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Onze service voor u op www.dethleffs.nl en 
www.dethleffs.be 
Op onze internetsite vindt u nog meer foto’s,  
360° interieur- en exterieuropnames en video’s. 

De afbeeldingen in deze brochure tonen deels alternatieve designs en 
opties, waarvoor een meerprijs geldt, of decoratie materiaal dat niet tot 
de standaard uitrusting behoort.
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Beste lezers,

Van harte welkom bij de vriend van de familie! Ruim 80 jaar geleden 
ontwierp Arist Dethleffs de eerste caravan in Duitsland – hij wilde 
het ouderlijk bedrijf verder uitbreiden, zonder zijn gezin te kort te 
doen.

De familie en alles wat daarmee verbonden is, heeft een speciale 
betekenis voor ons. Daarom gaat het er binnen de Dethleffs familie 
sympathiek aan toe. Eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn voor ons 
belangrijk: tijdens het adviesgesprek, de verkoop en de after-sales.

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 
traditioneel nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Wij wensen u een goede reis en veel plezier met uw Dethleffs en  
de Dethleffs familie!

Met hartelijk groet,
Dr. Dominik Suter & Günther Wank 

Welkom
in onze kamperende familie!

Directie Dethleffs

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.  
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.

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 garantie, duidelijk meer zekerheid biedt.

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.

*  Voorwaarde voor de waterdichtheidsgarantie zijn jaarlijks verplichte inspecties 
tegen betaling.
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Compact-Klasse
Licht en slim op vakantie

De handzame voertuigen van de  
Compact-Klasse vindt u in onze separate 
Compact brochure.
Deze zijn gemaakt voor de reisactieve  
spontane- en korte vakantie! Compact,  
stijlvol en gemakkelijk in de handling.  
En daarbij besparen deze lichte compacte 
modellen ook op de vakantiekas - zowel in 
de aanschaf als in het brandstofverbruik! 

Dethleffs caravans behoren tot de veiligste van de wereld. Omdat 
wij het thema veiligheid zeer serieus nemen – met goede ideeën 
zoals onze regelmatige rijvaardigheidstrainingen, maar ook door 
gebruik te maken van hoogwaardige voertuigcomponenten. 
Bijvoorbeeld door uitsluitend gebruik te maken van in West-Europa 
geproduceerde merkbanden en te kiezen voor het kwalitatieve  
AL-KO chassis.

Uniek in zijn soort is de standaard uitrusting van alle voertuigen  
uit de Camper- en Comfortklasse met het AL-KO ATC  
Trailer-Control-System, dat het slingeren van de caravan  
achter de auto voorkomt! 

Meer kunt u niet doen voor uw eigen veiligheid onderweg!

Meer daarover leest u op pagina 42.

Rondom   veilig *

O AL-KO ATC 
+ compleet 
 veiligheidspakketO Robuust GFK dakO Hordeur

*  Standaard bij CAMPER,  
NOMAD, BEDUIN en BEDUIN VIP

Rondom veilig!
Het veiligheidspakket van Dethleffs

Vakantie met de caravan met 
rijbewijs B.

Het rijbewijs B staat uw vakantievreugde 
niet in de weg! Als de caravan en de auto 
in totaal niet zwaarder zijn dan 3500 kg 
(eigen gewicht en laadvermogen), volstaat 
het rijbewijs B. Het eigen gewicht van de 
auto is niet meer van toepassing (nieuwe 
regelgeving per 19-01-13)

Wij hebben ook voor u de juiste caravan – en zo gemakkelijk kunt  
u deze vinden: Wanneer u zich nog geen concrete voorstelling 
kunt maken van uw droomcaravan, oriënteert u zich 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 erg praktisch: 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. 

Zo vindt u uw caravan
Klasse-indeling en modellenoverzicht
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Camper-Klasse (vanaf pag. 10)
De ultieme kampeer klassieker 

In deze klasse vindt u diversiteit en 
een omvangrijke uitrusting voor een 
aantrekkelijke prijs. Ook gezinnen met 
kinderen kiezen graag voor deze goed 
uitgeruste modellen, die veel opbergruimte, 
slimme oplossingen maar ook veel comfort 
bieden.

Comfort-Klasse (vanaf pag. 26)
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. 



