
Matkailuautot 2016FIN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1918

Dethleffs Lisäarvoa – symbolien selitykset
Dethleffs-matkailuautoihin kuuluu runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja varusteita, jotka teke-
vät matkanteosta mukavampaa. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä 
kuvaavien symbolien kanssa. Samat symbolit esiintyvät ajoneuvojen omilla esittelysivuilla. 
Tarkemmat tiedot löytyvät sivulta 130/131.

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

 2  

 

Käytännöllinen: Keittiössä on isot veto-
laatikot ja moniosaisen liedenkannen 
ansiosta paljon työskentely- ja laskuti-
laa

3  Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty 
kaksoispohja, jossa vesijärjestelmä on 
jäätymiseltä suojassa sekä enemmän 
säilytystilaa 

4  

 

Erinomainen talvimatkailuun: Läm-
mitetty pohjarakenne ja jäätymiseltä 
suojattu vesijärjestelmä

5  Nuku hyvin: Kiinteät vuoteet, joissa on 
korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset EvoPo-
reHRC-patjat ja ergonomiset puusäle-
pohjat 

 6  Turvallisempaa ajoa: ajonvakautusjär-
jestelmä, johon sisältyy luistonesto, 
mäkilähtöavustin, hätäjarruavustin sekä 
kaatumisen esto
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Turvallista matkaa: Erinomaiset ajo- 
ominaisuudet AL-KO-matalalattia- 
alustan ja leveän raidevälin ansiost

8  Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto 
suojaa mm. raekuuroilta

 9  Kevyt rakenne: 3,5 t kokonaispaino, 
rekisteröitävissä neljälle ja riittävästi 
kantavuutta myös matkatavaroita varten

 

 10 

 

Ergonominen: mukavat pilotti-istuimet, 
joissa on korkeuden ja kallistuksen sää-
tö, verhoillut käsinojat ja hyvä sivutuki

11  Enemmän suorituskykyä: 95 Ah AGM- 
akku, jossa on suurempi teho, pidempi 
käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin 
perinteisissä akuissa

12 

 

Joustava: mukavasta nostovuoteesta 
löytyy lisää vuodetilaa (osittain lisäva-
ruste)

13  Talvimatkailuun! Hyvän eristyksen ja 
älykkään rakennesuunnittelun ansiosta 
nämä ajoneuvot soveltuvat EN 1646 
1  normin mukaisesti ympärivuotiseen 
käyttöön.

14  Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohja-
rakenne takaa erinomaiset talviominai-
suudet. 

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

16  

 

Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea 
takatalli alaslasketun takapään ansiosta   

17  Viileää! Tavallista suurempi jääkaappi, 
jonka tilavuus on vähintään 142 l, sekä 
pakastelokero  

18  Pitkäikäinen: korirakenne on toteutettu 
ilman puuta, alapohja lasikuitua

19  Pitkäikäinen: lattiarakenne on toteutet-
tu ilman puuta, alapohja lasikuitua
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Tervetuloa ...
Hyvä lukija,
yli 80 vuotta sitten Arist Dethleffs valmisti ensimmäi-
sen matkailuvaunun Saksassa voidakseen ottaa per-
heensä mukaan pitkille työmatkoilleen. Tämän vuoksi 
perheellä ja kaikella, mitä siihen liittyy, on meille
erityisen suuri merkitys. 

Reiluus ja luotettavuus ovat meille tärkeitä arvoja – 
myös ajoneuvon valintaan liittyvässä neuvonnassa, 
myyntitilanteessa sekä huoltojen yhteydessä.

Jokaisessa Dethleffs-matkailuautossa näkyy yli 80 
vuoden kokemuksemme matkailuajoneuvojen valmis-
tuksesta sekä se osaaminen, joka työntekijöillämme 
Isnyn kaupungissa Etelä-Saksassa on – jossa toimim-
me tänäkin päivänä.

Tervetuloa Dethleffs-perheeseen!

Lämpimin terveisin
Alexander Leopold
Toimitusjohtaja
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... Dethleffs-perheeseen!
Yli 80 vuotta kokemusta
Vaunumatkailun historia alkoi ideasta, jota seurasi 
monta uutta ideaa. Idearikkautta olemme vaalineet 
huolella tähän päivään asti, ja ehkäpä juuri siitä syys-
tä Dethleffsin matkailuautot ovat edelleenkin aivan 
erityisen käytännöllisiä ja toimivia. 

Saksalaista laatutyötä 
Olemme valmistaneet matkailuajoneuvoja Isnyn teh-
taallamme Etelä-Saksassa jo vuodesta 1931 lähtien. 
Korkea laatu on osoitus työntekijöidemme sitoutunei-
suudesta merkkiimme. 

Sosiaalinen vastuullisuus
Perhekeskeinen yritysfilosofiamme merkitsee meille 
myös sosiaalisen vastuun kantamista, jota toteu-
tamme käytännössä mm. perustamamme Dethleffs 
Family -säätiön puitteissa.

Perhekeskeisyys
Matkustitpa sitten mieluiten kaksin, koko perheen 
voimin tai yhdessä ystävien kanssa – Dethleffs- 
perheeseen voi liittyä jokainen, joka haluaa nauttia 
vapaa-ajasta yhdessä toisten kanssa matkaillen.
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Korivaihtoehdot
   Puoli-integroidut

Haluatko arkikäyttöönkin sopivan ajoneuvon 
kaikilla mukavuuksilla? Silloin oikea vaihto-
ehto on puoli-integroitu matkailuauto. Ma-
talan kokonaiskorkeuden ja hyvien ajo-omi-
naisuuksien ansiosta se on ihanteellinen 
vaihtoehto sinulle, joka haluat poiketa löy-
töretkille pois pääteiltä. Puoli-integroidulla 
matkailuautolla liikut helposti myös kapeilla 
kujilla ja pienissä kylissä. Nostovuoteella 
varustettuja puoli-integroituja malleja löytyy 
Trend ja Magic Edition T-4 -mallistoissa. 

   Integroidut

Hyvin eristetty ohjaamo on osa oleskeluti-
laa, mikä parantaa asunto-osan mukavuutta 
merkittävästi. Ohjaamon katosta laskeutu-
vasta nostovuoteesta saat helposti lisä-
vuoteen ja istuinryhmä jää vielä kokonaan 
käyttöösi. Integroidusta autosta kuljettajalla 
on erinomainennäkyvyys ison panoraama- 
tuulilasin ansiosta. Hyvän äänieristyksen
ja ohjaamon avaruuden vuoksi nautit jokai-
sesta ajokilometristä.

   Alkovit

Alkovimallit on suunniteltu perheille ja 
kaikille niille, jotka tarvitsevat matkallaan 
paljon asumis- ja säilytystilaa. Erityisesti lap-
set pitävät kovasti ohjaamon päällä sijaitse-
vasta leikki- ja makuutilasta, jossa toki kaksi 
aikuistakin mahtuu nukkumaan mukavasti. 
Päiväkäytössä alkovi toimii lisäsäilytystilana.
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T 15 T 6717 T 6757 T 7057 DBM T 7057 EBT 11T 4T 2T 1

Globebus Active
Pieni koko, hyvät varusteet | sivu 16

Trend
Täydellinen startti | sivu 32

Puoli-integroidut

Ison matkailuauton edut pienellä hinnalla! Tilava 142 litran jääkaap-
pi, erikoisleveä asunto-osan ovi ja tavallista korkeampi takatalli 
vaativiin kuljetustarpeisiin – Trend-mallisto takaa täydellisen startin 
Dethleffs-matkailuautojen maailmaan. Lisävarusteena saatavan 
nostovuoteen ansiosta käytettävissä on jopa neljä täysikokoista 
nukkumapaikkaa!

Vain 215 cm leveät ja jopa alle 6 m pitkät Globebus-mallit ovat 
matkailuautoiksi todella kompaktin kokoisia ja näppäriä käsitellä - 
sisätilojen mukavuudesta ja toimivuudesta tippaakaan tinkimättä. 
Uutuutena Globebus-mallien hintaan sisältyy kattava Active-varustus.

Globebus Puoli-integroidut

Leveys 215 cm

Korkeus 262 cm

Kokonaispituus 599 – 678 cm

Trend Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 285 cm

Kokonaispituus 696 – 741 cm
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T 1 EBT 1 DBMT 7051 EBT 7051T 6671T 6651T 6611T 6601T 5901

Ihanteellinen matkailuauto sinulle, joka et tyydy tavanomaiseen. 
Magic Edition -mallistossa oivalliset pohjaratkaisut, ylivertainen  
varustelu ja erinomainen muotoilu yhdistyvät ainutlaatuisella  
tavalla. Black-versiossa nahkaverhoilu vakiovarusteena. 

Paremmin varusteltu, mukavampi ja turvallisempi – Advantagen 
huipputason varustelu, tyylikäs design ja kosteutta kestävä, täysin 
ilman puuta toteutettu korirakenne vakuuttavat taatusti vaativankin 
matkailijan.

Advantage
Enemmän & parempaa | sivu 48

Magic Edition
Taianomaisen erilainen! | sivu 64

Magic Edition Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 272 cm

Kokonaispituus 731 – 768 cm

Puoli-integroidut

Advantage Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 276 cm

Kokonaispituus 640 – 740 cm
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T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2T 7151-4 EBT 7151-4 DBM

Esprit soveltuu talviolosuhteisiin paremmin kuin hyvin! Uuden 
IsoProtect-Plus-kaksoispohjan ansiosta Esprit-mallisto on oikea 
talviekspertti. Talvenkestävyyden lisäksi Esprit-mallisto tunnetaan 
myös tyylikkäästä sisustuksesta sekä loistavasta varustelutasosta.  

Jotta matkanteko olisi entistä joustavampaa, Magic Edition T4 
-mallissa on vakiona nostovuode. Tyylin ja varustelutason voit valita 
kahdesta tasokkaasta vaihtoehdosta: Black ja White.

Magic Edition T4
Taianomaisen erilainen! | sivu 64

Esprit
Mukavaa matkustamista vuoden ympäri | sivu 82

Magic Edition Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 2852 cm

Kokonaispituus 731 – 768 cm

Esprit Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 298 cm

Kokonaispituus 728 – 763 cm
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I 7051 EBI 7051I 6671I 6651I 6611I 6601I 5901I 15I 11I 4I 2I 1

Globebus Active
Pieni koko, hyvät varusteet | sivu 16

Advantage
Enemmän & parempaa | sivu 48

Integroidut

Paremmin varusteltu, mukavampi ja turvallisempi – Advantagen 
tasokas varustelu, tyylikäs design ja hyvin kosteutta kestävä, täysin 
ilman puuta toteutettu korirakenne vakuuttavat taatusti vaativankin 
matkailijan.

Vain 215 cm leveät ja jopa alle 6 m pitkät Globebus-mallit ovat  
matkailuautoiksi todella kompaktin kokoisia ja näppäriä käsitellä -  
sisätilojen toimivuudesta tippaakaan tinkimättä. Uutuutena  
Globebus-mallien hintaan sisältyy kattava Active-varustus.

Globebus Integroidut

Leveys 215 cm

Korkeus 262 cm

Kokonaispituus 600 – 675 cm

Advantage Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 276 cm

Kokonaispituus 637 – 737 cm
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I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2I 6810-2I 1 EBI 1 DBM

Magic Edition
Taianomaisen erilainen! | sivu 64

Esprit
Mukavaa matkustamista vuoden ympäri | sivu 82

Magic Edition Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 272 cm

Kokonaispituus 731 – 768 cm

Ihanteellinen matkailuauto ihmisille, jotka eivät tyydy tavanomai-
seen. Magic Edition -mallistossa oivalliset pohjaratkaisut, ylivertai-
nen varustelu ja erinomainen muotoilu yhdistyvät ainutlaatuisella 
tavalla. Black-versiossa nahkaverhoilu vakiovarusteena.

Esprit soveltuu talviolosuhteisiin paremmin kuin hyvin! Uuden 
IsoProtect-Plus-kaksoispohjan ansiosta Esprit-mallisto on oikea 
talviekspertti. Talvenkestävyyden lisäksi Esprit-mallisto tunnetaan 
myös tyylikkäästä sisustuksesta sekä loistavasta varustelutasosta.  

Esprit Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 298 cm

Kokonaispituus 728 – 763 cm
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A 6820-2 A 7870-2

A 5887 A 6977

Esprit Comfort
Tilaihme ympärivuotiseen matkailuun | sivu 98

Alkovit

Hulppeasti säilytystilaa, uskomattoman avarat sisätilat ja lyömät-
tömät talviominaisuudet korkean kaksoispohjarakenteen ansiosta. 
Esprit Comfort -malleista löydät kaiken tämän. Aivan omaa luok-
kaansa on ALPA A 6820 2  pohjaratkaisu, jossa erillisvuoteet on 
sijoitettu alkoviin.

Esprit Comfort Alkovit

Leveys 233 cm

Korkeus 323 cm

Kokonaispituus 733 – 858 cm

Trend
Keväästä 2016 alkaen Trend on 
saatavana myös edullisena  
alkovimallina. Katso lisää  
www.dethleffs.fi/trend
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GB/IRL Motorhomes 2016
Premium class

M
otorhom

es 2016 | Prem
ium

 class

Matkusta ylellisesti ...
… Premium-luokan matkailuautolla!
XL I- ja XXL A -mallien avarat sisätilat, aidot materi-
aalit ja korkeatasoinen varustelu tekevät matkusta-
misesta todellisen nautinnon! Jokaisessa Premium- 
luokan autossa näkyy Dethleffsin yli 80-vuotinen 
kokemus matkailuajoneuvojen valmistuksesta.

