
Prachtige vergezichten op de unieke Zwitserse 
bergen en culinaire hoogstandjes zoals de 
“Schweizer Schoggi” of de typische Zwitserse  
“fondue” maken Zwitserland tot een volgende 
vakantiebestemming. 
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 ª Exclusief design: exterieur met nobele  
details, zoals disselafdekking, verchroomde 
sierlijsten en verlichte led-sierlijst aan de  
kant van de voortent

 ª  Makkelijke instap: Coupé-instap met extra brede 
toegangsdeur 

 ª  Met royale GourmetPlus-keuken waarin u in een 
handomdraai door middel van 4 branders een  
culinair hoogstandje klaarmaakt 

 ª  Ruime keuze in geraffineerde doorgestikte stofferingen of 
echtlederen bekleding (optioneel) gecombineerd met een 
stijlvol houtdecor 

Met deze caravan moet gewoonweg alles exclusief zijn, dat 
hebben we ons bij de ontwikkeling voorgenomen. Het resultaat 
daarvan is dit elegante ruimtewonder, dat in elk seizoen comfort 
en een luxueuze uitrusting biedt. Ook winterkampeerders wil ik 
de Exclusiv warm aanbevelen. 

Richard Angerer • Productmanager caravan, volbloed-kampeerder

PLUSPUNTEN EXCLUSIVE
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Genieten van  
5 sterren 

Lekker de natuur in, een andere omgeving, dat geeft lucht en brengt rust en geeft andere 
gedachtes, maar niet wat betreft style en vooral zonder compromissen in comfort te hoeven  
doen; dat is de Exclusiv. Stijlvol verwerkte materialen, modern design met 3D effect 
kastkleppen bij de bovenkasten, dimbare indirecte verlichting en verfijnde details brengen 
een combinatie van esthetiek en comfort. Puur kookplezier, dat is wat de Gourmet-Plus 
keuken u biedt. De dimbare verlichting in het woongedeelte en de hoofdsteunen in de 
zitgroep nodigen uit om lekker achteruit te leunen en te genieten van stijlvolle avonden. 
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Ook aan de buitenkant straalt de Exclusiv sfeer en comfort uit. Door de verlichte chroomlijst  
geniet u ook ’s avonds in sfeervolle ambiance
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KEUKEN

Een sterren-keuken  
voor fijnproevers

Nog even snel naar de markt? En dan lekker de keuken in als een echte chef-kok!  
• 560 FR | Castello

De uitstekend uitgeruste Gourmet-Plus 
keuken met 4 branders nodigt u uit voor 
een culinaire ontdekkingsreis. Kooklief-
hebbers op vakantie hebben alle ruimte 
nodig om te snipperen, fileren en te sau-
teren. In het Gourmet-Plus keukencenter 
heeft u plaats genoeg – mede dankzij de 
uitklapbare, stabiele keukenladeverbre-
ding. Vers gevangen vis kunt u bewaren 
in de grote koel- vriescombinatie. Het 
aperitief wacht gekoeld in het flessenvak.  
A propos olijfolie en de balsimico bewaart  
u het beste in de apothekerskast. Ruime 
schuifladen bieden royaal plaats aan het 
servies en allerhande keukengerei. 

Overigens: de indirecte lichtbronnen 
zorgen niet alleen voor een glansrijke 
sfeer – ze zorgen ook voor een praktische 
verlichting van de ruime schuifladen.
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De ruime rondzitgroep met zijn stabiele, in hoogte verstelbare éénkoloms zuilheftafel nodigt uit voor een romatisch diner voor twee • 760 ER | Fascino
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WONEN

Frisse wind in  
een luxe caravan

Geniet van ruimte, stijl en luxe in deze royale Exclusive modellen. Het elegante interieur 
met sfeervolle Ambiente verlichting en een zitgroep met comfortabele hoofdsteunen doet 
u denken aan het interieur van een luxe jacht. Makkelijk instappen nemen wij letterlijk, 
door de brede ingangsdeur en verlaagde coupé instap wordt in- en uitstappen eenvoudig  
simpel. Zachte, comfortabele of optioneel echtlederen bekleding wachten u op in de 
zitgroep. Het dimbare lichtconcept roept een elegante prachtige sfeer op. Comfort voor 
twee: veel bewegingsvrijheid en praktische inrichting met chique details brengen ronduit 
elegantie en luxe over. Detailoplossingen, zo interpreteren wij 5 sterren luxe op wielen. 

Soepele lederen bekleding (opioneel) en dimbare indirekte verlichting zorgen voor een bijzonder  
aangename sfeer • 560 FR | Castello

De optionele kaderramen zorgen voor een goede isolatie ook bij koude temperaturen
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Het exact uitgebalanceerde lichtconcept benadrukt het samenspel van de contrasterende oppervlaktes en materialen • 760 ER | Lavin
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SL APEN

Slapen  
op de wolken

Voor de allerhoogste eisen zijn de 7-zonematrassen van regulerend materiaal ontwikkeld – 
op verzoek met zachte watergellaag. Het ondersteunt het lichaam optimaal en zorgt voor 
een heerlijk koelend effect bij het inslapen. Slaap lekker! 

 Het aangename kussen op schouderhoogte tussen de bedden is 
standaard bij alle éénpersoonsbed indelingen • 550 ER | Lavin
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SANITA IR

Oase van wellness

Twee deuren maken uw badkamer tot een persoonlijke wellness - met bijzonder veel bewegingsvrijheid en een 
geíntegreerde kledingkast • 760 ER | Lavin

73

EX
CL

U
SI

V



De bekledings-
varianten

Dakota Eikendesign met modern 3D-element Dakota Eiken met sfeervolle geíntegreerde LED verlichting (optioneel) 

Lavin Amaro Echtleder Castello (optie) Echtleder Fascino (optie)
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Exclusiv 760 ER | Fascino
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Een veelvoud 
aan keuze
Hamerslag wit (standaard)

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

of in de separate prijslijst
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550 ER

4 Slaapplaatsen

560 FR

4 Slaapplaatsen

650 RET

4 Slaapplaatsen

730 FKR

8 Slaapplaatsen

760 DR

4 Slaapplaatsen

760 ER

4 Slaapplaatsen

Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door ombouw zitgroep en drie stapelbedden (optioneel). 

Gladde beplating, zilver metallicGladde beplating, wit 
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