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Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset
Dethleffs-matkailuautoihin kuuluu vakiovarusteena runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja varu-
steita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. 

Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.dethleffs.fi

Viileää! Tavallista suurempi 141 l  
jääkaappi, sekä pakastelokero

Ergonominen: mukavat pilotti-istuimet, 
joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, 
niskatyyny ja hyvä sivutuki

Talvispesialisti! Korkealuokkainen  
kaksoispohjarakenne takaa erinomaiset 
talviominaisuudet

Turvallisempaa ajoa: ajonvakautusjär-
jestelmä, johon sisältyy luistonesto, 
mäkilähtöavustin, hätäjarruavustin sekä 
kaatumisen esto  

Viileää! Tavallista suurempi 190 l  
jääkaappi, sekä pakastelokero

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

Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty 
kaksoispohja, josta löytyy säilytystilaa 
ja jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä 
suojassa

Turvallista matkaa: Erinomaiset  
ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan  
ja leveän raidevälin ansiosta

Perheille: vähintään 4 vuodepaikkaa 
ilman, että istuinryhmä joudutaan  
muuntamaan vuoteeksi

Elegantin kaareva keittiön kaapisto,  
korkeatehoinen liesi ja isot keskusluki- 
tuksella varustetut vetolaatikot

Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää  
yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee 
kondenssiveden muodostumista

Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto 
suojaa mm. raekuuroilta

Nuku hyvin: Kiinteät vuoteet, joissa  
on korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset  
EvoPoreHRC-patjat ja ergonomiset  
puusälepohjat

Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea, 
osittain sähköpolkupyörälle soveltuva, 
takatalli alaslasketun takapään ansiosta

Pitkää ikää

Mukavassa L-istuinryhmässä on tilaa 
rentoutua ja nostaa vaikka jalat ylös

Lisää suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku,  
jolla suurempi teho, pidempi käyttöikä 
ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä 
akuissa

Pitkäikäinen: korirakenne on toteutettu 
ilman puuta, alapohja, katto ja takaseinä 
lasikuitua 

Tilaa liikkua: peseytymistila ja erillinen 
suihkukaappi voidaan yhdistää koko auton 
levyiseksi pesu- ja pukeutumistilaksi

Lisää suorituskykyä: 150 Ah AGM- 
akku, jolla suurempi teho, pidempi 
käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin 
perinteisissä akuissa

Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-
askelman

Perheiden parhaaksi Mukavammin matkalla Parempi varustelu Turvallisuus ennen kaikkea
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Tervetuloa Dethleffs-perheeseen 
Dethleffs Lifetime-Plus 
Talviominaisuudet 
Nuku kuin kotona

XL integroidut 
XXL alkovit

Palvelut | takuu  
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Tämän esitteen kuvissa on osittain lisävarusteita tai somisteita, 
jotka eivät sisälly toimitukseen.

Lisää Dethleffs-matkailuautoja löydät pääkuvastostamme.  
Kuvaston ja muita esitteitä saat paikalliselta Dethleffs-kauppi-
aaltasi tai tilaamalla Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi. 
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Tervetuloa Premium-luokkaan
Premium-luokan matkailuautomme XL I ja XXL 
A ovat aivan omaa luokkaansa niin tilavuuden, 
luotettavuuden, laadun kuin talviominaisuuksiensa 
puolesta. Niille on olemassa omat, erityiset tuotan-
tolinjansa, ja jokaisessa autossa näkyy kokeneiden 
työntekijöidemme kätten jälki. Ensiluokkainen laatu 
ja viimeistely, joissa näkyy yli 85 vuoden koke-
muksemme matkailuajoneuvojen valmistuksesta, 
tekevät lähtemättömän vaikutuksen. Vähintään yhtä 
suuren vaikutuksen tekevät myös täysin uusitut 
sisätilat.

Kaikki mallit on toteutettu kestävällä Dethleffs  
Lifetime-Plus-korirakenteella, joka tarjoaa ainutlaa-
tuisen suojan kosteutta vastaan ja siten takaa mat-
kailuauton arvon säilymisen. Nykyaikainen kaksois-

pohjatekniikka antaa näille ajoneuvoille erinomaiset 
talviominaisuudet. Lämmitetyssä välipohjassa ovat 
tekniikka ja vesiasennukset suojassa pakkaselta – 
sen lisäksi sieltä löytyy paljon lämmintä säilytystilaa.

Ruhtinaalliset tilat ovat yksi Premium-luokan tunnus-
merkkejä. Nämä yhdessä luksustason varustuksen 
kanssa täyttävät vaativimmatkin toiveet. Toivotan 
Sinulle nautinnollisia elämyksiä Premium-luokan 
matkailuautojemme parissa.

Sinun  
Alexander Leopold 
Toimitusjohtaja
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Lifetime-Plus-korirakenne
ªª Alumiinipelti ªª XPS-foam-eriste

ªª XPS-foam-eriste

ªª  Hengittävä  
vaneriverhoilu

ªª Polyuretaanirunko  
ja tappiliitos

ªª Lasikuitu

Sivuseinä / 
alapohja

Kaikissa Dethleffs-matkailuau-
toissa on 6-vuotinen tiiveysturva 
(edellyttää vuosittaisia maksul-
lisia tiiveystarkastuksia). 

Premium-luokan malleissamme jo vuosien ajan 
käyttämäämme ja asiakkaidemme arvostamaa 
puuvapaata korirakennetta on kehitetty edelleen. 
Lifetime-Plus-nimeä kantava uudenaikainen korira-
kennetekniikka lisää merkittävästi matkailuauton 
käyttöikää ja takaa terveellisen sisäilman:

ªª Seinien, katon ja lattian rakenne on toteutettu 
täysin ilman puuta. Polyuretaanirungon tukema 
rakenne on vakaa eikä siinä ole kylmäsiltoja. 

ªª Kestävä lasikuitu katossa ja alapohjassa suojaa 
koria rakeilta, kivenhakkaamilta, suolalta jne. 

ªª Korkealaatuinen ja erityisen paksu XPS-foam 
kestää hyvin kosteutta ja toimii erinomaisena 
eristeenä. 

ªª 3 mm paksuinen vanerilevy sisäseinissä ja -katossa 
toimii kosteuden tasaajana ja äänieristyksenä.
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Talvimatkailua luksusluokassa

Auringossa kimaltava lumipeite ja upeat talvimai-
semat… tämä kaikki tuntuu lämpimästä matkai-
luautosta käsin vieläkin ihmeellisemmältä! Nauti 
talviunelmasta lukuisien teknisten ratkaisujemme ja 
yli 85-vuotisen matkailuajoneuvojen valmistuskoke-
muksemme tuloksena.

