. Net zoals 
het ESP systeem in de auto controleert het ATC systeem 
constant het rijgedrag van de caravan. Zelfs de geringste 
zijbewegingen worden geconstateerd en een eventueel 
slingeren door direct, zacht remmen ondervangen. 
Volgens de ADAC (Duitse ANWB): „Zonder voorbehoud aan 
te bevelen“(ADAC Freizeitmobil 2/2010)

(2) Achteruitrijdcamera:
Veilig rijden, ook in de achteruit (optie)
Slecht zicht naar achter door trillende spiegels is 
een veiligheidsrisico. Met onze nieuwe draadloze 
achteruitrijdcamera voor de caravan ziet u op elk moment 
wat er achter uw caravan gebeurt – tijdens het rijden 
en bij het manoeuvreren. Zelfs in lange, flauwe snelweg 
bochten behoudt u het overzicht, zo kunt u veilig en 
gemakkelijk van rijstrook wisselen. Ook bij het rangeren is 
de achteruitrijdcamera een waardevolle hulp en behoedt u 
voor dure schades.  Door de grote zichthoek en de goede 
resolutie van de camera rangeert u uw caravan exact en 
zeker achteruit. 

(3) Mover (optie)
Uw persoonlijke onafhankelijkheidsverklaring: met het 
Mover-Autark-pakket rangeert u uw caravan precies daar 
waar u hem hebben wilt. Bij het pakket hoort ook een 
complete 12V voorziening. Zo geniet u ook zonder 230V 
aansluiting van de echte caravan vrijheid. Voor zowel  
enkel- als tandemasser verkrijgbaar.

Dethleffs Meerwaarde
Een genot voor oog en oor

Dethleffs Meerwaarde
Veiligheid, comfort en onafhankelijkheid 
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 ` Geïntegreerd Jehner luidsprekersysteem

 ` Radio/CD of DVD-Tuner

 ` 5 Kanaals Jehnert soundbox

 ` Subwoofer  ` 22” Vlak beeldscherm

 ` (1)

 ` (3)

 ` (2)

 ` (3)

 ` (2)
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Wintercomfort
Plezier beleven in de sneeuw

De wintercamping is een trend en 
fascineert ook mij altijd weer. Daarbij 
is veel afhankelijk van de juiste 
voertuigtechniek! Een discipline, 
waarin Dethleffs al meerdere jaren 
leidend is, vooral in Scandinavië, waar 
de winter gerelateerde eigenschappen 
van een caravan van bijzondere 
betekenis zijn.
Er zijn veel voorwaarden voor een 
juiste aanpassing aan de winter: 
ventilatie, isolatie, plaats van de 
verwarmingsleidingen en convectoren 
tot aan de luchtdoorlatendheid van de 
materialen. 

Dankzij onze ruime ervaring weten wij bij Dethleffs waar het 
op aankomt en dat zult u vooral bij het kamperen in de winter 
als positief ervaren. Iedereen, die regelmatig van een vakantie 
midden in de sneeuw wil genieten, adviseer ik een van de 
Dethleffs Wintercomfort pakketten met Alde-warmwater- 
of Truma ventilatie verwarmingssysteem. Daar zijn zelfs de 
meest meedogenloze min temperaturen van onder de indruk. 

Christoph Gawallek
Leiding Techniek
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Onze bijdrage 
Voor een goed leefklimaat

AirPlus bovenkasten ventilatie
Waar warme lucht snel afkoelt ontstaat vocht – in de 
caravan meestal aan de buitenwanden wanneer het buiten 
erg koud is. Met het AirPlus systeem worden de dakkasten 
geventileerd en creeëren wij een klimaat waarin condens 
al  van te voren wordt verhinderd. Het resultaat: Gezonde 
luchtkwaliteit zonder schimmelvorming of weerplekken.

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 
41 mm bodemdikte – bovengemiddelde waardes die voor 
een eerste klas isolatie zorgdragen. 

Winter Comfortpakket voor winter fans
Met onze winter comfortpakketten maken wij uw 
caravan klaar voor de winter: met geïsoleerde en 
electrisch verwarmde siphons en leidingwerk in de 
bodem, styrofoam isolatie, electrische vloerverwarming, 
electrische extra verwarming en nog veel meer. Naar 
wens kunt u ook kiezen voor een ALDE wintercomfort 
pakket met warmwaterverwarming. Deze garandeert een 
knusse aangename warmte zoals thuis en werkt zonder 
ventilatoren: ideaal voor mensen die last hebben van 
allergieën. 

Uw Dethleffs dealer adviseert u graag over hoe u het beste 
kunt genieten op uw wintercamping!

