
Matkailuvaunut 2020FIN



Tervetuloa

… Dethleffsin matkaan! Kuinka ihanaa onkaan lähteä matkaan! Nähdä 
uusia paikkoja, saada uusia ystäviä ja viettää aikaa perheen kanssa. 
Kiireettömästi luonnon keskellä. Dethleffs-matkailuvaunulla jokaisesta 
lomastasi tulee ainutlaatuinen elämys. Tutustu Dethleffsin vaunumallei-
hin ja koe matkailun riemu!

Tämän esitteen lisäksi saatavilla on paljon lisää tietoa, yksityiskohtia, 
kuvia ja videoita. Alla olevat kuvakkeet kertovat, mitä lisämateriaalia  
on tarjolla ja missä.

sekä ajankohtaisia teemoja sosiaalisessa mediassa:

Internetissä erillisessä hinnastossa

online-videolla

Tämän esitteen kuvissa on osittain lisävarusteita,  
jotka eivät kuulu ajoneuvon perushintaan.
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C’GO & C’GO UP – 
A INA 
VALMIINA

SIVU 6 SIVU 20 SIVU 36 SIVU 50 SIVU 64 SIVU 78 SIVU 82 SIVU 88

COCO – 
HÖYHENSARJAN 
MESTARI 

Dethleffs  
vaunuperhe

C’JOY – 
VÄHEMMÄN 
ON ENEMMÄN

CAMPER – 
VAUNU 
PERHEILLE

NOMAD – 
KAIKKI MITÄ 
TARVITSET

EXCLUSIV – 
5-TÄHDEN 
MATKAILUA

C’JOY
Vähemmän painoa, halvempi 
hinta – vaunumatkailua parhaim-
millaan. Näppärän c’joyn kanssa 
koet matkailun vapautta.

C’GO
Ajanmukainen, pirteä ja aina 
valmiina lähtöön. Monista eri-
laisista pohjaratkaisuista löytyy 
jokaiselle sopiva.

CAMPER
Ihanteellinen matkailuvau-
nu perheille: Useita erilaisia 
kerrossänkymalleja ja paljon 
säilytystilaa.

NOMAD
Tyylikäs sisustus ja kattavat 
vakiovarusteet vakuuttavat 
vaativankin matkailijan.

EXCLUSIV
Exclusiv-malliston ansiosta voit 
viettää lomasi lähellä luontoa, 
tinkimättä silti tippaakaan 
tyylistä tai mukavuudesta.

COCO
Viihtyisää keveyttä. Avara, 
moderni, muuntautumiskykyinen 
– ja todella kevyt.

PERHE  
& YSTÄVÄT

LUOTETTAVUUTTA 
& PALVELUA

PERHEESI YSTÄVÄ
Mikä tekee Dethleffsistä  
perheesi ystävän.

PARASTA HUOLENPITOA
Luotettava ja reilu kumppanisi 
matkoille.
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Reissussa ihanassa Bella Italiassa: La Dolce Vita 
tervehtii sinua samoin kuin koskematon luontokin, 
täydellinen paikka vuoria rakastavalle ja vesiurheili-
joille. Illalla kokoonnutaan yhteen ”Passeggiatalle”, 
kävelykierrokselle rantapromenadille tai iltakävelylle 
kapeille kujille. Italiaan on yksinkertaisesti pakko 
ihastua.

Ota pyörä mukaan ja lähde Garda-järvelle – täydellinen kohde 
ulkoilmasta nauttivalle. c’joy sopii minulle erinomaisesti, koska 
pienen kompaktin vaunun saa vedettyä kätevästi Alppien yli 
ja Italian kapeilla kujilla – myös ”tavallisella” ajokortilla. Siinä 
ei ole mitään turhaa, mutta mukana on kuitenkin kaikki, mitä 
tarvitsen. 

Marcus Hengge • Marketing, Bergfex

 ª  Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: 
edullinen hankintahinta ja kattava varustelu

 ª  Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: luokkansa 
kapein – leveys vain 2,12 m

 ª  Kevyt: voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

 ª  Säänkestävä: katto sekä etu- ja takapää kestävää  
lasikuitua

 ª  Tilaa kaikelle: reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, 
jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset

PLUSSA A

76

C’
JO

Y
C’

JO
Y



Vähemmän  
on enemmän

Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan. Näppärän c’joyn 
kanssa koet matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu 
vedettäväksi myös pienemmälläkin henkilöautolla. Siitä huolimatta tilaa on mukavasti 
kahdelle tai useammallekin henkilölle. Ja tämä kaikki vielä mukavaan hintaan – ihana 
loma voi alkaa!

Ilo tankata. Alle 1.000 kg painava c’joy on matkailuvaunujen höyhensarja-
lainen, mikä näkyy myös bensalaskussa 

Oho, onpa kapea! Vain 2,12 m leveä c’joy on yksi luokkansa kapeimmista vaunuista,  
ja siksi se kulkee hyvin ahtaissakin paikoissa
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Kokoaan suurempi keittiö: 3-liekkinen kaasuliesi, allas ruostumatonta terästä ja reilusti säilytystilaa  
• 420 QSH | Portobello

Tämä näppärän kokoinen c’joy on täydellinen kahdestaan matkaaville. Jälkiruoan jälkeen on aika suunnata löytöretkelle kaupunkiin! • 410 QL | Portobello

KEIT T IÖ

Pasta bolognese 
alla mamma
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Kätevää: istuinryhmä muuntuu käden käänteessä vuoteeksi • 410 QL | Portobello Aamupala mukavassa istuinryhmässä nostaa mielialan korkealle jo heti aamusta ja tekee loma-
päivästä onnistuneen alusta alkaen • 460 LE | Portobello

Lomalta ei puutu mitään: c’joy tarjoaa runsaasti tilaa lomavaatteille ja kaikille muille tarvikkeille, jotka haluat ottaa mukaan lomalle. Säilytystilaa on runsaasti ja vaatekaappiin mahtuu kaikki tarvittava. 
Jopa 7 nukkumapaikan kanssa se on täydellinen perhematkailuvaunu ensikertalaisille • 480 QLK | Clipper

