
Matkailuvaunut 2018FIN



Dethleffs kohokohtia – Symbolien merkitykset
Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät  
turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia  

kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Perheiden parhaaksi Mukavammin matkalla Parempi varustelu Turvallisuus ennen kaikkea

Happy Family: Perheille sopiva  
kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode  
saatavana useimpiin malleihin

Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat veto- 
laatikot, apteekkarin kaappi ja 3-liekkinen 
liesi sähkösytytyksellä

100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu 
(huomaa: Suomessa matkailuvaunun 
kanssa saa ajaa max. 80 km/h)

Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuu-
roilta (ks. sivu 52)

Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän alaker- 
rosvuoteen ansiosta isompi tavaratila  
tai tilaa leikeille (mallista riippuen)

Keittiö kuin kotona: 4-liekkinen liesi sekä 
paljon säilytys- ja laskutilaa (ks. sivu 51)

Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarus-
teisiin kuuluvat kattavat talvivarusteet 
(ks. sivut 56 – 57) 

Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: 
edullinen ja kattava turvallisuuspaketti 
(lisävaruste, ks. sivu 53)

Viileää! Korkea jääkaappi, jonka tilavuus 
on vähintään 142 l, sekä pakastelokero 
15 l

Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa 7-vyö-
hykkeiset EvoPoreHRC-premiumpatjat ja 
ergonomiset puusälepohjat (ks. sivu 50)

Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaa-
pistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssi- 
veden muodostumista

Merkkialusta turvallisuuteen erikoistu-
neelta alustavalmistajalta (ks. sivu 52)

Viileää! Tavallista suurempi jääkaappi, 
jonka tilavuus on 175 litraa ja pakastinlo-
kero 31 litraa

Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, 
joka voidaan myös helposti laskea alas 
vuoteentekoa varten

 Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä 
XXL-ovi 

Varmuuskytkin tasoittaa vaunun liikettä 
vähentäen heilahduksia ja notkahduksia 
(ks. sivu 52)

Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-
askelman

Turvallista matkaa: keskitasoa parempi 
jarrutusteho ja automaattisesti säätyvät 
jarrut

Tilaa liikkua: Pesuhuone ja erillinen  
suihku voidaan yhdistää tilavaksi  
pesu- ja pukeutumistilaksi (pohjaratkai-
susta riippuen)
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Hyvä lukija,
Tekeekö mielesi lähteä luontoon? Veden äärelle,  
vuorille, raittiiseen ilmaan? Ilman aikatauluja ja  
ilman suunnitelmaa, viivähtäen pari päivää tai  
jatkaen heti matkaa – sen mukaan miltä tuntuu?  
Siinä tapauksessa Dethleffs, perheesi ystävä,  
on mitä oivallisin valinta. 

Yli 85 vuotta sitten Arist Dethleffs suunnitteli 
eteläsaksalaisessa Isnyn kaupungissa ensimmäi-
sen matkailuvaunun voidakseen ottaa perheensä 
mukaan pitkille liikematkoilleen. Siksi perheellä ja 
kaikella, mitä siihen liittyy, on meille erityisen suuri 
merkitys. Rehtiys ja luotettavuus ovat meille tärkeitä 
arvoja – niin ajoneuvon valintaan liittyvässä neuvon-
nassa, myyntitilanteessa kuin huoltoasioissakin. Kun 
lähdet matkaan Dethleffs-matkailuvaunullasi, saat 
kokea, että Dethleffsiin voit aina luottaa.

Jokaisessa matkailuajoneuvossamme näkyy ja tun-
tuu paitsi 85 vuoden kokemuksemme, myös asiak-
kaidemme asiantuntemus, sillä asiakkaillamme on 
aina ollut keskeinen rooli tuotekehityksessämme.

Valmistaudu siis lähtemään omaan Dethleffs-seik-
kailuusi – koko perheen voimin, yksin tai kaksin. 
Sydämellisesti tervetuloa Dethleffs-perheeseen!

Lämpimin terveisin, 
Alexander Leopold 
Toimitusjohtaja
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Huolettomasti lomalle!
Matkailun ystäville
Matkustitpa sitten mieluiten yksin tai kaksin, koko 
perheen voimin tai yhdessä ystävien kanssa –  
Dethleffs-perheeseen voi liittyä jokainen, joka 
haluaa nauttia vapaa-ajasta yhdessä toisten kanssa 
matkaillen. 

Family-säätiö 
Kaikilla ihmisillä eivät asiat ole yhtä hyvin kuin toisilla: 
Elämässä voi tulla eteen monenlaisia vaikeuksia, 
kuten köyhyyttä tai sairautta. Sen vuoksi perustim-
me vuonna 2004 Dethleffs Family -säätiön, joka mm. 
tukee vähävaraisia lapsiperheitä mahdollistamalla 
heille ilmaisen loman perheystävällisellä leirintä-
alueella.
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Camper
Kaiken kokoisille perheille | Sivu 14

Nomad
Kokemus on valttia | Sivu 26

Camper tarjoaa laajan valikoiman kerrossänkymalleja sekä lyhyempiä 
vaunuja aktiivisesti liikkuville. Laajennettuun vakiovarustukseen kuuluu 
kaikki, mitä lomallasi tarvitset.

Nomad on kuin tehty niille, jotka arvostavat tyylikästä sisustusta ja 
korkeaa varustetasoa. Mallistosta löytyy laaja valikoima erilaisia vaunuja 
nimenomaan kahdestaan lomaileville. Isommalla joukolla liikuttaessa 
istuinryhmä on helppo muuntaa ylimääräiseksi parivuoteeksi.

Camper

Kokonaismassa* 1.360 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan) 635 – 942 cm

Kokonaisleveys 230 – 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 3 – 7

Kaksiakselinen 650 FMK alkaen

Nomad

Kokonaismassa* 1.500 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan) 713 – 942 cm

Kokonaisleveys 230 – 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 3 – 7

Kaksiakselinen 650 ER alkaen

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen * Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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Exclusiv

Kokonaismassa* 2.000 – 2.800 kg

Kokonaispituus (sis. aisan) 788 – 942 cm

Kokonaisleveys 250 cm

Korkeus 265 cm

Vuoteet 4 – 7

Kaksiakselinen 650 RFT alkaen 

Exclusiv
5 tähden matkailuvaunu | Sivu 38

Exclusiv tekee vaikutuksen ikinuorella tyylikkyydellään. Tässä luksusluo-
kan vaunussa puhuttelevat upeat materiaalit, tunnelmallinen epäsuora 
valaistus ja viehkeät yksityiskohdat.

* Pohjaratkaisusta ja painonkorotuksesta riippuen
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Vaunumallisto 2018

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

8 m

6 m

5 m

c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Yksiakseliset Yksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Kerrossänkymallit
Perheen ystävänä meille on tärkeää, että mallisto-
valikoimastamme löytyy sopivia pohjaratkaisuja lap-
siperheille. Max. vuodepaikkamäärään on lasketettu 
mukaan myös istuinryhmästä tehtävät vuoteet sekä 
mahdollisesti lisävarusteena saatava 3. kerrosvuode.