390 FS 450 FL 470 ER 470 FR 500 FR 520 RET 530 FSK 540 RFT 540 DMH 560 FMK 560 FR
CAMPER        – –  –

NOMAD – –         

560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK 760 DR 760 ER

CAMPER   – – – –      – –

NOMAD             

540 DMH 560 FR 560 RET 560 RFT 600 DR 600 ER 650 RET 650 RFT 670 FAR 670 FKR 670 FSR 730 FKR 740 RFK 760 DR 760 ER

BEDUIN               
BEDUIN VIP               

415 QL 475 EL 475 FR 495 QSK

400 DB 505 FSK 460 DB 515 ER455 QL460 V 565 FMK475 FR
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Camper 
Klasse
vanaf  
pagina 10

Gezinsvriendelijk
Caravans met 
gezinsvriendelijke 
layouts.
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Comfort 
Klasse
vanaf  
pagina 26

 

Compact-Klasse
c’go • c’trend • Tourist HD
Deze caravans vindt u in onze speciale Compact  

brochure. Zij zijn licht, wendbaar en daardoor  
ideaal voor caravanbeginners. De meeste  

modellen zijn geschikt voor  
rijbewijscategorie B.

c’go
Fris, brutaal en super gemakkelijk – Voor echt  
caravaning-plezier – ook met kleinere auto’s  

en rijbewijs categorie B!

c’trend
Mooier kamperen voor de beste prijs, hier komen de 

goede uitrusting en stijlvolle verschijning samen.

Tourist HD
De kleine wereldreiziger met zijn opvallende  

design en praktische hefdak.

Modellenoverzicht
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Version White Version White Version Silver Version Silver

Camper Klasse
CAMPER • NOMAD

Voor elk wat wils
Welkom in de diversiteit! In de Camper Klasse vindt u 
een bijzonder ruime modellenkeuze. Vooral actieve 
vakantiegangers en gezinnen met kinderen kiezen graag  
voor deze omvangrijk uitgeruste modellen. 

Voor onbezorgd reisplezier wordt gezorgd door het Dethleffs 
veiligheidspakket, nu inclusief AL-KO Trailer Control (ATC). 
Net zoals ESP bij de auto, voorkomt deze het ongewenst 
slingeren van de caravan (zie pagina 42).

Ook standaard aanwezig: het robuuste , hagelbestendiger 
GFK dak en de praktische hordeur. 

Dit bieden alle caravans in de Camper Klasse:
 + Dethleffs veiligheidspakket met AL-KO ATC
 + Robuust en hagelbestendiger GFK dak 
 + Stahoogte 198 cm
 +  Energiezuinige LED voortentlamp
 + Perfect slaapcomfort met het uitmuntende slaap zacht 
systeem (zie blz. 38 – 39) 

 + Gourmet keukencenter (zie blz. 40 – 41) 
 + Hordeur 
 +  AirPlus systeem voor ventilatie achter de bovenkasten

Meer voordelen vindt u op pagina 24 – 25.

Hamerslag Wit (standaard) Hamerslag Wit (standaard)
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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 disselbak. Alles 
ontworpen en geconstrueerd met maar een doel: u vele jaren van 
vreugde te brengen. 

Natuurlijk aan boord: het Dethleffs veiligheidspakket! Zie pagina 42.

CAMPER
De allrounder voor de actieve vakantie

 ` Door de afgeronde hoekkussens maakt u het zich echt gemakkelijk

 ` Hier kunt u grote potten en pannen kwijt  ` 450 FL / NARVIK  Directe en indirecte lichtbronnen zorgen voor een sfeervolle ambiance
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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 100 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 38).

CAMPER
Een ware vriend van de familie

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

Tip: deze aantrekkelijke indeling 
is leverbaar in drie varianten: 

met stapelbedden, hangkast en 
dressoir of een extra zitgroep in het 
midden – ook in de series NOMAD  
en BEDUIN.

 ` 670 FKR / LIMONTA Ideale gezinscaravan met grote keuken en stapelbed in het midden
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 ` Ruime badkamer naast het Franse bed
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 + Dethleffs veiligheidspakket zie pag. 42
 + Een prettig bi-color meubeldecor in licht Noce Solista 
met fraai afgeronde bovenkasten

 + Meubelconcept met naar onder afgeronde bovenkasten 
voor meer hoofdruimte en een beter ruimtegevoel

 + Hoofdverlichting bij de ingang is vanuit de slaapkamer 
en de ingang te bedienen

 + Modern vormgegeven achterzijde met driedelige bumper.  
Zo kunnen kleine parkeerschades gemakkelijker en 
goedkoper worden gerepareerd. 

