
5252



 ª  Kom aan boord: de kampeerlegende uit 
1956 van de uitvinder van de caravan is 
terug van weggeweest

 ª  Scandinavisch design-hoogstandje met het 
echte loftgevoel: bovenkast met echt hout – 
handgrepen en decor in natuurlijke vilt-look

 ª  Standaard een krachtpatser in de keuken:  
de full-cooker is fornuis en oven tegelijk

 ª  Perfect warm, ook bij temperaturen onder nul: de 
standaard Premium warmwaterverwarming en de 
elektrische vloerverwarming zorgen voor een  
aangename warmte in de hele caravan

 ª  Perfect uitgerust: zowel zomers als 's winters zorgt de  
Beduin Scandinavia voor een 5 sterren-kampeercomfort

PLUSPUNTEN

Met deze caravan moet gewoonweg alles stijlvol zijn, dat hebben we ons bij de 
ontwikkeling voorgenomen. Het resultaat daarvan is dit elegante ruimtewonder  
in een Scandinavisch loft-design, dat in elk seizoen comfort en een stijlvolle  
uitrusting biedt. In het bijzonder winterkampeerders kan ik de Beduin Scandinavia 
warm aanbevelen.

Richard Angerer • Productmanager caravan, volbloed-kampeerder

53

B
ED

U
IN

 S



WONEN

Reizen in een stijlvolle  
camper

Stijlvolle bekleding en indirecte verlichting creëren een bijzonder aangename sfeer • 690 BQT | Tarragona

Ook bij vorst een goede isolatie door optionele inlegramen
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Het exact uitgebalanceerde lichtconcept benadrukt het samenspel van de contrasterende oppervlaktes en materialen. De royale rondzitgroep met hoogwaardige bekleding, daarin zit je prinsheerlijk  
• 590 RK | Amposta
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Deze keuken vervult al uw wensen: apothekerslade, koelkast van 175 l incl. vriesvak van 31 l met veel plaats voor 
alles wat uw fijnproeverhart begeert • 740 BFK | Amposta

Een sterrenkeuken  
voor fijnproevers

KEUKEN

Royale ruimte in de keuken – die vind je in de indelingen met keuken aan 
de voorzijde • 670 BET | Tarragona
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Nog even snel naar de markt. En dan lekker de keuken met verlichte achterwand en full-cooker 
in, als een echte chef-kok! • 650 RE | Amposta

De royale middenzitgroep met zitbank ertegenover biedt plaats aan een stabiele, in hoogte 
verstelbare tafel met éénkolomstafelpoot. En dan meteen daarnaast genieten van wat er in de 
keuken is gekokkereld • 740 BFK | Amposta
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SL APEN

Slapen  
op de wolken

De comfortabele éénpersoonsbedden beloven een goede nachtrust. Daarnaast  
bevindt zich de royale badkamer over de hele breedte van het voertuig  
• 670 BET | Tarragona

Het royale queensbed in de Beduin Scandinavia biedt een gezellig hoekje • 690 BQT | Tarragona
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SANITA IR

Wellness-oase

Een badkamer over de hele breedte van het voertuig met geïntegreerde douche: veel plaats om de dag goed 
te beginnen! • 690 BQT | Tarragona

Onder de douche? De opklapbare wastafel verdwijnt gewoon in de wand om 
ruimte te maken • 740 BFK | Badalona

Meer informatie kunt u vinden op:  
www.dethleffs.nl/beduin-scandinavia

of in de prijslijst
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Veelvoud in  
keuze

Amposta Badalona Tarragona

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

540 QMK

6 slaapplaatsen 7 slaapplaatsen

590 RK 650 RE

4 slaapplaatsen

650 RFK

7 slaapplaatsen

740 BFK

7 slaapplaatsen

690 BQT

4 slaapplaatsen

670 BET

3 slaapplaatsen

Gladde beplating, wit (standaard) Gladde beplating, zilver metallic

61

B
ED

U
IN

 S



Met alle comfort
BETROUWBA ARHEID

Op internet hebben we veel meer info over het Dethleffs Slaap-Zacht systeem. 
Kijk eens op: www.dethleffs.nl/slaapzacht

AirPlus ventileert de bovenkasten en voorkomt zo de vorming van condenswater

Flexibele lattenbodems en ergonomische 7-zone matrassen: alsof u op wolken slaapt

Waar warme lucht snel afkoelt, ontstaat vocht. Bij een caravan gebeurt dat vooral op  
de buitenwand, als het buiten heel koud is. Met het AirPlus-systeem ventileren we de  
bovenkasten en zorgen zo voor een ventilatiecircuit, dat de vorming van condenswater 
van meet af aan voorkomt. Het resultaat: een gezonde binnenlucht zonder schimmel-
vorming of vochtplekken. 