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Parivuodemallit
Mukavan leveä vuode kahdelle: mikäli olet tottunut 
jakamaan vuoteesi kotona, haluat varmaan myös 
lomalla nukkua yhdessä.

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DRKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Erillisvuodemallit
Erillisvuodemalleissamme jokainen saa nauttia 
häiritsemättä oman vuoteensa rauhasta ja muka-
vuudesta.

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ERKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

*  Lisätietoja löydät erillisestä Kompakt-luokan 
vaunuesitteestämme.

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7

max.
7
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c’joy* c’go* Camper Nomad Exclusiv

Yksiakseliset Yksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset Yksiakseliset Kaksiakseliset

565 FMK 500 QSK 530 FSK 540 QMK 550 ESK 560 FMK 650 FMK 730 FKR 740 RFK 560 FMK 730 FKR 740 RFK 730 FKR

Kerrossänkymallit
Perheen ystävänä meille on tärkeää, että mallisto-
valikoimastamme löytyy sopivia pohjaratkaisuja lap-
siperheille. Max. vuodepaikkamäärään on lasketettu 
mukaan myös istuinryhmästä tehtävät vuoteet sekä 
mahdollisesti lisävarusteena saatava 3. kerrosvuode.

495 QSK 515 RK 535 QSK 540 QMKKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

560 FR 590 RF 560 RFT 650 RQT 560 FR 650 RFT 760 DR

Parivuodemallit
Mukavan leveä vuode kahdelle: mikäli olet tottunut 
jakamaan vuoteesi kotona, haluat varmaan myös 
lomalla nukkua yhdessä.

390 QSH 410 QL 415 QL 430 QS 495 FR 515 DL 390 FH 450 FR 450 QR 470 FR 470 FR 530 DRKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,12 m 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

515 RE 540 ER 540 RE 560 RET 650 ER 550 ER 650 RET 760 ER

Erillisvuodemallit
Erillisvuodemalleissamme jokainen saa nauttia 
häiritsemättä oman vuoteensa rauhasta ja muka-
vuudesta.

460 LE 475 EL 460 EL 470 ER 510 ER 460 EL 470 ER 510 ERKo
rin

 p
itu

us

Leveys 2,12 m 2,2 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

max.
8

max.
7

max.
8

max.
6

max.
6

max.
7

max.
7

max.
7
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c’joy & c’go – nyt matkaan
Kompaktit matkailuvaunumallimme c’go ja c’joy ovat 
näppäriä, tyylikkäitä ja keveitä matkakumppaneita. 
Pieni koko ja trendikkäät, raikkaat sisustusvaihtoeh-
dot ilahduttavat aktiivista matkailijaa.

Näillä vaunuilla on helppo lähteä pienelle lomalle 
aina kun siltä tuntuu – edullisen hankintahinnan ja 
alhaisen polttoaineenkulutuksen ansiosta lomabud-
jetti riittää useampaankin reissuun.

Monia näistä matkailuvaunuista voi vetää pienellä-
kin vetoautolla.

Unohda siis teltta ja nauti vapaudestasi vaunulla 
matkaillen!

Lisätietoja näistä vaunumallistoista löydät erillisestä 
Kompakt-luokan vaunuesitteestämme tai Internet- 
sivuiltamme www.dethleffs.fi.
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Matkailuvaunu perheille
Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytys-
tilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja 
sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on 
ideaali vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille. 

Turvallisesti matkassa
Häiriöttömästä lomasta huolehtivat vakio-
varusteisiin kuuluvat turvallisuusvarusteet: 
Camper-vaunuista löytyy muun muassa 
korkealaatuinen merkkialusta, Octagon- 
iskunvaimentimet ja heilahtelua vaimentava 
varmuuskytkin. Samoin vakiovarusteisiin 
kuuluvat jarrutusmatkaa lyhentävät ja

siten merkittävästi ajoturvallisuutta lisää-
vät automaattisesti säätyvät AAA Premium 
-jarrut.

Camper-vaunujen vakiovarusteet on suunni-
teltu siten, että sinä voit nauttia lomastasi! 
Vakiovarusteisiin kuuluu kaikki hyttysverk-
ko-ovesta ja pehmeistä lattiamatoista aina 
lattialämmitykseen ja korkealaatuisiin eris-
teisiin – Camper tarjoaa enemmän vastinetta 
rahoillesi.

Camper – kohokohtia
ªª  Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
ªª Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
ªª Paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
ªª Lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille 
ªª Dethleffs-turvallisuusvarusteet (ks. sivu 52) 

Lisää Camper-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 22 – 23.

Camper
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Camper

Valinnanvapautta

ªª Rosario-kirsikka ªª Kalustesävy: Rosario-kirsikka, vaakasuorat puunsyyt

ªª Bolivia ªª Cosmoªª Catania
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ªª Yksiosainen asunto-osan ovi hyttysverkolla ªª Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen ylös avau-
tuva kaasupullokotelon kansi 

ªª  Avattavat ikkunat, joissa hyttysverkko ja pimennys-
verho

ªª  Huoltoystävällinen, useampiosainen takapuskuri

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti ªª Valkoinen sileä pelti ªª Hopea sileä pelti 
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Aktiivilomailijan liikkuva koti
Camper valloittaa matkailijan sydämen käytännöl-
lisyydellään ja muunneltavuudellaan. Camper-mal-
leissa on valittavana useita käytännöllisiä pohja-
ratkaisuja mitä moninaisimpiin tarpeisiin. Runsaat 
säilytystilat tekevät siitä täydellisen tukikohdan 
aktiiviselle lomailijalle. Tilaa on oman perheen lisäk-
si myös yllätysvieraille, sillä yksijalkaisella, alaslas-
kettavalla pöydällä varustettu istuinryhmä muuntuu 
käden käänteessä mukavaksi parivuoteeksi.

Lomallakin voi nauttia ruuanlaitosta
Kylläisenä nautit lomastakin enemmän: Camperin 
hyvin varustellussa keittiössä valmistat niin välipalat 
kuin illallisetkin koko perheelle.

Ainekset pysyvät tuoreena 142 l jääkaapissa. Pullot 
ja mausteet mahtuvat kätevään apteekkarinkaap-
piin. Astiat, kattilat ja pannut on helppo säilyttää 
alakaapin tilavissa vetolaatikoissa. Ja vakiovarustei-
siin kuuluva lämminvesi helpottaa huomattavasti 
kokin askareita. 

Yhteenvedon Dethleffs-vaunujen tarjoamista eduista 
ja symbolien merkityksistä löydät sivulta 2.