Seuraavassa on esitelty lyhyesti Dethleffs 
Premium-luokan ajoneuvot – yksityiskohtaiset 
tiedot löytyvät erillisestä Premium-luokan  
esitteestä.   

XL I (Integroidut)
Dynaamista mukavuutta

Lämmitetyllä kaksoispohjalla varustettu ja silti vain 
hieman yli 3m korkea integroitu - XL I -malleissa on 
erityistä luksusta. Lisänä dynaaminen ulkonäkö ja 
hienostunut käytännöllinen varustelu. Ei ihme, että 
tämä lähtemättömän ensivaikutelman tekevä matkai-
luauto on lisännyt suosiotaan Euroopan laajuisesti.

XXL A (Alkovit)
Tyylikästä matkustamista

XXL A tarjoaa puitteet matkailuun luksusluokas-
sa eikä tunnelman, avaruuden ja säilytystilojen 
suhteen ole tehty kompromisseja. Vahva Common 
Rail -dieselmoottori tekee XXL-mallista erinomaisen 
vetoauton.

Premium-luokan ajoneuvojen esitteen voit  
tilata myös osoitteesta info@dethleffs.fi
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Globebus Active

Joskus vähemmän on enemmän.  
Kompaktille Globebus Activelle eivät kapeat-
kaan tiet tuota ongelmia. Globebus-mal-
leissa yhdistyvät retkeilyauton näppäryys ja 
matkailuauton mukavuudet. 

Vakiona kattavat Active-varusteet mukavaan 
ja turvalliseen lomailuun! Varusteisiin kuuluu 
mm. tehokas 130 hv Multijet -moottori, oh-
jaamon automaattinen ilmastointi, vakiono-
peudensäädin, kuljettajan ja apukuljettajan 
turvatyynyt ja suuri panoraamakattoikkuna.

Globebus-malliston kohokohtia 
ªª Kattavat Active-varusteet vakiona
ªª Kompakti koko: leveys 215 cm, korkeus 262 cm
ªª Kaksi alle 6 m pitkää pohjaratkaisua
ªª  Dynaaminen muotoilu: avarat asuintilat, kompaktit ulkomitat
ªª  Useampiosainen, energiaa säästävin LED-takavaloin varustettu takapuskuri,  
joka on tarvittaessa helppo korjata

ªª Yläreunasta kaavera asunto-osan ovi, jossa hyttysverkko
ªª Mukava: sähkötoiminen askelma

Pieni ja näppärä

*Integroidut
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Globebus Active

Globebus Active – Puoli-integroidut
Puoli-integroidut Globebus Active -mallit 
ovat yhtä kompakteja ja sporttisia kuin 
tila-autot, ja aivan yhtä hyviä ajettavia: 
Fiat-matalalattia-alustan ja tehokkaan 130 
hv -moottorin ansiosta ajaminen on niin 
mukavaa, että saatat suorastaan unohtaa 
ajavasi täysikokoista matkailuautoa. 

Globebus Active on aktiivisen matkailijan 
ykkösvalinta - toimii niin arkikäytössä kuin 
lomallakin! 

Hyvin suunniteltu: Aerodynaamisesti 
muotoiltu ohjaamon tuulenohjain vähentää 
polttoaineen kulutusta, ja siihen vakiova-
rusteena sisältyvä suuri, avattava panoraa-
maikkuna tuo sisätiloihin valoa ja tarvittaes-
sa myös raitista ilmaa. 

ªª  Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, 
kylmältä sekä ohikulkijoiden katseilta

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª Iso, avattava kattoikkuna valaisee istuinryhmän

Globebus Puoli-integroidut

Leveys 215 cm

Korkeus 262 cm

Kokonaispituus 599 – 678 cm
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DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

Globebus Active – Puoli-integroidut

ªª Ohjaamon avattava kattoikkuna ªª Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot ªª  Lämmitettävät, sähköisesti säädettävät sivupeilitªª  Katseenkestävä yksityiskohta: Ohjaamon alumiiniset 
astinlaudat

ªª  Valkoinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5338

ªª  Sinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 6205

ªª Valkoinen Vakio ªª  Sininen/valkoinen 
Koodi-Nr. 5426
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Globebus Active

Globebus Active – Integroidut
Tervetuloa kompaktiin kuninkuusluokkaan! 
Integroitu GLOBEBUS-matkailuauto on 
kompaktin kokoinen, oivallinen ajettava ja 
lisäksi kaunis katsella. Ajaminen integroi-
dulla GLOBEBUS-matkailuautolla on elämys: 
Iso panoraama-tuulilasi tarjoaa hulppeat 
näkymät ohjaamosta, joka on tilavuudes-
saan vailla vertaa. 

Lisää käyttömukavuutta tuo vakiovarustuk-
seen kuuluva 195 x 150 cm XXL-nostovuode, 
joka laskeutuu erityisen alas (saatavana 
myös sähkökäyttöisenä). Päivällä nostovuo-
de on lähes huomaamattomissa ohjaamon 
katossa. Nerokkaan suunnittelun ansiosta 
pöytä ja penkki ovat käytettävissä silloinkin, 
kun vuode on alaslaskettuna.

Palkittu Caravaning Design Award tunnus-
tuksella

ªª  Vakiona maxikokoinen, 150 cm leveä nostovuode ªª  Integroitujen mallien etu: Koska ohjaamo ja asunto-osa ovat täsmälleen yhtä leveät, lisää integrointi 
käytettävissä olevaa oleskelutilaa merkittävästi

ªª Iso panoraama-tuulilasi takaa upeat näkymät

Globebus Integroidut

Leveys 215 cm

Korkeus 262 cm

Kokonaispituus 600 – 675 cm
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ªª  Kaikki helposti käsillä: iso moottoritilan huolto-
luukku helpottaa huoltoa

ªª Tyylikkäät upotetut LED-päiväajovalot ªª  Useampiosainen, LED-takavaloin varustettu  
takapuskuri on helppo korjata

ªª  Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, 
kylmältä sekä ohikulkijoiden katseilta

ªª  Valkoinen Vakio ªª  Hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 1665
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Globebus Active

Asu kuten haluat 
Sisätiloihin avaruutta tuovat syvyydeltään alaspäin 
kapenevat yläkaapit. Kaikki johdot kulkevat näppä-
rästi kaapistojen alareunassa olevassa piilokotelossa, 
joten spotteja, pistorasioita ja kaiuttimia on helppo 
asentaa myöhemmin omien tarpeiden ja mieltymys-
ten mukaan.

Globebus-malliston Calva-omenapuun sävyiset 
kalusteet voidaan yhdistää Namib- tai Solana-teks-
tiileihin.

ªª  Omenapuu 

ªª  Omenapuu | Namib: Iso, avattava kattoikkuna valaisee istuinryhmän

ªª Namib

ªª Solana
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ªª Omenapuu  | Solana: Erillisvuoteet Kompakt-luokassa - I4 vakuuttaa myös tilavuudellaan.
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Globebus Active

Kauniita unia!

Globebus Active -mallistossa on valittavana useita 
erilaisia makuutilaratkaisuja – kaikki yhtä erinomai-
sen mukavia. Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti, 
johon kuuluvat ergonomiset puusälepohjat ja kor-

kealuokkaiset, sveitsiläisvalmisteiset EvoPore- 
HRC-vyöhykepatjat kaikissa vuoteissa, takaa aina 
hyvät unet!  Lisätietoja sivulla 116. 

ªª T/I 11 -mallin poikittain sijoitettu parisänky takaa optimaalisen tilankäytön, lisäksi sängyn alla on reilusti säilytystilaa 

ªª  Integroitujen mallien nostovuode tarjoaa jopa 150 cm leveän makuupaikan 

ªª  Huippulaadukas 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC-patja takaa aina erinomaiset unet 

Nuku hyvin ja herää levänneenä
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ªª T/I 4: 205 ja 210 cm pitkät erillisvuoteet sopivat pidemmillekin nukkujille 
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Globebus Active

Kokkaamisen iloa

Globebus Activen keittiö sisältää kompaktista koos-
taan huolimatta kaiken, mitä tarvitset loihtiaksesi 
herkullisia aterioita paikallisista raaka-aineista: kol-
miliekkinen kaasuliesi, pesuallas ja lämminvesihana, 

pakastelokerollinen jääkaappi ja reilusti helposti 
käytettävissä olevaa säilytystilaa mm. suurissa, 
pehmeästi sulkeutuvissa vetolaatikoissa. 

ªª Kun kaasuliesi ja pesuallas eivät ole käytössä, ne ovat piilossa tyylikkään savulasisen kannen alla

ªª  90 litran jääkaapissa on 8 litran kokoinen pakastelokero – vaikkapa jäätelöä 
tai jääpaloja varten 

ªª Kevyesti avautuviin ja sulkeutuviin vetolaatikoihin mahtuu paljon tavaraa

Keittiö kaikilla mukavuuksilla
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Pesutilojen parhaimmistoa

Kaikissa Globebus Active -malleissa T2- ja I2-malleja 
lukuun ottamatta on käytännöllinen Vario-peseyty-

mistila, joka muuntuu kääntöseinän avulla helposti 
tilavasta kylpyhuoneesta erilliseksi suihkutilaksi.  

ªª Tunnelmallinen epäsuora valaistusªª  Yhdellä kädenliikkeellä muutat peseytymistilan suihkukopiksi kääntöseinän 
asentoa muuttamalla

Yksi tai kaksi – aivan kuten haluat
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Globebus Active

Lisäarvoa
Kattavat Active-varusteet nostavat Globebus Activen 
varustelutason aivan omaan luokkaansa.

Jo pelkästään ohjaamon automaattinen ilmastointi, 
sähköisesti säädettävät peilit ja 130 hv Multijet- 
moottori vakiona merkitsevät tuhansien eurojen 
säästöä.

ªª Epäsuora valaistus

ªª  Säädettävät spottivalot  
optimaaliseen valaistukseen

ªª  Tehokas Truma Combi 6 –lämmitys, 
integroitu 10 l lämminvesivaraaja

ªª  Varavuode kätevästi istuinryhmästä (lisävaruste, saatavana 
pohjaratkaisusta riippuen)

ªª  Hyvä sisäilma „Air Plus“ -ilmankiertojärjestelmän ansiosta

ªª  Radiolle asennuspaikka, kovaääniset, 
kaapeliliitännät ja antenni valmiina 

ªª LED-valaistus vaatekaapissa
ªª  Iso kirkaslasinen kattoluukku tuo sisälle valoa ja raikasta 
ilmaa
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ªª  Turvallista matkaa: ajonvakautusjärjestelmä ja 
paljon muita tärkeitä turvavarusteita vakiona.  
Ks.s. 120

ªª Kestävä lasikuitukatto

ªª  Hyttysverkko-ovi pitää lentävät hyönteiset 
ulkopuolella.

ªª  Vakionopeudensäätimen ansiosta ajaminen on 
vaivatonta

ªª  Useampiosainen, LED-takavaloin varustettu  
takapuskuri on helppo korjata

ªª  Ohjaamon automaattinen ilmastointi lisää  
ajomukavuutta

ªª  Loistavat säilytystilat: Iso takatalli, jonne luukku 
myös kuljettajan puolella
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Trend

Uusi Trend on ihanteellinen kaikille, joille 
paitsi sporttisuus, myös taloudellisuus on 
tärkeää. Trend-mallistossa yhdistyvät aito, 
viimeistelty Dethleffs-laatu, korkea varus-
telutaso ja sopiva hinta. Etuna mm. uusi 
kosteutta kestävä ja ilman puuta toteutettu 
Dethleffs Lifetime-Smart-lattiarakenne. 

Lisää joustavuutta tuo kaikkiin Trend-mal-
leihin lisävarusteena saatava nostovuode, 
jonka ansiosta käytettävissä on käden kään-
teessä kaksi lisävuodepaikkaa. 

Keväästä 2016 alkaen Trend on saatavana 
myös edullisena alkovimallina. Katso lisää  
www.dethleffs.fi/trend  

Trend-malliston kohokohtia
ªª Erinomainen hinta-laatusuhde
ªª Kaikkiin malleihin saatavana nostovuode lisävarusteena
ªª  Korkealaatuinen Dethleffs Lifetime-Smart-lattiarakenne ja lasikuitukatto  
takaavat pitkän käyttöiän

ªª Valittavissa kaksi modernia kalustesävyä
ªª 142 l jääkaappi isolla pakastelokerolla
ªª 70 cm leveä asunto-osan ovi ja sähköinen askelma
ªª Tilava, jopa 115 cm korkea takatalli
ªª  Suuri kantavuus kevyen rakenteen ansiosta - rekisteröitävissä 4:lle 3,5 t  
kokonaispainoisena

Täydellinen startti 

*lisävaruste
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Trend

Trend – Puoli-integroidut
Puoli-integroitujen Trend-mallien vakiova-
rusteluun kuuluva Fiat-matalalattia-alusta 
takaa erinomaiset ajo-ominaisuudet. Sport-
tista vaikutelmaa vahvistaa entisestään 
aerodynaamisesti muotoiltu ohjaamon tuu-
lenohjain sekä moderni muotokieli. Ennen 
kaikkea Trend erottuu kuitenkin edukseen 
toimivuudellaan. 