OLESKELUT IL AT

Loman tuntua

1312

C’
JO

Y



Kuinka ihanaa onkaan herätä levänneenä uuteen päivään! Erillisvuoteet voidaan helposti yhdistää leveäksi  
parivuoteeksi • 460 LE | Portobello

Takapään kerrosvuoteeseen on lisävarusteena saatavana kolmas sänky  
• 480 QLK | Clipper

Oma kylpyhuone tuo mukavuutta matkailuun. c’joyn näppärässä kylpyhuo-
neessa valmistaudut raikkaana uuteen lomapäivään • 410 QL | Portobello

VUOTEET

Lepää ja rentoudu
PESUTIL AT

Virkistävää
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Sambesi Oak

Clipper Portobello

c’joy 460 LE | Portobello

Sisustusvaihtoehdot
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Valitse  
vapaasti

410 QL

3 vuodepaikkaa

420 QSH

3 vuodepaikkaa

460 LE

3 vuodepaikkaa

480 QLK

7 vuodepaikkaa

Kompakti, edulli-

nen ja tilaa jopa  

7 hengelle!

Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/cjoy

tai erillisestä hinnastosta
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Tavaratilat ovat minulle lomalla kaikki kaikessa. c’go vakuutti 
minut välittömästi. Lukuisat kaapit, lokerot ja laatikot varmistavat, 
ettei kukaan perheenjäsenistä joudu jättämään rakkaita peli- ja 
urheilutavaroita kotiin. Lisäksi se on tyylikäs versio liikkuvasta 
loma-asunnosta ja vielä tyylikkääseen hintaan. 

Stefanie Koller • markkinointi, intohimoinen retkeilijä

Heinäsirkat sirittävät ja lämpöinen tuuli käy Adria-meren 
rannalla ilman tuoksuessa Välimeren tuoksuilta. Loputto-
malta vaikuttava rannikko, sen lukuisat saaret ja korkea 
vuoristo, vihreät maisemat, kallio- ja kivirannat, tältä 
kuulostaa Kroatia.

 ª  Jokaiselle jotakin: useita erilaisia pohja- 
ratkaisuja kaiken kokoisille perheille

 ª  Ilo silmälle: tyylikkäät, modernit sisätilat ja useita 
raikkaita verhoiluvaihtoehtoja

 ª  Säänkestävä: katto sekä etu- ja takapää kestävää 
lasikuitua

 ª  Kaikki mukana: reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, 
jotta saat mukaan kaiken, mitä lomallasi tarvitset

 ª  Kevyt: voidaan vetää normaalikokoisella henkilöautolla

PLUSSA A
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Aina valmiina 
lähtöön

c’go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Kokonaisvaikutelma on moderni ja 
raikas, sisustuksen voit valita neljästä pirteästä vaihtoehdosta ja lisäksi valittavanasi on 
useita erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti.  
Niinpä c’go soveltuukin ihanteellisesti nuorille pareille ja pienille perheille – eikä ihme, 
sillä kaiken lisäksi tämä matkakumppani on saatavana todella houkuttelevaan hintaan! 
Milloin lähdetään? c’go on helposti käsiteltävä ja turvallinen matkailuvaunu, sillä siinä on 

vakiona monia turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia ja varusteita, jotka 
suojaavat vaaratilanteissa ja parantavat ajettavuutta. Niille, jotka haluavat 
ottaa varman päälle, on lisäksi tarjolla erityinen turvallisuuspaketti

Haluatko valita leiriytymispaikkasi vapaasti? Onnistuu!  
Lisävarustepaketimme avulla teet c’go-vaunustasi täysin omavaraisen,  
joten voit leiriytyä minne itse haluat
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c’gon keittiössä on 3-liekkinen kaasuliesi, pesuallas sekä tilava jääkaappi, jonka pakastelokerossa 
säilyvät jälkiruokajäätelöt ja muut herkut • 495 QSK | Blue Lagoon

Ruhtinaallisesti tilaa. Tilavat yläkaapit ja reilun kokoiset, hidastimilla varustetut vetolaatikot tekevät c’gon keittiöstä todellisen tilaihmeen • 495 FR | Sunshine

KEIT T IÖ

Ruokaa  
koko perheelle
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Joustaa tilanteen mukaan: mukavasta istuinryhmästä saadaan käden käänteessä yksi ylimääräinen vuodepaikka  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Raikkaat värit tekevät istuinryhmästä viihtyisän   
• 495 QSK | Green Paradise

Tilava istuinryhmä ja paljon säilytystilaa: valittavana neljä eri verhoiluvaihtoehtoa • 495 FR | Sunshine

OLESKELUT IL AT

Älä tingi  
mukavuudesta
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Putipuhdasta hetkessä! Kaikkiin c'go-malleihin on saatavana lisävarusteena 
suihkuvarusteet

Erillinen kylpyhuone ja avoin peseytymistila, jota suuri peili entisestään avartaa • 495 FR | Sunshinec'go-mallistossa on kolme erilaista perheille suunniteltua pohjaratkaisua. Ja jos tarvitset vieläkin 
enemmän tilaa, voi kerrossängyt tilata myös kolmella vuoteella • 495 QSK | Blue Lagoon

PESUTIL ATVUOTEET

Hyvät näkymät  
levolle

Raikkaana  
uuteen päivään

Kaikissa c’go-pohjaratkaisuissa on paljon ikkunoita, joista on mukava katsella näkymiä ulkona. 
Malleissa, joissa vuoteet on sijoitettu vaunun etuosaan, voit valita joko ison näköalaikkunan  
tai tunnelmallisen makuusopen ilman ikkunaa
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Mukavan koko ajoneuvon levyisen vuoteen voit vetää yksinkertaisesti haluamallesi korkeudelle. Tikkaat helpottavat 
vuoteeseen nousua • 525 KR | Blue Lagoon

Kun olet piilottanut nostovuoteen katon rajaan, c’go up herää eloon. Ja huonolla ilmalla leikit 
voivat jatkua lasten omassa tilassa vaunun etuosassa • 525 KR | Blue Lagoon

