
TEKSTI JA KUVAT JUHANI HALMEENMÄKI

DETHLEFFS GENERATION SCANDINAVIA 695 BQT

D ethleffs Generation Scan-
dinavian pohjaratkaisu on 
harvinaisempi, sillä vau-
nun keulaan sijoittuva 

keittiö on koko vaunun levyinen. 
Keskellä on olohuone, jossa on tila-
va, keskikäytävän molemmille puo-
lille sijoittuva sohvaryhmä. Saare-
kevuode ja pesutilat ovat vaunun 
takaosassa. 

Dethleffsin vaunuissa on usein 
fiksuja ratkaisuja. Koeajovaunus-
sakin ulko-ovi on tavanomaista le-
veämpi eli 70-senttinen. Lisäksi 
oven kohdalla on seitsemän sent-
tiä matalampi syvennys rappusena. 
Kahvat ovat tavanomaista tukevam-
pia, ja ovessa on luonnollisesti hyt-
tysverkko.

Ovenpielessä on kolme valo-

Sileäseinäi-
nen Generation 
Scandinavia on 
varustettu suurilla 
ikkunoilla. Vau-
nusta näkyy myös 
ajettaessa läpi. 

Luksusvaunussa asuu  
mukavasti ympäri vuoden
Dethleffsin erittäin laajasta vaunuvalikoimasta koeajossa on erityisesti Skandinaviaan 
räätälöidyn mallisarjan suurin vaunu. Myös käyttötarkoitus on ilmiselvä, kun painoa 
vaunulla on pari tonnia ja sisäpituuttakin yli seitsemän metriä. 
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Alden ohjauspaneeli on hyvällä 
paikalla kaapin pielessä. Paneelissa 
ovat myös vesien sekä akun näytöt ja 
vaunun sähköjen pääkytkin. Lämmi-
tyspannu on keittiön alakaapistos-
sa hyvin ääneltään vaimennettuna.

Ulko-oveen sijoitettu pieni roskis 
palvelee lähinnä vain etutelttakäyt-
töä, ja varsinaisen roskiksen paikan 
voi päättää kierrätystarpeiden mu-
kaiseksi.

Isompi ja mukava  
sohvaryhmä
Vaunun keskelle sijoitettu sohva-
ryhmä jakaantuu kahteen osaan. 
Ulko-oven puolella on pitkittäinen 
osa, jota vastapäätä on U-ryhmä se-
kä pöytä. Sohvaryhmään mahtuu jo-
pa yhdeksänkin iltaa viettämään. 

Pöytä on tukeva yksijalkainen, eli 
jalka ei ole häiritsemässä jalkatilaa. 
Kooltaan se on riittävän suuri aina-
kin U-ryhmäläisten ruokailuun. Soh-
vasta saa pedattua vuoteen yhdelle 
aikuiselle tai kahdelle pienemmälle 
kyläilijälle. Sen selkänojissa on pie-
net magneetit, jotka pitävät istuin-
tyynyt hyvin oikeilla paikoillaan. Is-
tuinmukavuus on hyvä, silla sohvas-
sa on 12 senttiä paksut istuintyynyt.

Valoa antavat neljä kohdevaloa 
sekä kaappien alareunan valoramp-
pi, joka on myös tunnelmallisempi. 
Yleisvalona koko vaunussa toimivat 
kattoluukkujen kehyksiin upotetut 
valot. Television seinätelineen paik-
ka on hyvä, eli se on kiinnitetty olo- 
ja makuuhuoneen väliseen seinään. 

Pistorasioita on yksi verkkovir-
ralle ja yksi akkuvirralle. Lisäksi on 
kolme kätevää kiskosta toiseen siir-
reltävää USB-rasiaa.

Poikittainen saarekevuode  
on hulppean kokoinen
Makuuhuoneen hulppean kokoinen, 
kaksi metriä pitkä ja 155 senttiä leveä 
saarekevuode on sijoitettu poikit-
tain. Sänky on päiväsaikaan helposti 
lyhennettävissä noin 170 senttiä pit-
käksi, jolloin käytävää pitkin mahtuu 
kulkemaan paremmin.

Seitsemänvyöhykkeinen patja on 
noin 15 senttiä paksu ja erinomai-
nen nukkua.

Vuode on helppo nostaa ylös ja 
sen alla on iso tavaratila. Tilaan on 
myös ulkoluukku. 

nappulaa, ja kummankin eteisen 
vieressä olevan sohvan päädyissä 
ovat kenkäkaapit. Ja mikä tärkeintä, 
eteistila on myös avara. 