Korkealuokkaisesti eristetyt seinät, hengittävät 
materiaalit ja hyvä ilmankierto takaavat terveellisen 
sisäilman. Lisäksi talvimatkailun mukavuudesta  
huolehtivat muut innovatiiviset ominaisuudet:

Nestekeskuslämmitys
ªª Alde-nestekeskuslämmityksen avulla nautit  
talvimatkailusta ilman kompromisseja. Ja koska 
se toimii täysin ilman puhallusta, soveltuu se 
erinomaisesti myös allergikoille. Lisäksi makuutilan 
lämmitystä voidaan säätää erikseen ja halut-
taessa lämmitystä on mahdollista käyttää myös 
älypuhelinsovelluksella.  

ªª Lämmitykseen integroidun lämmönvaihtimen 
ansiosta voidaan moottori lämmittää ennen 
starttia, mikä vähentää moottorin kuormitusta ja 
polttoaineen kulutusta. Lisäksi ajettaessa voidaan 
moottorin lämpöä käyttää asunto-osan lämmitys-
laitteen tukena. 

ªª Kojetaulun takaa kiertävä asunto-osan lämmi-
tysjärjestelmän lämmitysputki sulattaa nopeasti 
jäätyneen tuulilasin. 

Kaksoispohja
ªª Lämmitetty kaksoispohja suojaa vesijärjestelmää 
kylmältä ja takaa miellyttävän lattialämmön.  

ªª Dethleffs-premiumautojen korkeaan kaksois-
pohjaan voidaan lastata tavaroita osittain auton 
molemmin puolin, ja sinne on pääsy sekä sisältä 
että ulkoa. 

Lisätietoja ja kuvia löydät osoitteesta www.dethleffs.fi

ªª Terveellinen sisäilma: lämmitysilma kiertää kalusteiden takaa ja ehkäisee 
kondenssiveden muodostumista.
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Talvimatkailua luksusluokassa

ªª Ei näy mutta tuntuu: oikeaoppisesti asennettu Alde-nestekeskuslämmitys. Kaksoispohjassa ajoneuvon tekniikka on suojassa pakkaselta, kuten myös matkatavarasi – pääsy myös sisältä.
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Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Nuku kuin kotonasi
Kaikki Dethleffsin Premium-luokan autot on varus-
tettu 7-vyöhykkeisillä EvoPore-patjoilla. Tämän  
Sveitsissä kehitetyn innovatiivisen hightech-materi-
aalin ominaisuuksia ovat:

Yhdessä ergonomisen puusälepohjan kanssa patjam-
me takaavat täydellisen nukkumismukavuuden koko 
yöksi – vuoden ympäri!

Osoitteesta www.dethleffs.fi löydät lisää tietoa  
EvoPore-patjojen ainutlaatuisista ominaisuuksista.

ªª Optimaalinen tuki: 
tukee nukkujan vartaloa ihanteellisella tavalla 

ªª  Hengittävä materiaali: 
ihanteelliset nukkumisolosuhteet hyvin  
hengittävän materiaalin ansiosta 

ªª  Kestävä:  
materiaali säilyttää ominaisuutensa huolimatta 
lämpötilan ja kosteuden vaihtelusta 

ªª  Pitkäikäinen: 
optimaalista mukavuutta vielä vuosien jälkeenkin 

ªª  Erittäin kevyt:  
helpottaa vuoteiden sijaamista

ªª Ergonominen puusälepohja
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Nuku kuin kotonasi
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Globetrotter XL I

Luksusta on myös olla vapaa liikkumaan
XL I avaa ovet ajoneuvomatkailun luksus-
luokkaan. Kaksi eri varustelutasoa täyttävät 
vaativammankin matkailijan toiveet. XL I:ssä 
yhdistyvät luksusluokan laatu ja kestävyys 
sekä modernilta matkailuautolta vaadittava 
keveys. 

Kosteutta kestävän korirakenteen erinomai-
suutta täydentävät kevytrakennetekniikkaa 
hyödyntäen suunnitellut modernit asunto- 
osan kalusteet. GourmetPlus-keittiö, ylelli-
sesti varusteltu iso pesu- ja pukeutumistila 
sekä mukava istuinryhmä panoraama-ikku-
nan äärellä tuovat laatua lomailuun.

XL I – kohokohtia 
ªª Fiat Ducato Common-Rail-turbodiesel, Multijet-suoraruiskutus ja Euro 6 -moottori 
ªª Leveäraiteinen AL-KO-matalalattia-alusta
ªª Ergonomiset SKA-pilotti-istuimet (ilmajousitetut istuimet lisävarusteena)
ªª Tilava istuinryhmä sivuttaisen panoraama-ikkunan äärellä
ªª Leveä asunto-osan ovi (700 mm) sähkötoimisella sulkijalla ja 2-piste lukituksella
ªª Alde-nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin 

Täynnä täydellisiä yksityiskohtia

lisävaruste
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Globetrotter XL I

Dynaamista mukavuutta
XL I -autoissa yhdistyvät luksusluokan tilat moderniin 
designiin ja dynaamiseen ulkonäköön. AL-KO-mata-
lalattia-alustan nautinnolliset ajo-ominaisuudet ovat 
yhtä sporttiset kuin auton ulkonäkökin. XL I -auton 
matkassa matkustat dynaamisen urheilullisesti ja 
samalla varman turvallisesti. Erityisesti mutkikkailla 
maanteillä sen vakaus ja linjakkuus tulevat hyvin 
esille. 

Lue seuraavilta sivuilta mitä kaikkea muuta XL I  
-autot tarjoavat. Tervetuloa matkailuautoilun  
luksusluokkaan. 

Tutustu XL I -malleihin ja niiden varusteisiin tarkem-
min seuraavilla sivuilla. 
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Globetrotter XL I 7850-2 EB

Tilaa unelmoida
Monille virkistävä ja rauhallinen yöuni on yksi 
tärkeimpiä onnistuneen loman edellytyksiä. Sinulle, 
joka haluat nukkua omassa rauhassa ja toisinaan 
majoittaa myös tilapäisvieraita, XL I -erillisvuoderat-
kaisu on täydellinen vaihtoehto liikkuvaan lomailuun. 
Isot erillisvuoteet on mahdollista yhdistää helposti 
tilavaksi, koko ajoneuvon levyiseksi parivuoteeksi.

Hyvien unien lisäksi uusi XL I tarjoaa paljon muutakin:  
Tasokas GourmetPlus-keittiö kelpaisi huippukokeil-
lekin, ja suuressa istuinryhmässä on reilusti tilaa 
nauttia vaikka seitsemän ruokalajin päivällisestä.