Kompakteista mitoistaan huolimatta c’go tarjoaa jopa 7 mukavaa nukkumapaikkaa:  
miellyttävät kerrosvuoteet lapsille ja mukavan nostovuoteen (200 x 140 cm) aikuisille.  
Ja jos tämä ei vielä riitä, voit taikoa vielä kaksi nukkumapaikkaa istuinryhmästä  
• 525 KR | Blue Lagoon

Vuode katoaa käden käänteessä ylös katon rajaan ja nukkumapaikka muut-
tuu helposti ja kätevästi tilavaksi istuinryhmäksi • 525 KR | Blue Lagoon

uusi c’go up
Kaikki sängyt ylös – 208 cm

Sisä- 
korkeus

Tilaa 
jopa 
7 hengelle
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c’go 495 QSK | Blue Lagoon
Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine

Sisustusvaihtoehdot
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c’go up, valkoinen kuulavasaroitu peltiValkoinen kuulavasaroitu pelti

415 QL

3 vuodepaikkaa 3 vuodepaikkaa

430 QS 475 EL

3 vuodepaikkaa

475 FR

4 vuodepaikkaa

495 FR

4 vuodepaikkaa

495 QSK

6 vuodepaikkaa

525 KR

7 vuodepaikkaa

465 KR

6 vuodepaikkaa

565 FMK

6 vuodepaikkaa

535 QSK

6 vuodepaikkaa

515 RE

4 vuodepaikkaa

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/cgo

tai erillisestä hinnastosta

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

Valitse  
vapaasti
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On vain niin romanttista, että Arist Dethleffs kehitti matkailuvaunun ollakseen aina 
yhdessä perheensä kanssa. Camperista huomaa aina heti, kuinka paljon rakkautta 
ja kokemusta siihen on käytetty. Mistään muualta et löydä niin paljon perheille so-
pivia pohjaratkaisuja. Testaamme yhden niistä joka vuosi läpikotaisin ja annamme 
palautetta työkavereillemme. 

Anita Lorenscheit • lehdistö- ja PR-toiminta, energiakimppu ja perheen organisaattori

 ª  Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja  
kerrosvuodemalleja

 ª  Turvallisesti matkassa: kattavat Dethleffs- 
turvallisuusvarusteet

 ª  Vakiona kaikki tarpeellinen: Kattavat varusteet  
ympärivuotiseen lomailuun

 ª  Moderni sisustus: valittavinasi kolme ajatonta  
verhoiluvaihtoehtoa

 ª  Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille

PLUSSA A

Niityt ovat keltaisenaan voikukkia, ja ilma  
tuoksuu niittykukilta, tuoreelta ruoholta ja 
yrteiltä. Taustamusiikkina soivat lehmänkel-
lot. Etelä-Saksan Allgäu tarjoaa täydelliset 
puitteet rentouttavalle perhelomalle.
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Täydellinen  
loma

Kattava vakiovarustelu, hyvät säilytystilat, monipuoliset pohjaratkaisut sekä laaja kokova-
likoima tekevät Camperista ihanteellisen vaunumatkailun elämyksiä janoavalle. Camper 
on varusteltu ympärivuotiseen käyttöön, sillä vakiovarusteisiin kuuluu aina lattialämmitys 
ja isompiin malleihin myös nestekeskuslämmitys. Ja jotta matkanteko olisi huoletonta ja 
mukavaa, Camperissä on vakiona runsaasti nykyaikaisia turvallisuutta lisääviä kompo-
nentteja, kuten laadukas merkkialusta, Octagon-iskunvaimentimet ja AKS-varmuuskytkin. 

Camper tarjoaa enemmän vastinetta rahallesi: vakiona matot ja päiväpeitot, hyttysverkko-ovi,  
suuret panoraamakattoikkunat sekä kestävä lasikuitukatto

Hyvin varusteltu Camper-vaunu heti valmiina lomalle
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Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat vetolaatikot ja apteekkarinkaappi • 550 ESK | Catania Perhematkailuun: Camperissa valittavanasi on useita erilaisia perheille sopivia pohjaratkaisuja, useimmissa malleissa kerrossänky on saatavilla myös kolmella vuoteella (lisävaruste) • 550 ESK | Catania

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

Ainekset pysyvät tuoreina tilavassa  
jääkaapissa, pullot ja mausteet taas 
mahtuvat kätevään apteekkarinkaappiin. 
Astioita, kattiloita ja pannuja on helppo 
säilyttää alakaapin tilavissa vetolaati-
koissa. Ja mikä parasta: Camper-malleissa 
lämminvesi sisältyy vakiovarusteluun.

KEIT T IÖ

Helppoa ruuanlaittoa  
lomalla
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Yksijalkaisen, korkeussäädettävän pöydän ansiosta istuinryhmässä on paljon jalkatilaa. Istuinryhmästä teet käden käänteessä mukavan vuoteen • 540 QMK | Cosmo

OLESKELUT IL AT

Vihdoinkin lomalla Camper valloittaa matkailijan sydämen käytännöllisyydellään ja muunneltavuudellaan. Runsaat 
säilytystilat tekevät siitä täydellisen tukikohdan aktiiviselle lomailijalle. Tilaa on oman perheen 
lisäksi myös yllätysvieraille, sillä yksijalkaisella, alaslaskettavalla pöydällä varustettu istuinryhmä 
muuntuu käden käänteessä mukavaksi parivuoteeksi. 
 