Etukeittiö on ykkönen
Keittiön sijoittaminen poikittain 
vaunun päähän on hyvä ratkaisu saa-
da kokkaajalle hyvät tilat. Onneksi 
se on tullut uudestaan muotiin, kos-
ka näinkään ison vaunun pituudes-
ta ei kannata lohkaista reilua kahta 
metriä keittiön tarpeisiin.

Keittiön pesualtaan ja lieden vä-
liin jää huimat 78 senttiä leveä ja 46 
senttiä syvä pöytätila. Thetfordin 
kolmiliekkinen liesi on varustettu 
uunilla ja pietsosytyttimellä. Lieden 
polttimet ovat harvakseltaan, joten 
kokatessa voi käyttää myös isom-

pia kattiloita ja pannuja. Liesituule-
tinta ei ole.

Keittiön varustelussa ei ole puut-
teita. Valaisimia on niin tilaa kiertä-
vän hyllyn alla kuin katossakin. Ke-
sällä lisävaloa antavat sekä normaali 
keulaikkuna että kulman erkkeri-ik-
kuna, joka jatkuu vielä kattoluukulla. 
Pistorasioita keittiön tasolla on kaksi.

Thetfordin 175-litrainen jääkaap-
pi on leveämpää mallia, ja siinä on 
myös erillinen pakastinosa.

Säilytystilaa keittiössä on todel-
la runsaasti. Alakaapistossa on myös 
käytännöllinen ulosvedettävä ap-
teekkikaappi. Vetolaatikot ovat ti-
lavia, kuten nykyään on tapana. Ul-
ko-oven viereinen pystykaappi on 
varustettu sekä tangolla että hyllyillä 
ulkovaatteita ja kenkiä varten. 

Koeajo tehtiin  
22.–25.11. talvi-
säässä 
Lämpötila  
-5° – +3 °C.  
Matkaa kertyi 590 
km, josta 360 km 
vaunun kanssa.

Dethleffs 
Generation 
Scandinavian 
panoraamaikku-
na tuo vaunuun 
mukavasti luon-
nonvaloa. Eteen 
sopii mainiosti 
Volkswagen Ama-
rok DC Aventura.
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• DETHLEFFS GENERATION SCANDINAVIA 695 BQT

Kummallakin puolella vuodet-
ta on noin 40 senttiä leveät tangol-
liset pystykaapit. Kaappien alla on 
vesisäiliöt. Pikkutavarat saa vuoteen 
reunoilla oleviin isoihin taskuihin.

Vuoteen päädyssä ovat ne tuiki 
tärkeät valonappulat sekä verkko-
virtapistorasia, ja toinen töpseli löy-
tyy pieneltä hyllyltä makuuhuoneen 
kulmasta. 

Kerrankin tilava suihkukoppi
Pesu- ja wc-tilat ovat vaunun ta-
kaosassa poikittain. Näin tila saa-
daan jaettua selkeimmin osioihin. 
Oikealla oleva suihkukoppi on ker-
rankin riittävän tilava (73 × 73 sent-
tiä), joten sinne mahtuu aikuinenkin 
peseytymään. 

Kemssaistuin on vasemmalla. 
Sen yläpuolella on korkea peili, ja 
peseytymispöytä on sijoitettu kes-
kelle. Pöydän ympärillä on todella 
paljon kaappi- ja hyllytilaa. Varuste-
lu on täälläkin erinomaisella tasol-
la: pistorasia, pyyhekoukut, pyyhe-
liinojen kuivaustanko liukuovessa 
sekä ripustustanko päällysvaatteille 
suihkukopissa.

Suihkutilan seinällä on pysty li-
säpatteri, ja tila on selkeästi lämpi-
mämpi kuin muu vaunu, kuten pi-
tääkin.

 Oikean takakul-
man suihkukaappi 
on riittävän suuri 
aikuisellekin ja 
varustettu lisäpat-
terilla sekä kattoon 
sijoitetulla ripus-
tustangolla vaattei-
den kuivatukselle. 

Pesutiloista 
löytyy kaikki tarvit-
tava säilytystiloja 
myöten.

Vessan katossa on pieni katto-
luukku. Kasettiverhollinen ikkuna 
on avattava. 