ªª Erillisvuoteista voidaan pedata koko auton levyinen parivuode.

ªª LED-valoilla varustetuista vaatekaapeista löytyy tarpeeksi tilaa.
XL I 7850-2 EB
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ªª XL I 7850-2 EB | Korkeakiiltoinen Almeria-saarni | Platinum:  Tältä näyttää premium-luokka: ylellisen avariin tiloihin mahtuu isompikin seurue iltaa viettämään. Ylellinen tilan tuntu jatkuu myös takapään makuuhuoneessa.
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Globetrotter XL I 7850-2 DBM

Ylellinen makuuhuone
Nuku kuin kuningas. Tilavassa Kingsize-parivuoteessa 
myös pidempi henkilö nukkuu mukavasti. Kolmelta 
sivulta avoimeen vuoteeseen on helppo nousta 
häiritsemättä toista nukkujaa. Vuoteen alta löytyy 
paljon säilytystilaa matkatavaroille.

Myös mukava istuinryhmä tarjoaa tilantunnetta,  
jota ei heti odota matkailuautolta. Iso yksityinen  
peseytymis- ja pukeutumistila sekä GourmetPlus-keittiö  
moderneilla ja kevytrakennetekniikkaa hyödyntä- 
villä kalusteilla viimeistelee XL I:n luksusmaisen 
asunto-osan.

XL I 7850-2 DBMªª Ison parivuoteen alta löytyy extrasuuri takatalli ja käytännöllinen laatikosto.

ªª Korkeisiin kaappeihin mahtuvat henkarivaatteet.
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ªª Ylellinen 200 x 150 cm kokoinen saarekevuode, jonne on helppo nousta kolmelta sivulta. 
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Globetrotter XL I

Valoisat näkymät
XL I-mallissa suurenmoista on myös näköala: Todella 
reilun kokoinen tuulilasi ja suuri sivuikkuna tarjoavat 
avarat näkymät joka suuntaan ja tekevät istuinryh-
mästä ihanan valoisan oleskelutilan. 

Illalla oleskelu- ja nukkumatiloihin tunnelmaa luo 
LED-valoilla toteutettu valaistus (epäsuora valaistus 
lisähintaan), jonka teho on sovitettu kuhunkin tilaan 
sopivaksi.

ªª Aurinkosuojat sivuilla (lisävaruste). Lisävarusteena saatavana etuikkunan sähkötoi-
minen pimentävä ja eristävä kaihdinverho (vakiona käsikäyttöinen verho).

ªª Almeria-saarni White | Bozen:  Tunnelmallisiin iltoihin sopii epäsuora valaistus 
(lisähinta).
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ªª Almeria-saarni White | Meran:  Nauti avarista näkymistä sivuseinän valtavan panoraamaikkunan ansiosta. Nostovuoteen tilalle on mahdollista asentaa yläkaapistot (lisävaruste).  
Runsaan säilytystilan lisäksi tämä vaihtoehto sisältää kaksi isoa kattoikkunaa ja niitä ympäröivän tyylikkään valonauhan.

23



Globetrotter XL I

Makuuhuone
Nukuitpa sitten mieluummin erillisvuoteessa tai pari-
vuoteessa, XL I -mallistosta löydät sopivan pohjarat-
kaisun – täysin toiveidesi mukaisesti.

Vakiovarusteisiin kuuluu tilava sähkökäyttöinen 
nostovuode, josta löytyy tarvittaessa kaksi mukavaa 
vuodepaikkaa – silloin kun niitä tarvitaan. Muina 
aikoina vuode katoaa lähes huomaamattomiin  
ohjaamon kattoon.

Lisätietoa korkealuokkaisista 7-vyöhykkeisistä patjoista sivulla 10. 

ªª Sähkökäyttöinen 200 x 150 cm kokoinen nostovuode, jossa korkealaatuinen 
7-vyöhykkeinen patja.

ªª XL I 7850-2 DBM:  Paljon säilytystilaa suuren parivuoteen alla, laatikostoon 
pääsee helposti käsiksi myös pesutiloista.

Kohokohtia: 
ªª Kaksi erilaista pohjaratkaisua makuuhuoneiden osalta
ªª Vakiovarusteena sähköisesti alas laskettava iso 200 x 150 cm nostovuode
ªª Kevyet ja hengittävät 7-vyöhykkeiset patjat
ªª Ergonomisesti muotoutuvat puiset sälepohjat
ªª Nerokkaat ja tilavat vaatesäilytysratkaisut
ªª LED-yövalaistus lattiassa
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ªª XL I 7850-2 EB | Korkeakiiltoinen Almeria-saarni: Kaksi metriä pitkiin erillisvuoteisiin on helppo nousta, vuoteet voidaan yhdistää myös suureksi koko auto levyiseksi parivuoteeksi.
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Globetrotter XL I

Keittiö
XL I -mallien upea GourmetPlus-keittiö antaa mah-
dollisuudet kulinaarisille nautinnoille – lomalla nau-
titaan! Paikalliset herkut muuttuvat vaivattomasti 
maukkaiksi aterioiksi. Ja ylijäävät herkut voit helposti  
nauttia toisella kertaa tai viedä vaikka kotiin tuliaisiksi,  

sillä tästä keittiöstä löytyy tarpeeksi säilytystilaa – 
esimerkiksi pehmeästi sulkeutuvista vetolaatikoista. 
Erityisen näppärä on laatikoston keskuslukitus, joka 
lukitsee automaattisesti kaikki vetolaatikot moottorin 
käynnistyessä.

ªª Keittiön seinään sijoitettuihin kiskoihin voidaan ripustaa erilaisia apuvälineitä, kuten 
koukkuja ja pieniä hyllyjä.

ªª Korkea 190 litran jääkaappi-pakastin ja kaasu-uuni/grilli (lisävaruste).

