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Witamy 

Poza informacjami zawartymi w niniejszym katalogu przygotowaliśmy 
wiele dodatkowych treści multimedialnych, takich jak filmy, zdjęcia 
i szczegółowe dane dostępne w Internecie lub w cenniku.

... w firmie Dethleffs. Jak wspaniale jest podróżować – być ciągle w dro-
dze. Odkrywać nowe regiony, znajdować nowych przyjaciół i spędzać 
czas z rodziną. A także podczas biwakowania rozkoszować się bliskim 
kontaktem z naturą. Dzięki przyczepom kempingowym Dethleffs możesz 
doświadczyć tego wszystkiego w wyjątkowy sposób. Odkryj, jak to jest 
podróżować z przyczepą kempingową Dethleffs. Ruszamy w drogę!

W cenniku

Film wideo dostępny online

W Internecie

Oryginalne akcesoria Dethleffs

Aktualne informacje dostępne są także w naszym profilu w mediach  
społecznościowych:

Zdjęcia na kolejnych stronach pokazują częściowo wyposażenie specjalne dostępne za dopłatą.
* Do zamówienia osobno u koncesjonerów, poszczególne artykuły dostępne także w sklepie  
internetowym.

Wiele pojazdów można 
obejrzeć online w widoku 360 
stopni

Skonfiguruj online, bezpłatnie  
i niewiążąco swoją nową  
przyczepę kempingową Dethleffs
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Wynalezienie domu na kółkach  
to dowód miłości!

Więcej na temat jubileuszu caravaningu,  
kamieni milowych, relacji klientów, konkursu 
„Zwrot 100% ceny zakupu” i innych promocji 
pod adresem: 90lat.dethleffs-polska.pl

Jako młody szef w ojcowskiej fabryce 
pejczy i uzd Arist Dethleffs często całe 
tygodnie spędzał w podróżach służbowych. 
Ponieważ podczas tych długich wyjazdów 
bardzo tęsknił za rodziną, w 1931 r. zapro-
jektował dom na kółkach, czyli pierwszą 
przyczepę kempingową w Niemczech. 
W ten sposób ten bardzo rodzinny człowiek 
został najpierw wynalazcą, a potem pio-
nierem całkiem nowego, do dzisiaj bardzo 
popularnego sposobu podróżowania.
 
Wszędzie tam, gdzie rodzina Dethleffs 
pojawiała się w swoim wozie, wzbudzała 
ciekawość i zachwyt. Doszło do tego, że 
Arist ze swoich podróży zaczął przywozić 
także zamówienia na przyczepy kempingo-
we, które następnie wytwarzał w małym 
garażu na terenie zakładu.

Rozwój nowej firmy szybko zaczął nabierać 
tempa, z małego garażu powstał osobny 
dział budowy przyczep kempingowych. 
Caravaning stał się ruchem.
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Pionierski duch,
do dziś

który fascynuje
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Znamy się na caravaningu. W wydaniu firmy Dethleffs caravaning oznacza przede wszystkim jakość i ogromne do-
świadczenie, widoczne w każdym naszym pojeździe. Od 90 lat pionierski duch założyciela 
naszej firmy Arista Dethleffsa jest ważną częścią jej filozofii, a wszystkie nasze wysiłki sku-
pione są na budowaniu najlepszych pojazdów turystycznych wszech czasów. Pozostajemy 
wierni naszym wartościom i wiemy, co tak naprawdę się liczy:

Jakość we krwi
•  Zoptymalizowanie procesy produkcyjne 

i najwyższe standardy jakości
•  Precyzja i rzemiosło w wykonaniu  

fachowców wykształconych w większości 
w naszej firmie

•  Wykorzystanie wyłącznie komponentów 
i materiałów wysokiej jakości

Myślimy o naszej odpowiedzialności
• Specjaliści we wszystkich dziedzinach
•  Kształcenie we własnej firmie (jeden 

z największych zakładów prowadzących 
naukę zawodu w regionie) 