Tarvitsetko vieläkin enemmän tilaa? Siinä tapauksessa kannattaa tutustua Camperin kaksiakselisiin, 
2,5 m leveisiin ja yli 8 m pitkiin XL-malleihin (esim. Camper 730 FKR), jotka tilavuudessaan ja 
mukavuudessaan vetävät vertoja mille tahansa loma-asunnolle.
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Mukavat erillisvuoteet on helppo yhdistää tilavaksi parivuoteeksi 
(lisävaruste) • 550 ESK | Catania

Huomio monilapsiset perheet! Saatavana lisävarusteena 
toinen kahden hengen kerrosvuode sivuistuinryhmän tilalle 
• 730 FKR | Bolivia

Pulaa nukkumapaikoista? Lisävarusteena kerrossänkyyn 
voidaan tilata kolmas vuode • 540 QMK | Cosmo

Camperin pesu- ja pukeutumistilat ovat avaria • 540 QMK | Cosmo Makuutilan vieressä oleva pesutila on saatavana erillisellä suihkukaapilla  
(lisävaruste) • 730 FKR | Bolivia

VUOTEET

Perheesi ystävä Camper-mallistosta löytyy monia perheille suunniteltuja pohjaratkaisuja, jotka on varusteltu 
tilavilla ja tukevilla kerrossängyillä ja korkealaatuisilla ilmankiertoa säätelevillä 7-vyöhyk-
keen vyöhykepatjoilla. Kerrosvuoteiden painoraja on jopa 80 kg, eli ne sopivat myös isom-
mille reissaajille. Lisätilan luomiseksi alempi kerrosvuode voidaan kääntää pystyasentoon 
(ei kolmikerrosmallit eikä 730-malli). Pitkittäisten kerrosvuoteiden alle syntyy näin lapsille 
oma iso leikkitila. Takana poikittain olevien kerrosvuoteiden alle taas jää oma erillinen 
tavaratila kookkaiden matkatavaroiden säilyttämiseen.

PESUTIL AT

Wellness-keidas
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Rosario Cherry

Bolivia Catania Cosmo

Camper 500 QSK | Cosmo

Sisustusvaihtoehdot

4746

CA
M

PE
R



Hopea sileä peltiValkoinen sileä peltiValkoinen kuulavasaroitu pelti

550 ESK

6 vuodepaikkaa

460 EL

3 vuodepaikkaa

470 ER

3 vuodepaikkaa

530 FSK

6 vuodepaikkaa

560 FMK

6 vuodepaikkaa

650 FMK

6 vuodepaikkaa

730 FKR

8 vuodepaikkaa

740 RFK

7 vuodepaikkaa

470 FR

4 vuodepaikkaa

500 QSK

6 vuodepaikkaa

510 ER

4 vuodepaikkaa

540 QMK

6 vuodepaikkaa

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/camper

tai erillisestä hinnastosta

Valitse  
vapaasti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.
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 ª    Jokaiselle sopiva: iso valikoima parivuode-  
ja erillisvuodemalleja

 ª  Korkeatasoinen ulkodesign: tyylikkäitä yksityis-
kohtia, kromatut kylkilistat sekä design-takava-
lopaneeli yksiumpioisilla valoilla ja kromatuilla 
vetokahvoilla

 ª  Nautinnollista: hienostunut sisustus ja tunnelmallinen 
valaistuskonsepti

 ª  Kokkaa kuin kotona: hyvin varusteltu Gourmet-keittiö 
valaistulla keittiön takaseinällä

 ª   Huoletonta lomailua: kattavat vakiovarusteet  
ympärivuotiseen lomailuun

PLUSSA A

Laajat nummet, raikas merituuli, kuvan-
kauniit maatilat ja majakat – sekä tietenkin 
tuore kala. Ihastu Pohjois-Saksan uskomat-
tomaan luontoon.

Nomad on ollut jo monia vuosia luotettava Dethleffs-matkakumppani. Sen vuoksi  
päätimme antaa sille tänä vuonna ”uudet vaatteet”. Todellinen kohokohta on myös 
uusi, nerokas valoasiantuntijoiden suunnittelema valaistuskonsepti. Se huolehtii  
erityisestä tunnelmasta jokaisen lomailijan iloksi. Olen varma, että myös korkeatasoi-
set vakiovarusteet vakuuttavat tyylitietoiset matkailuvaunuharrastajat.

Benjamin Schaden •  Caravan tuoteperhevastaava, innokas retkeilijä
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Kokemus  
tuo varmuutta

Nomad loistaa uudella tyylikkäällä ulkonäöllään. Vaalea moderni sisustus, epäsuora va-
laistus, kattavat vakiovarusteet ja kauniin yksityiskohdat tekevät siitä täydellisen vaihto-
ehdon vaativille lomailijoille.

Etsitpä sitten kapeaa vaunua vedettäväksi tai suurta kaksiakselista lomakotia – Nomad 
tarjoaa laajan valikoiman huolellisesti suunniteltuja malleja kahdestaan matkustaville. 
Mutta myös yllätysvieraille järjestyy aina helposti nukkumapaikka.

Nomadin kanssa matkanteko on erityisen leppoisaa.
Korkealaatuinen merkkialusta, Octagon-iskunvaimentimet, AKS- 
varmuuskytkin ja itsestään säätyvät AL-KOn AAA-jarrut täydentävät 
toisiaan optimaalisesti huolehtien aktiivisesti ajoturvallisuudesta. 
Ympärivuotista käyttöä varten Nomad-mallit on varustetty lattialäm-
mityksellä sekä 250-leveät mallit nestekeskuslämmityksellä. 
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Tyylikkäässä gourmet-keittiössä kokkia 
ilahduttavat 3-liekkinen liesi sähkösyty- 
tyksellä, kätevä apteekkarinkaappi ja 
isot vetolaatikot, joissa on tilaa kaiken- 
laisille keittiötarvikkeille.

