
Een oneindige weidsheid, een stevige 
bries van over zee, schilderachtige boer-
derijen, vuurtorens en natuurlijk verse vis. 
Laat u betoveren door de fascinerende 
natuur in het noorden.
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 ª  Voor elk wat wils: grote keuze toercaravans, 
indelingen met twee- en éénpersoonsbedden

 ª  Exterieur in aantrekkelijk design: met opvallende 
details, zoals een verchroomde sierlijst aan de 
zijkanten, design achterbumper met integraalver-
lichting en verchroomde rangeergrepen

 ª  Uitmuntend design met sfeervol lichtconcept 

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

 ª  Omvangrijke standaarduitrusting 

PLUSPUNTEN NOMAD

De Nomad is al jarenlang een trouwe reisbegeleider van Dethleffs. Daarom kozen  
we er dit jaar voor om hem in een elegant ’nieuw jasje’ te steken. Een absoluut  
hoogtepunt is bovendien het uitgekiende lichtconcept uit onze ’lichtfabriek’. Dat  
zorgt voor een goed gevoel bij iedereen die graag kampeert. Ik ben ervan overtuigd 
dat ook de voortreffelijke standaarduitvoering stijlbewuste caravanfans zal bekoren.

Benjamin Schaden •  Afdelingshoofd caravan, kampeerder met hart en ziel
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Ervaring loont  De Nomad straalt een nieuwe, stijlvolle glans uit. Door het lichte, moderne, frisse  
interieurdesign, de indirecte verlichting, de omvangrijke standaarduitvoering en  
stijlvolle details is het de perfecte caravan voor veeleisende kampeerders.

Een elegante toercaravan of grote, luxueuze tandemasser – de Nomad biedt een 
ruime keuze aan uitgekiende oplossingen voor reizende koppels. Komt er opeens 
bezoek, kunnen snel extra slaapplaatsen worden gecreëerd.
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“De vakantie begint al bij het vertrek!” Deze bekende 
uitspraak geldt precies ook voor de Nomad, de moderne 
voertuigtechniek zorgt voor een ontspannen en zorgelo-
ze reis. Of het nu het hoogwaardige merk chassis is, de 
schokbrekers, de stabilisatorkoppeling of de zelf nastellende 
Premium remmen – alle componenten zijn optimaal op elkaar 
afgestemd en zorgen voor een actieve rijveiligheid.  
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De chique Gourmet-keuken biedt kookple-
zier op drie gaspitten met een elektrische 
ontsteking. De praktische apothekerskast 
en grote schuifladen bieden opbergruimte 
voor al uw kookgerei. 

KEUKEN

Kookgerei voor  
Noormannen en  
-vrouwen

Ruime keuken met handige apothekerkast, koelkast van 142 l en 3-pitskooktoestel 
met elektrische ontsteking en verlichte achterwand • 490 EST | Champion
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Verse ingrediënten bewaart u in de grote koelkast van 142 l, wijn- en waterflessen tot 1,5 l krijgen een plaatsje in het ruime vak in de deur. Indirecte verlichting onder het keukenblad zorgt voor een 
goed overzicht in de ruime laden. Extra comfort: de standaard warmwatervoorziening • 490 BLF | Ruby
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WONEN

Het comfortabele 
Nomadenbestaan

Al in 1954 presenteerde Dethleffs de eerste Nomad. Deze caravan heeft met zijn over-
tuigende kwaliteit en zijn elegante interieur een trouwe fanclub opgebouwd. De actuele 
modellen bouwen verder op deze solide basis en zijn uitgevoerd met mooie kwaliteits 
details. Er zijn drie verschillende kussenvarianten beschikbaar, die uitnodigen tot gezellig 
relaxen. De éénkolomsheftafel zorgt voor veel beenruimte. Opvallende accenten, zoals 
het raam in de toegangsdeur, de indirecte verlichting, het nobele meubeldesign of de 
mooie wastafel van mineralen onderscheiden de Nomad van een gewone caravan.

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

Een ruime keuken over de hele breedte van het voertuig en de zitgroep ernaast garanderen 
een perfect wooncomfort • 490 BLF | Ruby
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Perfect om gezellig samen te zitten, maar ook voor een deugddoende nachtrust: de grote rondzitgroep aan de voorzijde • 650 RQT | Chromo
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SL APEN

First class 
slaapcomfort

Optimaal slaapcomfort voor deugddoende nachtrust garandeert het SchlafGut-systeem 
met hoogwaardige 7-zonematrassen van regulerend materiaal op alle vaste bedden en 
stapelbedden. Samen met de ergonomische ondervering, dat u tijdens het slapen lang 
en diep laat uitrusten. Alle éénpersoonsbedden zijn bij het hoofd- en schoudergedeelte 
door een kussen met elkaar verbonden. Comfortabel voor buikslapers en ideaal voor als  
u nog even wilt knuffelen. 

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

De twee éénpersoonsbedden zijn 95 cm breed en zorgen voor een ontspannen nachtrust.  
Optioneel kunt u er ook voor kiezen om een tweepersoonsbed te creëeren • 460 EL | Chromo
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SANITA IR

Royaal badderen

Lekker fris voor de dag komen, dat kan in deze royale badkamer • 490 EST | Champion Door het open karakter heeft u een zee aan bewegingsvrijheid • 490 BLF | Ruby
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De bekledings-
varianten

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Nomad 490 BLF | Ruby
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Een veelvoud  
in keuze
Hamerslag wit (standaard)

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.dethleffs.nl/caravans/nomad

of in de separate prijslijst
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460 EL

3 / 4 Slaapplaatsen

470 FR

4 Slaapplaatsen

490 BLF

3 Slaapplaatsen

490 EST

3 Slaapplaatsen

530 DR

4 Slaapplaatsen

560 RET

4 Slaapplaatsen

560 FMK

6 Slaapplaatsen

590 RF

4 Slaapplaatsen

650 RQT

4 Slaapplaatsen

730 FKR

8 Slaapplaatsen

740 RFK

7 Slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door de ombouw van de zitgroep en stapelbed met 3 bedden (optioneel). 

510 ER

4 Slaapplaatsen

Gladde beplating, zilver metallicGladde beplating, wit 
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