In uw mobiele huis wilt u hetzelfde comfort als thuis. Rustgevende nachten worden  
gegarandeerd door het Dethleffs Slaap-Zacht systeem.
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Bij iedere weers- 
omstandigheid

BETROUWBA ARHEID

Meer informatie over winterkamperen kunt u vinden op 
onze website: www.dethleffs.de/winterproof

Geschikt voor de winter: bij buitentemperaturen van 0 °C kan het 
interieur permanent worden verwarmd op 20 °C. 

Winterbestendig: bij weersomstandigheden van –15 °C is hij binnen 
4 uur opgewarmd naar een temperatuur van +20 °C.

De Allgäu, waar wij sinds 1931 zijn gevestigd, staat bekend om zijn strenge winters.  
Wij weten dus heel goed wat u nodig heeft, als het gaat om kamperen in de winter.  
Alle Dethleffs caravans zijn standaard uitgerust voor kamperen in de winter. Met de 
bijzonder geavanceerde wintercomfortpakketten wordt uw caravan wintervast en ideaal 
voor intensief gebruik in sneeuwrijke oorden. Met deze winterbestendige uitrusting blijft 
het ook gezellig en warm bij lagere temperaturen.

Een vakantiehuis vlak naast de skipiste, binnen net zo lekker warm als thuis

Veilig het koude jaargetijde door met een winterbestendige caravan met wintercomfortpakket 
van Dethleffs
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Veiligheid voor alles!
BETROUWBA ARHEID

Uw veiligheid is ons alles waard en daarom maken wij alleen gebruik  
van de meest betrouwbare voertuigonderdelen van leveranciers die wij  
vertrouwen. Onze caravans staan afgesteld op snelheden tot max. 100 p/uur.  
En met het optionele Dethleffs Veiligheidspakket bent u verzekerd van 
een aantal interessante aanvullingen op de standaarduitrusting, zoals ATC, 
crashsensor en rookmelder.

Het Dethleffs Veiligheidspakket is optioneel verkrijgbaar. Het biedt u een ATC, crashsensor  
en rookmelder voor optimale veiligheid

De zelf nastellende Premium remmen zorgen voor een optimaal verkorte remweg

Tot 5 meter kortere remweg
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Een bezoekje méér dan waard!

im Allgäu

Dethleffs van  
dichtbij ervaren

BETROUWBA ARHEID

In het wonderschone Allgäu kunt u kennismaken met de 'wieg' van uw mobiele huis. 
Vakmanschap is hier een traditie, dus het is niet verwonderlijk dat Isny de bakermat  
van de caravan is. Al 90 jaar leggen wij de nadruk op betrouwbaarheid. Hoogwaardige 
onderdelen en constante kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u altijd kunt vertrouwen 
op uw “Made in the Allgäu” voertuig. 

Dethleffs is één van de grootste productielocaties voor recreatieve voertuigen in Europa 

Gemotiveerde medewerkers, hoogwaardige materialen en constante 
kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk plezier beleeft 
aan uw voertuig
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Driemaal bekroonde  
betrouwbaarheid

SERVICE

Deskundig advies, bij de Dethleffs dealer bij u in de buurt Kom gewoon eens langs!

De 'Fairness-prijs', die we voor de derde 
keer op rij hebben ontvangen, en vele 
andere onderscheidingen van klanten 
vervullen ons met trots. En deze bewij-
zen: bij Dethleffs voelen klanten zich 
ook na de aanschaf in goede handen. 

En hiervoor zeggen wij u: dank u wel!
Maar wat bedoelen we met 'fairness'?  
Dat u altijd kunt vertrouwen op ons en  
op onze zakenpartners. Bij zo'n 330  
verkoop- en servicepartners van Dethleffs. 
En als u onderdelen nodig heeft, worden 
deze binnen drie dagen geleverd. Zodat u 
weer snel op pad kan voor uw volgende reis!
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Wij zijn er  
altijd voor u!

SERVICE

Volg onze spannende avonturen op  
Instagram en bekijk daar ook onze laatste 
modellen. Dan krijgt u meteen zin in  
vakantie! Bezoek ons ook op Facebook.  
Hier vindt u het laatste nieuws over  
Dethleffs, spannende wedstrijden en  
berichten van de Dethleffs familie. 
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Wij danken u voor uw interesse in onze caravans. Informatie over de Dethleffs familie sturen wij  
u graag toe. Informeer bij uw dealer, download vanaf de website of vraag brochures aan via internet.

Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeeldingen in deze folder bevatten 
deels decoratie-elementen die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve designs  
respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meerprijs van toepassing is. Meer technische gege-
vens, uitrusting en prijzen vindt u in onze prijslijst. Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk.

Hartelijk dank voor de ondersteuning van de decoratie onze kampeerauto’s:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH

Fotografie: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock
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