Tuoreet ainekset säilyvät isossa 142 litran jääkaapissa, ja jopa 1,5 litran vesipulloille on paikkansa tilavassa ovilokerossa. Epäsuora valaistus keittiötason alla valaisee vetolaatikostot ja luo tunnelmaa. 
Lämmin vesi kuuluu tietenkin vakiovarustukseen • 490 BLF | Ruby

Tilava keittiö, jossa käytännöllinen apteekkarin kaappi, 142 l jääkaappi ja 3-liekkinen 
liesi sähkösytytyksellä sekä valaistu keittiön takaseinä • 490 EST | Champion

KEIT T IÖ

Pohjoisen  
herkkuja
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Etuosan tilava u-istuinryhmä sopii täydellisesti mukaviin yhteisiin hetkiin, ja siitä saa tarvittaessa tehtyä myös suuren parivuoteen • 650 RQT | ChromoTukeva puinen liukuovi erottaa lasten ja aikuisten nukkumatilat ja asuintilan toisistaan  
• 730 FKR | Chromo

Tilava, koko ajoneuvon levyinen keittiö ja siihen liittyvä istuinryhmä luovat täydellisen asumis-
mukavuuden • 490 BLF | Ruby

OLESKELUT IL AT

Nykyajan 
nomadielämää

Dethleffs esitteli ensimmäisen Nomad-vaununsa jo vuonna 1954. Luotettavalla laadullaan 
ja tyylikkäällä sisustuksellaan Nomad on saavuttanut vuosien mittaan uskollisen kannat-
tajakunnan. Samat perusarvot näkyvät edelleen myös uusissa Nomad-malleissa ja niiden 
laadukkaissa yksityiskohdissa. Valittavana on kolme eri kangasvaihtoehtoa, jotka kutsuvat 
rentoon oleskeluun. Yksijalkainen korkeussäädettävä pöytä antaa mukavasti tilaa jaloille. 
Hienostuneet yksityiskohdat, kuten ikkunallinen asunto-osan ovi, epäsuora valaistus, 
tyylikäs huonekaludesign ja designpesuallas erottavat Nomadin matkailuvaunujen massasta. 
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Isoon parivuoteeseen pääsee kätevästi kolmelta sivulta ja päiväksi sitä voidaan lyhentää, 
jolloin kulkutilaa jää enemmän • 650 RQT | Chromo

Kylpyhuoneessa on kaikki, mitä tarvitset valmistautuessasi uuteen päivään  
• 490 EST | Champion

Avoimessa pesutilassa on tilaa liikkua • 490 BLF | Ruby95 cm leveät erillisvuoteet takaavat virkistävän levon, lisävarusteen avulla ne on kuitenkin helppo  
yhdistää myös parivuoteeksi • 460 EL | Chromo

VUOTEET

Ensiluokkaisia 
unia

Laadukkaat hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat kaikissa kiinteis-
sä vuoteissa sekä kerrosvuoteissa varmistavat ensiluokkaisen nukkumamukavuuden ja 
rentouttavat yöunet. Ne pitävät yhdessä ergonomisesti muotoutuvan sälepohjan kanssa 
huolen siitä, että nukut myös lomallasi makeasti. Kaikki erillisvuoteet on yhdistetty har-
tioiden korkeudelta ylimääräisellä tyynyllä – mukava ratkaisu, joka antaa lisätilaa vatsal-
laan nukkuville sekä läheisyydestä nauttiville.

PESUT IL AT

Tilava kylpyhuone
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Ruby Champion Chromo

Noce Nagano
Nomad 490 BLF | Ruby

Sisustusvaihtoehdot
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460 EL

3 vuodepaikkaa

470 FR

4 vuodepaikkaa

490 BLF

3 vuodepaikkaa

490 EST

3 vuodepaikkaa

530 DR

4 vuodepaikkaa

560 RET

4 vuodepaikkaa

560 FMK

6 vuodepaikkaa

590 RF

4 vuodepaikkaa

650 RQT

4 vuodepaikkaa

730 FKR

8 vuodepaikkaa

740 RFK

7 vuodepaikkaa

510 ER

4 vuodepaikkaa

Hopea sileä peltiValkoinen sileä peltiValkoinen kuulavasaroitu pelti

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/nomad

tai erillisestä hinnastosta

Valitse  
vapaasti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.
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Tässä matkailuvaunussa kaiken on oltava yksinkertaisesti 
exklusiivista – siihen olemme sen suunnittelussa pyrkineet. 
Tuloksena on tämä täysin omaa luokkaansa oleva tilaihme, 
joka tarjoaa mukavuuksia ja täydelliset varusteet ympärivuo-
tiseen lomailuun. Myös talvella vaunulomailusta nauttiville 
voimme lämpimästi suositella Exclusiv-mallia. 

Richard Angerer • Caravan-tuotevastaava, ehdoton karavaanari

Ainutlaatuiset vuoristomaisemat sekä 
kulinaariset elämykset, kuten kuuluisa 
sveitsiläinen suklaa ja fondue – siinä 
muutamia hyviä syitä suunnata seu-
raavalla lomalla Sveitsiin.

 ª  Ylellistä tunnelmaa: epäsuora valaistus ja 
keittiön valaistu takaseinä

 ª  Ainutkertainen design: Ulkopuolella tyylikkäitä  
yksityiskohtia, kuten katettu aisa, kromiset 
koristelistat ja valaistu LED-koristelista etuteltan 
puolella

 ª  Astu sisään: ekstraleveä ulko-ovi ja upotettu 
coupé-askelma helpottavat sisäänkäyntiä

 ª  Kokkaamisen iloa: GourmetPlus-keittiössä on tehokas 
4-liekkinen liesi ja paljon työskentelytilaa

 ª  Valinnanvaraa: valittavana useita hienostuneita tekstiili- ja 
nahkavaihtoehtoja (nahkaverhoilu lisähintaan) yhdistettynä 
tyylikkäisiin puunsävyisiin kalusteisiin

PLUSSA A
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Viiden tähden 
matkailua

Exclusiv-malliston ansiosta voit viettää lomasi aivan lähellä luontoa, silti tippaakaan 
tyylistä tai mukavuudesta tinkimättä. Laadukkaat materiaalit, taidokkaasti viimeistellyt 
yläkaapistot, himmennettävä, epäsuora valaistus sekä monet kauniit pikku yksityiskohdat 
ovat ilo silmälle. GourmetPlus-keittiössä ruoanlaitto on todellinen nautinto. Himmennet-
tävä valaistus ja istuinryhmän mukavasti niskaa tukevat lisätyynyt tekevät oleskelutilasta 
viihtyisän ja kutsuvan. Vaunun ulkopuolella tunnelmaa luo koko sivuseinän levyinen va-
laistu kromilista. Exclusiv on oikea valinta sinulle, joka arvostat matkailussa mukavuutta. 