Kaikissa malleissa on alaslaskettu takapää 
ja siten erityisen suuri, jopa 115 cm korkea 
takatalli, joka on avattavissa ajoneuvon 
molemmilta sivuilta. Huomattavasti lisää 
mukavuutta tuo myös asunto-osan 70 cm 
leveä XXL-ovi.  

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden  
ja kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat

ªª Lisävarusteena on saatavana L-istuinryhmä, johon kuuluu yksijalkainen pöytä (korkeus säädettävissä) ªª  Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, 
kylmältä ja ohikulkijoiden katseilta (lisävaruste)

Trend Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 287 cm

Kokonaispituus 696 – 741 cm
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ªª  Suuri, avattava kattoikkuna ohjaamossa  
(lisävaruste)

ªª  Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot 
(lisävaruste)

ªª Valkoinen Vakio ªª  Valkoinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5338

ªª  Muotokappaleiden ansiosta ohjaamo yhdistyy 
sulavasti asunto-osaan

ªª Tyylikäs takapuskuri
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Trend

Trend-malliston moderneissa sisätiloissa katse kiin-
nittyy kermanvärisiin, korkeakiiltoisiin yläkaappeihin. 
Kalusteiden tammen sävyisessä pinnassa näkyvät ja 
tuntuvat puun syyt.  

Ilman lisähintaa kalusteet voi tilata myös omena-
puun sävyisinä. Molempiin kalustesävyihin on valit-
tavissa kaksi vaihtoehtoista tekstiiliverhoilua. 

ªª Tammi

ªª  T 7057 Tammi  | Unique:  Modernia ja linjakasta - kaksivärinen Unique-sisustusvaihtoehto sointuu kauniisti tammen- ja  
kermanvärisiin kalusteisiin. (Kuvassa lisävarusteena saatavana oleva L-istuinryhmä)

ªª Sporty ªª Unique

ªª Uniqueªª Sahara

Asu kuten haluat 

ªª Omenapuu (vaihtoehtoinen kalustesävy, ilman lisähintaa)
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ªª  T 6757 Omenapuu | Sahara:  Omenapuun sävy luo lämpimän ja kodikkaan tunnelman. Sitä täydentävät tyylikkäällä tavalla Sahara-sisustusvaihtoehto,  
jonka tekstiileissä on likaa hylkivä mikrokuitupinta. 
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Trend T 6717

Pituutta alle 7 m – silti reilusti tilaa 
Menestysmallimme T 6717 EB on vain 696 cm pitkä, 
mutta siitä huolimatta olemme saaneet siihen 
mahtumaan paljon asioita, joita matkailijat arvos-
tavat: Mukavat erillisvuoteet, ison vaatekaapin, 142 

litran jääkaapin ja jättikokoisen takatallin vaikkapa 
sähköpolkupyörien tai skootterin kuljetukseen. Ha-
luttaessa tilaa löytyy vielä nostovuoteelle, jossa on 
nukkumapaikat kahdelle hengelle.

ªª  T 6717 Tammi | Sporty: Aina käden ulottuvilla: suuri, valaistu 
vaatekaappi henkarissa säilytettäviä vaatteita varten

ªª  T 6717 Tammi | Sporty: Täydellisesti varustellussa L-keittiössä  
on reilusti niin säilytys- kuin työtilaakin! Korkeassa 142 l  
jääkaapissa on tyylikäs, kiiltävänmusta pinta.

ªª  T 6717 Tammi | Sporty: Erillisvuoteiden yläpuolelle jää mukavasti tilaa  
huolimatta korkeasta takatallista, jossa voidaan kuljettaa vaikkapa  
sähköpolkupyöriä
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ªª  T 6717 Tammi | Sporty:  Vakiona Trend-malleissa on seinään kiinnitetty pöytä, joka on helposti pidennettävissä jatkopalan avulla.  
Kätevää: 230 V pistorasia istuinryhmän kohdalla, joko lattianrajassa tai yläkaappien alla.
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Trend

COMFORT & STABILITY

Kauniita unia!
Hyvät unet ovat tärkeä osa onnistunutta lomaa. 
Siksi myös Trend-mallien kaikki vuoteet on varus-
tettu ergonomisesti mukautuvilla puusälepohjilla ja 
korkealuokkaisilla, sveitsiläisillä EvoPoreHRC-vyöhy-
kepatjoilla.

On makuasia, valitseeko vuoteiksi erillis- vai pari-
vuoteet. Trend-mallistossa molemmista on saatavilla 
kaksi eri mallia.

Lisää nukkumapaikkoja tarjoaa lisävarusteinen nos-
tovuode, joka on saatavissa kaikkiin Trend-malleihin! 
Nostovuoteessa on sähköinen käyttömekanismi ja 
laadukkaat 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat – aivan 
kuten muissakin vuoteissa.

ªª  Saatavana myös sähkökäyttöisellä nostovuoteella! Mallista riippuen saat siis 
käyttöösi yhden tai kaksi nukkumapaikkaa lisää yhdellä napin painalluksella. 

ªª   T 6717:  Mukavien erillisvuoteiden alla on tavallista korkeampi takatalli, jossa 
voi kuljettaa vaikkapa sähköpolkupyöriä tai skootteria. 
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ªª T 7057 DBM: Kingsize-parivuode on avoinna kolmelta sivulta - voit siis helposti nousta vuoteesta herättämättä nukkuvaa vuodetoveriasi. 
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Trend

Kokkaamisen iloa
Lomalla kokkaaminenkin on tavallista hauskempaa. 
Trend-malleihin kuuluu upeasti varusteltu L-keittiö, 
jonka tasoisia on yleensä totuttu näkemään selvästi 
kalliimmissa malleissa. 

Toimivuutta tuovat mm. tilava 142 litran jääkaappi ja 
kätevät, pehmeästi sulkeutuvat vetolaatikot. 

ªª  L-mallisessa keittiössä on reilusti työ- ja säilytystilaaªª  Soft-Close-hidastimella varustetut vetolaatikot sulkeutuvat 
pehmeästi ja äänettömästi

ªª  Kolmiliekkinen kaasuliesi soveltuu vaativaankin  
ruoanvalmistukseen.

ªª  Tavallista kapeammassa ja siten tilaa säästävässä 142 litran jääkaapissa on 
kätevä pakastelokero ja vetolaatikko juomapulloja varten. 

42  | 



Pesutilojen parhaimmistoa
Oma kylpyhuone tuo matkustamiseen lisää mu-
kavuutta niin lyhyillä matkoilla kuin pidemmillä 
lomillakin.  

Mukavaa on myös se, että Trend-malleissa peseyty-
mistilat ovat erityisen toimivat!

ªª  Osassa malleja suihkukaappi ja pesuhuone voidaan yhdistää tilavaksi, koko ajoneuvon levyiseksi kylpyhuoneeksi

ªª  Kosteat vaatteet voi ripustaa 
suihkukaappiin kuivumaan

ªª  Laadukkaat vesihanat

ªª Näppärää: Peili ja pyyhetanko ovessa (mallista riippuen)
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Trend

Lisäarvoa
Uusi Trend tarjoaa tuntuvaa lisäarvoa: Trend-mal-
leissa vakuuttavaa on niin laatu, varustelutaso, pitkä 
käyttöikä kuin monet käytännölliset ideatkin.  
 
 

Tilava takatalli on omiaan urheiluvälineiden ja 
muiden suurten matkatavaroiden kuljettamiseen. 
Alaslasketun takapään ansiosta se on tavallista 
korkeampi ja sinne on pääsy auton molemmilta 
puolilta.

ªª  Käyttöpaneeli on selkeä ja  
informatiivinen

ªª  Useita 230 V pistorasioita sekä 
asunto-osassa että takatallissa

ªª  Käytännöllinen yksityiskohta: Takatallissa on valo ja 230 V 
pistorasia

ªª  Hyvä sisäilma ”AirPlus” – ilmankiertojärjestelmän ansiosta

ªª  Valittavissa on myös epäsuora valaistus, joka luo iltaisin viihtyisää ja kodikasta 
tunnelmaa.

ªª  Käytännöllistä: Säilytyslokero sis-
äänkäynnin luona (mallista riippuen)

ªª  Lapsiturvallinen: Isofix-kiinnitys 
turvaistuimia varten saatavana 
lisävarusteena

ªª  Iso kirkaslasinen kattoluukku (Mini-Heki) tuo sisälle valoa 
ja raikasta ilmaa 
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ªª  Turvallista matkaa: ajonvakautusjärjestelmä ja 
paljon muita tärkeitä turvavarusteita vakiona.  
Ks. s. 120

ªª Kestävä lasikuitukatto ªª  Turvalliset ajo-ominaisuudet Fiat-matalalattia- 
alustan ja leveän raidevälin ansiosta 

ªª  70 cm leveä asunto-osan ovi ja sähköinen askelma! 
Saatavana myös ikkunallisena ja keskuslukituksella 
varustettuna.

ªª  Kosteutta kestävä lattiarakenne on suojattu 
lasikuitulevyllä 

ªª  Erillisvuodemallin iso takatalli on lastattavissa 
molemmilta puolin autoa.   

ªª Tyylikäs takapuskuri
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Advantage

Advantagessa nimi on enne, sillä valitse-
malla matkailuauton Advantage-mallistos-
tamme saat samalla hinnalla enemmän 
etuja: enemmän mukavuutta, turvallisuutta, 
käyttöikää ja nerokkaita ideoita! Vakiona 
tilava 142 litran jääkaappi, 70 cm leveä 
asunto-osan ovi keskuslukituksella ja todella 
reilun kokoinen istuinryhmä – sekä paljon 
muuta!

Ja jotta voisit nauttia näistä ominaisuuksista 
pitkään, Advantage on toteutettu Dethleffs 

Lifetime-Plus-teknologialla: kosteutta kestä-
vä korirakenne ilman puurakenteita! Katto 
ja alapohja on suojattu lasikuitulevyllä, kor-
kealaatuinen XPS-foam-eriste eristää sekä 
kylmältä että kuumalta. 

Korirakenne on entistä keveämpi ja niinpä 
Advantage voidaan helposti rekisteröidä 
4 matkustajalle 3,5 t kokonaispainoisena - 
myös integroidut mallit!

Advantage-malliston kohokohtia
ªª X-tra tilava: kaikissa malleissa istuinryhmän pyöristetyt kulmat
ªª Energiaa säästävä LED-sisävalaistus
ªª  Keittiössä 2-osainen lieden kansi, vetolaatikoita. Kaikissa malleissa taitettava 
pöytätason jatke

ªª  Kapeampi 142 l jääkaappi, josta pakastin 15 l ja kätevä kori pulloille
ªª  Helppo sisäänkäynti: leveä asunto-osan ovi (70 cm), jossa vakiona keskuslukitus  
ja  hyttysverkko-ovi

ªª Esiinvedettävä kaasupulloteline helpottaa pullon vaihtoa
ªª Matala kokonaiskorkeus (276 cm)

Enemmän & parempaa

*Integroidut
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Advantage

Advantage – Puoli-integroidut
Teollisen muotoilun mestariteos
Fiat Ducato -alustan ja ohjaamon aerodynaa-
misen tuulenohjaimen ansiosta puoli-inte-
groidut Advantage-matkailuautot näyttävät 
hyvältä mutta myös tuulenvastus on pien-
empi, samoin kuin polttoaineen kulutus. 

Muotoilun hienoudet jatkuvat yksityiskoh-
dissa: esimerkiksi vedenohjausjärjestelmä 
on suunniteltu siten ettei vesi valu katolta 
päälle ajoneuvoon astuttaessa.

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª  Iso kattoikkuna tuo ohjaamoon valoa ja raikasta 
ilmaa

ªª  Solista-pähkinäpuu  | Baku: Iso kattoikkuna  antaa paljon valoa ja tekee sisätiloista avarat ja valoisat 

Advantage Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 276 cm

Kokonaispituus 640 – 740 cm
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ªª  Hyvin suunniteltu vedenohjausjärjestelmä ohjaa 
sadeveden tuulilasiin ja taaksepäin

ªª  Muotokappaleiden ansiosta ohjaamo yhdistyy 
sulavasti asunto-osaan

ªª  Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, 
kylmältä sekä ohikulkijoiden katseilta

ªª   Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot

ªª  Valkoinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5338

ªª  Hopea/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 8092

ªª Valkoinen Vakio 
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Advantage

Advantage – Integroidut
Tervetuloa kuninkuusluokkaan!
Ajaminen integroidulla ADVANTAGE-matkai-
luautolla on elämys. Iso panoraama-tuulilasi 
tarjoaa hulppeat näkymät ja ohjaamo on
hiljainen erinomaisesti äänieristetyn koje-
laudan ansiosta.

Lisää käyttömukavuutta tuo vakiovarustuk-
seen kuuluva suuri 195 x 150 cm XXL-nosto-
vuode, joka on varustettu puusälepohjalla
ja korkealaatuisella vyöhykepatjalla.  
Päiväkäytössä nostovuode on lähes näky-
mättömissä ohjaamon katossa.

