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COMFORT & STABILITY

Zoals de naam al belooft, is de Avantgarde vooruitstrefend qua  
uitrusting en design. En: hier zijn vele extra’s standaard, die u voor  
deze aantrekkelijke prijs niet zou verwachten!

Om te beginnen met de luxe “EvoPoreHRC” matrassen van Zwitserse  
makelij, voor een bijzonder slaapcomfort, de door “Chanel” geïnspireerde, 
duurzame bekleding en het exclusieve walnotenhout getinte houtdecor  
– overal is een vleugje luxe te vinden. LED lichtstroken in de bovenkasten 
zijn elegant door het gehele voertuig ingebouwd en toveren een  
bijzonder stijlvolle atmosfeer in uw vakantieverblijf.

Ook van de buitenzijde scoort de Avantgarde punten met een edele, 
toonaangevende optiek – alles is op elkaar afgestemd, van de chique 
carbon disselafdekking, het standaard raam in de deur tot de edele 
chroomlijsten. 

AVANTGARDE
De pionier in uitrusting en design

De EvoPoreHRC-matras, staat voor een uitstekend ligcomfort  
bij een uitzonderlijke materiaalstabiliteit en een actief  

klimaatmanagement. Daarbij is deze matras ook nog eens bijzonder 
licht en ontziet daarmee uw rug niet alleen bij het slapen maar ook bij 
het opmaken van het bed. De ergonomische houten lattenbodem met 
smalle en flexibele, gelagerde houtlijsten zorgt voor een perfecte 
ondersteuning van uw lichaam en een heerlijk ontspannen slaap. 

 ` Een bed met brede kussens voor veel ruimte in het schouderbereik en een 
uittrekbare bedbodem 

 ` De keuken overtuigt met extra werkbladruimte en ruime laden met  
softclose systeem



 ` 510 ER / MADISON  Duurzaam, door Chanel geïnspireerde bekleding nodigt uit voor een gezellige High-Tea



Dethleffs Meerwaarde
AVANTGARDE

 ` Markante achterzijde in gladde beplating 
met dakrail 

 ` Dakraam met LED verlichting in baldakijn  ` Indirecte verlichting met stroombesparende 
LEDs en spiegels in de hoekkastjes

 ` Fraai vormgegeven disselafdekking in 
carbon optiek

 ` Praktische multifunctionele contactdoos 
buiten voor TV- en stroomaansluiting

 ` Ook het raam in de deur is standaard  ` Grote, slanke koel-/vriescombinatie met 
142 liter inhoud, waarvan 15 liter vriesvak

 ` Stijlvolle sanitaire ruimte met verlichte 
spiegelkast en houten douchevlonder



 ` Tijdloze tweedstof en warm walnotenhout domineren het uitnodigende interieur



Maak ook kennis met de andere Dethleffs caravans!
Wij danken u voor uw interesse in ons actiemodel BEDUIN AVANTGARDE. Nog meer caravan modellen 
vindt u in onze caravanbrochures. Deze en andere informatie over Dethleffs en onze Family Klantenclub 
zenden wij u ook graag toe. U kunt deze informatie aanvragen via info@dethleffs.nl

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden
De afbeeldingen in deze flyer tonen deels alternatieve designs of speciale uitrusting waardoor meerkosten 
ontstaan. Standaard- en optie uitrusting kunt u terugvinden op internet. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch 
mogelijk. 

Dethleffs Nederland en België B.V. 
Postbus 20 · 7480 AA Haaksbergen  
www.dethleffs.nl · www.dethleffs.be · info@dethleffs.nl E 1
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