ªª Mukavat erillisvuoteet voidaan yhdistää lisävarusteen avulla suureksi koko 
vaunun levyiseksi parivuoteeksi.

ªª Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat vetolaatikot ja apteekkarinkaappi.

Camper

550 ESK
18



ªª 550 ESK | Catania:  Dethleffsiltä löytyy laaja valikoima perheille suunniteltuja kerrossänkymalleja, kolmas kerrosvuode on saatavana useimpiin malleihin.
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Perheesi ystävä

ªª Ylöskääntyvän alavuoteen ansiosta lapsilla on oma leikkinurkkaus (kääntyvä 
alavuode jää pois kun tilataan 3. kerrosvuode).

ªª Paljon tilaa peseytyä, pukeutua ja leikkiä.

Camper on kuin tehty perheille. Kun matkustat 
lasten kanssa, tulet arvostamaan tämän perheesi 
ystävän monia etuja: suuria tavaratiloja sekä vank-
karakenteista, korkealaatuista ja helppohoitoista 
sisustusta. 

Lasten valtakunta 
Camper-mallistosta löytyy monia perheille suunni-
teltuja pohjaratkaisuja, jotka on varusteltu tilavilla ja 
tukevilla kerrossängyillä ja korkealaatuisilla EvoPo-
reHRC-vyöhykepatjoilla. Suurimpaan osaan kerros-
sängyistä on lisähintaan saatavana kolmas vuode. 
Kerrosvuoteiden kantavuus on 80 kg, joten ne sovel-
tuvat myös vähän isommillekin vaunuilijoille. 

Lisää tilaa saadaan kääntämällä alempi kerrosvuode 
pystyasentoon (ei kolmen kerrosvuoteen kanssa 
mahdollista). Pitkittäisen kerrosvuoteen alle voidaan 
näin tehdä lapsille oma leikkitila. Poikittaisen ker-
rosvuoteen alle syntyneeseen tilaan voidaan myös 
lastata matkatavaroita ulkoluukun kautta.

Enemmän tilaa?
Jos tarvitset lisätilaa, tutustu Camperin XL-versioon: 
Leveydeltään 250 cm ja kokonaispituudeltaan yli 8 m 
kokoinen vaunu (esim. Camper 740 FKR) tarjoaa tilaa 
ja mukavuutta kuten loma-asunnotkin! Samoin on 
myös vuoteiden kanssa – jokaisessa Camperissa on 
vakiona tasokkaat, erinomaisen nukkumismukavuu-
den takaavat vuoteet (ks. sivu 50).

Camper

540 QMK
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ªª 540 QMK | Cosmo: Käytännöllisen yksijalkaisen pöydän ansiosta istuinryhmässä on enemmän tilaa. Myös vuoteenteko onnistuu vaivatta.
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+ Kohokohtia

ªª Iso panoraamakattoikkuna LED-valoin 
tuo valoa istuinryhmään

ªª AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäilmankierrosta (ks. sivu 57)

ªª Vakiona lämmin vesi ªª Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pa-
kastelokero (pohjaratkaisusta riippuen)

ªª Keittiössä käytännöllinen apteekkarin-
kaappi

ªª Pehmeästi sulkeutuvissa softclose- 
saranoissa laaja aukeamiskulma

ªª Käytännöllinen säilytyslokero sisään-
käynnin vieressä (mallista riippuen)

ªª Paljon jalkatilaa korkeussäädettävän 
yksijalkaisen pöydän ansiosta

ªª Siirrettävät lukuvalot ja USB-pistorasia

ªª Mukavat vuoteet (ks. sivu 50)

ªª 12 V järjestelmä ja LED-häiriömerkkivalo

Camper

22



Turvallisuus mukana!

ªª Sähköä säästävä LED-ulkovalo

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja ªª  Alareunan muotokappaleeseen inte-
groitu etuteltan helmakisko

ªª Vakiona tavaratilan luukku – helppo pääsy tavaratilaan myös ulkoaªª Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö on 
ympäristöystävällinen

Turvallisuutesi on meille erityisen tärkeää. Yksityiskohtaiset tiedot 
vaunujemme turvallisuusvarusteista löydät sivuilta 52 – 53.

ªª Korkea ”takatalli” ylöskääntyvän ala-
vuoteen ansiosta (mallista riippuen)

ªª Big Foot -aluslevyt ovat tukevat erilai-
sissa maastoissa (lisävaruste)

ªª Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuu-
roilta ja oksilta
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Nomad

Kokemus on valttia
Nomad on jo vuosien ajan ollut yksi 
Dethleffs-vaunumalliston suosikkeja.  
Tyylikäs sisustus, kattavat vakiovarusteet  
ja kauniin yksityiskohdat tekevät siitä  
täydellisen vaihtoehdon paljon vaunussa 
lomaileville. 

Jokaiselle oikea
Etsit sitten kapeaa vaunua vedettäväksi tai 
suurta kaksiakselista lomakotia – Nomad  
tarjoaa laajan valikoiman huolellisesti suun-
niteltuja malleja kahdestaan matkustaville. 
Eikä hätää, vaikka lomalle olisi lähdössä 
isompikin seurue: lisävuodepaikkoja löytyy 
kaikista malleista.

Turvallisesti matkassa
”Loma alkaa pihasta kadulle ajettaessa!” 
Tämä vaunuilijoiden toteama pitää paikkansa 
erityisesti Nomadin kohdalla, sillä uusin alus-
tatekniikka tekee matkustamisesta rentout-
tavan kokemuksen.  
Korkealaatuinen merkkialusta, Octagon-is-
kunvaimentimet, varmuuskytkin ja itsestään 
säätyvät AAA-jarrut – Dethleffs-turvallisuus-
varusteet täydentävät toisiaan ja pitävät 
huolen ajoturvallisuudestasi. 

Nomad – kohokohtia
ªª Dethleffs-turvallisuusvarusteet (ks. sivu 52)
ªª Iso valikoima parivuode- ja erillisvuodemalleja
ªª Kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun
ªª Hienostunut sisustus ja tunnelmallinen valaistuskonsepti 
ªª Kaksi hillityn tyylikästä verhoiluvaihtoehtoa
ªª Tyylikkäät muotoillut sohvatyynyt 
ªª Hyvin varusteltu Gourmet-keittiö
ªª Huippulaadukkaat 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat 

Lisää Nomad-malliston yksityiskohtia, etuja ja kuvia sivuilla 34 – 35.
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Nomad

Valinnanvapautta

ªª Almeria-saarni ªª Kalustesävy: Almeria-saarni, vaakasuorat puunsyyt

ªª Casa   ªª Merida
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ªª Yksiosainen ikkunalla ja hyttysverkolla varustettu 
ulko-ovi 

ªª Vakiona tavaratilan luukku - helppo pääsy tavarati-
laan myös ulkoa

ªª Paljon jalkatilaa korkeussäädettävän yksijalkaisen 
pöydän ansiosta 

ªª Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuuroilta ja oksilta

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti ªª Valkoinen sileä pelti ªª Hopea sileä pelti 

29



650 ER

Kokemus on valttia

ªª 95 cm leveässä erillisvuoteessa nukut rauhassa. Ja aivan kulman takana tilava 
pesuhuone, jossa tyylikäs pesuallaskaappi.