• Stałe podnoszenie kwalifikacji

Przewaga dzięki serwisowi
•  Niezawodność oraz bezpieczeństwo dzięki 

największej sieci serwisowej i sieci dystry-
bucji

•  Dzięki ponad 350 partnerom handlowym 
i serwisowym w Europie pomoc w razie 
potrzeby jest na wyciągnięcie ręki

•  Najnowocześniejszy magazyn części za-
miennych

•  18 500 części zamiennych stale dostępnych 
•   93% zamówień ze strony dystrybutorów 

jest realizowanych w terminie 3 dni
•   Regularne szkolenia w warsztatach gwa-

rantują naszym koncesjonerom zawsze 
aktualny stan wiedzy

Zobacz na żywo produkcję naszych przyczep kempingowych i pojazdów turystycznych! Informacje  
dotyczące zwiedzania naszego zakładu są dostępne na stronie www.dethleffs.de/werksfuehrung

Jakość „Made in Germany” w firmie Dethleffs w Isny (Allgäu). Jesteśmy jednym z najnowocze-
śniejszych zakładów produkujących pojazdy rekreacyjne w Europie
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Jakość,
zachwyca

która zawsze
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CAMPER ®
Wspaniała towarzyszka podróży dla rodzin, dzięki szerokiej 
palecie układów pomieszczeń z łóżkami piętrowymi i dużej 
ilości luków bagażowych.

Strona 42

C’GO I C’GO UP
Nowoczesne, świeże i zawsze gotowe do podróży. Przyczepa kem-
pingowa gotowa do wyruszenia w drogę, z szeroką paletą układów 
pomieszczeń.

Strona 20

NOMAD
Eleganckie wnętrze i bogate wyposażenie seryjne sprawiają, że jest 
ona idealna dla wymagających podróżników.

Strona 52

C’JOY
Mniejszy ciężar, niższa cena, pełnia szczęścia z posiadania przyczepy kempingowej. Ma 
wszystko, co pozwoli zakosztować wolności.

Strona 10

Rodzina przyczep kempingowych Dethleffs
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360°

 

AERO
Lekka skandynawska stylistyka wnętrza dostępna w ośmiu popular-
nych wariantach układu pomieszczeń z bogatym pakietem jubile-
uszowym „90 Years”.

Strona 32

BEDUIN SCANDINAVIA
Stylowe wzornictwo, wysoki komfort i wiele elementów wyposażenia specjal-
nego sprawiają, że to doskonała towarzyszka podróży na wszystkie pory roku.

Strona 62

Niezawodność 74

Oryginalne akcesoria Dethleffs 76

www.dethleffs-polska.pl

Cyfrowa prezentacja  
nowości w widoku 360°.
+  Zwiedzaj swobodnie nasze 

cyfrowe targi

+ Szczegółowe widoki 360° 

+  Wnętrze i detale w widoku 360°

Zapraszamy na naszą stronę:

Chcesz dowiedzieć się  
więcej o firmie Dethleffs? 
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasz  
newsletter. Tutaj dowiesz się wszystkiego 
o nowościach, pomysłach na podróż  
i wskazówkach dotyczących podróżowania, 
oferowanych przez profesjonalistów,  
a także o promocjach i konkursach. 

www.dethleffs-polska.pl/newsleter
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C´JOY

Kwintesencja  
szczęścia

C‘JOY
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 ª  Doskonała przyczepa kempingowa dla początkujących: 
korzystna cena i wszystko, czego możesz potrzebować

 ª  Wąskie przejazdy to nie problem: przy szerokości 
2,12 m to jedna z najwęższych przyczep kempingo-
wych w swojej klasie

 ª  Prawdziwa waga lekka: przy odpowiednim pojeździe 
ciągnącym wystarczy zwykłe prawo jazdy kategorii B