Kohokohtia: 
ªª Laadukas vesihana ja liesituuletin 
ªª 141 l jääkaappipakastin, jossa automaattinen energianvalintatoiminto 
(190 l jääkaappipakastin kaasu-uunilla ja grillillä saatavana lisävarusteena)
ªª 3-liekkinen liesi, korkeatehoiset polttimot
ªª Iso, työtasoon upotettu teräksinen pesuallas 
ªª Tilavat hidastimella sulkeutuvat vetolaatikot ja apteekkarinkaappi,  
joissa sähköinen keskuslukitus
ªª  Ilman liitoskohtia toteutettu, helposti puhtaana pidettävä työtaso  
yhdistyy saumattomasti keittiön takaseinään 
ªª Erillinen taso kahvinkeittimelle tms.
ªª Yläkaapeissa korkeussäädettävät hyllyt
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ªª Täällä nautitaan ruuan laitosta. GoumetPlus-keittiöstä löytyy tilaa: paljon työtilaa, tilaa liikkua ja vielä enemmän säilytystilaa.
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Globetrotter XL I

Pesuhuone
Täydellisesti varustettu pesuhuone on aina ollut 
merkki luksuksesta. XL I nostaa tämän vaatimuksen 
uudelle tasolle: uusi muunneltava pesutila, joka tar-
joaa tilaa, joustavuutta ja yksityisyyttä samalla 

kertaa. Sen salaisuus on eri kohtiin lukittuvissa 
ovissa, joiden avulla pesutilasta ja suihkukaapista 
voidaan muodostaa koko auton levyinen pesu- ja 
pukeutumistila.

ªª Tilavassa suihkukaapissa pleksiovet, sadesuihku ja lisävarusteena saatava 
epäsuora valaistus.

ªª Pesuallas ja tilava allastaso.

Kohokohtia: 
ªª Pesuhuone ja suihku voidaan yhdistää isoksi pesutilaksi
ªª Kätevä peilikaappi
ªª Makuutilan liukuovessa suuri peili
ªª Tilavasta pesuallaskaapista löytyy säilytystila kaikelle tarpeelliselle
ªª Tarpeeksi laskutilaa
ªª Krominen pyyheteline, hammasmukiteline ja WC-paperiteline
ªª Tehokas painevesipumppu takaa suihkunautinnon kuin kotona
ªª Maseraattori-WC, jossa 110 l säiliö (lisävaruste)
ªª Saatavana kattoluukku, jossa tuuletin pesuhuoneen keskiosaan  
(lisävaruste)
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ªª Paljon tilaa ja kokovartalopeili koko auton levyisessä pesuhuoneessa, joka voidaan erottaa ovilla niin oleskelu- kuin makuutiloista. 
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Globetrotter XL I

1  Mukavaa ja ylellistä: upotettu coupé-askelma, hyl-
lyjä ja säilytystilaa sisäänkäynnin lähellä, valaistu 
kädensija sekä ulosvedettävä baarikaappi.

2  Kesähelteille: Lisävarusteena saatavan kattoil-
mastointilaitteen teho on 2400 W ja se viilentää 
tehokkaasti kuumallakin säällä. 

3  Lisävarusteena saatava äänentoistojärjestelmä, 
jossa on laadukkaat laajakaistakaiuttimet ja ak-
tiivisubwoofer, tuo korkealaatuisen äänentoiston 
asunto-osaan. 

4  Optimaalisesti sijoitellut pistorasiat (9 x 230 V,  
2 x USB ja 3 x 12 V). 

5  Eristävä, sähkökäyttöinen etuikkunan kaihdinverho 
(lisävaruste). Kojelaudan takaa kiertävä asunto-osan  
lämmitysjärjestelmän lämminvesiputki sulattaa 
jäätyneet ikkunat nopeasti.

6  Ergonomisesti muotoillut, monipuolisesti säädet-
tävät SKA-pilotti-istuimet, joissa on integroidut 
kolmipisteturvavyöt. Täysin uusi mukavuuden 
ulottuvuus ovat lisävarusteena saatavat ilmajousi-
tetut ohjaamon istuimet (ks. kuva). Mukavampaa 
ei matkustaminen enää voisi olla. 

7  Lisävarusteena saatavassa Dethleffs-multimedia-
keskuksessa-navigaattori, 7"-näytö, huippulaadukas  
DAB+ -radio, CD / DVD, USB- ja Bluetooth-liitäntä. 
Navigaattori ohjaa sinut matkailuautoille sovel-
tuville reiteille ja näytölle on mahdollista saada 
näkyviin myös käyttöpaneelin tiedot (koskee  
vain luksuskäyttöpaneelia).

Ilman kuvaa:
ªª Alde-nestekeskuslämmitys pitää asuintilat miel-
lyttävän tasalämpöisinä. Se soveltuu ilmakeskus-
lämmitystä paremmin myös allergikoille (katso s. 
8 / 9). 

ªª Dethleffs Individual: Lisähintaan saatavan Meran- 
nahkaverhoilun sävyn voi valita toiveidensa  
mukaan. Lisätietoja osoitteessa www.dethleffs.fi 

ªª Arvoesineet ovat turvassa murtosuojatussa talle-
lokerossa (lisävaruste). 

ªª Tehokas painevesipumppu ja laadukas vesihana 
keittiössä.

ªª Ylelliset yksityiskohdat ilahduttavat jo sisään astuessa (1)

+ Kohokohtia
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ªª Ilmajousitetut SKA-pilottipenkit (lisävaruste) (6)ªª Sähköinen etuikkunan kaihdinverho (lisävaruste), 
lämmityksen avulla tuulilasi sulaa hetkessä (5)

ªª Multimediakeskus navigaattorilla (lisävaruste) (7)

ªª Kännyille ja tableteille: kaksi USB-pistorasiaa (4) ªª Korkealaatuinen äänentoistojärjestelmä  
(lisävaruste) (3)

ªª Tehokas kattoilmastointilaite viilentää miellyttä-
västi (lisävaruste) (2)
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Globetrotter XL I

1  Eristetty takapää on kestävää lasikuitua. Se koostuu 
kahdesta erillisestä osasta, ja on siten helpompi ja 
edullisempi korjata. 

2  Kaksiosainen lasikuituinen etupuskuri, jossa 
LED-päiväajovalot. Lisävarusteena saatavana  
myös erityisen kirkkaat LED-ajovalot.

3  Turvallista matkaa! Erinomaiset ajo-ominaisuudet 
leveäraiteisen AL-KO matalalattia-alustan ja matalan 
painopisteen ansiosta.

4  Sähkökeskus, jossa toinen asunto-osan akku, 
tehokas laturi, laadukas invertteri ja automaattinen 
jännitepiikkien esto (lisävaruste).

5  Suureen takatalliin voidaan lastata jopa 250 kg 
matkatavaroita. Pohja on kestävällä kitkamateri-
aalilla pinnoitettua tukevaa lasikuitua. Tallissa on 
kiinnityskiskot matkatavaroiden, polkupyörien tai 
vaikka skoottereiden kiinnittämistä varten. Käte-
vää: 230 V pistorasia (+ 1 x 12 V) esim. sähköpol-
kupyörien lataamiseen. Takatalli on valaistu koko 
leveydeltä LED-valonauhalla. Molemmissa luukuis-
sa on yhden käden avausmekanismi.