ªª  Vakiona mukava nostovuode, jossa on  
EvoPoreHRC-vyöhykepatja ja puusälepohja 

ªª  Loraine-pähkinäpuu (lisähinta)  | Namib: Laadukkaat tekstiilit ja tunnelmallinen valaistus luovat  
viihtyisyyttä 

ªª   Kojelaudan ilmankiertokanavasta asunto-osan 
lämmitysilmaa johdetaan tuulilasiin – kirkkaat 
ikkunat nopeasti

Advantage Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 276 cm

Kokonaispituus 637 – 737 cm
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ªª  Linja-autoista tutut sivupeilit takaavat esteettö-
män näkyvyyden

ªª  Ohjaamon vakiovarustukseen kuuluvat kaihdinverhot 
sekä pimentävät että suojaavat kylmältä ja  
kuumuudelta

ªª  Valkoinen Vakio ªª  Hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 1665

ªª  Kuljettajan ovi sähköisellä ikkunannostimella  ªª  Kaikki helposti käsillä: iso moottoritilan huolto-
luukku helpottaa huoltoa
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Advantage

Asu kuten haluat 
Advantagen kalustuksessa on kiinnitetty tyylikkyy-
den lisäksi paljon huomiota myös käytännöllisyy-
teen. Syvyydeltään alaspäin kapenevat yläkaapit 
tuovat sisätiloihin merkittävästi lisää avaruutta, ja 
kaikki johdot ovat näppärästi piilossa kaapistojen 
alareunassa olevassa asennuskotelossa.

Sisustuksen voi valita kahdesta eri puunsävystä ja 
yhteensä neljästä kangasvaihtoehdosta (osittain 
lisähinta).

ªª  Solista-pähkinäpuu | Chevron:  XXL-kokoinen, pehmeälinjainen istuinryhmä pyöristetyillä kulmilla kaikissa malleissa.  
Kätevää: 230 V ja USB-pistorasiat yläkaapiston alla. (Kuvan L-istuinryhmä on lisävaruste.)

ªª Solista-pähkinäpuu

ªª Baku ªª Chevron

ªª Namib (lisähinta)ªª Muscat (lisähinta)

ªª Loraine-pähkinäpuu (Korkeakiiltoinen | lisähinta)
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ªª  Loraine-pähkinäpuu (lisähinta) | Muscat: Ylellinen tumma pähkinäpuun sävy yhdistettynä korkeakiiltoisiin yläkaappeihin on yhtä aikaa tyylikäs ja kodikas (Kuvan L-istuinryhmä on lisävaruste.)
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Advantage

Kauniita unia! …
Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti ja mukavat, mutta 
silti käytännölliset makuutilaratkaisut takaavat 
makeat unet. Advantage-malleihin voit valita vuo-
devalikoimastamme vuoteet omien mieltymystesi 
mukaan.  

Valitsitpa minkä tahansa, nukut varmasti hyvin, sillä 
kaikki vuoteemme on varustettu huippulaadukkailla 
sveitsiläisillä EvoPoreHRC-vyöhykepatjoilla.  
Lisätietoja sivulla 116.

ªª T 7051 DBM: Isoon, vuoteen alla olevaan tavaratilaan on helppo pääsy

ªª  Helppokulkuiset vaatekaapit erillisvuoteiden alla (kun tilataan korkealla 
olevat vuoteet)

ªª  Vuoteiden ergonomiset puusälepohjat ja korkeatasoiset EvoPoreHRC-patjat 
takaavat ihanteelliset nukkumisolosuhteet ja virkistävän levon
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ªª T 7051 DBM: Saarekevuoteeseen on helppo nousta kolmelta sivulta
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Advantage

Kokkaamisen iloa
Advantage tarjoaa enemmän - myös mitä tulee 
ruoanvalmistukseen. Gourmet-keittiö hyödyntää 
käytettävissä olevan tilan parhaalla mahdollisella 
tavalla.  
 

3-liekkisen kaasulieden lasikansi on kaksiosainen: 
avaat vain yhden tai kahden kaasuliekin kohdalta 
sen mukaan mitä kulloinkin käytät. Loppu on työta-
soa, jota voi suurentaa vielä erillisellä taitettavalla 
työtason jatkeella.

ªª  Hidastimilla varustetuissa käytännöllisissä vetolaatikoissa 
on tilaa kaikelle tarvittavalle. Korkeat pullot ym. mahtuvat 
ulosvedettävään apteekkikaappiin (vain osassa malleista).

ªª  142 litran jääkaappi, jossa on 15 litran pakastelokero. 
Alempaan vetolaatikkoon mahtuvat myös pullot pystyasentoon.

ªª  Keittiön takaseinässä korkeatasoinen pöydän pintamateriaali

ªª  Tarvitsetko lisää työtilaa? Työtason jatkolevy on helppo ottaa käyttöön  
tarvittaessa.
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Pesutilojen parhaimmistoa
Tyylikkäiden peseytymistilojen sisustuksessa yhdis-
tyvät lämmin puunsävy ja korkeakiiltoiset pinnat. 
Osassa malleista kääntöseinän avulla pesutilaan 

ilmestyy kuin tyhjästä käytännöllinen suihkukaappi 
- Advantagen kylpyhuonekonsepti on paitsi ylellinen 
myös todella toimiva.

ªª  Suihku ja pesuhuone voidaan yhdistää isoksi peseytymis- ja pukeutumistilaksi, josta makuuhuone voidaan erottaa vielä verholla. 
Suihkutilaa voidaan käyttää myös kosteiden vaatteiden kuivatukseen (7051 EB ja DBM)

ªª  Viimeisteltyä: Moderni ovenkahva 
(7051 EB ja DBM)

ªª  Kosteat vaatteet kuivuvat  
suihkutilassa (mallista riippuen)

ªª Kaunista ja toimivaa: Korkeakiiltoiset pinnat ja suuri peili
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Advantage

Lisäarvoa
Advantage on kaikista suosituin mallimme – eikä 
ihme, sillä siinä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla 
huippuunsa hiottu muotoilu, tyylikkyys ja korkea 
varustelutaso. 

Ja jotta voisit nauttia näistä ominaisuuksista pitkään, 
Advantage-malleissa on Dethleffs Lifetime-Plus
-rakenne eli kosteutta kestävä korirakenne ilman 
puurakenteita.

ªª  Turvallinen: 3-piste-turvavyöt ja korkeussäädettävä niskatuki ªª Tunnelmallinen epäsuora valaistus vakiovarusteena

ªª  Riittävästi pistorasioita! - yhteensä vähintään kuusi 230 V ja 
kaksi USB-pistorasiaa

ªª Siirrettävien spottivalojen avulla valaiset tilan haluamallasi tavalla

ªª Turvallinen: valaistu porras (pohjaratkaisusta riippuen)
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ªª  Turvallisuus mukana: ESP ja tärkeät  
ajoturvallisuusjärjestelmät vakiona (sivu 120)

ªª Tyylikästä turvallisuutta: LED-takavalot ªª Hyttysverkko-ovi ja sähköinen askelmaªª  Turvalliset ajo-ominaisuudet Fiat-matalalattia- 
alustan ja leveän raidevälin ansiosta 

ªª  Mukava: ulosvedettävä kaasupulloteline helpottaa 
pullon vaihtoa

ªª  Erillisvuodemalleista saatavana kolme eri korke-
usversiota

ªª  Asunto-osan 70 cm leveässä XXL-ovessa on  
ikkuna ja keskuslukitus

Vakiona!
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Magic Edition

**T 7151-4*T 7151-4

Ylellinen Magic Edition -mallisto lumoaa 
kaikki, jotka arvostavat matkailuautossa 
upeaa ulkonäköä ja korkealuokkaisia varus-
teita. Plussaa on lisäksi kevytrakenneteknii-
kan avulla saavutettu, vanhempia malleja 
selvästi alhaisempi kokonaismassa. 

It‘s Magic! 
Valittavanasi on kaksi tyyliltään ja varuste-
lultaan poikkeavaa versiota: BLACK ja WHITE.

Kaikissa Magic Edition -malleissa on luksus-
tason varusteet edulliseen hintaan! Moni-
puolisten varusteiden ansiosta vietät lomasi 
aina mukavasti ja tyylillä. Hintaan kuuluvat
versiosta riippuen mm. alumiinivanteet, kat-
tokaiteet, upotetut ikkunat sekä haluttaessa 
myös nahkaverhoilu.

Magic Edition-malliston kohokohtia
ªª Ylellinen ulkonäkö 
ªª Kattava ja säästöä tuova varustelu vakiona
ªª Kevytrakennetekniikan ansiosta isompi kantavuus
ªª  Erinomaiset ajo-ominaisuudet leveäraiteisen AL-KO- tai Fiat-matalalattia-alustan 
ansiosta (AL-KO-alusta vain T 7151-4 -malleissa)

ªª Matala kokonaiskorkeus (alkaen 272 cm)
ªª Sisäkorkeus vähintään 198 cm
ªª Tilaa säästävä kääntöseinä peseytymistilassa
ªª Iso 190 l jääkaappi, josta pakastin 35 l 
ªª Yläreunasta kaareva asunto-osan ovi, hyttysverkko ja sähköinen askelma

Taianomaisen erilainen!

***Integroidut ja T 7151-4
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Magic Edition

Magic Edition – Puoli-integroidut
Toimivaa tyylikyyttä
Matala, vain 272 cm kokonaiskorkeus ja 
sporttinen ilme saavat puoli-integroidun 
Magic Edition -matkailuauton näyttämään 
erityisen dynaamiselta. 

Matalasta kokonaiskorkeudesta on hyötyä 
myös kaupungissa ajettaessa ja sivutuulen 
vaikutus aukealle ajettaessa on vähäisempi.

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª  Vakiovarustukseen kuuluva avattava kattoikkuna 
takaa optimaalisen ilmanvaihdon

ªª WHITE: Ohjaamon kattoikkuna valaisee istuinryhmän

Magic Edition Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 272 cm

Kokonaispituus 738 cm
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ªª  Turvalliset ajo-ominaisuudet Fiat-matalalat-
tia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta

ªª  Katseenkestävä yksityiskohta: ohjaamon alumiiniset 
astinlaudat

ªª WHITE Puoli-integroitu ªª BLACK Puoli-integroitu

ªª  Useampiosainen, LED-takavaloin varustettu  
takapuskuri on helppo korjata

ªª   Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot
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Magic Edition

Magic Edition – Puoli-integroidut
 nostovuoteella

Matkustatko pääasiassa kahden kesken 
mutta toisinaan nopeasti käyttöönotettava 
lisävuode toisi lomailuun lisää mukavuutta? 
Tutustu ja ihastu T-4-nostovuodemalliimme! 

Saatavana on kaksi vuoderatkaisua - king-
size-parivuode tai erillisvuoteet.  
 

Vakiona on lisäksi helposti käyttöönotettava 
nostovuode kahdelle nukkujalle.
 
Päiväkäytössä nostovuode on istuinryhmän 
yläpuolella katossa poissa näkyviltä mutta
nukkumaanmenon aikaan se tarjoaa muka-
van parivuoteen.

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª  Tilava ja mukava lisävuode – käden käänteessä 
valmiina

ªª Black: Nostovuoteen pohjaan asennetut valot luovat tunnelmaa illalla.

Magic Edition Puoli-integroidut nostovuoteella

Leveys 233 cm

Korkeus 285 cm

Kokonaispituus 768 cm

Tilaa neljälle
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ªª  AL-KO-alusta leveällä raidevälillä takaa erinomaiset 
ajo-ominaisuudet 

ªª  Useampiosainen, LED-takavaloin varustettu  
takapuskuri on helppo korjata

ªª   Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot

ªª WHITE Puoli-integroitu-4 ªª BLACK Puoli-integroitu-4

ªª  Katseenkestävä yksityiskohta: Ohjaamon alumiiniset 
astinlaudat
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Magic Edition

Ominaisuuksia, jotka tuovat hymyn 
kasvoille
Integroidulla Magic Editionilla matkustaessa 
jo matkanteko, ei vain päämäärä, on tär-
keää. Mukavat ja yksilöllisesti säädettävät
pilotti-istuimet, ison panoraama-ikkunan 
tarjoama näkyvyys, tyylikkään kojelaudan 
lokerot tavaroille sekä avara ohjaamo ovat 
herkkuja, joiden ansiosta nautit jokaisesta 
kilometristä. 

Ohjaamo ei ole vain tyylikäs ja käytännölli-
nen vaan myös hyvin äänieristetty. Nosto-
vuode ohjaamon katossa on päivällä lähes 
huomaamaton. 

Illalla vuode laskeutuu helposti yhdellä kä-
denliikkeellä alas katosta. Vuode laskeutuu 
myös tarpeeksi alas, jotta siihen on helppo 
nousta. 

ªª  Mukava: Nuku hyvin -konseptin mukainen  
195 x 150 cm vuode, jossa hyvin tilaa myös 
korkeussuuntaan

ªª Integroitujen mallien etu: Istuinryhmä on käytettävissä myös vuoteen ollessa alaslaskettuna.ªª  Kojelaudan ilmankiertokanavasta johdetaan 
tuulilasiin asunto-osan lämmitysilmaa – kirkkaat 
ikkunat nopeasti

Magic Edition Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 272 cm

Kokonaispituus 735 cm

Magic Edition – Integroidut
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ªª  Kaikki helposti käsillä: iso moottoritilan  
huoltoluukku helpottaa huoltotöitä

ªª Tyylikkäät upotetut LED-päiväajovalot ªª  Kuljettajan ovi sähköisellä ikkunannostimella  ªª  Ohjaamon vakiovarustukseen kuuluvat  
kaihdinverhot sekä pimentävät että suojaavat 
kylmältä ja kuumuudelta

ªª WHITE Integroitu ªª BLACK Integroitu
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Magic Edition

Valittavanasi on kaksi tyyliltään ja varustelultaan 
poikkeavaa versiota: Magic Edition -mallit ihastutta-
vat avarilla sisätiloillaan ja kauniin pehmeälinjaisella 
kalustuksellaan. 