 ª  Ochrona przed kaprysami pogody: dach, przód i tył 
z wytrzymałego GFK

 ª  Bez wyrzeczeń: dzięki dużej ilości luków bagażowych 
i dużemu obciążeniu użytkowemu możesz zabrać 
wszystko, czego potrzebujesz

Najważniejsze cechy C‘JOY

Dzięki dużej ilości luków  
bagażowych i dużemu obciążeniu 
użytkowemu masz na pokładzie 
wszystko, czego potrzebujesz

Przód, dach i tył  
z wytrzymałego GFK

2-częściowe 
drzwi wejściowe

C‘JOY 11



Praktyczna: wystarczy kilka ruchów, aby kanapę zmienić w leżankę • 480 FSH | Clipper

Śniadanie na przytulnej kanapie od samego rana wprawia  
w dobry nastrój i pozwala przygotować się na kolejny udany dzień 
urlopu • 460 LE | Portobello

MIESZK ANIE

Tak smakuje urlop

C‘JOY12



Praktyczna kuchenka 3-palnikowa z ręcznym  
zapalnikiem

Miejsca do spania według potrzeb: możliwe jest uzyska-
nie maks. 7 miejsc do spania – to idealne rozwiązanie dla 
rodzin (w zależności od układu pomieszczeń)

Dodatkowe miejsca do spania dostępne po rozbudowie 
kanapy

1

2

3

1 2 3

C‘JOY 13



SPANIE

Wreszcie czas na relaks

Bonne nuit: relaksujący sen i odpoczynek w wygodnym francuskim łóżku podwójnym • 480 FSH | Clipper

W tylnej części modelu c’joy opcjonalnie dostępne jest nawet 
trzypoziomowe dziecięce łóżko piętrowe • 480 QLK | Clipper
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Kuracja odświeżająca
Ł A ZIENK A

W przyczepie c’joy nie trzeba rezygnować z kąpieli. Jest tu wszyst-
ko, co pozwoli świeżo rozpocząć dzień • 460 LE | Portobello

Przyczepa c’joy jest wyposażona w piękną umywalkę ze stali nierdzewnej • 480 FSH | Clipper

15C‘JOY



Kompaktowa i praktyczna: kuchnia wyposażona w kuchenkę 3-palnikową, zlewozmywak ze stali 
nierdzewnej i obszerne luki bagażowe • 420 QSH | Portobello

Przyczepa c’joy jest wyposażona w lodówkę o poj. 81 l i zamrażalnik o poj. 10 l  
• 480 QLK | Clipper (w zależności od układu pomieszczeń)

GOTOWANIE

Mała kuchnia o wielkich  
możliwościach
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Obszerne szafki wiszące w kuchni

Pojemna lodówka o poj. 142 l i zam-
rażalnik o poj. 15 l (w zależności od 
układu pomieszczeń)

Specjalne stelaże z listew są rozkłada-
ne w celu optymalnego wykorzystania 
przestrzeni

Seryjnie materace z zimnej pianki na 
wszystkich stałych łóżkach pojedyn-
czych i podwójnych

Podwójne łóżko piętrowe lub  
dostępne opcjonalnie potrójne łóżko 
piętrowe (w zależności od układu 
pomieszczeń)

Dzięki szerokości tylko 2,12 m idealnie 
sprawdza się w wąskich przejazdach

AirPlus – doskonała cyrkulacja po-
wietrza we wnętrzu oraz wentylacja 
z tyłu zabudowy dachowej i komód

Uchylne i izolowane okna  
z podwójnymi szybami  
z roletami zaciemniają- 
cymi i moskitierami

W YPOSA ŻEN IE

Najważniejsze cechy C‘JOY Kompletne wyposażenie modeli C’JOY jest dostępne w osob-
nym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/cjoy
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Szeroki wybór

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/cjoy lub w osobnym cenniku  Sambesi Oak

Clipper PortobelloObejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/cjoy-360
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Blacha młotkowana, White (standard)

Maksymalna liczba miejsc do spania wynika z rozbudowy kanapy, opcji potrójnych łóżek piętrowych oraz dodatkowego wyposażenia specjalnego.