6  Erikoisleveä asunto-osan ovi (70 cm) ikkunalla, 
sähkötoimisella sulkijalla ja hyttysverkolla.

7  Jopa 360 mm korkea lämmin kaksoispohja toimii 
tavaratilana, johon on pääsy niin auton sisä- kuin 
ulkopuoleltakin (lisätietoja s. 8 / 9).

Ilman kuvaa:
ªª Suuri lastausvara – sallittu kokonaismassa painon-
korotuksen ansiosta jopa 5,4 t (lisähintaan).  

ªª Valittavana 130 hv, 150 hv tai 180 hv moottori. 
Päästöt pysyvät Euro 6-päästönormien alapuolella 
ilman lisäaineita LPEGR-teknologian (Low Pressure 
Exhaust Gas Recirculation) ansiosta.

ªª Leveäraiteinen AL-KO-matalalattia-alusta telipyörillä (3)

ªª  Helppo korjata: 2-osainen takapää (1) ªª Kaksiosainen lasikuituinen etupuskuri,  
jossa LED-päiväajovalot (2)

ªª Tyylikkäästi integroitu sähkökäyttöinen markiisi (lisävaruste)

+ Kohokohtia
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ªª Suuri takatalli, jossa LED-valaistus (5)

ªª Kaksoispohja, luukut molemmin puolin autoa (7)

ªª Erityisen leveä asunto-osan ovi, jossa sähköinen sulkija (6)

ªª  Victron Energy MultiPlus -laturi /        inventteri  
(lisävaruste) (4)

ªª  Victron Energy Digital MultiControl -sähkökeskuksen 
käyttöpaneeli ulko-oven yläpuolella (lisävaruste) (4)
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Globetrotter XL I Premium

XL I Premium -versio
XL I -matkailuautot on saatavana myös Premium- 
varustelulla, mikä pitää sisällään yleisimmät lisäva-
rusteet niin sisä- kuin ulkopuolelle sekä koko joukon 
mukavuuttasi lisääviä luksusvarusteita.

Lisäksi näihin malleihin on saatavana näyttävä myös 
etu- ja takapään kattava ulkomaalaus.
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ªª Korkeakiiltoinen Almeria-saarni | Bozen:  Premium-tunnelmaa myös sisällä: kaunis valaistuskonsepti, jonka teho on sovitettu kuhunkin tilaan sopivaksi, sekä tunnelmallinen epäsuora valaistus.  
Lisää valoa tulvii oleskelutilan suuresta kattoikkunasta. Kesähelteillä tehokas kattoilmastointilaite pitää sisätilat mukavan viileinä.
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Globetrotter XL I Premium

Premium kohokohtia
Sisäpuolella
1  Isot, avattavat panoraamakattoikkunat  

(75 x 105 cm) oleskelu- ja nukkumatiloissa.

2  Ergonomisesti muotoilluissa, ilmajousitetuissa 
SKA-pilotti-istuimissa on integroidut kolmipistetur-
vavyöt ja monipuoliset säätömahdollisuudet, jotta 
istuisit mahdollisimman mukavasti.

3  Upeasti varusteltu ohjaamo: multimediakeskus 
navigaattorilla (ks. s. 31), kauko-ohjaus ohjauspyö- 
rässä, alumiinisomisteet kojelaudassa, ohjaamon 
matto, kuljettajan ovi, sähkötoiminen ohjaamon 
tuulilasin kaihdinverho sekä aurinkosuojat sivuilla. 

Ilman kuvaa:
ªª Valaistus on toteutettu tyylikkäästi epäsuoraa va-
laistusta käyttäen ja vaihdellen valon tehoa tilan 
mukaan (ks. s. 35)

Ulkopuolella
4  Fiat-alkuperäisavaimella toimiva ohjaamon ja 

asunto-osan sekä takatallin ovien keskuslukitus. 
Lisävarusteena saatavana varashälytin.

5  Ajovaloissa kirkkaat LED-lähivalot.

6  16" Dethleffs Design -alumiinivanteet, kiiltävä 
antrasiitti. 

Ilman kuvaa:
ªª Suuri kantavuus 5,4 t kokonaismassan ansiosta. 

ªª Automaattivaihtaja siirtää kaasunoton tyhjästä 
pullosta täyteen.  

ªª Peruutuskamera, joka voidaan yhdistää multime-
diakeskuksen näyttöön.

ªª  Kirkkaat LED-ajovalot lisäävät 
turvallisuutta (5)

ªª Keskuslukitus (4)ªª Panoraama-kattoikkuna (1)

ªª 16"-alumiinivanteet (6)

ªª Premium-malleissa myös etu- ja  
takapää on maalattu korinvärisiksi

ªª Premium Travertiini (metalliväri) 
(lisähinta)

ªª Premium hopea (metalliväri)  
(lisähinta)

ªª Premium valkoinen
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ªª Luksusta ohjaamossa (3)ªª Ergonomiset ilmajousitetut SKA-istuimet (2)

ªª Tehokas kattoilmastointilaite (lisävaruste)
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Globetrotter XL I

Dethleffsin tarjoamista lukuisista vaihtoehdoista voit 
itse koota omien toiveidesi mukaisen matkailuauton. 
XL I -mallien vakioversioissa on lämpimän Almeria- 
saarnen sävyiset kalusteet sekä yläkaapeissa helposti 
puhtaana pidettävät, kermanvalkoiset ovet. Saatavana  
vaihtoehtoisesti korkeakiiltoiset saarnensävyiset 
yläkaapit kromisilla somisteilla. Molempiin 

kalusteisiin voidaan valita kahdesta vaihtoehdosta 
sopiva istuinryhmän verhoilu. 

Valittavissa on lisähintaan myös laadukas aito 
nahkaverhoilu, joka on hengittävä, hyvin kulutusta 
kestävä ja ylellisen mukava.

ªª Almeria-saarni White

ªª Korkeakiiltoinen Almeria-saarni (lisähinta)

ªª Bozen (vakio) ªª  Platinum  
(vakio)

ªª  Meran-nahkaver- 
hoilu (lisähinta)

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Sisustusvaihtoehdot 

Design & varusteet – sinä valitset

Nahkaverhoilun 
voit suunnitella  
yksilöllisesti 
omia toiveitasi 

vastaavaksi. Katso lisätietoja 
osoitteesta www.dethleffs.fi
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ªª Travertiini metalliväri (lisähinta)ªª Hopea metalliväri (lisähinta)ªª Valkoinen (vakio)

XL integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 304 cm

Kokonaispituus 872 cm
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Globetrotter XXL A

lisävaruste

XXL-mallistossa korostuvat Dethleffsin Pre-
mium-luokan ainutlaatuiset ominaisuudet. 
Huomio kiinnittyy valloittavaan ulkonäköön, 
ajoneuvon kokoon ja poikkeaviin muotoihin.

