
TeksTi ja kuvaT juhani halmeenmäki

Ulko-ovi on 
peräti 70 senttiä 
leveä. Sen ala-
puolella on pieni 
upotettu askel-
ma. Oven roskis 
on melko pieni.

Dethleffs Generation scanDinavia 545 QMK

Dethleffsin uudessa Scandinavia-sarjassa on kolme pohjaratkaisua, joista  
koeajossa on pienin, lapsiperheelle sopiva kerrossänkymalli.

k uten vaunusarjan nimikin 
kertoo, kyseessä on Poh-
joismaita ja talvikäyttöä 
varten suunniteltu ja va-

rusteltu mallisarja. K-kirjan nimes-
sä viittaa lapsiperhemalliin.

Koeajetun 545 QMK -vaunun 
pohjaratkaisussa on mukavasti uut-
ta. Etuosassa on aikuisten parivuode 
poikittain, ja keskellä on rehellinen 
U-sohvaryhmä. Vaunun takaosassa 
on lasten kerrossänky ja pitkittäin 
sijoitetut pesutilat. 

Vaunu on täysleveä. Sen sisäpi-
tuus on hieman mallinumeroa isom-
pi, joten tilaa pitäisi olla riittävästi. 

Tilava ja mukava oleskeluryhmä
Ulko-ovi on reilut 70 senttiä leveä ja 
varustettu upotetulla askelmalla se-

kä hyttysverkolla. Oven pielessä on 
Alden lämmityksen ohjauspanee-
li, sähköjen pääkytkin sekä veden ja 
akun näytöt. Kenkäkaappi on sohva-
ryhmän päässä. 

Vaunun tärkein alue eli olohuo-
ne on sen keskellä. U-sohvaryhmä 
on mallina mukavampi kuin kes-
kelle usein sijoitettu vastakkainen 
istumaryhmä, ja sille mahtuu istu-
maan väljästi neljä aikuistakin. Kes-
kipaikkojen istuintyyny on tyypil-
liseen tapaan hieman päätyjä lyhy-
empi, jolloin ne muodostuvat lasten 
paikoiksi. Paksut tyynyt ovat sopi-
vasti muotoiltuja ja keskieurooppa-
laisen napakoina hyvät pitempään-
kin illanistumiseen. 

Tässä pohjaratkaisussa lisävuo-
teen petaamiselle tuskin onkaan 

Mukavasti erilainen  
talvivaunu perheelle

koeajo 29.11.–3.12.
myrskyisessä syys-
talven säässä 
Lämpötila -1–4 
astetta 
koeajomatka 
600 km, josta 350 
km vaunun kanssa
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usein tarvetta, joten hyvä sohvakäyt-
tö on tärkeämpää. Tukevalla keskija-
lalla varustettu pöytä on iso. 

Televisiolle on seinäteline sohva-
ryhmän toisessa päässä. Tv:n paikka 
on käytännössä ainoa käyttökelpoi-
nen tässä pohjaratkaisussa. 

Yläkaappien alla kiertävässä lis-
tassa on liikutettavat lukuvalot sekä 
kaksi käytännöllistä USB-latauspis-
toketta. Lisäksi sohvan alapuolella 
on kaksi verkkovirtapistorasiaa.

Täysvarusteltu keittiö
Sohvaryhmää vastapäätä olevassa 
keskikeittiössä on integroidulla piet-
sosytyttimellä varustettu kolmiliek-
kinen liesi sekä uuni. Liesi on sopiva 
isommillekin pannuille. Myös liesi-
tuuletin kuuluu keittiön varusteluun. 

Tarvittavaa työskentelytilaa saa 
lisää pesualtaan peitekannesta ja se-
län takana olevasta sohvaryhmän 
pöydästä. Thetfordin korkea ja ka-
pea jääkaappi on oikea valinta vau-
nuun, koska siinä riittää hyötytilaa 
perinteistä kaappia paremmin. 