Exclusiv-malleissa tunnelmaa ei ole vain sisällä vaunussa: etuteltan puoleisen  
sivun valolistan ansiosta voit nauttia kauniista kesäöistä myös ulkona
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Ensin torille ja sitten ruuanlaittoon. Valaistulla takaseinällä varustetussa GourmetPlus- 
keittiössä kokkaat kuin ammattilainen • 560 FR | Castello

Hieno, tehokkaalla 4-liekkisellä liedellä 
varustettu GourmetPlus-keittiö kutsuu 
kulinaarisiin seikkailuihin. Hyvin varus-
tellussa keittiössä on ruhtinaallisesti tilaa 
ruoanvalmistukseen jatkettavan työta-
son ansiosta. Isosta jääkaapista löytyy 
tilaa niin kalasaaliille kuin juomapulloil-
lekin. Huoneenlämmössä säilytettävät 
elintarvikkeet ovat kätevästi käsillä ulos-
vedettävässä apteekkikaapissa. Tilaviin 
vetolaatikoihin mahtuvat kaikenlaiset 
astiat, padat ja pannut.

Tunnelman lisäksi epäsuora valaistus  
valaisee myös isoja vetolaatikoita.

Tilava U-istuinryhmä, jossa on yksijalkainen, korkeussäädettävä pöytä, kutsuu viettämään romanttista illallishetkeä kahden kesken • 760 ER | Fascino

KEIT T IÖ

Keittiö  
kaikilla herkuilla
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Miellyttävä nahkaverhoilu (valinnainen) ja epäsuora säädettävä valaistus luovat erityisen mukavan tunnelman 
• 560 FR | Castello

Hyvin suunniteltu valaistus korostaa kiiltävien ja mattapintaisten materiaalien tyylikästä yhdistelmää • 760 ER | Lavin

OLESKELUT IL AT

Raikas tuulahdus  
ylellisyyttä

Tilan tuntua, tyyliä ja luksusta yhdistettynä avaraan pohjaratkaisuun – kerrassaan nautin-
nollista. Tunnelmavalaistus ja ylellisen mukava istuinryhmä niskatukineen tuovat mieleen 
luksushuvijahdin. Sisään- ja uloskäynti sujuu vaivattomasti leveän ulko-oven ja upotetun 
coupé-askelman ansiosta. Istuinryhmä on kutsuvan pehmeä. Valittavanasi on joko kan-
gas- tai nahkaverhoilu (nahka lisähintaan). Valaistuksen tason voi säätää mieleisekseen 
himmentimen avulla. 

Upotetut ikkunat (lisävaruste) auttavat pitämään kylmän ulkona 
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 Lisätyyny sänkyjen välissä tuo mukavaa lisäleveyttä vuoteen  
päätyyn • 550 ER | Lavin

Kahden suljettavan oven avulla teet itsellesi tilavan peseytymis- ja pukeutumistilan, josta löytyy myös oma  
vaatekaappi • 760 ER | Lavin

VUOTEET

Pilvenpehmeitä  
unia

Huippulaadukas 7-vyöhykkeinen patja on saatavilla myös nukkujan kehon mukaan muo-
toutuvalla pintakerroksella. Se tukee vartaloa optimaalisella tavalla ja viilentää ihanasti. 
Kauniita unia!

PESUTIL AT

Kokonaisvaltaista  
hyvinvointia
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Dakota-tammi ja modernit kohopintaiset listat Dakota-tammi ja korkealaatuinen LED-valaistus yläkaappien luukuissa (lisähinta)

Lavin Amaro Aito nahka Castello (lisähinta) Aito nahka Fascino (lisähinta)

Exclusiv 760 ER | Fascino

Sisustusvaihtoehdot

7574

EX
CL

U
SI

V



550 ER

4 vuodepaikkaa

560 FR

4 vuodepaikkaa

650 RET

4 vuodepaikkaa

730 FKR

8 vuodepaikkaa

760 DR

4 vuodepaikkaa

760 ER

4 vuodepaikkaa

Hopea sileä peltiValkoinen sileä pelti Valkoinen kuulavasaroitu pelti

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/exclusiv

tai erillisestä hinnastosta

Valitse  
vapaasti

Suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä lisävarusteena saatavan kolmannen kerrosvuoteen ja muut mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.
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CO
CO

Ihastuttavan  
kevyt. Uusi Coco.

Pidän spontaanista ja mutkattomasta matkai-
lusta, jonka vuoksi pieni ja kevyt COCO sopii 
minulle täydellisesti. Raikkaat värit ja selkeät 
linjat, joustavat muuntelumahdollisuudet ja  
tyylikäs design tekevät COCOsta loman lem-
pipaikan.

Alexander Huber • Caravan-tuotevastaava,  
ehdoton Coco-fani

Lisätietoja löydät yhdellä  
klikkauksella osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/coco

tai erillisestä hinnastosta

Ensiluokkaista keveyttä: Dethleffs Coco, jonka paino on vaivaiset 
730 kg, tekee lomailusta ihanan kevyttä. Sitä kehittäessämme 
yhdistimme matkailuvaunuosaamisemme tehokkaimmat ratkaisut. 
Lopputuloksena on aivan uudenlainen, ennennäkemätön rakenne-
ratkaisu, joka perustuu kori-, pohja- ja seinärakenteiden täydelliseen 
yhteispeliin. Coco – kevyesti matkaan!
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Syö, rentoudu tai nuku? Monipuolinen lounge muuttuu muutamalla käden 
liikkeellä elokuvateatteriksi, sohvaksi tai makuupaikaksi • Lounge | Waterfall

kääriytyä, tehdä 
olonsa mukavaksi suloinen, kaunis, 

sievä, viehättävä

Selkeälinjaisempi, raikkaampi, muunneltavampi – Coco ei olekaan aivan tavallinen matkailuvaunu • Lounge | Waterfall

Ihanan erilainen

Lisävarusteena saatavana suuri aurinko-
katos ja käytännöllinen helmapeite
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PERHE  
& YSTÄVÄT

82



2019Lisää Dethleffsin tapahtumarik-
kaasta 89-vuotisesta historiasta 
monien mielenkiintoisten kuvien 
kera voit lukea Internet-sivuiltamme 
www.dethleffs.fi

Perhe  
mukana

PERHE & YSTÄVÄT

Matkailuvaunun keksijä Arist Dethleffs oli 
mies, jolle perhe oli kaikki kaikessa. Hän 
halusi olla lähellä perhettään myös silloin, 
kun lähti työmatkoille. Niinpä hän kehitti 
”liikkuvan kodin”, jolla koko perhe saattoi 
matkustaa yhdessä, ja joka oli juuri heidän 
toiveidensa ja tarpeidensa mukainen: 
Vaunu toimi jopa hänen vaimonsa Fridelin 
ateljeena. 