Valkoiset somisteet yläkaapeissa ja Fortessa-kan-
gasverhoilu tekevät White-versiosta viihtyisän ja 
elegantin – Black-version Zamora-nahkaverhoilu yh-
dessä mustien somisteiden kanssa puolestaan henkii 
tyylikästä ylellisyyttä.

ªª  WHITE: Asumismukavuutta laadukkailla verhoiluilla ja tunnelmallisella valaistuksella

ªª Puunsävy WHITE: Padano-pähkinäpuu

ªª Puunsävy BLACK: Padano-pähkinäpuu

ªª Aito nahkaverhoilu BLACK: Zamora

ªª Tekstiilit WHITE: Fortessa

Asu kuten haluat 
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ªª BLACK: Täällä asustaa mielellään – moderni ja ylellinen asuintila
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Magic Edition

Kauniita unia!
Kauniita unia!
Magic Edition -matkailuautossa nukut kuin kotona! 
Dethleffsin Nuku hyvin -konseptiin sisältyvät ergo-
nomiset puusälepohjat ja innovatiiviset, 7-vyöhyk-
keiset EvoPoreHRC-vyöhykepatjat. Lisätietoa sivulla 
116.

Millaisen vuoderatkaisun haluaisit omaan autoosi? 
Tutustu rauhassa tarjolla oleviin vaihtoehtoihimme. 
Mihin sitten päädytkin – nuku hyvin.

ªª  Magic Edition -mallien tilavissa erillisvuoteissa nukut hyvin. Lisävarusteena saatavalla lisäpehmusteella erillisvuoteet voidaan 
yhdistää koko ajoneuvon levyiseksi parivuoteeksi.

ªª  Puoli-integroidut nostovuoteella: T-4-mallissa 140 cm leveä nostovuode 
lasketaan istuinryhmän yläpuolelta katosta. Nostovuode on suunniteltu siten, 
että alaslaskettunakaan se ei sulje uloskäyntiä asunto-osan ovesta

ªª  Integroidut nostovuoteella: Ohjaamon kattoon sijoitettu 150 cm leveä  
parivuode jättää alaslaskettunakin istuinryhmän edelleen käyttöösi.

ªª  Nuku hyvin -konsepti: Innovatiiviset EvoPoreHRC-patjat ja ergonomiset 
puusälepohjat kaikissa vuoteissa takaavat erinomaiset unet

74  | 



ªª  Ruhtinaallisen kokoisessa Kingsize-parivuoteessa yhdistyvät erillisvuoteiden ja parivuoteen edut. Kolmelta sivulta avoimeen vuoteeseen nouset kanssanukkujaa häiritsemättä.  
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Magic Edition

Kokkaamisen iloa
Nautitko ruoanlaitosta? Hyvin suunnitellussa Gour-
met-keittiössä on runsaasti laskutilaa erikseen avat-
tavien lieden kansien ansiosta sekä isot vetolaatikot 
ruokatarvikkeiden ja astioiden säilytystä varten. 

Kaasuventtiilit on sijoitettu käden ulottuville lieden 
etupaneeliin, jotta kaasu ei unohtuisi vahingossa 
päälle, kun lopetat ruoanlaiton.
Pidemmällä lomalla kylmäsäilytystä vaativat ainekset 
mahtuvat isoon 190 litran jääkaappipakastimeen. 

ªª  … jaetun lasikannen ansiosta loppu on työskentely- ja 
laskutilaa!

ªª  Yksi, kaksi vai kolme? Valitse itse kuinka monta liekkiä 
tarvitset…

ªª  Iso 190 l jääkaappi, josta pakastin 35 l. Kuvassa kaasu-uunilla 
(lisävaruste).  

ªª  Ulospuhaltava liesituuletin (T 7151-4: kierto-ilmalla)

ªª Tyylikäs ja käytännöllinen: kaareva keittiö
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Pesutilojen parhaimmistoa
Kylpyhuoneiden puunsävyinen sisustus ja tyylikkäät, 
korkeakiiltoiset pesualtaat tekevät tiloista viihtyisän 
näköiset, mutta ulkonäön lisäksi olemme ajatelleet 
myös käytännöllisyyttä. Siitä ovat osoituksena mm. 

suuret peilit, hyvät säilytystilat ja koukut pyyhkeiden 
ripustamista varten. Mallista riippuen käytettävissäsi 
on joko kääntöseinällä varustettu pesutila tai tilava, 
koko ajoneuvon levyinen kylpyhuone

ªª Korkeakiiltoiset pinnat ovat hyvännäköisiä ja helppoja pitää puhtaanaªª  Yhdellä kädenliikkeellä muutat peseytymistilan näppäräksi suihkukaapiksi 
kääntöseinän asentoa muuttamalla. (T/I 1 EB ja DBM)
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Magic Edition

Lisäarvoa
Olipa valintasi sitten Black tai White – kaikissa Magic 
Edition -malleissa on luksustason varusteet, kuten 
tehokas 130 hv Multijet-moottori ja tilava 190 litran 

jääkaappipakastin, vain joitakin mainitaksemme. 
Tutustu ja lumoudu!

ªª Takatallissa kiinnityskiskot ja 230 V pistorasia ªª  Käytännöllinen ja hyvin piilossa: pyykkikori vuoteen äärellä 
kaapissa (DBM-mallit)

ªª Hyvä sisäilma ”AirPlus” – ilmankiertojärjestelmän ansiosta

ªª  Yläkaapistojen alla asennuskotelo ja epäsuora valaistus

ªª Luksuskäyttöpaneeli ªª  Valaistu kynnys on turvallinen ja tunnelmallinen ªª Epäsuora valaistus on viihtyisä ja kodikas

78  | 78  | 



ªª  Turvallisuus mukana: ESP ja tärkeät ajoturvalli-
suusjärjestelmät vakiona (mallista riippuen,  
ks. s. 120)

ªª  Tyylikkäät upotetut ikkunat (vain BLACK) ªª  Tehokas ja taloudellinen: 130 hv Multijet-moottori 
vakiona

ªª  Kestävä lasikuitukatto

ªª  Erinomaiset ajo-ominaisuudet Fiat matalalattia- 
alustan ansiosta

ªª  Hyttysverkko ovessa pitää lentävät vieraat 
loitolla

ªª  Huoltoystävällinen takapuskuri LED-valoin (kuvassa 
Black-versio kattokaiteilla ja tikapuilla) 
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Esprit

Uudessa Esprit-mallistossa yhdistyvät 
ainutlaatuisella tavalla moderni muotokieli 
ja luksusluokan mukavuudet. Mukavuuteen 
kuuluvat myös erinomaiset talviominaisuu-
det: Uuden IsoProtect-Plus-kaksoispohjan 
ja vakiovarusteisiin kuuluvan Alde-neste-
keskuslämmityksen ansiosta Esprit-mallis-
to toimii täydellisesti myös pakkassäillä. 
Ajoneuvon pitkän käyttöiän takaa kosteutta 
kestävä, täysin ilman puurakenteita toteu-
tettu Dethleffs Lifetime-Plus -korirakenne.

Leveäraiteinen AL-KO-matalalattia-alus-
ta sekä tehokas 130 hv Multijet-moottori 
tekevät ajamisesta nautinnon. ESP ja muut 
turvallisuusjärjestelmät kuuluvat luonnolli-
sesti myös vakiovarusteisiin.

Tervetuloa matkailuautojen uuteen  
Premium-luokkaan!

Esprit-malliston kohokohtia
ªª Hyvin vääntävä 130 hv Multijet-moottori 
ªª  Erinomaiset talviominaisuudet: Koko vesijärjestelmä on lämmitetyn ja eristetyn  
Isoprotect-Plus-kaksoispohjarakenteen sisällä suojassa jäätymiseltä.

ªª  Hyvät ajo-ominaisuudet AL-KO-matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta 
(saatavana 4,5 t painonkorotus)

ªª  Vakiona alaslaskettu takapää, tavallista suurempi takatalli (kantavuus 250 kg) 
ªª  Erillisvuoteet ovat tilattavissa joko matalina tai korkeina. Myös korkealla  
olevien vuoteiden yläpuolelle jää vielä mukavasti tilaa (6810-2 ja 7150-2 EB).

ªª  Pitkäikäisillä LED-valoilla varustettu useampiosainen takapuskuri on huoltoystävällinen
ªª  Gourmet-keittiössä isot vetolaatikot, keskuslukitus ja runsaasti työskentelytilaa
ªª Vakiovarusteena nestekiertoinen ALDE-lämmitys

Mukavaa matkustamista vuoden ympäri 

*Integroidut
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Esprit

Esprit – Puoli-integroidut
Kaunista ja viihtyisää
Esprit on kiistattomasti yksi markkinoiden 
tyylikkäimmistä puoli-integroiduista matkai-
luautoista. Kattolistojen, keittiön ja yläkaa-
pistojen kauniit valot tekevät asunto-osasta 
erityisen tunnelmallisen.  

Tilava ja mukava on myös L-istuinryhmä 
yksijalkaisella pöydällä. Ohjaamossa ja 
istuinryhmän yläpuolella sijaitsevat isot pa-
noraamakattoikkunat saavat auton sisätilat 
kylpemään valossa. 

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª  Iso kattoikkuna tuo ohjaamoon valoa ja raikasta 
ilmaa 

ªª  T 7150-2 Virginia-tammi  | Glamour: Ohjaamoon asti ulottuvien yläkaapistojen ansiosta ohjaamo ja asunto- 
osa yhdistyvät sulavasti toisiinsa, mikä lisää tilan tuntua.

Esprit Puoli-integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 298 cm

Kokonaispituus 728 – 763 cm
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ªª  Muotokappaleiden ansiosta ohjaamo yhdistyy 
sulavasti asunto-osaan

ªª  Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, 
kylmältä sekä ohikulkijoiden katseilta

ªª  Valkoinen/hiekka 
Koodi-Nr. 7882

ªª  Hopea/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 8092

ªª  Valkoinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5338

ªª Valkoinen Vakio 

ªª  Katseenkestävä yksityiskohta: Ohjaamon  
alumiiniset astinlaudat

ªª  Tyylikästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot
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Esprit

Esprit – Integroidut
Aikaa kestävää muotoilua ja huippuunsa 
hiottua käytännöllisyyttä! Toisin sanoen 
nautinnollista matkailua ilman kompromis-
seja. Avara näkymä valtavasta panoraama- 
etuikkunasta vakuuttaa jo matkalle lähti-
essä. Sade- tai pakkassääkään ei häiritse 
maisemien katselua, sillä tuulilasin lämmitys 
estää ikkunaa huurtumasta ja jäätymästä. 

Kompromisseja ei tarvitse tehdä myöskään 
nukkumismukavuudessa, koska vakiovarus-
tukseen kuuluu helposti käyttöönotettava 
nostovuode (lisähintaan saatavana myös 
sähkökäyttöisenä). Nerokas alumiinirakenne 
mahdollistaa 150 cm vuodeleveyden. Vuode 
laskeutuu tarpeeksi alas, joten myös vuo-
teen yläpuolelle jää reilusti tilaa.

ªª  Täydellisen mukavaa: 7-vyöhykkeisellä EvoPoreHRC- 
patjalla varustettu 196 x 150 cm leveä vuode 

ªª   7150-2 EB  | Skylight: Integroiduissa malleissa ohjaamo ja asunto-osa sulautuvat saumattomasti toisiinsa 
ja suuret ikkunat tekevät oleskelutilasta entistäkin viihtyisämmän. (Kuvassa vaihtoehtoiset yläkaappien 
luukut sekä lisävarusteena saatava Skylight-nahkaverhoilu)

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä integroitu turvavyö

Lisävaruste

Esprit Integroidut

Leveys 233 cm

Korkeus 298 cm

Kokonaispituus 725 – 760 cm
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ªª  Huoltotyöt on helppo suorittaa moottoritilan 
tavallista isomman huoltoluukun ansiosta 

ªª  Luksusta: Ajovalojen kromitaustat, LED- 
päiväajovalot ja jäähdyttimen säleikkö

ªª  Linja-autoista tutut sivupeilit takaavat esteettömän 
näkyvyyden. Peilit ovat sähköisesti säädettävät ja 
lämmitettävät.

ªª  Tuulilasi pysyy kuivana ja huurteettomana koje-
laudan ilmankiertokanavasta johdetun lämpimän 
ilman ansiosta

ªª  Hiekka 
Koodi-Nr. 1612 

ªª  Hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 1665

ªª Valkoinen Vakio 
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Esprit

Esprit-mallien kalusteissa on uudenlainen kolmiulot-
teinen pinta, joka tuntuu ja näyttää aivan aidolta 
puuviilulta – mutta ei haalistu eikä kellastu kuten 
oikea puu. 
 
 

Yläkaapeissa voit valita kahdesta eri vaihtoehdosta, 
ja verhoiluun on tarjolla kaksi tyylikästä tekstiilivaih-
toehtoa tai laadukas aito nahka (osittain lisähinta).
Lisähintaan saatava Skylight-nahkaverhoilu on hyvin 
hengittävä ja takaa erinomaisen istumismukavuuden. 

ªª  Virginia-tammi | Glamour:  Tammensävyisten kalusteiden elävä pinta muistuttaa erehdyttävästi aitoa puuviilua ja sointuu 
kauniisti yhteen pöydän puureunan kanssa. 