Mutta myös sisäisiä arvoja löytyy: erinomai-
set talviominaisuudet kiitos kaksoispohja-
tekniikan, korkealaatuisen XPS-foam- 
eristeen sekä luksustason varustuksen.

XXL A – kohokohtia 
ªª Nykyaikainen 3,0 l Euro 6 -moottori (132 kW / 180 hv)
ªª Takavetoinen IVECO-alusta, paripyörät, erilaisia ajoavustinjärjestelmiä ja  
uudistettu ohjaamo ja lämmitetyt etuistuimet 
ªª Lämmitetty 360 mm korkea kaksoispohja, jossa vesijärjestelmä on turvassa jääty-
miseltä lämpimässä tilassa. Kaksoispohjan ansiosta asunto-osassa lämmin lattia 
(ks. sivut 8 –9 )
ªª Alde-nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin
ªª Kestävä ja pitkäikäinen Lifetime-Plus -korirakenne (sivu 6), jossa seinien ja katon 
paksuus 45 mmn
ªª Vapautta ja riippumattomuutta tuovat 150 Ah akku sekä 230 l raikasvesisäiliö

XXL-tason luksusta
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Globetrotter XXL A

Muotoon valettua luotettavuutta
Tarvitset matkailuauton, joka pärjää kaikissa olosuh-
teissa? Jossa käytännöllisyys ja toimivuus eivät ole 
jääneet pinnallisten designleikkien varjoon? Silloin 
XXL-alkovit ovat sinulle juuri sopiva vaihtoehto.

Ne ovat työjuhtia, joiden kestävyys hakee vertais-
taan. Tämä alkaa jo alustasta: Ivecon Daily-alusta 
paripyörillä voidaan korottaa 7,2 t kokonaismassaan –  
tämä yhdessä suurien tavaratilojen kanssa ja voit 
sanoa hyvästit lastausongelmille. 

Vahvan 3,0 l (Euro 6) Common Rail -dieselmoottorin, 
jossa 132 kW / 180 hv (lisävarusteena saatavana  
150 kW / 205 hv), avulla matka taittuu vaikka perä-
vaunua vetäen, joka sekin saa painaa jopa 3,5 t. 

Mutta myös muilta osin XXL on täyttä laatua, josta 
lisää seuraavilla sivuilla.
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Globetrotter XXL A 9000-2

Nauti luksuksesta
XXL-alkovimallit hakevat vertaistaan tilojen avaruu-
den ja nukkumismukavuuden suhteen. Kulku ohjaa-
moon voidaan sulkea liukuoven avulla, mikä antaa 
suojan niin kylmältä kuin ohikulkijoiden katseiltakin.

Yhä useammin asiakkaat toivovat tilavia ja käytössä 
mukavia erillisvuoteita. XXL A 9000-2 täyttää nämä 
toiveet. Erillisvuoteet on helppo tarvittaessa yhdistää 
isoksi koko ajoneuvon levyiseksi parivuoteeksi.

XXL A 9000-2

ªª  Kulku ohjaamoon voidaan sulkea puisen liukuoven avulla, mikä antaa suojan 
niin kylmältä ja kuumalta kuin kutsumattomilta vierailtakin, sillä liukuovi voidaan 
tarvittaessa lukita.

ªª Pitkät erillisvuoteet ovat päästä yhdessä, mikä on mukavaa varsinkin vatsallaan 
nukkujille. Vuoteet voi lisäpalan avulla yhdistää suureksi parivuoteeksi (ks. sivu 54).
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ªª Almeria-saarni White | Platinum: Täällä mahtuvat kaikki pöydän ääreen! Ohjaamon liukuoven eteen laitetaan lisäpehmuste – ja tilava L-istuinryhmä on valmis.
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Globetrotter XXL A 9050-2

Täydellisen mukava
XXL A:n uudessa pohjaratkaisussa on valtava saa-
rekevuode takaosassa. Vähintäänkin ruhtinaallisen 
kokoinen on myös peseytymistila, joka voidaan 
erottaa asuintilasta tukevalla ovella erilliseksi kylpy- 
ja pukeutumistilaksi. 

Lomalla tarvitsemasi vaatteet roikkuvat siististi kor-
keissa vaatekaapeissa. 

XXL A 9050-2 

ªª Molemmin puolin parisänkyä sijoitetuissa henkarikaapeissa vaatteet pysyvät sileinä 
ja järjestyksessä.

ªª Ylellisen mukavassa parivuoteessa rentoudut ja nukut hyvin. 
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ªª Korkeakiiltoinen Almeria-saarni | Meran:  Istuinryhmästä ja sivupenkistä voidaan tehdä lisätyynyjen avulla koko auton levyinen U-istuinryhmä, jossa on mukava rentoutua ja seurustella. 
32-tuumaisen taulutelevision asennon ja korkeuden saa säädettyä itselleen sopivaksi (lisävaruste). 
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Globetrotter XXL A

XXL-autolla matkustavan ei tarvitse tehdä kompro-
misseja myöskään keittiön suhteen. GourmetPlus- 
keittiöstä löytyy ainoastaan korkealaatuisia kompo-
nentteja, kuten erityisen tilavat vetolaatikostot, jotka 
voidaan vetää pitkälle ulos kaapista ja siksi ne ovat 
todella helppokäyttöiset. 

Sulkumekanismi sulkee laatikot pehmeästi ja äänet-
tömästi. Auton käynnistyessä aktivoituva keskuslu- 
kitus estää laatikoiden avautumisen ajon aikana.  
Tehokkaalla kaasuliedellä ateriat vamistuvat hetkessä.

ªª Kaasuliedessä on tehokkaat polttimot ja lasitettu metallitaso.

ªª Keittiön seinään sijoitettuihin kiskoihin voidaan ripustaa erilaisia apuvälineitä, 
kuten koukkuja ja pieniä hyllyjä.

Kohokohtia: 
ªª Laadukas vesihana ja liesituuletin
ªª 141 l jääkaappipakastin, jossa automaattinen energianvalintatoiminto 
(190 l jääkaappipakastin kaasu-uunilla ja grillillä saatavana lisävarusteena)
ªª Työtasoon integroitu 3-liekkinen liesi, jossa korkeatehoiset polttimet
ªª Tilavat hidastimella sulkeutuvat vetolaatikot, joissa sähkökäyttöinen 
keskuslukitus
ªª Ilman liitoskohtia toteutettu, helposti puhtaana pidettävä työtaso  
yhdistyy saumattomasti keittiön takaseinään 
ªª Yläkaapeissa korkeussäädettävät hyllyt

Keittiö
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ªª Suuri auto, suuret edut! Dethleffsin premium-luokan autot tarjoavat ruhtinaalliset tilat lomanviettoon.
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ªª Tilavassa suihkukaapissa pleksiovet, sadesuihku ja lisävarusteena saatava 
epäsuora valaistus.