Jo 89 vuoden ajan olemme kehitelleet 
Arist Dethleffsin uraauurtavaa ideaa 
edelleen. Pitäen tärkeimmän asian aina 
kirkkaana mielessä: perheet ja perhei-
den tarpeet.
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Sanoista tekoihin

Vihdoin loma: Mahdollistam-

me vähävaraisille perheille 

leiriloman

Joulupukki vierailee joka vuosi lastenkodeissa …

... ja sairaaloiden lastenosastoilla saaden lasten silmät säteilemään

Koko perheen voimin  
vai kahden kesken?

PERHE & YSTÄVÄT

Loma-aika on aikaa perheelle. Olipa 
perheesi millainen vain, meiltä löydät 
sopivan matkakumppanin. Olemmehan 
jo 89 vuoden ajan pyrkineet parhaamme 
mukaan toteuttamaan perheiden toiveita. 
56 erilaisen pohjaratkaisun joukosta jo-
kainen löytää varmasti itselleen sopivan. 
Pidätkö enemmän skandinaavisesta 
raikkaudesta vai lämpimistä, murretuista 
väreistä? Teetkö pitkiä matkoja vai harras-
tatko lähimatkailua? Vai tarvitsetko paljon 
tilaa eläväiselle suurperheellesi? Emme 
ole unohtaneet myöskään nelijalkaisia 
perheenjäseniä.

Tyylitietoiselle lomailijalle valikoimassamme on tilavia, kaikilla 
mukavuuksilla varustettuja matkailuvaunuja

Lapsellisille on tarjolla 22 erilaista kerrosvuodevaunua  
yhteensä jopa kahdeksalla mukavalla vuodepaikalla  
(osittain lisävaruste)

Dethleffsin lemmikkisetin ansiosta lomailu on huoletonta 
myös nelijalkaisten ystävien kanssa

PERHE & YSTÄVÄT

Hyvä ystävä auttaa myös hädässä. Ja 
leiriperheessä autetaan kaikessa mahdol-
lisuuksien mukaan. Sen vuoksi tuemme 
projekteja, jotka auttavat vähävaraisia 
perheitä. Esimerkiksi pienellä irtiotolla 
arjesta, jolloin perheet voivat nauttia 
maksuttomasta leirilomasta.

Tule mukaan auttamaan! Lahjoitusten 
avulla voimme auttaa taas uusia apua 
tarvitsevia perheitä.

www.dethleffs.de/ 
dethleffs-family-stiftung
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LUOTETTAVUUTTA
& PALVELUA

88



”Aina voi parantaa” on Dethleffsin tuotantotiimin tunnuslause. Luotettavan ja tasaisen laadun takana on uudenaikaisin tuotantotekniikka sekä kokeneet ja motivoituneet työntekijät GourmetPlus-keittiössä kokkaat kuin ammattilainen (Exclusiv-mallit)Pilvenpehmeitä unia: vuoteissa on joustosälepohjat ja laaduk-
kaat 7-vyöhykkeiset patjat

Matkailuvaunun  
syntysijoilla

LUOTETTAVUUTTA

Arist Dethleffs oli taitava ja aikaansaava ideanikkari ja rakentelija. Allgäun alueella 
käsityöläisyydellä on pitkät perinteet, joten ei ole ihme, että matkailuvaunu syntyi juuri 
täällä. Jo yli 89 vuoden ajan olemme Isnyssä kehitelleet edelleen Arist Dethleffsin ideaa  
”liikkuvasta kodista”. Koko tämän ajan olemme pitäneet erityisen tärkeänä sitä, että 
valmistamamme ajoneuvot ovat luotettavaa laatua. Laadukkaat komponentit, huolellinen 
valmistusprosessi sekä jatkuva laaduntarkkailu takaavat, että kun ostat matkailuajoneuvon 
”Made in Allgäu”, se palvelee sinua pitkään ja uskollisesti.

Mukavuudesta  
tinkimättä

LUOTETTAVUUTTA

Dethleffsin pyörillä liikkuvassa kodissa 
asut yhtä mukavasti kuin omassa kodissasi. 
Nuku hyvin -konsepti takaa virkistävät 
yöunet.
 
Myöskään ruoanlaitossa ei tarvitse tehdä 
kompromisseja – gourmet-keittiössä on 
kaikki, mitä maukkaiden lomaherkkujen 
valmistamiseen tarvitaan. Vakiovaruste-
luun kuuluu myös lämminvesi (Camper- 
mallistosta alkaen), ja tiskaamisessa  
noudatetaan tietenkin vanhaa sääntöä: 
yksi kokkaa, toinen tiskaa…

Internet-sivuiltamme löydät  
lisätietoja Dethleffsin Nuku  
hyvin -konseptista.  
Kurkkaa osoitteeseen:  
www.dethleffs.fi/nukuhyvin
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Säällä kuin säällä
LUOTETTAVUUTTA

Lisätietoja vaunujemme talviomi-
naisuuksista löydät osoitteesta:  
www.dethleffs.fi/ 
talviominaisuudet

Allgäun talvet ovat ankaria – meillä on 
niistä kokemusta jo vuodesta 1931 asti. Ja 
koska täällä on vielä kunnon talvia, olem-
me hyvin perillä siitä, millaisia varusteita 
talvimatkailussa tarvitaan. Jokainen Cam-
per, Nomad ja Exclusiv-vaunu on jo vakio-
varusteltuna talvikelpoinen eikä erityisiä 
talvipaketteja tarvita. Näissä mallistoissa 
vakiovarustukseen kuuluu lattialämmitys 
ja 250-leveissä vaunuissa myös neste-
keskuslämmitys. Nauti lomailusta myös 
kylminä pakkasöinä!

