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 ª  Voor elk wat wils: grote keuze aan  
toercaravans, indelingen met twee-  
en éénpersoonsbedden

 ª  Exterieur in aantrekkelijk design: met  
opvallende details, zoals een verchroomde  
sierlijst aan de zijkanten, design achterbumper 
met integraalverlichting 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

De Nomad is al jarenlang een trouwe reisbegeleider van Dethleffs. Daarom hebben  
we hem in een elegant ’nieuw jasje’ gestoken. 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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WONEN

Het comfortabele  
nomadenbestaan

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

45

N
O

M
A

D



Verse ingrediënten bewaart u in de grote koelkast van 142 l, wijn- en waterflessen tot 1,5 liter 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



KEUKEN

Grote keuken  
met meer uitzicht

Ruime keuken met handige apothekerkast, koelkast van 142 l en 3-pitskooktoestel met elektrische ontsteking 
en verlichte achterwand • 490 EST | Champion

Dat is het ware leven: een gezamenlijk ontbijt in de zonovergoten  
woon-eetcombinatie • 490 BLF | Ruby
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SL APEN

First class  
slaapcomfort

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 85 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

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

of in de prijslijst
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Veelvoud in  
keuze

Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
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Gladde beplating, zilver metallicGladde beplating, witHamerslag wit (standaard)

530 DR

4 slaapplaatsen

560 FMK

6 slaapplaatsen

760 ER

4 slaapplaatsen

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

460 EL

3 slaapplaatsen

470 FR

4 slaapplaatsen

490 BLF

3 slaapplaatsen

490 EST

3 slaapplaatsen

510 LE

4 slaapplaatsen

560 RET

4 slaapplaatsen

590 RF

4 slaapplaatsen

650 RQT

4 slaapplaatsen

730 FKR

8 slaapplaatsen

740 RFK

7 slaapplaatsen

760 DR

4 slaapplaatsen

510 ER

4 slaapplaatsen
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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!

7 7

B
ET

RO
U

W
B

A
A

RH
EI

D
 &

 S
ER

VI
CE



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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