Globetrotter XXL A

XXL-mallit tarjoavat avarat ja kaikenkattavat koko 
auton levyiset pesu- ja pukeutumistilat. 

Alde-nestekeskuslämmityksen patterit pitävät huolen 
mukavasta sisälämpötilasta jopa kovilla pakkasilla.

Kohokohtia: 
ªª Paljon tilaa koko auton levyisissä pesutiloissa
ªª Paljon erilaisia säilytyskaappeja
ªª Krominen pyyheteline, hammasmukiteline ja WC-paperiteline
ªª Tehokas painevesipumppu takaa suihkunautinnon kuin kotona
ªª Maseraattori-wc (lisävaruste)
ªª Saatavana kattoluukku, jossa tuuletin pesuhuoneen keskiosaan  
(lisävaruste)

ªª Pesuhuoneen peilikaapista löytyy paljon tarpeellista säilytystilaa.

Pesuhuone
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ªª XXL A 9050-2: Koko auton levyisessä pesuhuoneessa on ruhtinaalliset tilat.
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Globetrotter XXL A

XXL-mallistosta löydät sekä erillisvuode- että  
parivuodevaihtoehdot – valitse täysin oman makusi 
mukaan! Kaikissa vaihtoehdoissa 7-vyöhykkeiset 
EvoPore-patjat takaavat makeat yöunet.

Lisätietoa korkealuokkaisista high-tech patjoista 
sivulla 10.

ªª A 9000-2: Erillisvuoteista voidaan pedata koko auton levyinen parivuode. Kohokohtia: 
ªª  Takaosaan valittavissa joko erillisvuoteet tai parivuode
ªª  Erityisen kevyet, hengittävät ja lämpöäsäätelevät 7-vyöhykkeiset patjat
ªª Ergonomiset puusälepohjat
ªª Nerokkaat ja tilavat vaatesäilytysratkaisut
ªª Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä

ªª Pöytäryhmästä voidaan tehdä helposti lisävuode kahdelle.

Makuuhuone
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ªª A 9050-2 | Korkeakiiltoinen Almeria-saarni: Mukavassa parivuoteessa nukut ja lepäät kuin kotona.
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Globetrotter XXL A

1  Nerokasta: Kätevällä mekanismilla varustettu jat-
kettava pöytä, jonka ääreen mahtuu helposti koko 
perhe.

2  Kesähelteille: Lisävarusteena saatavan kattoil-
mastointilaitteen teho on 2400 W ja se viilentää 
tehokkaasti kuumallakin säällä.

3  Ohjaamo voidaan erottaa asuintilasta tukevalla 
puisella liukuovella. Lukittavissa oleva ovi suojaa 
paitsi kylmältä ja kuumalta, myös kutsumattomilta 
vierailta.

4  Lisävarusteena saatava äänentoistojärjestelmä  
tuo korkealaatuisen äänentoiston ohjaamoon ja  
asunto-osaan (lisävaruste).

5  Arvoesineesi ovat hyvässä turvassa murtosuojatus-
sa tallelokerossa (lisävaruste).

6  Asunto-osan tukevassa ovessa on sisäpuolella  
käytännöllinen pitkä vetokahva. Kaksipistelukitus  
ja lujatekoinen lukko tekevät ovesta erityisen 
turvallisen.

7  Lisävarusteena saatavana multimediakeskus navi-
gaattorilla: huippulaadukas DAB+ -radio, CD / DVD, 
USB- ja Bluetooth-liitäntä. Navigaattori ohjaa sinut 
matkailuautoille sopiville reiteille. Näytölle on 
mahdollista saada näkyviin myös käyttöpaneelin 
tiedot.

8  Kattavat ohjaamon varusteet (kuvassa osittain 
lisävarusteita). Kylmien päivien iloksi etuistuimet 
on varustettu istuinlämmityksellä.  

Ilman kuvaa:
ªª Alde-nestekeskuslämmitys pitää asuintilat miel-
lyttävän tasalämpöisinä. Se soveltuu ilmakeskus-
lämmitystä paremmin myös allergikoille. Kolmi-
tieventtiilin avulla oleskelu- ja nukkumatilojen 
lämpötiloja voidaan säätää erikseen. Lämmön-
vaihdin hyödyntää moottorin lämpöä asunto-osan 
lämmitykseen ja myös päinvastoin, minkä ansiosta 
moottoria voidaan kylmillä säillä lämmittää en-
nen liikkeelle lähtöä. Lisätietoja sivuilla 8 – 9. 

ªª Hiljaisessa kattotuulettimessa on tuuletuksen 
säätömahdollisuus.

ªª Suuri keittiön työtaso, jossa tilaa myös kahvinkeittimelle.

ªª Tehokas kattoilmastointilaite (lisävaruste) (2)

ªª Pöydän jatkomekanismi (1)

+ Kohokohtia

Dethleffs Individual: Lisähintaan saatavana olevaan Meran-nahkaverhoiluun voi valita toiveidensa mukaisen 
sävyn. Lisätietoja osoitteessa www.dethleffs.fi
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ªª Arvotavaroiden säilytyslaatikko (5)ªª Äänentoistojärjestelmä (lisävaruste) (4)

ªª Multimediakeskus navigaattorilla sis. DAB+  
(lisävaruste) (7)

ªª Ohjaamon liukuovi (3)

ªª Ikkunallinen tukeva asunto-osan ovi (6)

ªª Luksusta ohjaamossa (8)
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Globetrotter XXL A

1  Kätevää säilytystilaa 356 mm korkeassa kaksois-
pohjassa, johon on useimmissa malleissa pääsy 
auton molemmilta sivuilta (tarkempia tietoja 
sivulla 8)

2  Erityisen suuri takatalli, jossa vähintään 105 x 120 
cm kokoiset luukut auton molemmilla puolilla. 
Takatallissa sijaitsevan pistorasian avulla sähköpol-
kupyörien lataaminen sujuu helposti. Haluttaessa 
myös takaseinään on mahdollista saada lisävarus-
teena luukku helpottamaan lastaamista ja purka-
mista. Takatalli on valaistu koko tallin levyisellä 
LED-nauhalla ja sivuseinissä on tasokas huopa-
verhoilu. Kätevää: Takatallin luukuissa on näppärä 
yhdellä kädellä käytettävä avausmekanismi.