ªª Haitariovi erottaa makuutilat oleskelutiloista.

Jo vuonna 1954 Dethleffs esitteli ensimmäisen  
Nomad-vaunun. Vaunu löysi vakuuttavan laatunsa 
ja elegantin sisustuksensa ansiosta oman uskollisen 
asiakaskunnan. Tämän päivän Nomad-vaunuista löy-
tyvät nämä samat perusarvot sekä paljon lisää uusia 
korkealaatuisia yksityiskohtia.

Täynnä mukavuuksia
Uusin Nomad-sukupolvi tarjoaa ainutkertaisen 
kodikkaan tunnelman. Mukavat muotoillut istuintyy-
nyt kutsuvat rentoutumaan. Yksijalkainen pöytä tuo 
paljon tilaa istuinryhmään. Erityiset yksityiskohdat, 
kuten epäsuora valaistus, design-kalusteet ja pesu-
huoneen tyylikäs allaskaappi, erottavat Nomadin 
matkailuvaunujen massasta. 

 

Nukkumismukavuudestasi huolehtivat laadukkaat 
EvoPoreHRC-vyöhykepatjat kaikissa kiinteissä 
vuoteissa sekä kerrosvuoteissa. Ne pitävät yhdessä 
ergonomisesti muotoutuvan sälepohjan kanssa  
huolen siitä, että nukut myös lomallasi makeasti. 
Kaikki erillisvuoteet on yhdistetty hartioiden korkeu-
delta ylimääräisellä tyynyllä – mukava ratkaisu, joka 
luo lisätilaa vatsallaan nukkuville sekä läheisyydestä 
nauttiville.

Nomad
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ªª 650 ER | Merida: Nauti ystäviesi seurasta: Istuinryhmän muotoillut istuintyynyt ovat tyylikkäät ja myös mukavat istua. Yksijalkaisen pöydän alla on paljon jalkatilaa.
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530 DR

Lomalla saa nauttia!

ªª Leveään saarekevuoteeseen on helppo nousta kolmelta sivulta.

ªª Tilava keittiö, jossa käytännöllinen apteekkarin kaappi, 142 l jääkaappi ja 
3-liekkinen liesi sähkösytytyksellä.

Sinulle, joka pidät arjen luksuksesta, Nomad tarjoaa 
mukavuuden lisäksi tyyliä. Uudet modernit kalusteet 
on toteutettu kodikkaan Almeria-saarnin sävyisinä. 
Niiden poikittaiset puunsyyt tekevät sisätiloista vie-
läkin avaramman oloiset. Kaksi luonnonsävyistä ja 
miellyttävän pehmeää verhoiluvaihtoehtoa kutsuvat 
rentoutumaan.

Ruuanlaitosta nauttiville
Tyylikkäästä Gourmet-keittiöstä löytyy ihanteelliset 
puitteet ruuanlaitosta nauttiville. Kolmiliekkinen 
liesi sähkösytytyksellä tarjoaa riittävästi keittoti-
laa. Käytännölliseen apteekkarinkaappiin ja suuriin 
vetolaatikoihin mahtuu kaikki tarpeellinen. Tuoreet 
raaka-aineet säilyvät 142 l jääkaapissa, josta löytyy 
myös tilaa jopa 1,5 l pulloille. Lämminvesi helpottaa 
keittiöpuuhia.

Nomad
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ªª 530 DR | Casa: Istuinryhmän tyynyt ovat kodikkaat ja soveltuvat myös vuoteen tekoon. Epäsuora valaistus luo tunnelmaa.
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ªª Pehmeästi sulkeutuvissa softclose- 
saranoissa laaja aukeamiskulma

ªª Tunnelmallinen epäsuora valaistus ªª Mukavat vuoteet (ks. sivu 50)

ªª AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäil-
mankierrosta (ks. sivu 57)

ªª Siirrettävät lukuvalot ja USB-pistorasia

ªª 3-liekkinen liesi ja sähkösytytys

ªª Vakiona lämmin vesiªª Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pa-
kastelokero (pohjaratkaisusta riippuen)

ªª Keittiössä käytännöllinen apteekkarin-
kaappi

ªª Turvalliset ja hyvin eristetyt: upotetut 
ikkunat (lisävaruste)

ªª Käytännöllinen säilytyslokero sisään-
käynnin vieressä (mallista riippuen)

ªª Iso Heki-kattoikkuna LED-valoin tuo 
valoa istuinryhmään

+ Kohokohtia

Nomad
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ªª Sähköä säästävä LED-ulkovalo ªª  Huoltoystävällinen, useampiosainen 
takapuskuri

ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen 
ylös avautuva kaasupullokotelon kansi 

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja ªª Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö 
on ympäristöystävällinen

Turvallisuus mukana!
Turvallisuutesi on meille erityisen tärkeää. Yksityiskohtaiset tiedot 
vaunujemme turvallisuusvarusteista löydät sivuilta 52 – 53.

ªª Skibox: täydellinen säilytystila suksillesi (lisävaruste)

ªª Big Foot -aluslevyt ovat tukevat erilai-
sissa maastoissa (lisävaruste)
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Exclusiv

Tuulahdus ylellisyyttä
Exclusiv-mallisto on luotu sinulle, joka haluat 
viettää lomasi lähellä luontoa, tinkimättä 
silti tippaakaan tyylistä tai mukavuudesta. 
Laadukkaat materiaalit, taidokkaasti viimeis-
tellyt yläkaapistot, himmennettävä, epäsuora 
valaistus sekä monet kauniit pikku yksityis-
kohdat ovat ilo silmälle. 

GourmetPlus-keittiössä valmistat herkulliset 
ateriat käden käänteessä. Keittiötason valais-
tu takaseinä, reilut työskentelytilat ja tehokas 
4-liekkinen liesi tekevät kokkaamisesta  
todellisen nautinnon! Himmennettävä valais-
tus ja istuinryhmän mukavasti niskaa tukevat 

lisätyynyt tekevät oleskelutilasta viihtyisän 
ja kutsuvan. Vaunun ulkopuolella tunnelmaa 
kauniisiin kesäöihin luo koko sivuseinän 
levyinen valolista olankorkeudella.

Exclusiv on oikea valinta sinulle, joka arvos-
tat matkailussa mukavuutta. Tämän tulet 
huomaamaan, kun tutustut lähemmin Exclu-
siv-malliston hienouksiin.