 + 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 24 – 25.

 ` NARVIK  ` LIMONTA
 ` … matrasdelen plaatsen en klaar is het tweepersoonsbed (optie)

 ` De fraai verlichte hoekelementen zijn standaard in de CAMPER

 ` Eenvoudig de lattenbodem uit het nachtkastje trekken …

 ` Naar wens vormen deze enkele bedden een royaal tweepersoonsbed (optie)

CAMPER
Houtdecor en standaard 
bekledingen

CAMPER
Extra voordelen 
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 ` Bi-colour meubeldecor Noce Solista
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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 42.

De kwaliteits koudschuim 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.

*  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.

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

 ` Hoogglans werkbladen in de badkamer  ` 740 RFK / CONCERTO  Ideaal voor gezinnen met kinderen: de mobiele vakantiewoning, plaats voor alles en iedereen
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 ` Chique optie: stijlvolle lounge zitgroep en bekleding “Namib”

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. 

 ` Bistro sfeer: keuken met bar  ` 560 FR / MAGNOLIA Schitterende rondzitgroep voor de gezellige avonduurtjes.
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 ` Noce Padano

 ` CONCERTO

 ` NAMIB (optioneel)

 ` MAGNOLIA

 ` Royale badkamer aan achterzijde

 ` Veel opbergruimte in de bovenkasten

 ` Flexibel te verplaatsen klik spots, u verlicht waar u dat wilt

 ` 650 RET De grote badkamer, over de gehele voertuigbreedte, direct achter de slaapkamer

NOMAD
Houtdecor en standaard 
bekledingen

 + Dethleffs veiligheidspakket zie pag. 42
 + Meubelconcept met naar onder afgeronde bovenkasten 
voor meer hoofdruimte en meer 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 24 – 25.

NOMAD 
Extra voordelen 

 ` CORTINA Echtleder (optioneel)
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 ` AL-KO Trailer Control (ATC: voorkomt 
slingergedrag, zie pag. 42)

De meerwaarde van Dethleffs
Voordelen van de Camper Klasse

 ` Flexibele klik spots  ` Hotelschakeling vanuit ingang en 
slaapkamer te bedienen

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

 ` Gourmet keuken met variabele 
afdekking (zie pag. 40)

 ` 12 volt stroomvoorziening ook 
voor onderweg via auto accu

 ` Openslaande ramen met 
combirollo‘s rondom

 ` Extra stopcontact bij de zitgroep  ` Ruim openslaande kwaliteits 
scharnieren

 ` Perfect slaapcomfort dankzij het 
slaap zacht systeem (zie p. 38)

 ` Nieuwste Truma verwarming met 
ontst. automaat en ringverwarming

 ` Praktische opbergruimte bij de 
ingang

 ` Eéndelige toegangsdeur met 
standaard hordeur

 ` Royale helder glas dakluiken  ` AirPlus systeem voor ventilatie van 
de bovenkasten zie pag. 45

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen voor Family Card houders, tegen meerprijs. 

Rondom veilig!
Het Dethleffs veiligheidspakket

 ` Service luik bij de meeste 
modellen

 ` Energiebesparende LED 
voortentlamp

 ` Invoerhulp uitdraaisteunen

 ` Reparatievriendelijke achterzijde 
uit meerdere delen

 ` Rail voor wielflap in wielkast 
geïntegreerd

 ` Robuuste fraai vormgegeven 
rangeergrepen

 ` Stabiele aluminium geribbelde 
bodem in de disselbak

 ` Grote water- en afvalwatertanks

 ` Robuust GFK dak, bestendiger 
tegen hagel

 ` Niet over het hoofd te zien:  
fraai verlichte achterzijde

 ` Schokdemper

 ` Stabilisator koppeling

 ` AL-KO merkchassis

 ` Hoogwaardige merkbanden
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 ` Sfeervol verlichte hoekelementen
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Version Silver Version Silver

Comfort Klasse
BEDUIN • BEDUIN VIP

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, 
bekledingen en vele smaakvolle accenten laten u elke 
dag comfort beleven op het hoogste niveau. Alles, van 
het kleinst doordachte detail tot aan het standaard 
Dethleffs veiligheidspakket, is speciaal op uw onbegrensde 
tevredenheid afgestemd.