ªª Virgina-tammi

ªª Vogue ªª Glamour

ªª  Aito nahka Skylight  
(lisähinta)

ªª Master Gloss Cream -kermanvärinen (lisähinta)

Asu kuten haluat 

88  | 



ªª  I 7150-2 DBM | Master Gloss Cream (lisähinta) | Vogue: Hyvin suunniteltu valaistus korostaa kiiltävien ja mattapintaisten materiaalien tyylikästä yhdistelmää.
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Esprit

Kauniita unia!
Dethleffsin Nuku hyvin -konseptiin (ks. sivu 116) kuu-
luu niin mukavia erillisvuoteita kuin kingsize-vuotei-
takin. Näissä vuodetyypeissä erityisen käytännöllistä 
on se, että voit helposti nousta vuoteesta herättä-
mättä nukkuvaa vuodetoveriasi.

Erillisvuoteet voi halutessaan saada myös korkeana 
versiona, jolloin kaupan päälle saa kookkaillekin 
matkatavaroille riittävän korkean takatallin. Erityi-
sesti tätä vaihtoehtoa varten kehitettyjen, tavallista 
matalampien yläkaapistojen ansiosta niin säilytysti-
laa kuin päätilaakin on sisällä silti yhä riittävästi.

ªª  Korkea takatalli esim. skootterin tai sähköpyörien kuljetusta varten on mahdollinen, kun tilataan korkealla olevat vuoteet 
(kuva). Erityisesti tätä vaihtoehtoa varten kehitettyjen, tavallista matalampien yläkaapistojen ansiosta päätilaa jää silti  
mukavat 90 cm. 

ªª  Oikeanpuoleisen vuoteen alla on 
säilytystila monenlaisille tava-
roille. Se on valaistu LED-valoilla 
ja avattavissa sekä sisä- että 
ulkopuolelta.

ªª  Dethleffsin Nuku hyvin -konsepti, 
johon kuuluvat innovatiiviset, 
7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat 
ja ergonomiset puusälepohjat,  
takaa aina erinomaiset nukku-
misolosuhteet. Lisätietoa s. 116.
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ªª  Täydellisen mukavaa. Kingsize-parivuoteeseen on käynti kolmelta sivulta, ja lisäksi se on mukavan matala, jotta vuoteeseen nouseminen olisi mahdollisimman vaivatonta. 
Vuoteen molemmilla puolilla on korkeat vaatekaapit.
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Esprit

Kokkaamisen iloa
Esprit-mallien Gourmet-keittiö on todellinen kat-
seenvangitsija, jossa yhdistyvät tyylikkäät, kaarevat 
muodot ja harkitut ratkaisut – kuten esimerkiksi 
kahvinkeittimelle varattu oma tila, luonnollisesti  
230 V pistorasian välittömässä läheisyydessä.

Keittiössä on varustelusta riippuen joko tammen 
sävyiset (vakio) tai korkeakiiltoiset kermanväriset 
(lisähinta) kaappien ovet. 

ªª  Isoissa vetolaatikoissa, jotka lukittuvat automaattisesti 
liikkeelle lähdettäessä, on valtavasti tilaa. Kuvan keittiö 
valinnaisilla, lisähintaan saatavilla kaappien ovilla.

ªª  Myös pitkille lomamatkoille: Korkean 190 l jääkaappipakas-
timen päälle on haluttaessa saatavana myös uuni

ªª  Lieden kolmelle liekille mahtuu yhtä aikaa kolme isoa kattilaa tai pannua

ªª  Pesualtaan kannen toinen puoli on 
leikkuulauta, jonka reunassa on ura. 

ªª  Apteekkikaapissa on tilaa jäteastioille 
sekä korkeille pulloille.
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Pesutilojen parhaimmistoa
Ison sadevesisuihkun ja tehokkaan painevesipum-
pun ansiosta suihkussa käynti on yhtä mukavaa kuin 
kotona. 

Puunsävyisiä ja kiiltäviä pintoja yhdistelevä ylellinen 
sisustus kromisine yksityiskohtineen viimeistelee 
kylpyhuonenautinnon.

ªª  DBT-mallissa peseytymistila on mahdollista erottaa täysin oleskelu- ja makuutiloista. Isot peilit suurentavat tilaa entisestään.ªª Ylellistä! Kylpyhuonetarvikkeet, kuten mukitelineet, kuuluvat varusteluun. 
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Esprit

Lisäarvoa
Esprit-mallien talviominaisuudet vakuuttavat ak-
tiivisimmankin talvimatkailijan. Hyvin eristetyn ja 
kosteutta kestävän Dethleffs Lifetime-Plus-korira-
kenteen ohella talvimatkailun kannalta keskeinen 
merkitys on vakiovarusteisiin kuuluvalla Alde- 

nestekeskuslämmityksellä sekä uudella Isoprotect- 
Plus-kaksoispohjalla, jonka sisällä vesijohdot, har-
maavesisäiliö ja muut asennukset ovat lämpimässä 
tilassa suojassa jäätymiseltä. 

ªª  Valokatkaisijat on sijoitettu 
käytännöllisesti sisäänkäynnin 
viereen

ªª  Erikoisleveä asunto-osan ovi (70 cm) kaksipistelukituksella, 
vakiona ikkuna ja hyttysverkko-ovi. Haluttaessa saatavana 
myös keskuslukituksella.

ªª  Riittävästi pistorasioita: yhteensä vähintään viisi 230 V ja 
USB-pistorasiaa

ªª Kätevää: Säilytystila lattiassa ªª  Luksuskäyttöpaneelissa on oma näyttö sähkölle, vedelle 
sekä ulko- ja sisälämpötilalle

ªª  Suomessa vakiovarusteena ALDE-
nestekeskuslämmitys

ªª  Tyylikkäät yläkaapit ja tunnelmallinen epäsuora valaistus jatkuvat ohjaamoon 
asti. Lisävaruste
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ªª  Turvallisuus mukana: vakiona ESP ja muita 
ajoturvallisuusjärjestelmiä (ks. s. 120)

ªª  Dethleffs Lifetime-Plus-korirakenne ilman  
puumateriaaleja, katto ja alapohja lasikuitua

ªª  Mukava: ulosvedettävä kaasupulloteline helpottaa 
pullon vaihtoa

ªª  Erinomaiset ajo-ominaisuudet AL-KO-matalalattia- 
alustan ja leveän raidevälin ansiosta. Kokonaiskan-
tavuus jopa 4,5 t (lisävaruste).

ªª  Erinomainen talvimatkailuun: Koko vesijärjest-
elmä on Isoprotect-Plus-kaksoispohjarakenteen 
sisällä lämpimässä tilassa suojassa jäätymiseltä. 

ªª  Kestävä lasikuitukatto ªª  Eristävät automaiset upotetut ikkunat

ªª  Reilusti tilaa: Korkea takatalli, jonka kantavuus 250 kg, ovet molemmilla sivuilla. Valaistu  pitkäikäisillä 
LED-valoilla. 
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Esprit Comfort

*A 7870-2

Esprit Comfort-alkovimallia kuvaa parhaiten 
kolme sanaa: tilava, tilava ja tilava! Läm-
mitetty 40 cm korkea kaksoispohja ei vain 
suojaa kylmältä vaan siinä on tilaa vesijär-
jestelmälle, harrastusvälineille, juomako-
reille ja muille tavaroille. Asuintiloissakin 
on mukavasti avaruutta, koska vesitankit ja 
pyöräkotelot jäävät kaksoispohjan sisälle. 
Sisällä ajoneuvossa on hyvin tilaa liikkua ja 
mm. suuri peseytymistila.

Ohjaamo toimii eräänlaisena lämmöntasaa-
jana sisätilojen ja kylmän tai kesällä kuuman 
ulkoilman välillä.

Ympärivuotisesta mukavuudestasi huolehtii 
vakiovarusteisiin kuuluva ALDE-nestekeskus-
lämmitys.

Esprit Comfort -alkovimallien kohokohtia  
ªª  Täydelliset talviominaisuudet ja paljon säilytystilaa 40 cm korkean kaksoispohjan 
ansiosta

ªª Leveäraiteinen AL-KO-matalalattia-alusta 
ªª 130 hv Multijet-moottori vakiona 
ªª  Moniosainen, pitkäikäisillä LED-valoilla varustettu takapuskuri on helppo korjata 
tarvittaessa

ªª Gourmet-keittiö
ªª Vakiovarusteena nestekiertoinen ALDE-lämmitys
ªª  Malli A 6820-2 vastaa suosittua ALPA-mallia eli matkailuautoa kahden kesken  
matkaaville 

Tilaihme ympärivuotiseen matkailuun

98  | 



9998  | 



Esprit Comfort

Esprit Comfort – Alkovit
Alkovimallit on suunniteltu perheille ja kai-
kille niille, jotka tarvitsevat matkallaan pal-
jon asumis- ja säilytystilaa. Erityisesti lapset 
rakastavat ohjaamon päällä olevaa leikki- ja 
makuutilaa, jossa toki kaksi aikuistakin 
mahtuu nukkumaan mukavasti. Päiväkäy-
tössä alkovi toimii lisäsäilytystilana.
Kiinteiden vuoteiden osalta valittavana on 
pohjaratkaisusta riippuen joko reilun kokoi-
nen parivuode tai erillisvuoteet (mallissa A 
6820-2).

Alkovimallien etuna on, että erillinen ohjaa-
mo toimii eräänlaisena lämmöntasaajana 
asuintilojen ja kylmän tai kesällä kuuman 
ulkoilman välillä. 

Tämä lisää huomattavasti ennen kaik-
kea talvimatkailun mukavuutta, ja niinpä 
kaksoispohjarakenteella varustettu Esprit 
Comfort -alkovimalli onkin talviolosuhteissa 
suorastaan lyömätön!

ªª  Ylöskäännettävä alkovivuode, helppo kulku 
ohjaamoon

ªª  Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja 
kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat 

ªª  A 7870-2 | Namib: Tilaa suurellekin seurueelle! Käytävä ohjaamoon voidaan sulkea ja täyttää istuinryh-
mäksi lisäpehmusteella

Esprit Comfort Alkovit

Leveys 233 cm

Korkeus 323 cm

Kokonaispituus 733 - 858 cm
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ªª  Suojaa kylmältä: Lämmitetty, 40 cm korkea 
kaksoispohja, jossa on runsaasti säilytystilaa

ªª  Avattava ikkuna alkovissa (osittain lisävaruste) ªª  Säilytystilaa 40 cm korkeassa lämpimässä 
kaksoispohjassa

ªª  Valkoinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5708

ªª   Sinen/hopea metalliväri 
Koodi-Nr. 5706

ªª  Sininen/valkoinen 
Koodi-Nr. 5426

ªª Valkoinen Vakio 

ªª  Useampiosainen, LED-takavaloin varustettu  
takapuskuri on helppo korjata
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Esprit Comfort

Esprit Comfort -alkovimalleissa voit valita kahden 
täysin toisistaan poikkeavan pohjaratkaisun välil-
lä: Mallissa A 7870-2 on alkoviin sijoitetun vuoteen 
lisäksi kiinteä parivuode auton takaosassa, kun taas 
mallissa A  6820-2 takaosa on varattu reilun kokoisel-

le istuinryhmälle, ja alkovissa on tavallisesta poike-
ten kaksi erillisvuodetta.
Kalusteissa lämmin Padano-pähkinäpuu, verhoiluun 
on tarjolla kaksi tyylikästä tekstiilivaihtoehtoa tai 
laadukas aito nahka (lisähinta).

ªª  A 7870-2 / Namib:Tilaa suurellekin seurueelle! Käytävä ohjaamoon voidaan sulkea ja täyttää istuinryhmäksi lisäpehmusteella

ªª Pähkinäpuu

ªª Namib ªª Solana

ªª  Aito nahkaverhoilu  
Burano (lisähinta)

Asu kuten haluat 
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ªª  A 6820-2 | Namib:  Oletko jo tutustunut matkailuautoon, jossa erillisvuoteet onkin sijoitettu alkoviin? Harvinaisen nerokasta. Kyseessä on suosittu ALPA-malli eli matkailuauto kahden kesken 
matkaaville. Yksi kiinteä vuodepaikka vähemmän merkitsee valtavasti lisää tilaa niin keittiössä kuin oleskelutilan ison U-istuinryhmän ympärillä.
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Esprit Comfort

Kauniita unia!
Mallissa A 7870-2 on parivuode sekä alkovissa että 
auton taka-osassa, kun taas A 6820 2  mallissa on 
kaksi alkoviin sijoitettua erillisvuodetta, joihin on 
käynti tukevia portaita pitkin. 

 

Valitsitpa kumman vaihtoehdon tahansa, nukut 
takuulla mukavasti, sillä kaikki vuoteemme ovat 
Dethleffsin Nuku hyvin -konseptin mukaiset, mikä 
tarkoittaa että niissä on ergonominen puusälepohja 
ja korkealuokkaiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-kyl-
mävaahtopatjat. Lisätietoa sivulla 116.

ªª  A 6820-2: Alkovi, jossa on kaksi mukavaa erillisvuodetta. Käynti ohjaamoon on kokonaan suljettavissa ja myös lukittavissa. 

ªª A 6820-2: Käynti alkoviin sujuu helposti leveiden portaiden avulla

ªª  Innovatiiviset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat ja ergonomiset puusälepohjat 
kaikissa vuoteissa takaavat makeat unet
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ªª A 7870-2: Mukavan 210 x 150 cm parivuoteen alla on jättikokoinen takatalli 
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Esprit Comfort

Kokkaamisen iloa
Gourmet-keittiö on malliesimerkki käytännönlähei-
sestä toimivuudesta: kolmiliekkisen kaasulieden 
lasikansi on jaettu kahteen osaan, jotta ainoastaan 
käytössä olevat liedet voidaan ottaa esiin ja lopputi-
laa voidaan käyttää työskentely- ja laskutasona. 