Exclusiv – kohokohtia 
ªª Valinnanvaraa: Sisustuksessa on valittavana useita hienostuneita tekstiili- 
ja nahkavaihtoehtoja (nahkaverhoilu lisähintaan) yhdistettynä tyylikkäi-
siin puunsävyisiin kalusteisiin
ªª Ylellistä tunnelmaa: Epäsuora valaistus ja keittiön valaistu takaseinä
ªª Eksklusiivista muotoilua: Tyylikkäitä yksityiskohtia myös vaunun ulkopuo-
lella, mm. aisankate, kromiset kylkilistat ja sivuseinän valolista
ªª Kokkaamisen iloa: GourmetPlus-keittiössä on tehokas 4-liekkinen liesi ja 
paljon työskentelytilaa
ªª Valaistut yläkaapit (lisävaruste) tuovat valoa ja viihtyisyyttä
ªª Astu sisään: Ekstraleveä ulko-ovi ja upotettu coupé-askelma helpottavat 
sisäänkäyntiä  

Lisätietoa ja kuvia Exclusiv-malliston kohokohdista löytyy sivuilta 46 – 47.
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Valinnanvapautta

ªª Dakota-tammi ja modernit kuviopintaiset listat ªª Dakota-tammi ja korkealaatuinen upotettu LED-valaistus yläkaappien luukuissa (lisähinta)

ªª Amaroªª Lavin ªª Aito nahka Fascino (lisähinta)ªª Aito nahka Castello (lisähinta)

Exclusiv
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ªª  Tervetuloa: eristetty Coupé-askelma ja extraleveä 
ulko-ovi (70 cm)

ªª Takavalopaneeli, jossa upotetut yksiumpioiset 
takavalot 

ªª Laadukkaat kaihdinverhot pimentävät ja antavat 
näkösuojan

ªª Olankorkeudelle sijoitettu koko sivuseinän levyi-
nen valolista

ªª Valkoinen kuulavasaroitu pelti ªª Valkoinen sileä pelti ªª Hopea sileä pelti
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Viiden tähden matkailua

ªª GourmetPlus-keittiössä loihdit herkulliset ateriat paikallisen torin antimista. 
Keittiötason takaseinä on valaistu.

Tunnelman lisäksi epäsuora valaistus valaisee 
myös isoja vetolaatikoita. 

Tilan tuntua, tyyliä ja luksusta yhdistettynä avaraan 
pohjaratkaisuun – kerrassaan nautinnollista. Hienos-
tunut sisustus, tunnelmallinen valaistus ja mukava 
istuinryhmä niskatyynyineen tuovat mieleen ylelli-
sen huvijahdin. Tekeekö mielesi jo päästä matkaan?

Upea keittiö
Hieno, tehokkaalla 4-liekkisellä liedellä varustettu 
GourmetPlus-keittiö kutsuu kulinaarisiin seikkailui-
hin. Hyvin varustellussa keittiössä on ruhtinaallisesti 
tilaa ruoanvalmistukseen lisätyötason ansiosta. Isos-
sa jääkaappi-pakastimessa on tilaa niin itse pyyde-
tylle kalansaaliille kuin juomapulloillekin. Huoneen-
lämmössä säilytettävät elintarvikkeet ovat kätevästi 
käsillä apteekkarinkaapissa. Tilavissa vetolaatikoissa 
on tilaa kaikenlaisille astioille, padoille ja pannuille.

ªª Ota rennosti. Niskatyyny sohvannurkassa tuo lisää mukavuutta.

560 FR

Exclusiv
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ªª 560 FR | Castello: Mukava aito nahkaverhoilu ja himmennettävä epäsuora valaistus luovat erityisen mukavan tunnelman. 
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Ylellinen, tyylikäs ja mukava

Pilvenpehmeitä unia 
Huippulaadukas 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC- 
patja on saatavana myös nukkujan kehon 
mukaan muotoutuvalla WATERGEL-pintakerrok-
sella. Se tukee vartaloa optimaalisella tavalla, 
viilentää ihanasti ja takaa ihanteelliset nukku-
misolosuhteet koko yöksi. Kauniita unia! 

Exclusiv-mallisto tuo viihtyisyyden aivan uudelle 
tasolle. Valaistuksen tason voi säätää kuhunkin  
hetkeen sopivaksi himmentimen avulla. Exclusiv- 
mallistossa valaistuskonsepti ei rajoitu pelkästään 
sisätiloihin: Vaunun ulkopuolella tunnelmallista valoa 
luo uutuutena koko sivuseinän levyinen valolista 
olankorkeudella. Tyylikkäässä, tilavassa kylpyhuo-
neessa jokainen aamu alkaa ihanasti. 

Sisään- ja uloskäynti sujuu vaivattomasti leveän 
ulko-oven ja upotetun coupé-askelman ansiosta. 
Istuinryhmä on kutsuvan pehmeä. Valittavanasi on 
joko kangas- tai nahkaverhoilu (nahka lisähintaan). 
Modernia viihtyisyyttä, kauniita yksityiskohtia ja toi-
mivia ratkaisuja – Exclusiv on viiden tähden arvoinen 
liikkuva loma-asunto.

760 ER

Exclusiv

ªª Kahden suljettavan oven avulla luot itsellesi luksusmaisen Wellness-peseyty-
mistilan, jossa on tilaa liikkua sekä vaatekaappi.

ªª  Lisätyyny sänkyjen välissä tuo mukavaa lisäleveyttä vuoteen päätyyn. 
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ªª 760 ER | Lavin: Hyvin suunniteltu valaistus korostaa erilaisten materiaalien ja pintojen tyylikästä kokonaisuutta.
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COMFORT & STABILITY

ªª AirPlus-järjestelmä pitää huolen sisäilmankierrosta (ks. sivu 57)

ªª Yleisvalon himmennin ulko-oven  
vieressä sekä makuutilassa

ªª  Tukeva ja helposti korkeussäädettävä 
pöytä

ªª Korkea jääkaappipakastin mallista riippuen  
142 l / 15 l tai 175 l / 31 l

ªª  Valaistut, hiljaisesti Soft-Close-meka-
nismilla sulkeutuvat vetolaatikot

ªª Hieno keittiö, jossa 4-liekkinen kaasu-
liesi (ks. sivu 51)

ªª Täydellinen nukkumismukavuus WATER-
GEL-patjan avulla (lisävaruste)

ªª Pehmeästi sulkeutuvissa softclose- 
saranoissa laaja aukeamiskulma

+ Kohokohtia

ªª   Käytännöllinen kenkälaatikko, johon 
ylettyy myös ulkoa

ªª Iso pesutila, jossa paljon liikkumatilaa 
(pohjaratkaisusta riippuen) 

Exclusiv
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ªª  Alareunan muotokappaleeseen 
integroitu etuteltan helmakisko

ªª Pakkaselta suojassa: harmaavesisäiliö 
sisätiloissa (lisävaruste)

ªª  Tyylikäs, tukeva ja kuormaa kestävä 
aisankate

ªª Vakiona tavaratilan luukku kaikissa 
malleissa

ªª  Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja ªª Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö on 
ympäristöystävällinen

Turvallisuus mukana!