Dit bieden alle caravans van de Comfort Klasse:
 + Dethleffs veiligheidspakket zie pagina 42
 + Robuust en hagelbestendiger GFK dak
 + Hordeur 
 + Luxueuze sanitaire ruimtes met hoogglans wastafels en 
warmwatervoorziening

 + Elegant gourmet keukencenter met variabele afdekking 
en grote schuifladen 

 + AirPlus-systeem voor ventilatie van de bovenkasten
 + Eendelige, als isolatie dienende, toegangsdeur met raam
 + Stahoogte 198 cm
 + Perfect slaapcomfort met het slaap zacht systeem (zie 
pagina 38 – 39)

Verdere voordelen vindt u op de bladzijden 36 – 37.

Version White (Standaard VIP)

Hamerslag, wit (Standaard) Hamerslag, wit (Standaard)

Version White (Standaard VIP)
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 ` Naar wens een 175l koel-/vriescombinatie

 ` 3-pits gaskomfoor met variabele afdekking

Niet veel caravans hebben een traditie die zo ver teruggaat als de 
BEDUIN. De naam karakteriseert al van oudsher caravans met een 
voortreffelijke techniek en hoge eisen aan de vormgeving. 

Kortstondige modetrends en schreeuwerige accenten zijn hem 
vreemd – hij overtuigt liever met een tijdloos, klassiek design. Zoals 
bijvoorbeeld met zijn elegante interieur in een warm notenhout 
decor Noce Padano. En de markante afwisseling van lichte en 
donkere oppervlakten doet denken aan het interieur van een 
exclusief jacht.

De royale sanitaire ruimte zorgt ervoor dat iedere dag voortreffelijk 
begint en een ergonomisch vormgegeven Gourmet keukencenter 
nodigt u uit om nieuw culinair genot te ontdekken.

BEDUIN
De moderne klassieker

Tip: deze aantrekkelijke 
indeling is leverbaar in drie 

varianten: met hangkast en 
dressoir, stapel bedden of een extra 
zitgroep in het midden –ook in de 
series CAMPER en NOMAD

 ` 670 FAR / CONCERTO  Zo ziet riant wonen eruit!
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 ` CONCERTO  ` SOLANA

 ` Praktisch: de keuken achterin, direct naast de ingang

 ` Ruime, gelagerde schuifladen voorzien van het Soft Close systeem

 ` 540 DMH / SOLANA De open indeling zorgt voor een onvergelijkbaar royaal ruimtegevoel

BEDUIN
Extra voordelen

+  Dethleffs veiligheidspakket zie pag. 42
 + Exclusief, bicolor meubeldesign 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

BEDUIN
Standaard bekledingen
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 ` NAMIB (textiel bekleding, optioneel)  ` Echtlederen bekleding CORTINA (optioneel)
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 ` Gourmet keukencenter met rvs grepen

 ` Sfeervol verlichte zitgroep, standaard met een hoofdsteun

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. 

Omgeven door een exclusieve flair, die u in elk detail terugvindt: 
De hoogstaande indirecte verlichting van het interieur verleent 
onze VIP een gracieuze sfeer. 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, 
aluminium velgen en donkere ramen, een exclusief voorkomen. 

BEDUIN VIP
Exclusief op vakantie, op alle fronten

 ` 760 DR / Echtleder BENGASI het uitgekiende lichtconcept biedt ’s avonds een unieke ambiance
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 ` Echtleder BENGASI

 ` Textiel bekleding NAMIB

 ` Alternatieve bekleding PALAZZO

 ` 760 DR  Ruime badkamer over de gehele voertuigbreedte  ` 760 DR Het royale kingsize bed is van drie zijden bereikbaar.  
Probleemloos opstaan zonder uw partner te storen 

BEDUIN VIP
Extra voordelen 

 + Dethleffs veiligheidspakket zie pag. 42
 + Weelderig geconfectioneerde echt lederen bekleding met 
mooie rondingen en extra ondersteuning voor perfect  
zitcomfort (alternatieve stofferingen 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

 + RVS grepen aan de schuifladen in de keuken
 + Gladde beplating buitenzijde met schuin geplaatste  ramen
 + Aluminium velgen

BEDUIN VIP
Standaard bekledingen 

 ` Textiel bekleding PALAZZO
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Dethleffs Meerwaarde
Voordelen van de Comfort Klasse

 ` Flexibele klik spots

 ` Nieuwste Truma verwarming met 
ontst. automaat en ringverwarming

 ` 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

 ` Stabiele, in hoogte verstelbare 
tafelkolom

 ` Royaal helder glas dakluik

 ` Gourmet keuken met variabele 
afdekking (zie pag. 40 – 41)

 ` Perfect slaapcomfort dankzij het 
slaapzacht systeem zie pag. 38 – 39

 ` AirPlus systeem voor ventilatie van 
de bovenkasten zie pag. 45

 ` 12 volt stroomvoorziening ook 
voor onderweg via auto accu

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

Verlengde fabrieksgarantie tot totaal 4 jaar alleen voor Family Card houders, tegen meerprijs. 