Myös yläkaapit joustavat tarpeittesi mukaan: Korke-
ussäädettävät hyllyt voidaan asettaa juuri sopivalle 
korkeudelle. 

ªª  Korkean 190 litran jääkaappi-pakastimen päälle on saatavana 
myös uuni 

ªª  Isoissa vetolaatikoissa ja apteekkikaapissa on runsaasti säilytystilaa …

ªª … ja kaikki tarvittava on helposti käsillä. ªª  Lieden kolmelle liekille mahtuu yhtä aikaa kolme isoa 
kattilaa tai pannua

ªª  Yksi, kaksi vai kolme? Valitse itse kuinka monta liekkiä 
tarvitset, loppu on laskutilaa!
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Pesutilojen parhaimmistoa
Molemmissa Esprit Comfort -alkovimalleissa on 
tilavat pesutilat. Erillinen suihkukaappi ja pesuhuone 
voidaan yhdistää ovien asentoa muuttamalla isoksi 
kylpyhuoneeksi, jossa tila ei lopu kesken.  
 

Kauttaaltaan muovilla päällystetyssä suihkukaapissa 
kelpaakin suihkutella, sillä erityinen painevesipump-
pu takaa myös riittävän vedenpaineen.

ªª Suuressa kylpyhuoneessa on erillinen suihkukaappi ja ylellisen paljon tilaa

ªª Kosteiden vaatteiden kuivatusta: Vaatetanko valmiina suihkutilassa
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Esprit Comfort

Lisäarvoa
Esprit Comfort -alkovimallien talviominaisuudet 
vakuuttavat aktiivisimmankin talvimatkailijan! Ve-
sijohdot, harmaavesisäiliö ja muut asennukset ovat 
suojassa jäätymiseltä 40 cm korkean kaksoispohja-
rakenteen sisällä. Lisää mukavuutta talvimatkailuun 
tuo vakiovarusteinen ALDE-nestekeskuslämmitys. 

Kunnon säilytystiloista on iloa ympäri vuoden.  
Esimerkiksi kaksoispohjan säilytystilaan mahtuu 
reilusti tavaraa – jopa kokonainen juomakori. 
Kosteutta kestävän, ilman puurakenteita toteutetun 
Dethleffs Lifetime-Plus-korirakenteen ansiosta ajo-
neuvo säilyttää arvonsa pitkään!

ªª  Vaatteille on hyvin säilytystilaa ... ªª  Epäsuoran ja suoran valaistuksen yhdistelmä on  
tunnelmallinen 

ªª  … erillisvuoteiden alla. ªª  Hyvä sisäilma: AirPlus-järjestelmä, jossa ilma kiertää 
kalusteiden ja yläkaappien takaa, estää kondenssiveden 
muodostumista  

ªª  Suomessa vakiovarusteena ALDE-
nestekeskuslämmitys

ªª LED-valaistus vaatekaapissa ªª Iso avattava kirkaslasinen kattoluukku
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ªª  Turvallisuus mukana: vakiona ESP ja muita 
ajoturvallisuusjärjestelmiä (mallista riippuen,  
ks. s. 120)

ªª  Kestävä lasikuitukatto ªª  Dethleffs Lifetime-Plus-korirakenne ilman  
puumateriaaleja, katto ja alapohja lasikuitua

ªª  Tilava: suuressa takatallissa on tilaa  
suuremmallekin määrälle matkatavaroita

ªª  Leveäraiteinen AL-KO-alusta takaa erinomaiset 
ajo-ominaisuudet

ªª  LED-valoin varustettu useampiosainen takapuskuri 
on helppo korjata

ªª  Coupé-sisäänkäynti: Hyttysverkko-ovi ja  
sähköinen askelma

ªª  Suojaa kylmyydeltä: 40 cm lämmin kaksoispohja
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ªª  Dethleffs Lifetime-Plus-korirakenne (Kuvasta poiketen kaksoipohja-autoissa 
on alapohjan molemmilla pinnoilla lasikuitulevy)

ªª  Tässä kuvastossa esiteltyjen mallistojen seinien, katon ja lattian kokonaispak-
suudet.

Lattia: 41 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm  
Advantage/Trend: 49 mm)

Katto: 35 mm

Sivuseinät: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Olemme valmistaneet matkailuajoneuvoja jo yli 
84 vuotta. Emme jätä mitään sattuman varaan kun 
kyseessä on matkailuautojen rakenne ja tekniset 
hienoudet. Dethleffs oli myös ensimmäisten
matkailuautovalmistajien joukossa myöntämässä 
tuotteilleen 6 vuoden tiiviysturvan.

Dethleffs Lifetime-Plus-korirakenne on laadun tae. 
Tässä uudenlaisessa rakenteessa yhdistyvät kosteut-
ta kestävä ja siten pitkäikäinen asunto-osan seinära-
kenne ja tietotaito terveellisen sisäilman puolesta: 

ªª   Seinissä, katossa ja lattiassa ei ole kylmäsiltoja 
eikä puurakenteita. Tukeva polyuretaanirunko 
takaa rakenteen jäykkyyden. 
 

ªª   Vahvat lasikuitulevyt katolla ja alapohjassa suo-
jaavat rakennetta ulkoapäin rakeilta, kivenhak-
kaamilta, suolavedeltä tms. 

ªª   Paksu eristekerros on hyvän eristearvon omaa-
vaa, vettähylkivää XPS-foam-eristettä. 

ªª   Vaneri rakenteen sisäpinnassa toimii kosteuden 
tasoittajana ja äänieristeenä.  Askelääniä vaimentava

  muovimatto ja vaneri
 XPS-foam-eriste
Lasikuitu

   Luja polyuretaanirunko
   ja tappiliitos
  Hengittävä vaneriverhoilu

 XPS-foam-eriste
Alumiinipelti

Trend-mallistossa on kosteutta kestävä, täysin 
ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs Life-
time-Smart -lattiarakenne tukevalla polyure-
taanirungolla. Vahva lasikuitulevy alapohjassa 
suojaa rakennetta ulkoapäin. 
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ªª Satanut vesi valuu kouruja pitkin pois katolta

ªª Korirakenteessa ei kylmäsiltoja ªª  Rakennetta tukevoittava tappiliitos

Insinööritaitoa Etelä-Saksasta
Dethleffs-laatu syntyy monista pienistä ja suurista 
innovaatioista:

Kylmäsiltoja? Ei meillä!
Dethleffsin seinä-, katto- ja lattiarakenteet on yh-
distetty toisiinsa ilman läpikulkevia metalliprofiileja. 
Näin rakenteisiin ei synny kylmäsiltoja, jotka ilman 
lisäeristystä voisivat johtaa kondenssiveden
syntymiseen ja tarpeettomaan lämmönhukkaan.

Vääntöjäykkä kori kiitos tappiliitostekniikan
Jotta korista tulee ehdottoman vääntöjäykkä, lii-
tämme sivuseinät pohjalevyyn sormenpaksuisilla 
polyuretaanitapeilla ja näin kovimmassakin
rasituksessa syntyvät murtovoimat saadaan elimi-
noitua täydellisesti.

Vedenohjaus
Hyvin suunnitellussa vedenohjauksessa sadevesi 
ohjataan katolta yli tuulilasin ja takaseinän. Näin 
säästyt vesisuihkulta noustessasi ajoneuvoon.

Tutustu seuraavilla sivuilla Dethleffsin suunnitte-
lemaan ilmankiertoon, jonka avulla terveellinen 
sisäilma - myös talvella - on mahdollista.
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Talvimatkailu on mukavaa!
Me Dethleffsillä väitämme tietävämme, mitä 
talviolosuhteet tarkoittavat – onhan yrityksemme 
toiminut alusta alkaen seudulla, jonne monet tulevat 
viettämään talvilomaansa lumen keskelle.  

Ajoneuvojemme talviominaisuuksia ovat mm. 
AirPlus-ilmankiertojärjestelmä ja erityisen hyvin 
eristetty korirakenne, mutta myös matkailuautomme 
ilman kaksoispohjaa soveltuvat tänä päivänä 
ympärivuotiseen käyttöön.  
 

Mukavuutta talvimatkailuun Dethleffs- 
talvipaketeilla
Talvipakettien ansiosta myös ilman kaksoispohjaa 
valmistettu matkailuauto soveltuu ympärivuoti-
seen käyttöön! Talvipaketteihin voidaan sisällyttää 
mm. ankarissa oloissa testattu jätevesijärjestelmän 
sähkötoiminen 12 V lämmitys tai mukavuutta tuova 
lattialämmitys.

Dethleffsin matkailuajoneuvojen talviominaisuuksien 
ansiosta talvimatkailu on nyt todella mukavaa! 

www.dethleffs.fi/talviominaisuudet
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Hyvä sisäilma
AirPlus-ilmankiertojärjestelmä
Kun lämmin ilma jäähtyy nopeasti syntyy kosteutta 
– matkailuautoissa erityisesti talvisaikaan ulkoseinien 
läheisyydessä kun ulkona on kylmä. Dethleffsin 
AirPlus-järjestelmä mahdollistaa lämmitetyn ilman 
kierron kalusteiden ja yläkaappien takaa ylös kat-
toon, mikä ehkäisee kondessiveden muodostumista. 
Tuloksena hyvä sisäilma ilman homeongelmia.

Pakkoilmastointi – mitattu eikä vain laskettu
Lainsäätäjä on antanut määräyksensä siitä, kuinka 
sisäilman liian korkeita CO2-lukemia tulee estää. 
Dethleffsin insinöörit mittaavat jokaisen mallin  
kohdalla ilmanvaihtoaukkojen optimaalisen määrän
ja sijoituksen. Tämä on monimutkaisempi toteu-
tustapa kuin pelkkä laskelman teko, mutta optimoi 
parhaiten sisään tulevan raittiin ilman ja ajoneuvoon 
tiivistyvän hiilidioksidin tasapainon.

Verhoissa heijastava pintakerros
Dethleffsin käyttämät ikkunoiden kaihdinverhot eivät 
suojaa vain uteliaiden katseilta vaan heijastavat 
metallisen pinnoitteen ansiosta myös auringonvalon 
pois ja tekevät näin myös sisäilman miellyttäväm-
mäksi.

Hengittävät materiaalit
Asunto-osan tekstiilit sekä seinä- ja kattopinnat ovat 
hengittäviä ja vähentävät näin kosteuden ja haitalli-
sen kondenssiveden syntymistä.

Talvimatkailu on mukavaa!

ªª AirPlus-järjestelmä estää kondenssiveden muodostumista

ªª  Kaihdinverhot: Suojaa ja eristää ªª Hengittävät tekstiilit

Asumisen mukavuutta nestekiertoisella keskuslämmityksellä
Dethleffsin matkailuautoissa on vakiona tehokas Truma Combi 6 -ilmakeskuslämmitys, 
jolla sisätilat saadaan nopeasti mukavan lämpimiksi (kaikissa Esprit-malleissa AL-
DE-lämmitys vakiona). Haluttaessa kaikki mallit (Globebus-mallistoa lukuunottamatta) 
voidaan varustaa myös nestekiertoisella ALDE-lämmityksellä, jonka ansiosta sisätilojen 
lämpimänä pitäminen on yhtä vaivatonta kuin kotona. Ihanteellinen allergikoille!
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COMFORT & STABILITY

Nuku kuin kotonasi
Nyt uutuutena kaikissa malleissa laadukkaat EvoPo-
reHRC-vyöhykepatjat. Patjojen materiaalina on Sveit-
sissä kehitetty, innovatiivinen tekninen materiaali, 
jolla on monia ainutlaatuisen hyviä ominaisuuksia:  

•  Optimaalinen tuki: tukee nukkujan vartaloa ihan-
teellisella tavalla

•  Hengittävä materiaali: ihanteelliset nukkumisolo-
suhteet hyvin hengittävän materiaalin ansiosta 

•  Kestävä: materiaali säilyttää ominaisuutensa  
huolimatta lämpötilan ja kosteuden vaihtelusta 

•   Pitkäikäinen: optimaalista mukavuutta vielä  
vuosien jälkeenkin

•  Erittäin kevyt: helpottaa vuoteiden sijaamista

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

Osoitteesta www.dethleffs.fi/evopore löydät lisää tie-
toa EvoPore-patjojen ainutlaatuisista ominaisuuksista.
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ªª Hyvät yöunet tekevät lomastasi täydellisen
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Ergonomisesti muotoillut istuimet
Yhtäjaksoinen intensiivinen ajaminen rasittaa selkää.
Ergonomisesti muotoiltu vartaloa parhaalla mah-
dollisella tavalla tukeva istuin on tärkeä varuste. 
Dethleffsin kaikissa puoli-integroiduissa ja alkovimallin 
matkailuautoissa on ohjaamossa vakiona (Trend-mal-
leissa lisävaruste) ergonomiset Fiatin Captain Chair 
-pilotti-istuimet:

ªª  Ergonomisesti muotoiltu istuinosa ja selkänoja, 
korkealaatuinen pehmustemateriaali

ªª Sivulta muotoillut pehmusteet, tukeva istua
ªª  Mukavat ja erityisen leveät käsinojat, joiden  
korkeutta voidaan säätää, sekä portaaton selkä-
nojan säätö

ªª Istuimen korkeuden ja kaltevuuden säätö
ªª  Istuimen lämmitys ja ristiselän tuki saatavana 
lisävarusteena

ªª  T- ja A-malleissa on aidot Fiat Captain Chair -pilotti-istuimet (Trend-malleissa lisävaruste), joissa on erityisen hyvä istua. Myös 
ohjaamon istuimet on verhoiltu asunto-osan tekstiilillä.  