Muutkin keittiön säilytystilat 
ovat kunnossa. Ulosvedettävä ap-
teekkikaappi on hyvä lisätila pikku-
tavaroille, ja vetolaatikot sekä ylä-
kaapit ovat tilavia. Ulko-oveen sijoi-
tettu roskis on perhekäyttöön aivan 
liian pieni, mutta onneksi keittiön 

alalaatikkoon mahtuu isompi ros-
kis. Pistorasioita keittiössäkin on 
kaksi.

hyvät ja muhkeat vuoteet
Aikuisten makuuhuoneen vuoteessa 
on 14 senttiä paksut, muhkeat vyö-
hykepatjat. Kokoa vuoteella on riit-
tävästi. Lisäksi vuoteen jalkopään 
puolella on käytännöllinen käytä-
vä, joka helpottaa myös vuoteeseen 
kömpimistä.

Myös makuuhuoneen varuste-
lupuolella asiat ovat kunnossa; kän-

thetfordin korkea ja kapea  
jääkaappi on oikea valinta vaunuun.

 Keittiötä 
hallitsee kolmi-
liekkinen liesi 
sekä uuni. Tilava 
pystyjääkaappi 
on parhaalla 
paikalla ja lisää 
työtilaa.

Dethleffs 
Generation Scan-
dinavia on sopi-
van modernin 
näköinen viisto-
jen ikkunoiden ja 
sileän ulkopeltin-
sä ansioista. 

 Molemmilla 
kerrosvuoteilla 
on omat ikkunan-
sa, ja aikuisten 
vuoteen alla 
olevaan säily-
tystilaan pääsee 
ulkokautta.  
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• Dethleffs Generation scanDinavia 545 QMK

nykkähylly, sähköpistorasia sekä olohuo-
neen valojen ohjaus. Makuuhuoneen kul-
massa on käytännöllinen koko vaunun 
korkuinen hyllykaappi. Vuoteen alla on 
säilytystila, jonne pääsee myös ulkoluu-
kun kautta.

Lastenhuoneen kerrossängyt ovat nor-
maalia tilavampia, ja niiden korkeusjako 
on oikea. Myös lasten sängyissä on kun-
nolliset, 12 senttiä paksut vyöhykepatjat. 
Sängyissä on myös sälepohjat. Molemmilla 
kerroksilla on oma pitkä avattava ikkunan-
sa ja lukuvalonsa. 

Makuuhuoneiden väliverhot ovat kan-
kaisia taiteverhoja.

Takapäädyssä, vaunun keskellä on ta-
vanomainen tankovaatekaappi, jonka alla 
on Alden lämmityksen pannu. Vaatekaap-
pi vaatisi kuitenkin ehdottomasti valon, jo-
ka on onneksi helppo ja halpa lisätä jälkikä-
teen. Myös kaapissa on pistorasia. 

innovatiiviset pesutilat
Kerrossänkyä vastapäätä oleva, vaunun pi-
tuussuuntaan sijoitettu vessan ja suihkuti-
lan yhdistelmä on erittäin toimiva. Kunnol-
lisen, ovellisen suihkukopin mitat ovat 70 x 
73 senttiä, joten sinne mahtuu isokin ihmi-
nen. Katossa on kuivaustanko, ja tilan toi-
sessa päässä on wc. 

Nyt myös Dethleffs on ottanut käyttöön 
vanhan, mutta erinomaisen ratkaisun sääs-
tää tilaa. Pesuallas kääntyy esiin peilikaa-
pista kemssan yläpuolelle. Kun kemssaa 
tarvitaan, allas käännetään piiloon. Ratkai-
su säästää tilaa huomattavasti.

Peilikaapit ovat erittäin tilavia ja myös 
syviä. Usein kaivattu pistorasia löytyy tääl-
täkin. Pyyhekoukut ovat ovessa.

Talviseen käyttöön varusteltu
Scandinavia-mallin varustelu on runsas, ja 

siinä on aidosti otettu huomioon talvikäyt-
tö. Nestekiertoisen lattialämmityksen pari-
na on mattosarja, ja myös harmaavesiput-
ket on eristetty sekä lämmitetty. Eristeenä 
on XPS-foamia. Eristeen paksuus lattiassa 
on 42 milliä ja seinissä sekä katossa 34 mil-
liä. Lämmitys tuli testatuksi koeajon aika-
na, ja kaasukulutus oli pientä, vaikka ulko-
na myrskysi. 

Pimeässä talvisäässä oli helppo huoma-
ta valaistuksen monipuolisuus. Valoa on 
runsaasti, ja kaikki valot vaikuttivat olevan 

U-ryhmän voi 
sijoittaa myös vau-
nun keskelle. Tuolloin 
se sopii paremmin 
illanistujaisiin. 