Rondom veilig!
Het Dethleffs veiligheidspakket

 ` Serviceluik

 ` Energiebesparende LED 
voortentlamp

 ` Invoerhulp uitdraaisteunen

 ` Markante achterzijde

 ` Openslaande ramen met combi 
rollo’s rondom

 ` Rail voor wielflap in wielkast 
geïntegreerd

 ` Stevige, fraai vormgegeven 
rangeergrepen

 ` Gasflessenkast met stevige 
geribbelde stalen bodem

 ` Grote water- en afvalwatertanks

 ` Niet over het hoofd te zien: fraai 
verlichte achterzijde

 ` Schokdempers

 ` Stabilisator koppeling

 ` AL-KO merkchassis

 ` Hoogwaardige merkbanden
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 ` AL-KO Trailer Control (ATC: voorkomt 
slingergedrag, zie pag. 42)
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 ` Ergonomische houten lattenbodem

Slapen
zoals thuis

Dethleffs “Slaap zacht” systeem
Bij een geslaagde vakantie hoort een ontspannen nachtrust.  
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 passen zich eenvoudig aan en zijn flexibel.  
Het resultaat: een perfecte ondersteuning van het lichaam en een 
heerlijk ontspannen slaap.

 ` Koudschuim matrassen met viscose-toplaag (optioneel)*

 ` 7-Zone-matrassen met verschillende hardheidsgraden (optioneel)

 ` 3D luchtvochtigheidsmembraam

 ` In hoogte verstelbaar hoofdeinde bij eenpersoons bedden (optioneel)

* Stapelbedden geen koudschuim matras

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.

Gezond slaapklimaat
dankzij 3D membraam

 ` … eenvoudig om te bouwen naar een tweepersoonsbed (optioneel)

 ` Uitrolbare lattenbodem: eenpersoonsbedden zijn …

 ` Derde stapelbed naar wens mogelijk (modelafhankelijk)
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Koken
Het gourmet keukencenter

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. Het nieuwe 
Soft Close systeem zorgt voor het licht en geruisloos sluiten van de 
schuifladen.

Een echt pluspunt voor veiligheid is de eenvoudig bereikbare 
gaskraan aan de voorzijde van het keukenblok.

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

 ` Praktische schuifladen

 ` Grote koel-vries combinatie (optioneel, afhankelijk van model)

 ` Eenvoudig te bereiken gaskranen

 ` Design en functionaliteit perfect gecombineerd ` 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

Koken
Het gourmet keukencenter
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Veiligheid heeft bij ons een traditie. Al meer dan 20 jaar bieden wij 
regelmatig rijvaardigheidstrainingen aan voor alle caravanliefhebbers. 
Daarom hebben wij dan ook al vele jaren een uitgebreide standaard 
veiligheidsuitrusting: merkbanden uit West-Europese productie, 
hoogwaardig AL-KO chassis, AL-KO stabilisatorkoppeling en nog 
veel meer behoren voor alle caravans in deze brochure tot de  
standaard uitrusting. 

Een uitstekend voorbeeld van onze veiligheidsuitrusting is de  
standaard aanwezige AL-KO Trailer Control (ATC)!

Net als het ESP systeem in uw auto controleert ATC permanent 
het rijgedrag van uw caravan. Zelfs de meest geringe zijwaardse 
bewegingen worden opgemerkt en bij een eventueel slingergedrag 
direct door individueel afremmen van de wielen gecorrigeerd.