 ` Het AirPlus systeem voorkomt de vorming van condens

 ` Goed geïsoleerd: wanddikte 34 mm, bodemdikte 41 mm 
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Kwaliteit is een doorgaand proces, 
dat reeds bij de ontwikkeling van de 
voertuigen begint. Al in dit vroege 
stadium wordt, met de keuze voor 
materialen, leveranciers en de hierop 
perfect afgestemde productie-
processen, de basis gelegd voor de 
hoge Dethleffs kwaliteitseisen. 

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.

Günther Wank
Leiding Productie

Wie een Dethleffs koopt, ontvangt een volledig ontwikkeld 
voertuig van de hoogste kwaliteit. Onze fabriek in Isny im 
Allgäu hebben wij ontwikkeld tot en van de modernste 
fabrieken voor vrijetijdsvoertuigen in Europa – met sterk 
gemotiveerd, meest regio gebonden medewerkers. Quality 
made in Germany is al sinds tachtig jaar ons motto. Deze 
combinatie van jarenlange ervaring, de meest moderne 
knowhow en klantgerichte praktijkervaring is uniek in deze 
branche.
Met continue kwaliteitscontroles in alle productie 
processen en speciale audit-controles, bij welke steeds 
weer voertuigen aan een volledige controle worden 
onderworpen, stellen wij onze hoge kwaliteitsstandaarden 
veilig. In het kader van de Kaizen-gedachte wordt iedere 
medewerker aangespoord continu naar verbeteringen in 
zijn omgeving te kijken. Speciaal opgeleide medewerkers 
bekommeren zich daarna uitsluitend om de 
praktijkgerichte uitvoering.
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. 
Zo bezitten ook innovatieve ontwikkelingen ten alle tijden 
het nodige aan praktijkgericht gebruiksgemak. 

Wij laten ons in de kaart kijken.
Ervaar de productie van onze caravans live – bij een  
van de wekelijkse fabrieksbezichtigingen! Informatie op 
www.dethleffs.nl 

Onze kwaliteitseisen: 
Het kan altijd beter!

Kwaliteitsmanagement
Van a tot z doordacht

 ` Productie-informatiesysteem met barcode ondersteuning  

 ` Moderne voorraadsystemen

 ` Continue kwaliteitscontroles

 ` Efficiënte productieprocessen garanderen de hoogste kwaliteit
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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. 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 medewerkers altijd over 
de meest actuele informatie beschikken.

Ook ondersteunen wij onze partners zo goed mogelijk bij 
hun streven u snel en ongecompliceerd te helpen. Daarom 
liggen bij Dethleffs permanent meer dan 18.000 artikelen 
op voorraad, 93% van de bestellingen kunnen wij binnen 
drie dagen verwerken.

Deze vorm van duurzame kwaliteit wordt door onze klanten 
op prijs gesteld. Het is dus niet zonder reden dat wij bij 
klantentevredenheidsonderzoeken regelmatig in de hoogste 
regionen eindigen, helemaal bij het onderwerp 
tevredenheid, zoals bijvoorbeeld bij de “King Customer 
Award” van het tijdschrift Camping, Cars & Caravans.  Erg 
trots zijn wij op de speciale prijs “most family friendly brand”.

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 waarborg, duidelijk 
meer zekerheid biedt.

Verlengde garantie
Indien gewenst kunt u, als Dethleffs Family Card houder, 
een vierjarige garantie* afsluiten.

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

Ons doel: 
Uw tevredenheid

Zo ervaren klanten een vriend  
van de familie na de aankoop!

*  Verlengde garantie alleen voor FamilyCard houders. Er ontstaan 
meerkosten. Voorwaarde voor de waterdichtheidsgarantie zijn jaarlijks 
verplichte te betalen inspecties.
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eerste rit, die voor veel aandacht 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 

1931 De zwepen- en skistokken fabrikant 
Arist Dethleffs ontwikkelt de woonauto 
en legt daarmee de fundering voor een 
succesverhaal. Een jaar later volgt de 

Mijlpalen 
In tachtig jaar Dethleffs geschiedenis

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
2011 Na meer dan 40 jaar afwezigheid zet 
Dethleffs met de TOURIST weer nieuwe 
accenten in het segment van de hefdak 
caravans 
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This brochure has been 
printed on 

PEFC
attested paper.

This paper originates 
from strongly farmed 
woods.  

NL

Maak kennis met de Dethleffs familie!
Wij danken u hartelijk voor uw interesse in onze caravans. Extra informatie over Dethleffs en de Family 
klantenclub sturen wij u graag toe. U kunt deze informatie rechtstreeks via internet opvragen. 

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden
Houdt u er rekening mee dat afbeeldingen in deze brochure deels alternatieve designs of speciale 
uitrustingen tonen, waardoor meerkosten ontstaan. Voor de technische gegevens, 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 bezichtig onze Dethleffs fabriek! 
Aanmeldingen via info@dethleffs.nl of www.dethleffs.nl

Dethleffs Nederland B.V. 
Postbus 20 • 7480 AA Haaksbergen
info@dethleffs.nl • www.dethleffs.nl E 1
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