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

Automaattisesti säätyvät jarrut optimoivat jarrutuksen

Jopa 5 metriä lyhyempi jarrutusmatka

Turvallisuus  
ennen kaikkea!

LUOTETTAVUUTTA

Lisävarusteena saatavaan turvallisuuspaketiin sisältyy ajonvakautusjärjestelmä,  
letkurikkoventtiili sekä palovaroitin

Sinun turvallisuutesi on meille tärkeää. Siksi käytämme ajoneuvoissamme tunnettujen 
merkkivalmistajien luotettavia komponentteja. Niinpä kaikkien matkailuvaunujemme 
kanssa on mahdollista ajaa jopa 100 km / h nopeutta. 
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Aina vierailun arvoinen!

im Allgäu

Tule, näe  
ja koe

PALVELUA

Motivoituneet työntekijät, laadukkaat materiaalit ja jatkuva laaduntarkkailu takaavat,  
että ajoneuvostasi on iloa pitkään

Dethleffs on yksi Euroopan suurimmista matkailuajoneuvojen valmistajista. Tule tutustumaan, 
kerromme mielellämme lisää

Isnyssä, keskellä ihastuttavaa Allgäuta, sinulla on mahdollisuus käydä katsomassa mistä 
pyörillä liikkuva kotisi on lähtöisin. Tutustumalla näyttelyymme näet omin silmin, mitä 
Dethleffsin rehti ja luotettava laatu käytännössä merkitsee. Tehdaskierroksella näet ja koet, 
miten Dethleffs-matkailuajoneuvo syntyy. Tervetuloa tutustumaan! 

Takuulla  
tiivis

PALVELUA

Meillä ei tule lunta tupaan eikä vettä niskaan. Siitä pitävät huolen kestävä lasikuitukatto, 
joka kestää niin kaatosateen kuin raekuurotkin, laadukas ja kestävä korirakenne sekä 
Dethleffs-tiiviysturva.

Dethleffs myöntää ajoneuvollesi kuuden vuoden tiiviysturvan, mikäli se tarkastetaan  
vuosittain Dethleffsin yhteistyökumppanilla. Todisteeksi hyväksytystä tarkastuksesta  
saat tarkastusmerkin.

Dethleffs-yhteistyökumppanilla teetettyjen vuosittaisten maksullisten tiiviystarkastusten  
perusteella saat ajoneuvollesi kuuden vuoden tiiviysturvan

Sade ei menoa haittaa, sillä meillä ei takuulla sada sisään
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Aina tukenasi!
PALVELUA

Autamme sinua mielellämme valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi sopivan matkailuajoneuvon. 
Noin 330 asiantuntevaa Dethleffs-kauppiasta ympäri Eurooppaa, myös Suomessa, ovat 
valmiina vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin – ehkäpä juuri sinun toiveisiisi! Dethleffsin 
huoltoverkostoon voit aina luottaa, olipa kyse sitten vuositarkastuksista, korjauksista tai 
varaosista. Kattavan varaosavarastomme ansiosta varaosatilaukset lähtevät Saksasta kaup-
piaillemme ympäri Eurooppaa pääsääntöisesti kolmen päivän sisällä. Ja matka jatkuu taas!

Asiakkaamme arvostavat kestävää laatua 
ja hyvää palvelua. Niinpä Dethleffs onkin 
saanut säännöllisesti erinomaisia arvioita 
asiakaskyselyissä nimenomaan asiakastyy-
tyväisyyden osalta

Lähin Dethleffs-kauppiaasi neuvoo sinua asiantuntevasti ja mielellään. Tervetuloa käymään!

Kaksinkertaisesti palkittu  
luotettavuus

PALVELUA

Olet meillä asiakkaana hyvissä käsissä – 
tätä korostaa saksalainen Fairness-palkin-
to, jonka olemme ensimmäisenä matkailu- 
auto valmistajana saaneet toisen kerran 
peräkkäin. 

Mutta mitä on ”fair”? Ehkä yksinkertai-
sesti sitä, että voit aina luottaa meihin. 
Uskollisena lupauksellemme – perheesi 
ystävänä. 

Menestyksemme kategorioissa Hintalaa-
tusuhde ja Luotettavuus osoittaa, että 
myös asiakkaamme ovat samaa mieltä. 
Kiitos siitä!
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Kiitämme yhteistyöstä vaunujen sisustamisessa mukana olleita yrityksiä: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Kuvat: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Hari Pulko • Adobe Stock • Shutterstock

PALVELUA

Aina ajan 
hermolla

Nettisivuiltamme osoitteessa  
www.dethleffs.fi löydät tietoa 
Dethleffs-mallistosta ja -uutuuksista  
sekä yleistä tietoa vaunumatkailusta.

Löydät meidät myös Facebookista,  
Instagramista ja YouTubesta. Sieltä  
löydät aina uusimmat kuvat ja videot  
– käy katsomassa!

Kiitämme mielenkiinnostasi matkailuvaunujamme kohtaan. Generation ja Generation Scandinavia 
-vaunumallistomme löydät erillisestä esitteestä. Sen sekä muita esitteitämme voit noutaa lähimmältä 
Dethleffs-kauppiaalta tai tilata Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään. Tämän esitteen kuvissa on osittain valinnaisia 
tekstiilejä, somisteita sekä lisävarusteita. Tekniset tiedot, vakiovarusteet sekä lisävarusteiden hinnat 
löytyvät erillisestä hinnastosta. Painoteknisistä syistä kuvien värit saattavat poiketa todellisista väreistä.
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