410 LK 480 FSH

3 miejsca do spania5 miejsc do spania

420 QSH

3 miejsca do spania

460 LE

3 miejsca do spania

480 QLK

7 miejsc do spania

Kompaktowa, 

korzystna ceno-

wo, zapewniająca 

miejsce dla nawet 

7 osób!
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C‘GO I C‘GO UP

Przyczepa kempingowa idealna w podróży

C‘GO I C‘GO UP
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Najważniejsze cechy C‘GO I C‘GO UP
 ª  Dla każdego odpowiednia wersja: szeroka paleta  

układów pomieszczeń oferuje wiele możliwości dla 
małych i dużych rodzin

 ª  Świeży wygląd: eleganckie, nowoczesne wzornictwo 
we wnętrzu i szeroka paleta barwnych tapicerek  
zaspokoją indywidualne gusta

 ª  Ochrona przed kaprysami pogody: dach, przód i tył 
z wytrzymałego GFK

 ª  Nie musisz niczego zostawiać w domu: dzięki dużej 
ilości luków bagażowych i dużemu obciążeniu użytko-
wemu możesz zabrać wszystko, czego potrzebujesz

 ª  Waga lekka: przyczepa jest tak lekka, że jazdą z nią 
jest możliwa nawet z prawem jazdy kategorii B  
(w zależności od pojazdu ciągnącego)

Wysokiej klasy markowe opony dostosowane 
do ograniczenia prędkości do 100 km/h

Uchylne i izolowane okna 
z podwójnymi szybami (Graphite 
Grey) z roletami zaciemniającymi 
i moskitierami

Dostępna z zewnątrz, duża 
pokrywa luku bagażowego  
ze składanym łóżkiem  
piętrowym (opcjonalna)

C‘GO I C‘GO UP 21



MIESZK ANIE

Przytulność  
bez ograniczeń

Duża elastyczność: przytulne miejsce do siedzenia czy dodatkowe miejsce do spania? Kanapę można w mgnieniu oka przebudować  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Dobre samopoczucie wśród kolorów to na tej kanapie żaden 
problem • 495 QSK | Green Paradise
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Obszerna kanapa okrągła z dużą przestrzenią do przecho-
wywania: dostępna w czterech różnych tapicerkach

Piękna otwarta umywalka ze stali nierdzewnej Seryjnie dużo miejsca w lodówce o poj. 142 l z zamrażalni-
kiem o poj. 15 l (w zależności od układu pomieszczeń)

1

2

3

2 31
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SPANIE

Wypoczynek  
z widokami

We wszystkich układach pomieszczeń c’go duża liczba okien zapewnia doskonałe widoki. W przypadku łóżek w tylnej części  
dostępne są dwie opcje: duże okno lub przytulna przestrzeń bez okna.

Przyczepa c’go dostępna jest z czterema różnymi układami 
pomieszczeń z łóżkami dziecięcymi. Aby zyskać jeszcze więcej 
miejsca, można zamówić potrójne łóżka piętrowe  
• 495 QSK | Blue Lagoon
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Świeży początek dnia
Ł A ZIENK A

Komfortowa łazienka z otwartą umywalką i dużym lustrem • 495 FR | Sunshine

Chwila i wszystko czyste. Dla miłośników kąpieli pod prysznicem:  
we wszystkich układach pomieszczeń c’go istnieje możliwość  
wyboru opcjonalnego wyposażenia prysznica
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GOTOWANIE

Rodzinne  
gotowanie

Przyczepa c’go jest wyposażona w kuchenkę 3-palnikową, zlewozmywak i lodówkę z zamrażalnikiem 
zapewniającym dodatkową porcję lodu podczas urlopu • 495 QSK | Blue Lagoon

Kuchnia w przyczepie c’go zachwyca nowoczesnym wzornictwem i oferuje dużo miejsca na różne 
przybory kuchenne • 525 KR | Blue Lagoon