ªª Tukeva turkkilevypohja ja tilaasäästäen ylös avautuva kaasupullokotelon kansi 

Turvallisuutesi on meille erityisen tärkeää. Yksityiskohtaiset tiedot 
vaunujemme turvallisuusvarusteista löydät sivuilta 52 – 53.
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COMFORT & STABILITY

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

ªª Testattua laatua 

Terveellinen sisäilma nukkuessa
Ilmastoitu patja
Korkealaatuisen 7-vyöhykkeisen EvoPoreHRC-patjan 
ansiosta nukut hyvin myös lomallasi. Patjan eri  
kovuiset vyöhykkeet tukevat kehoa optimaalisesti.  
Patja on haluttaessa saatavana erityisellä WATER-
GEL-kerroksella, joka toimii kuin pieni näkymätön 

ilmastointilaite säilyttäen ilman terveellisenä ja saa-
tellen miellyttävän viileästi unille. Nämä luksuspatjat 
ovat saatavana kaikkiin tämän esitteen mallistoihin.

ªª Hengittävä ja viilentävä 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC Watergel -patja (lisävaruste). ªª Miellyttävä myös vatsallaan nukkujille: Erillisvuoteiden välissä pehmuste hartioiden tasolla. 
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Matkailuvaunujen unelmakeittiö löytyy Exclusiv- 
vaunuista. Neljällä korkeatehoisella kaasuliekillä 
valmistat ruoan isommallekin seurueelle. Pulloille  
ja mausteille löytyy paikka apteekkarinkaapista.  
 
 

Työtasoa voi suurentaa tarpeen mukaan jatkopalalla 
ja valaistuista vetolaatikoista löytyy kaikki yhdellä 
silmäyksellä. Isoissa jääkaappipakastimissa on paljon 
tilaa: 142 l/15 l (yksiakseliset) ja 175 l/31 l (kaksiak-
seliset).

ªª Tilaa säästävä, tukeva, ulosvedettävä työtason jatke.

ªª Tilava: apteekkarinkaappi, vetolaatikot ja korkea jääkaappipakastin.

Ensiluokkainen luksuskeittiö

ªª 4-liekkinen kaasuliesi, liesituuletin poistaa turhat ruuankäryt.
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Turvallisuus ennen kaikkea!
Turvallisuus on meillä perinne. Jo yli 20 vuoden 
ajan järjestämme säännöllisin väliajoin tehtaal-
lamme Saksassa turvallisen ajon kursseja kaikille 
matkailuvaunuilusta kiinnostuneille – sillä kaikista 
nykyaikaisista turvallisuusvarusteista huolimatta 
ihminen on edelleen tärkein yksittäinen vaikuttaja 
tieturvallisuudessa. Ja kurssien osanottajat ovat 
näyttäneet meille, että vanhakin koira oppii aina 
jotain uutta!

Jo vuosia Dethleffs-vaunuihin on kuulunut vakio-
varusteena kattavat turvallisuusvarusteet – koska 
asiakkaidemme turvallisuus on meille tärkeää. 
Korkealaatuinen merkkialusta, itsestään säätyvät 
jarrut, merkkirenkaat ja paljon muuta kuuluu tässä 
esitteessä esiteltyjen vaunujen vakiovarustuk-
seen.

Hyvä tietää: koska käytämme ainoastaan korkea-
laatuisia komponentteja, matkailuvaunujemme 
kanssa voi ajaa 100 km/h nopeutta – mikäli pai-
kalliset tiemääräykset ja vetoauto sen sallivat.

ªª Automaattisesti säätyvät jarrut optimoivat jarrutuksen

ªª Dethleffs-turvallisuusvarusteet huolehtivat turvallisuudestasi lomalla

ªª Iskunvaimentimet pitävät vaunun tien 
pinnassa kiinni

ªª Heilahteluliikkeitä vaimentava varmuus-
kytkin

ªª  Merkkialusta alan johtavalta saksalai-
selta alustojen valmistajalta 

ªª Korkealaatuiset länsieurooppalaiset 
merkkirenkaat 

ªª Kestävä lasikuitukatto

Jopa 5 metriä lyhyempi jarrutusmatka
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Dethleffsin turvallisuuspaketti
Kaikille, jotka liikkuvat paljon matkailuvaununsa 
kanssa, suosittelemme lisävarusteena saatavaa 
Dethleffs-turvallisuuspakettia. Siitä löytyy muu-
tamia mielenkiintoisia vaunusi vakiovarustusta 
täydentäviä varusteita:

Heilahduksen vaimennin
Heilahduksen vaimennin toimii rekka-autojen 
ESP:n tapaan vaimentaen pehmeästi vaunun si-
vuttaisliikkeitä sekunnin murto-osassa ennen kuin 
vaaratilanne ehtii syntyä. 

Paineensäädin ja letkurikkoventtiili
Lisävarusteena saatavasta DuoControl-säätimestä 
löytyy niin turvallisuus- kuin mukavuusnäkö-
kohtia: Säätimestä löytyvän letkurikkoventtiilin 
törmäysanturi sulkee kaasunsyötön automaatti-
sesti esimerkiksi kolaritilanteessa. Tämä toiminto 
on pakollinen, jos vaunun kaasulaitteita halutaan 
käyttää ajon aikana.

Lisäksi pullonvaihtajalla varustettu paineensäädin 
siirtyy automaattisesti käyttämään toista pulloa 
kun ensimmäinen on tyhjentynyt. Silloin sinun ei 
tarvitse lähetä ulos pulloa vaihtamaan, mistä on 
iloa varsinkin jos kaasu loppuu yöllä tai sateella. 
Mutta DuoControl-säätimestä löytyy vielä lisää: 
Integroitu EisEx-lämmitys ehkäiseen jään muo-
dostumista säätimeen ja siten pitää huolen siitä, 
että vaunusi kaasulaitteet toimivat myös kylmällä 
ilmalla. 

Palovaroitin
Palovaroitin varoittaa kuuluvalla hälytysäänellä  
sisätiloihin syntyneestä savusta ja pelastaa henkiä.

ªª  ATC-vakautusjärjestelmä korjaa vaunun sivuttaisliikkeitä ja lisää turvallisuutta

ªª Letkurikkoventtiili katkaisee kaasun 
syötön onnettomuustilanteessa

ªª Palovaroitin hälyyttää havaitessaan 
savua sisätiloissa
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Nauti lomasta vuoden ympäri 
Me Dethleffsillä väitämme tietävämme, mitä talvio-
losuhteet tarkoittavat – onhan yrityksemme toiminut 
alusta alkaen Allgäun seudulla, jonne monet tulevat 
viettämään talvilomaa lumen keskelle. Suomeen 
tuotavat Dethleffs-matkailuvaunut on varusteltu 
erityisesti suomalaiset talviolosuhteet huomioon 

ottaen. Jokainen Camper, Nomad ja Exclusiv-mallis-
ton vaunu on peruskonseptiltaan talvikelpoinen, eikä 
erityisiä talvipaketteja tarvita. 