ªª Integroitu turvavyö

ªª Leveät, verhoillut käsinojat
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ªª  Integroidut mallit on varustettu Agutin korkealaatuisilla pilotti-istuimilla. Istuinten integroidut kolmipisteturvavyöt istuvat aina optimaalisesti.
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ªª  Turvallisuus vakiona: Dethleffsin matkailuautoissa ihmishenkiä säästävä 
ajonvakautusjärjestelmä (ESP) kuuluu jo vakiovarustukseen

ªª  3-piste turvavyöt: Kaikissa matkustajapaikoissa on 3-piste turvavyöt ja 
tukevat, henkilöautoissakin käytettävät niskatuet.

Dethleffs-matkailuautolla liikut turvallisesti liiken-
teessä.

Huolettomasti matkalla: ESP (sähköinen ajonva-
kautusjärjestelmä) vakiona.
Henkilöautoissa ESP on jo suorastaan itsestäänsel-
vyys ja alan ammattilehdissä ESP:n ennustetaan 
yleistyvän vakiovarusteena myös matkailuautoissa. 
Dethleffsin matkailuautoissa tämä ihmishenkiä sääs-
tävä turvavaruste kuuluu jo vakiovarustukseen.

ESP (sähköinen ajonhallintajärjestelmä) – kont-
rolloi ajoneuvon suuntaa ja pyörien liikettä. Tarpeen 
mukaan järjestelmä puuttuu ajotilanteeseen ja 
jarruttaa yksittäisiä pyöriä tai hidastaa ajoneuvon 
vauhtia tehoa vähentämällä. 

Uuden sukupolven ESP sisältää:
ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – luistonesto
ªª  Hill Holder – apu mäkilähtöihin
ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – Hydraulinen 
jarruavustin: apu hätäjarrutukseen. Järjestelmä 
tunnistaa hätäjarrutuksen ja, jos tarpeen, lisää 
painetta jarrupolkimessa

ªª  Roll-over mitigation – kaatumisen esto (ROM) 
vähentää kallistelua ja parantaa vakautta myös 
kaarteissa

Hill Descent Control – mäkiajoavustin auttaa jyrkissä 
pudotuksissa pitämään halutun nopeuden (max. 30 
km/h asti), ilman että kuljettaja jatkuvasti joutuu 
käyttämään jarrua. Kuljettaja voi keskittyä kokonaan 
ohjaamiseen (aktivointi kojetaulussa olevasta painik-
keesta)

Lisäksi vakiona Dethleffs-matkailuautossa: Leveän 
raidevälin (Fiat tai AL-KO) ansiosta erinomaiset 
ajo-ominaisuudet. Dethleffs-matkailuautossa, muissa 
kuin Globebus-mallissa, Fiat-alustan raideväli on 190 
mm leveämpi kuin vakio Ducatossa.

Turvatyynyt vakiovarusteena
Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyynyt kuuluvat 
Dethleffs-autoissa vakiovarustukseen (ei Trend: 
apukuljettajan turvatyyny toimitetaan Alustapaketin 
mukana).

Turvallisuus ennen kaikkea!

120  | 



Dethleffsin kyydissä lähdet matkaan turvallisin mielin. 
Hyvän varustelun ja monien teknisten hienouksien 
ansiosta – mm. ESP vakiona – Dethleffsin matkailuajo-
neuvot ovat todellakin turvallisia. Mutta me pyrimme 
vielä parempaan: Jo 20 vuoden ajan olemme touko-
kuun lopussa järjestäneet vuosittaisen ajokoulutusta- 
 

pahtuman tehtaallamme Saksassa, jossa kokeneetkin 
kuljettajat oppivat lisää matkailuauton käsittelystä. 
Koulutuksessa harjoitellaan mm. ajoneuvon oikeaa 
lastausta, jarruttamista ja mutkissa ajoa. Tapahtuman 
tukijana on promobil. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
osoitteessa www.dethleffs.de

ªª  Hyvä näkyvyys: Dethleffsin integroiduissa malleissa turvallisuutta lisää hyvä näkyvyys ohjaamosta; niin sivusuuntaan mutta 
myös suoraan auton etupuskurin eteen. Näkyvyyden ja kuolleen kulman suhteen on useiden testien perusteella päädytty 
parhaaseen mahdolliseen kompromissiin.

ªª  Palovaroitin Pienellä varusteella on suuri merkitys! Kuten koteihin niin myös 
makailuajoneuvoihin halutaan palovaroitin. Varoitin on saatavana Dethleff-
siltä pieneen lisähintaan.

ªª  Dethleffs on jo 20 vuoden ajan järjestänyt säännöllisesti toukokuun lopussa 
ajokoulutusta niin aloittelijoille kuin eksperteillekin.

ªª  Peruutuskamera (lisävaruste) Vältä kolhut ja vaaratilanteet! Peruuttamisen  
helpottamiseksi Dethleffsillä on tarjottavana monenlaisia varusteita 
pysäköintitutkasta peruutuskameraan. 

Turvallista matkaa!

Turvallisuus syntyy monen tekijän
yhteisvaikutuksesta
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Laadunvalvonta
Aina voi parantaa!
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.
Laatu tarkoittaa meille ennen kaikkea jatkuvaa
parannusmahdollisuuksien ja täydellisten ratkaisu-
jen etsimistä.

Siksi investoimmekin joka vuosi suuria summia tuo-
tantokoneiden päivittämiseen, uusiin tuotantolaittei- 

siin, valmistusprosessien optimoimiseen ja työnteki-
jöittemme jatkokouluttamiseen. Dethleffs onkin yksi 
alueensa suurimmista yrityksistä, joka itse kouluttaa 
henkilökuntansa.

Tällä tavoin pääsemme päivä päivältä parempiin 
tuloksiin.

Peter Leichtenmüller 
Tuotantojohtaja
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Kulmakivet
Dethleffs-matkailuauton 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 80 vuoden

ajan Dethleffs on tunnettu juuri laadustaan.  
Pitkäaikainen kokemus matkailuajoneuvojen val-
mistuksesta, nykyaikaiset valmistusmenetelmät 
ja asiakaslähtöinen ajoneuvojen suunnittelu ovat 
ainutlaatuinen yhdistelmä toimialallamme.

ªª  Tehtaamme ovet ovat avoinna asiakkaillemme viikottain järjestettävien tehdaskierrosten aikana. Vierailun sopimiseksi 
ota yhteyttä info@dethleffs.fi
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 3. PLATZ
DETHLEFFS GLOBEBUS I

K AT E G O R I E :  I N T E G R I E R T E  B I S  7 0  0 0 0  E U R O 

 2. PLATZ
DETHLEFFS

GLOBETROTTER XXL
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O 

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs alPa
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs 

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. Platz
dethleffs 

adVantage a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

 1. PLATZ
DETHLEFFS ADVANTAGE T

K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O 

Laatu tarkoittaa meille täydellistä palvelua myös
kaupanteon jälkeen
Koko Euroopan kattava noin 330 Dethleffs-kauppiaan
verkosto ja maahantuojat 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 myös kaupanteon jälkeen 
tarjoamaamme laadukasta palvelua. Turhaan 
Dethleffsille  ei ole myönnetty säännöllisesti huip-
puarvosanoja ”Reisemobil International” -lehden 
vertailussa kun kyse on asiakastyytyväisyydestä ja 
huoltopalveluista.

Laatutavoitteemme:
Tyytyväiset asiakkaat!
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6 vuoden tiiviysturva
Älä huolehdi turhasta! Dethleffs-autoissa on 6 
vuoden tiiviysturva, mikä myös nostaa ajoneuvosi 
jälleenmyyntiarvoa. (Tiiviysturvan voimassaolo edel-
lyttää vuosittaisia maksullisia tiiviystarkastuksia.)

ªª  Ystävällinen ja kokenut Dethleffs-huoltohenkilökuntamme palvelee vuosittaisten huoltojen ja tiiviysturvatarkastusten osalta 
Suomessa 15 paikkakunnalla, Euroopanlaajuisesti yli 330 toimipisteessä.  

ªª  6 vuoden tiiviysturva: 6-vuotinen Dethleffs tiiviysturva asunto-osalle ylläpitää 
ajoneuvon jälleenmyyntiarvoa  
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1933 1936 1952 1983 1984 1987

Virstanpylväitä
Dethleffs-matkailuajoneuvoja jo yli 80 vuotta
1931 Härkäpiiskoja ja hiihtosauvoja valmistanut Arist
Dethleffs suunnitteli ensimmäisen matkailuvaunun 
ja loi pohjan menestystarinalle. Vuotta myöhemmin 
Dethleffs lähtee vaunullaan Isnyn ulkopuolellakin 
suurta huomiota saavuttaneelle neitsytmatkalle  
1936 „Dethleffsin vaunuosasto“ työllistää kuusi vaki-
tuista työntekijää. Jo kahden vuoden ajan ”Veljekset 
Dethleffs” on valmistanut tilauksesta OHG-vaunuja.  
1952 Dethleffs aloittaa TOURIST- ja CAMPER-vaunujen 
sarjatuotannon

1983 PIRAT-alkoviautosta tulee ensimmäinen, isnyläi-
sen matkailuautovalmistusta aloittavan valmistajan,  
menestysmalli.  
1984 Globetrotter CD-B kerää huomiota designillaan, 
lukuisilla lasikuidusta valmistetuilla muotokappaleil-
laan ja huomiota keräävällä etuspoilerilla.   
1987 Dethleffs BUS lanseerataan juuri oikeaan aikaan 
markkinoiden kysynnän suhteen. 
2000 Dethleffsin PREMIUM CLASS -integroidut herät-
tävät huomiota automaisella muotoilullaan ja useilla 
ulkovärivaihtoehdoillaan.  

2005 Naisten suunnittelema matkailuauto esittelee 
lukuisia uusia yksityiskohtia, joista valtaosaa hyödyn-
netään ajoneuvojen sarjatuotannossa 
2007 Dethleffsille myönnetään alalla arvostettu ”Kul-
tainen ohjauspyörä”-tunnustus
2012 Uusi GLOBEBUS näyttää tietä uuden sukupolven 
Van-luokan matkailuautoille ja palkitaan muotoilupal-
kinnolla.  
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2000 2007 2008 2012 2013

2013 Dethleffs lanseeraa uuden matkailuautoluokan: 
Evanissa yhdistyvät täydellisesti eri matkailuautojen 
ominaisuudet. Evan saa huomiota 14 eurooppalaises-
sa alan lehdessä ja palkitaan „European Innovation
Award for Caravaning Industry“ (EIA) -tunnustuksella.  
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COMFORT & STABILITY

Dethleffs Lisäarvoa – symbolien selitykset

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

ªª  Käytännöllinen: Keittiössä on isot 
vetolaatikot ja moniosaisen lieden- 
kannen ansiosta paljon työskentely-  
ja laskutilaa 

ªª  Pitkäikäinen: korirakenne on toteutettu 
ilman puuta, alapohja lasikuitua 

ªª  Erinomainen talvimatkailuun: Lämmi-
tetty kaksoispohja, jossa vesijärjes-
telmä on jäätymiseltä suojassa sekä 
enemmän säilytystilaa 

ªª  Pitkäikäinen: lattiarakenne on toteutettu 
ilman puuta, alapohja lasikuitua 

ªª  Erinomainen talvimatkailuun: Läm-
mitetty pohjarakenne ja jäätymiseltä 
suojattu vesijärjestelmä 

ªª  Joustava: mukavasta nostovuoteesta  
löytyy lisää vuodetilaa (osittain  
lisävaruste)

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

ªª  Talvimatkailuun! Hyvän eristyksen ja 
älykkään rakennesuunnittelun ansios-
ta ajoneuvoissa on hyvät talviominai-
suudet!

ªª  Enemmän suorituskykyä: 95 Ah 
AGM-akku, jolla on suurempi teho,  
pidempi käyttöikä ja lyhyempi  
latausaika kuin perinteisissä akuissa 
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ªª  Turvallisempaa ajoa: ajonvakautusjär-
jestelmä, johon sisältyy luistonesto, 
mäkilähtöavustin, hätäjarruavustin 
sekä kaatumisen esto 

ªª  Turvallista matkaa: Erinomaiset 
ajo-ominaisuudet AL-KO-matala-
lattia-alustan ja leveän raidevälin 
ansiosta 

ªª  Kevyt rakenne: 3,5 t kokonaispaino, 
rekisteröitävissä neljälle ja riittävästi 
kantavuutta myös matkatavaroita 
varten 

ªª  Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukat-
to suojaa mm. raekuuroilta

ªª  Ergonominen: mukavat pilotti-istui-
met, joissa on korkeuden ja kallistuk-
sen säätö, verhoillut käsinojat ja hyvä 
sivutuki 

ªª  Viileää! Tavallista suurempi jääkaappi, 
jonka tilavuus on vähintään 142 l, sekä 
pakastelokero 

ªª  Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohja-
rakenne takaa erinomaiset talviomi-
naisuudet.

ªª  Säilytystilojen kuningas: Erityisen 
korkea takatalli alaslasketun takapään 
ansiosta 

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