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FINOikeus teknisiin muutoksiin ja virheiden korjauksiin pidätetään.
Tämän esitteen kuvissa on osittain valinnaisia tekstiilejä,  
somisteita sekä lisävarusteita. Painoteknisistä syistä värit  
saattavat poiketa todellisista väreistä.

Lisätietoja löydät yhdellä klikkauksella osoitteesta  
www.dethleffs.fi  
sekä sosialisen median kanavistamme

Pohjoismaiseen makuun.

Viileitä varusteita silmän kantamattomiin
GENERATION Scandinavia
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Vaunu, joka täyttää kaikki  
toiveesi.

Dethleffsin GENERATION Scandinavia -erikoismallit on suunniteltu  
erityisesti Pohjoismaita varten. Niinpä vakiovarusteet on valittu niin  
mukavuuttasi kuin talvikäyttöäkin silmällä pitäen – ja myös design on 
huippuluokkaa.

GENERATION Scandinavia -mallien kattavien vakiovarusteiden ansiosta  
saat rahoillesi vastinetta. Tutustu näiden valmiiksi varusteltujen vaunujen 
mahtaviin etuihin, joista niin kaksin lomailevat kuin myös perheet löytävät 
omansa.

GENERATION Scandinavia – Pohjoismaiseen makuun

Kuuma uutuus:
Kesälomavalmiit GENERATION- 
vaunut 

Ympärivuotista käyttöä varten varusteltujen 
Scandinavia-vaunujen lisäksi olemme  
kehittäneet myös kevyemmin varustellun  
GENERATION-malliston: korkealaatuinen, 
moderni ja raikas mallisto, joka saa  
korkeintaan kilpailijat hikoilemaan.

Lisätietoja yhdellä klikkauksella:
www.dethleffs.fi

Lämmitetyt vesiputket:
Koska vesiletkut on asennettu  
lämmitysputkien rinnalle ovat  
ne suojassa jäätymiseltä

Nestekeskuslämmitys:  
Nestekiertoinen lattialämmitys pitää 
jalat mukavan lämpöisinä ja tasoittaa 
sisätilojen lämpötilaeroja

AirPlus-rakenne kierrättää ilmaa 
yläkaapistojen takaa ja estää siten 
kondenssiveden syntymistä

XPS-eriste seinissä (34 mm) ja lattiassa 
(42 mm) takaa lämpimät olot myös  
jäisissä olosuhteissa
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Modernin tyylikäs: GENERATION Scandinavian 
ulkonäkö ei jätä ketään kylmäksi.

GENERATION Scandinavia – Pohjoismaiseen makuun

Tämä kauniisti muotoiltu takapuskuri löytyy  
normaalisti vain kalliimman luokan vaunuista 

Mukavan matala: upotettu 
askelma helpottaa sisään- ja 
uloskäyntiä

70 cm leveästä ovesta mahtuvat helposti sisään niin  
kookkaat retkikalusteet kuin painavat ostoskassitkin

Jo ensi silmäyksellä huomaat eron:  

GENERATION Scandinavian modernin  

ulkonäön ja hintaan sisältyvät extrat saat vain 

Dethleffsiltä. Eikä käyttömukavuuttakaan ole 

unohdettu: 70 cm leveä ulko-ovi, upotettu  

askelma ja korkealaatuiset alumiinivanteet  

kuuluvat kaikki GENERATION Scandinavia  

-vaunujen vakiovarusteluun. 

Sileä ulkopelti näyttää  
tyylikkäältä ja on  
helppohoitoinen ja  
pitkäikäinen

Lisää etuja  
vakiona

Nestekeskuslämmitys takaa  
tasaisen ja miellyttävän lämmön 
ja lattialämmitys pitää myös jalat 
mukavan lämpöisinä 

Alumiinivanteet korostavat  
tyylikästä ulkonäköä

Vararengas tai  
renkaanpaikkaussarja aina  
varalta mukana matkassa

Riittävästi kantavuutta, jotta kaikki 
tarpeellinen mahtuu mukaan

Leveätallaiset tukijalat tekevät  
vaunusta mukavan tukevan  
erilaisilla alustoilla

Katettu aisa on käytännöllinen  
ja hyvän näköinen
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Mukava ympäri vuoden:  
nestekeskuslämmitys  
ja nestekiertoinen  
lattialämmitys

Ergonimisesti muotoiltujen 
yläkaapistojen kaunis  
poikkisyinen puukuvio on  
modernin vaalea

Epäsuora tunnelmavalo luo sisätiloihin  
ylellisen tunnelman

Vau, täältähän löytyy kaikki tarpeellinen!
Sisätilojen varustus on vailla vertaansa.

Uskottava se on – GENERATION Scandinavia 

-vaunujen sisustus ei ole ainoastaan viihtyisän 

moderni, vaan kaikki kuuluu jo perushintaan: 

selkeä ja toimiva kalustekonsepti, jossa  

kauniita design-elementtejä, tunnelmaa luova 

valaistus, tyylikäs vaalea puusävy ja paljon  

mukavuuksia lisääviä varusteita.

Asuinmukavuudestasi huolehtivat monet  

GENERATION Scandinavia -vaunujen  

näkymättömissä olevat komponentit,  

kuten nestekiertoinen lattialämmitys,  

korkealaatuinen XPS-eriste, lämmitetyt  

vesiputket ja ilmaa kierrättävä AirPlus- 

rakenne.

GENERATION Scandinavia – Pohjoismaiseen makuun

Tuplasti tehoa keittiössä: Full-Cooker on liesi ja uuni samassa 
paketissa

Lisää plussaa  
lisävarusteena

Lisäluukku ulkopuolella helpottaa 
tavaroiden lastaamista kyytiin

Letkurikkoventtiili  
katkaiseen kaasunsyötön  
onnettomuustilanteessa

Kolmannen kerrosvuoteen avulla 
kaikille lapsille löytyy oma vuode

Nuku kuin pilvilinnassa: 7-vyöhyk-
keiset patjat, joissa viilentävä 
Watergel-pintakerros

22"-taulutelevisio ja DVD-soitin 
mahdollistavat leppoisan leffaillan

Lisätietoja tarjolla olevista lisävarusteista 
saat erillisestä hinnastosta.