Uutena lisävarusteena tarjoamme sisätiloihin sijoite-
tun harmaavesisäiliön. 

Kattavat talvivarusteet
Talven varalle Camper, Nomad ja Exclusiv-mallistomme on varusteltu katta-
villa talvivarusteilla. 250 cm leveissä malleissa on vakiovarusteena hiljainen 
ja tasaisen lämmön takaava Alde-nestekeskuslämmitys sekä nestekiertoi-
nen lattialämmitys, jota voidaan käyttää myös yksinään. Pienemmät 230 
cm leveät mallit on varustettu nopeasti lämpenevällä Trumatic-ilmakeskus-
lämmityksellä ja sähköisellä lattialämmityksellä. Myös näihin malleihin on 
mahdollista valita lisävarusteena nestekeskuslämmitys. 

Mitä parempi vaunusi eristys on, sitä vähemmän joudut käyttämään energi-
aa sisätilojen lämmittämiseen talvella tai jäähdyttämiseen kesällä. Camper, 
Nomad ja Exclusiv-malleissa eristemateriaalina on käytetty korkean eristys-
arvon omaavaa XPS-foam-eristettä.

Talvimukavuutta lisäävät myös vakiovarusteisiin kuuluvat mukavan-
pehmeät kantatut lattiamatot sekä yksiosainen ulko-ovi.

ªª Turvalliset ja hyvin eristetyt: upotetut ikkunat (lisävaruste)
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Talviominaisuuksia

ªª  XPS-foam-eriste 34 mm vahvuisissa seinissä 
ja 42 mm vahvuisessa lattiassa takaa riittävän 
lämmöneristyksen myös keskellä talvea

ªª  Vesijohdot sijoitetaan lämmitysputkien viereen, mikä 
estää niiden jäätymisen (kuva Alde-lämmityksestä)

ªª  Niin nestekiertoinen kuin sähköinenkin lattialämmitys pitää 
lattian miellyttävän lämpöisenä ja takaa sisätilojen tasaisen 
lämmön 

ªª  AirPlus-ilmankiertojärjestelmä estää  
kondenssiveden muodostumista
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Aina voi parantaa!
Dethleffs-nimi on tunnettu jo yli 85 vuoden ajan  
innovatiivisistä ratkaisuistaan, erinomaisesta hinta/
laatu-suhteestaan sekä ensiluokkaisesta laadustaan. 
Näitä arvojamme asiakkaammekin arvostavat. 

Laadunvalvonta on koko tuotannon läpi jatkuva 
prosessi, joka alkaa ajoneuvon suunnittelusta. Jo 
varhaisessa vaiheessa päätettävien materiaalien 
ja varusteiden sekä niiden toimittajien valinnalla 
vaikutetaan Dethleffsin tuotteiden korkeaan laatuun. 
Laatutavoitteemme on yksinkertaisesti tulla aina 
vain paremmiksi.

Laatu tarkoittaa meille ennen kaikkea jatkuvaa pa-
rannusmahdollisuuksien ja täydellisten ratkaisujen 
etsimistä. Siksi investoimmekin joka vuosi suuria  
summia tuotantokoneiden päivittämiseen, uusiin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tuotantolaitteisiin, valmistusprosessien optimoimi-
seen ja työntekijöittemme jatkokouluttamiseen. 
Dethleffs onkin yksi alueensa suurimmista yrityksis-
tä, joka itse kouluttaa henkilökuntansa. 

Tällä tavoin pääsemme päivä päivältä yhä parempiin 
tuloksiin. 

Peter Leichtenmüller 
Tuotantovastaava
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ªª  Läpi tuotannon jatkuvan laaduntarkkailun ja pistokokeiden avulla varmistamme 
tuotteidemme korkean laadun. 

ªª  Käytännönläheinen suunnittelu: Asiakkailta saadun palautteen perusteella 
suunnittelijamme saavat arvokasta tietoa vaunumallistomme ja uusien vaunu-
mallien kehittämiseksi.

Laatua A:sta Ö:hön
Dethleffs-matkailuvaunun ostaja saa loppuun asti 
suunnitellun ja korkealaatuisen ajoneuvon, joka on 
valmistettu kokeneen ja ammattitaitoisen henkilö-
kuntamme toimesta yhdessä Euroopan uudenaikai-
simmista tehtaista Saksassa. 

Jo yli 85 vuoden ajan Dethleffs on tunnettu juuri 
laadustaan. Pitkäaikainen kokemus matkailuajoneu-
vojen valmistuksesta, nykyaikaiset valmistusmene-
telmät ja asiakaslähtöinen ajoneuvojen suunnittelu 
ovat ainutlaatuinen yhdistelmä toimialallamme. 

ªª  Meillä ei ole mitään salattavaa. Tule tutustumaan matkailuvaunu- ja -autotuotantoomme tehtaallemme Etelä-Saksaan!
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INGO WAGNER
CHEFREDAKTEUR
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SONDERPREIS
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DOMINIC VIERNEISEL
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dominic vierneisel
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GESAMTSIEGER

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Dethleffs Ć Go 
Einsteigerklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Dethleffs C‘Go 
Einsteiger- und Kompaktklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
3. PLATZ
Dethleffs Exclusiv 
Obere Mittelklasse

Tavoitteena tyytyväiset asiakkaat
Laatu tarkoittaa meille täydellistä palvelua myös 
kaupanteon jälkeen
Koko Euroopan kattava noin 330 Dethleffs-kauppiaan 
verkosto ja kauppiaamme Suomessa ovat tarvittaes-
sa käytettävänäsi ja pystyvät auttamaan hätätilan-
teessa nopeasti.

Näiden ajanmukaisesti varustettujen liikkeiden kou-
lutettu henkilökunta huoltaa ajoneuvosi kokemuk-
sella ja parhaimmalla asiantuntemuksella. Dethleffs 
kouluttaa myös huoltohenkilökuntaa säännöllisesti. 

Nopean huoltopalvelun turvaamiseksi Dethleffsin 
tehtaan varastosta löytyy noin 16.000 varaosaa. 
Varaosatilauksista 93 % lähtee varastosta Saksasta 
kolmen päivän sisällä.