3  IVECO-alusta, jossa vakiona erilaisia ajonhallintajär-
jestelmiä (lisävarusteena saatavana huoltovapaa 
hidastin). Vakiona 3,0 l (Euro 6) Common Rail die-
selmoottori, jossa 132 kW / 180 hv (saatavana myös 
150 kW / 205 hv lisähintaan). Moottorin vääntömo-
mentti, max. 430 (470) Nm riittää hyvin vuoristoi-
sillakin teillä ajamiseen ja jopa 3,5 t perävaunu- 
kuorman vetämiseen (yhdistelmän kokonaismassa 
ei saa ylittää 10 t). Euro 6-päästönormi saavutetaan 
AdBlue-liuosta käyttämällä. Sitä varten on apukul-
jettajan puolella erillinen 24 l säiliö.  

lman kuvaa:
ªª Lämmitetty kaksoispohja, jonne on pääsy niin 
auton sisä- kuin ulkopuoleltakin. Kaksoispohjassa 
vesijärjestelmä on suojassa jäätymiseltä ja lisäksi 
siellä on paljon lämmintä säilytystilaa. Lämpimän 
kaksoispohjan ansiosta myös asunto-osan lattia 
pysyy lämpimänä (ks. sivu 8) 

ªª Riittävästi kantavuutta – painonkorotuksella 
saavutettavissa jopa 7,2 t suurin sallittu kokonais-
massa (lisähinta)

ªª Lasikuituinen alapohja

ªª Säilytystila kaksoispohjassa (1)

ªª Helppokäyttöinen ulosvedettävä kaasupulloteline

Lisätietoja ja kuvia löydät osoitteesta www.dethleffs.fi

+ Kohokohtia
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ªª Paripyörillä varustettu vahva Iveco Daily -alusta,  
kokonaismassa max. 7,2 t (3)

ªª Huoltoystävällinen takapuskuri pitkäikäisin  
LED-takavaloin 

ªª 8-portainen automaattivaihteisto HI-MATIC lisää 
ajomukavuutta ja vähentää polttoaineen kulutusta 
(lisävaruste)

ªª Isossa alkovissa on 200 x 155 cm kokoinen vuode

ªª Suureen takatalliin on saatavana luukku myös auton takaseinään (2)
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Globetrotter XXL A

Dethleffsin tarjoamista lukuisista vaihtoehdoista voit 
itse koota omien toiveidesi mukaisen matkailuauton.  
XXL-mallien vakioversioissa on Almeria-saarnen 
sävyiset kalusteet sekä yläkaapeissa kermanvalkoi-
set ovet. Saatavana vaihtoehtoisesti korkeakiiltoiset 
saarnensävyiset yläkaapit. 

Molempiin kalusteisiin voidaan valita kolmesta 
vaihtoehdosta sopiva istuinryhmän verhoilu (Bozen, 
Platinum, Namib). Valittavissa on lisähintaan myös 
laadukas aito Meran-nahkaverhoilu. Meran on kor-
kealuokkainen luonnontuote, Tämä hienostunut ja 
erityisen hengittävä nahkalaatu vastaa autoteollisuu-
den korkeimpia standardeja. Pehmeästä pinnastaan 
huolimatta se on kulutuksen kestävä.

Valinnanvapautta
Ulkodesign | Sisustusvaihtoehdot

Design & varusteet – sinä valitset

ªª Almeria-saarni White

ªª Korkeakiiltoinen Almeria-saarni (lisähinta)

ªª Bozen

ªª Namib ªª  Meran-nahkaver- 
hoilu (lisähinta)

ªª Platinum 

Nahkaverhoilun 
voit suunnitella  
yksilöllisesti 
omia toiveitasi 

vastaavaksi. Katso lisätietoja 
osoitteesta www.dethleffs.fi
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XXL alkovimallit

Leveys 235 cm

Korkeus 345 cm

Kokonaispituus 886 cm

ªª Hopea metalliväri (lisähinta)ªª Valkoinen sileä pelti

ªª Valkoinen sileä pelti
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Hyvä asiakaspalvelu…

… on itsestäänselvyys! 
Koko Euroopan kattava noin 400 Dethleffs-kauppiaan 
verkosto ja maahantuojat Suomessa ovat tarvittaessa  
käytettävänäsi ja pystyvät auttamaan hätätilanteessa  
nopeasti. 

Näiden ajanmukaisesti varustettujen liikkeiden 
koulutettu henkilökunta huoltaa ajoneuvosi 
kokemuksella ja parhaimmalla asiantuntemuksella.
Dethleffs myös kouluttaa huoltohenkilökuntaa 
säännöllisesti.

Nopean huoltopalvelun turvaamiseksi varaosatilauk-
sista 93 % lähtee varastosta Saksasta kolmen päivän 
sisällä.

6 vuoden tiiviysturva
Älä huolehdi turhasta! Dethleffs-autoissa on 6 
vuoden tiiviysturva, mikä myös nostaa ajoneuvosi 
jälleenmyyntiarvoa. (Tiiviysturvan voimassaolo edel-
lyttää vuosittaisia maksullisia tiiviystarkastuksia.
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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 matkailuvau-
nun viettääkseen enemmän aikaan perheensä kans-
sa. Mihin ikinä Dethleffsin perhe sen kanssa matkusti-
kaan, 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 jo 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 jous-
tavana ja innovatiivisena kuin se oli aloittaessaan 
vuonna 1931. 

Lisää Dethleffsin tapahtumarikkaasta 85-vuotisesta 
historiasta monien mielenkiintoisten kuvien kera voit 
lukea Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.
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2000: Dethleffs 
esittelee Premium- 
Class-malliston. Auto-
motiivinen muotoilu 
ja useampivärinen 
ulkomaalaus erottavat 
sen massasta.

1987: Dethleffs Bus  
on ajan hermolla.

1952: Dethleffs aloittaa 
Tourist ja Camper-vaunu-
jen sarjatuotannon

1983: Uusi Pirat-alkovimallisto 
saavuttaa heti menestyksen 
matkailuautomarkkinoilla.

2017: Suosiota niittänyt 
Alpa-mallisto on täysin 
uudenlainen idea perin-
teisestä alkovimallista.
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Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuautojamme kohtaan. Lisää matkailuauto-
mallistoja löydät Matkailuautot-pääkuvastostamme. 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.

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

Ilmoittautua voit sähköpostitse info@dethleffs.fi  
tai suoraan tehtaallemme puh. +49 7562 987-0
Tervetuloa luoksemme tutustumaan!  

Heräsikö mielenkiintosi?

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