Pesuhuoneessa 
on otettu käyttöön 
esiin kääntyvä allas. 
Sen ansiosta suihku-
tilastakin on saatu 
toimiva. 

Suihkukoppi on 
kerrankin riittävän 
tilava, ja siinä on kun-
nolliset ovet. 
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Dethleffs Generation 

Scandinavia 545 Qmk

kokonaispituus 768 cm
koripituus 650 cm
Sisäpituus Noin 585 cm (mitattu)
kokonaisleveys 250 cm
Sisäleveys Noin 237 cm (mitattu)
Sisäkorkeus 198 cm
Omamassa 1 715 kg
kokonaismassa 2 000 kg
lämmitys Alde Compact 3020 -nestekeskus  
+ sähköpatruuna 
lattialämpö Nestekiertoinen lattialämmitys
jääkaappi Thetford 142 l 
Wc Thetford
Vesisäiliöt Kiinteä raikasvesi 38 l ja lämmitetty 
harmaan veden putkisto
Vuoteet Parivuode 195x135,  
kerrossängyt 190x75 ja 190x70 cm
alusta ja kitkavetopää Al-Ko ja AKS-3004
Takuu 2 vuotta täysi ja 6 vuotta tiiviys
hinta koeajovarustein 35 220 e  
(+ toimituskulut 590 e)
maahantuonti Erwin Hymer Group Suomi Oy, 
Dethleffs.fi 
koeajovaunu Helsinki Caravan Oy,  
Helsinkicaravan.fi

Kaikki materiaalit ovat laadukkaan 
oloisia ja helppohoitoisia.

ledeillä toteutettuja kuumenematto-
mia, mikä ilahduttaa erityisesti lap-
siperheitä. Lisäplussana yläreunan 
tunnelmavaloramppi valaisee myös 
yläkaapit sisältä. Olohuoneen isom-
man Midi-Heki -kattoikkunan ke-
hykseen on yhdistetty kattovalo. 

Kummassakin makuuhuoneessa 
on pienemmät kattoikkunat ja ves-
sassa pieni tuuletuksen parantaja. 
Avattavia ikkunoita on asuintilassa 
viisi, tämän lisäksi vessassa sekä ul-
ko-ovessa kummassakin omansa. 

Yläkaapit ovat tilavia, ja niitä on 
runsaasti. Myös pistorasioiden mää-
rä ja sijoitus vastaavat nykyistä vaa-
timustasoa. Paremman luokan vau-
nuihin kuuluvaa ekstraa ovat sileä 
ulkopelti, lasikuitukatto, kaasun se-
kä sähkön ulosotot, tv-valmius ja 
päiväpeitto.

Leiriytyminen on todella help-
poa, sillä veivinkohdat on sijoitettu 
erinomaisen hyvin, ja talloina ovat 
isot Big Foot -tukijalat. 

Kaasupullokopan kansi nousee 
suoraan ylöspäin. Aisapainon sekä 
turvallisen ja sujuvan matkanteon 
vuoksi pullokoteloon kannattaa pa-
kata vain yksi kaasupullo. 

Vaunun omamassa on korkea, 
mutta sopusuhdassa vaunun omi-
naisuuksiin nähden.

Dethleffs on onnistunut luomaan 
hyvän kokonaisuuden. Uusi pohja-
ratkaisu on toimiva ja tilaa säästävä. 
Vaunun varustelu on runsas ja sopii 
myös talvisiin oloihimme. Työn laa-
tukin vaikuttaa huolitellulta. 

Ja kun tuohon kokonaisuuteen 
yhdistetään hyvin sopiva hinta, vau-
nulla on avaimet menestykseen. 

Aikuisten vuo-
de on vaunun etu-
päässä poikittain. 
Tilaa ja mukavuut-
ta on sopivasti. 
Saatavailla ovat 
myös hylly, pisto-
rasiat ja päävalon 
ohjausnappula.

 Kerrossängyt 
ovat kooltaan 
teinillekin riittä-
viä. Vuoteiden 
vieressä, käytävän 
päässä on pys-
tyvaatekaappi, 
jonka alapuolella 
on Alden vesikes-
kuslämmityksen 
pannu.
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