Asiakkaamme arvostavat tarjoamaamme 
laadukasta palvelua myös kaupanteon jälkeen. 
Turhaan ei Dethleffsille ole myönnetty sään-
nöllisesti huippuarvosanoja asiakaskyselyissä, 
varsinkin kun kyse on asiakastyytyväisyydestä 
ja huoltopalveluista.
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ªª  Ystävällinen ja kokenut Dethleffs-huoltohenkilökuntamme palvelee vuosittaisten huoltojen ja tiiviysturvatarkastusten osalta 
Suomessa 15 paikkakunnalla ja Euroopanlaajuisesti yli 330 toimipisteessä. 

Älä huolehdi turhasta! Lakisääteisen takuun lisäksi 
Dethleffs-vaunuissa on 6 vuoden tiiviysturva, mikä 
myös nostaa ajoneuvosi jälleenmyyntiarvoa. (Tiiviys-
turvan voimassaolo edellyttää vuosittaisia maksullisia 
tiiviystarkastuksia).

6 vuoden tiiviysturva

ªª  6 vuoden tiiviysturva: 6-vuotinen Dethleffsin tiiviysturva ylläpitää ajoneuvon 
jälleenmyyntiarvoa.
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Dethleffs Family -säätiö
”Endlich Ferien” eli ”Vihdoinkin loma”! Tämä tunnus-
lauseenaan Dethleffs Family -säätiö on jo vuodesta 
2004 – monien muiden projektien ohella – pitänyt 
keskeisimpänä tehtävänään mahdollistaa loma 
leirintäalueella myös vaikeissa elämäntilanteissa 
eläville ihmisille. Niinpä säätiön avustuksella on eri 
leirintäalueille sijoitettu pysyvästi jo yhteensä viisi 
matkailuvaunua tätä tarkoitusta varten. Positiivinen 
palaute, jota olemme näille vaunulomille päässeiltä 
perheiltä saaneet, samoin kuin toiminnastamme 
saamamme tunnustuspalkinnot ovat omiaan kannus-
tamaan säätiötä ja kaikkia sen toimintaan osallistu-
via jatkamaan tätä työtä, sekä laajentamaan toimin-
taa entisestään.

”Keittiö pyörillä” on projekti, jossa päiväkotilapset ja 
koululaiset oppivat yhdessä valmistamaan terveel-
lisiä aterioita paikallisista, tuoreista raaka-aineista. 
Keittiövaunu rakennettiin kokonaan Dethleffsin 
koulutusverstaassa, ja siellä on valmistettu myös 
suositut matkailuvaunu-säästölippaamme, joihin 
keräämme lahjoituksia jälleenmyyjiemme luona. 
Lahjoitetut summat käytetään lyhentämättömänä 
säätiön tukemiin projekteihin.

Joulupukkitempaus
Joka vuosi joulupukki vaihtaa hetkeksi rekensä ko-
meaan Dethleffs-matkailuautoon ja suuntaa matkan-
sa kohti lastensairaaloita ja hoitolaitoksia ilahdut-
taakseen lapsia, jotka joutuvat viettämään joulunsa 
poissa kotoa. Auton takatalli on täynnä säkkejä, 
joissa on lapsille joululahjoja.

Dethleffs Family -säätiön toiminnassa yritysfiloso-
fiamme näkyy käytännössä – Dethleffs on todellinen 
perheesi ystävä, vuoden jokaisena päivänä. 

Lisätietoja osoitteessa 
www.dethleffs-hilft-kindern.de

Sylke Roth ja Simone Ludwig 
Yritysjohdon assistentit
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Vaunumatkailun 
pioneeri 

1931: Härkäpiiska- ja sauvaval-
mistaja Arist Dethleffs kehitti 
asuntovaunun ja loi perustan 
menestystarinalle

Dethleffsin tarina on tarina miehestä ja hänen ideas-
taan.

Arist Dethleffsistä, joka kolmekymmentäluvun alussa 
rakensi ensimmäisenä Saksassa matkailuvaunun viet-
tääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa. Mihin 
ikinä Dethleffsin perhe sen kanssa matkustikaan, oli 
se aina ihmisten ympäröimänä.

Seuraavina vuosikymmeninä Dethleffs-nimestä tuli 
lukuisien innovaatioiden ja uudenlaisten ideoiden 
ansiosta tietotaidon ja osaamisen malliesimerkki 
matkailuvaunu- ja -autoalalla. Monia aikaansa edellä 
olleita malleja ja mallistoja, jotka tunnisti jo kaukaa. 

Tämä yli 85-vuotinen kokemus, korkea laatutaso ja 
tietysti jatkuva kokemusten vaihto Dethleffsin, alan 
harrastajien ja yhteistyökumppaneiden kesken on 
tehnyt merkin tunnetuksi ”perheesi ystävänä”. Ja 
ehkä juuri tämä vilkas ajatusten ja ideoiden vaihto on 
pitänyt suureksi kasvaneen yrityksen yhtä joustavana 
ja innovatiivisena kuin se oli aloittaessaan vuonna 
1931. 

Lisää Dethleffsin tapahtumarikkaasta yli 85-vuotisesta 
historiasta monien mielenkiintoisten kuvien kera voit 
lukea Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.
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2008: Yhdessä matkailuvau-
nuilua harrastavien perheiden 
kanssa suunnitellaan tyylikäs 
perhevaunumallisto täynnä 
käytännöllisiä ideoita

2017: Raikas ja monerni 
c’go-vaunu palkitaan 
vuoden matkailuvau-
nuna

2000: Aero Tourist -vau-
nu esittelee uudenlaista 
vaunumuotoilua

1952: Dethleffs aloittaa Tourist 
ja Camper-vaunujen sarjatuo-
tannon

1982: Uusi moderni Nomad 
integroidulla kaasupulloko-
telolla
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Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuvaunujamme kohtaan. Lisää matkailuvau-
numallistoja löydät Kompakt-luokan kuvastostamme. Sen sekä muita esitteitämme 
voit tilata suoraan Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain vaihtoeh-
totekstiilejä, somisteita ja lisävarusteita. Tiedot vakiovarusteista, tekniikasta ja 
lisävarusteiden hinnoista saat erillisestä Hinnasto / Teknilliset Tiedot -esitteestä. 
Painoteknillisistä syistä värit saattavat olla vääristyneitä.

Heräsikö mielenkiintosi?
Suuntaa siinä tapauksessa matkasi kauniille Allgäun seudulle ja Isnyn kaupunkiin, jossa Arist Dethleffs 
vuonna 1931 kehitti kuuluisan asuntovaununsa ja jossa nykyään sijaitsee Euroopan suurin matkailuauto-
jen tuotantolaitos. Koe itse tehdaskierroksellamme mitä tarkoittaa ”Made by Dethleffs”. Kokemus, joka 
kannattaa!

Ilmoittautua voit sähköpostitse info@dethleffs.fi tai suoraan tehtaallemme puh. +49 7562 987-881

Tervetuloa! 
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Dethleffs Suomi 
Nukkeruusunkuja 3 C 52 | FIN-00990 Helsinki 
info@dethleffs.fi | www.dethleffs.fi
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