Conclusie van ADAC:
“Ten zeerste aanbevolen” (ADAC Freizeitmobil 2/2010)

Het Dethleffs “Rondom veilig pakket”* in een overzicht:
 + Dak van hagel bestendiger GFK
 + Hordeur
 + Actieve rijveiligheidssystemen zoals AL-KO ATC, stabilisator 
koppeling, hoogwaardige merkbanden, schokdempers en nog 
veel meer

* Standaard bij de CAMPER, NOMAD, BEDUIN en BEDUIN VIP
 

Rondom Veilig!
Het Dethleffs veiligheidspakketRondom   veilig *

O AL-KO ATC 
+ compleet 
 veiligheidspakketO Robuust GFK dakO Hordeur

 ` Niet over het hoofd te zien:  
fraai verlichte achterzijde

 ` Schokdempers

 ` Stabilisator koppeling

 ` AL-KO Trailer Control (ATC) voorkomt 
slingergedrag

 ` AL-KO merkchassis

 ` Hoogwaardige merkbanden

(1) 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.
Uw Dethleffs dealer laat u graag kennis maken met de verschillende 
systemen.
 

(2) Truma Mover XT (optie)
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. 

Dethleffs Meerwaarde
Veiligheid, comfort en onafhankelijkheid 
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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. Optioneel verkrijgbaar voor indelingen uit de 
Camper- en Comfort Klasse (afhankelijk van indeling)

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

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

Soundpakket 2 (optioneel):
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 
akoestisch 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.

Dethleffs Meerwaarde
Een genot voor oog en oor

 ` Skyroof : Zitten onder de sterrenhemel

 ` Geïntegreerd Jehnert 
luidsprekersysteem

 ` Radio/CD of DVD-Tuner ` 22” Vlak beeldscherm

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 creëren 
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. 

Een prima leefklimaat met de Alde warmwaterverwarming
De Alde warmwaterverwarming zorgt voor een bijzonder comfortabele 
warmteverdeling in de gehele caravan. Gecombineerd met de  
optionele vloerverwarming kunt u zich verheugen op een optimaal 
leefklimaat.

 ` Het AirPlus systeem voorkomt de vorming van condens

 ` Goed geïsoleerd: wanddikte 34 mm, bodemdikte 41 mm 
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Uw winterspecialist 
uit de Allgäu 

De Allgäu - de thuisbasis van Dethleffs sinds 1931 - is met zijn  
lange winters en de vele 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. Meer informatie 
hierover leest u op pagina 45.

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 
aparte prijslijst.

Overigens: uw Dethleffs dealer adviseert u graag over het thema 
winterkamperen.

Het AirPlus systeem: ventilatie  
achter de bovenkasten, verhindert 
condensvorming

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

XPS isolatie, een wanddikte van 34 mm  
en een bodemdikte van 44 mm voor de 
beste isolatie, ook bij ijzige temperaturen

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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Zo maken wij uw caravan winterklaar!
(afbeeldingen tonen deels bestanddelen van de optionele  
Wintercomfort pakketten)
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Onze kwaliteitseisen:
Het kan altijd beter! 

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.

Peter Leichtenmüller
Leiding Productie

Kwaliteitsmanagement
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.

Met continue kwaliteitscontroles in alle productie processen en 
speciale audit-controles, waarbij steeds weer voertuigen aan een 
volledige controle worden onderworpen, stellen wij onze hoge 
kwaliteitsstandaarden veilig. 

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 te allen tijde 
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 en www.dethleffs.be

 ` Continue kwaliteitscontroles

 ` Moderne voorraadsystemen

 ` Productie-informatiesysteem met barcode ondersteuning 

 ` Efficiënte productieprocessen garanderen de hoogste kwaliteit
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n 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
In tachtig jaar Dethleffs geschiedenis
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Dieser Katalog wurde auf 

PEFC 
zertifiziertem Papier 
gedruckt.

Dieses Papier stammt 
aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern.

Maak kennis met de Dethleffs FAMILY
Wij danken u voor uw interesse in onze caravans. Meer informatie over Dethleffs en de FAMILY 
klantenclub sturen wij u graag toe. U kunt deze informatie via onze internetpagina bestellen. 

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 aparte 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

Wij bedanken al onze partners voor de vriendelijke ondersteuning:
Deuter Sport GmbH & Co. KG, www.deuter.com · Rapunzel Naturkost GmbH, www.rapunzel.de ·  
Rösle GmbH & Co KG, www.roesle.de · Rosenthal GmbH, www.rosenthal.de ·  
VAUDE Sport GmbH & Co. KG,  www.vaude.com · WMF AG, www.wmf.de

Dethleffs Nederland en België B.V. 
Postbus 20 • 7480 AA Haaksbergen
info@dethleffs.nl • www.dethleffs.nl • www.dethleffs.be

NL/B