Ympärivuotiseen käyttöön
Myös asuinosan kuusi suurta kaset-
tiverhollista ikkunaa ovat avattavia. 
Luonnonvaloa tulee myös ylhäältä. 
Isoja veivattavia Midi-Heki-katto-
luukkuja on asuintilassa kolme. Il-
mastointilaitetta varten tarkoitettu 
pienempi kattoluukku on sijoitettu 

 Keskelle sijoite-
tun olohuoneen 
sohvat jakaan-
tuvat kahteen 
osaan, joista 
useimmin riittää 
jo U-ryhmän 
puoleinenkin 
osuus. Keskikäy-
tävälläkään ei ole 
ahdasta.

 Dethleffsin 
ulko-ovi on 70 
senttiä leveä 
ja eteisessä on 
reilusti tilaa. 
Ulko-oven 
roskis ei riitä 
vaunun ainoaksi 
roskikseksi. 

Sohvaryhmä jakautuu  
käytävän molemmin puolin. 

oikeaan paikkaan vaunun keskelle. 
Led-keinovaloa on runsaasti ja 

joka tarpeeseen.
Alden nestekeskuslämmityksen 

lämpö on erittäin tasaista. Neste-
kiertoinen lattialämmitys tuo lisä-
mukavuutta, jonka paksu mattosarja 
viimeistelee. Koeajon pikkupakkasia 
ei vaunussa huomannut lainkaan. 
XPS-foam-eristettyjen seinien pak-
suus on 34 milliä ja lattian 42 mil-
liä. Myös kiinteä harmaavesisäiliö 
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Dethleffs Generation 

Scandinavia 695 BQT

Kokonais- ja koripituus 901 cm/765 cm
Sisäpituus Noin 710 cm 
Kokonaisleveys 250 cm
Sisäleveys ja -korkeus 237 cm/198 cm
Oma- ja kokonaismassa 1 989 kg/2 500 kg
Lämmitys Compact 3020 -nestekeskus 
sähköpatruunalla
Lattialämpö Nestekiertoinen 
Jääkaappi ja wc Thetford 175 l
Vesisäiliöt Kiinteät, raikasvesi 38 l ja harmaa 42 l
Vuoteet Parivuode 200 × 155, sohvasta 230 × 115 cm
Alusta ja kitkavetopää  Al-Ko ja AKS-3004
Takuu 2 vuotta täysi ja 6 vuotta tiiviys
Hinta koeajovarustein 48 165 e (+ toim.kulut 690 e)
Maahantuonti Erwin Hymer Group Suomi Oy, 
Dethleffs.fi 
Koeajovaunu Helsinki Caravan Oy, Helsinkicaravan.fi 

on nyt eristetty ja lämmitetty. 
Kaappitilaa on vähintäänkin tar-

peeksi, ja ylä- ja pystykaappien li-
säksi tavaroiden säilyttämiseen ovat 
käytettävissä myös istuinryhmien ja 
sängyn aluset. 

Vaunun koko huomioiden sen ve-
dettävyys on hyvä. Isotassuisten kul-
matukien veivien kohdat ovat erin-
omaisesti esillä, joten leiriytyminen 
on helppoa. 

695 BQT on selkeästi tehty, tilaa 

säästämättä ja laadusta tinkimättä. 
Tässä koko- ja painoluokassa nuu-
kailu onkin jo turhaa. Vaunun hin-
ta ei ole lainkaan yhtä mahtava kuin 
ensin ajattelisi vaan ihan kohtuul-
linen. 

Oleellisia puutteitakaan vaunus-
ta ei löydy, ja etenkin etukeittiö ja 
saarekevuode päihittävät suurim-
man osan muista tilaratkaisuista. 
Ehkä wc-istuimen ympärille olisi 
voinut laittaa muutaman lisäsentin, 

Vaunun etupäähän sijoitettu 
keittiö tuo lisää kokkaustilaa.

Etukeittiössä on mahtavasti tilaa 
kokkaamiselle. Säilytystilaakin on jopa 
ylenpalttisesti. 

 Saarekevuoteen lähistöllä on hyvin 
säilytystilaa. Tässä vuoteessa myös 
nukkuu hyvin. 

 Saarekevuo-
teen voi helposti 
lyhentää päivän 
ajaksi, jolloin 
makuuhuonee-
seen tulee lisää 
liikkumistilaa. 

mutta sekin on isokokoisen käyttä-
jän subjektiivinen näkemys. 

Kyllä, voisin hyvin nähdä itseni 
asumassa Dethleffsissä, sopivalla 
kausipaikalla järven rannalla. 
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