Duża ilość miejsca w kuchni: obszerne szafki wiszące w kuchni i pojemne szuflady z systemem softclose 
sprawiają, że kuchnia w przyczepie c’go może pomieścić naprawdę dużo • 495 FR | Sunshine
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Praktyczna kuchenka 3-palnikowa 
z elektrycznym zapalnikiem

Praktyczny schowek w przedsionku 
(w zależności od układu pomieszczeń)

Specjalne stelaże z listew są rozkłada-
ne w celu optymalnego wykorzystania 
przestrzeni

Elegancka umywalka ze stali  
nierdzewnej

Szafka na butlę gazową 2 x 11 kg,  
dno szafki wykonane ze stabilnej  
ryflowanej blachy aluminiowej,  
zabezpieczonej przed biokorozją

Bezpieczeństwo na wyposażeniu  
seryjnym: sprzęgło antypoślizgowe 
AKS

Energooszczędna lampa 
LED w przystawce  
namiotowej

W YPOSA ŻEN IE

Najważniejsze cechy C‘GO i C‘GO UP Kompletne wyposażenie modeli C´GO i C´GO UP jest dostępne 
w osobnym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/cgo

Seryjnie materace z zimnej pianki na 
wszystkich stałych łóżkach pojedyn-
czych i podwójnych
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Komfortowe łóżko podnoszone (200 x 140 cm) dla dwóch dorosłych osób można jedną ręką ściągnąć 
na dół. Jeśli to nie wystarczy, po rozbudowaniu kanapy można zyskać dwa dodatkowe miejsca do 
spania • 525 KR | Blue Lagoon Dla małych podróżników dostępne są przytulne łóżka piętrowe • 525 KR | Blue Lagoon

 
 

 

Wyso- 
kość  
wnętrza 208 cm

C ’GO UP

Wszystkie  
łóżka do góry!
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Po schowaniu łóżka podnoszonego pod dachem można rozkoszować się przestrzenią w przyczepie c’go up 
• 525 KR | Blue Lagoon

Zła pogoda? Wtedy można pobawić się we własnym oddzielnym pokoju 
dziecięcym• 525 KR | Blue Lagoon

Miejsce  dla maks.  7 osób

29C‘GO I C‘GO UP 



Szeroki wybór

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/cgo lub w osobnym cenniku  Pearlwhite

Grey Orbit

Green Paradise

Sunshine Blue LagoonObejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/cgo-360
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Maksymalna liczba miejsc do spania wynika z rozbudowy kanapy, opcji potrójnych łóżek piętrowych oraz dodatkowego wyposażenia specjalnego.

415 QL

3 miejsca do spania

475 EL

3 miejsca do spania

475 FR

4 miejsca do spania

495 FR

4 miejsca do spania

525 KR

7 miejsc do spania

465 KR

6 miejsc do spania

565 FMK

6 miejsc do spania

495 QSK

6 miejsc do spania

Blacha młotkowana, White (standard) c’go up, blacha młotkowana, White (standard)
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AERO

Love is in the air

AERO
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 ª  Powód do świętowania: mnóstwo elementów w atrak-
cyjnej cenie dzięki jubileuszowemu wyposażeniu 
z okazji 90-lecia firmy 

 ª  Przyciąga wzrok: nowoczesny wygląd zewnętrzny 
przyciąga spojrzenia, zachwyca także wnętrze 
 

 ª  Znam to: wyrafinowane i cenione rozwiązania układu 
pomieszczeń, które zaspokoją każdy gust 

 ª  Zima nachodzi: opcjonalny komfortowy pakiet zimowy 
pozwala przygotować się na niższe temperatury 

 ª  Ochrona przed kaprysami pogody: dach, przód i tył 
z wytrzymałego GFK

Najważniejsze cechy AERO 

Felgi aluminiowe 17 cali o wzorze Dethleffs 
podkreślają stylistykę przyczepy

Szerokie drzwi 
wejściowe z oknem 
i moskitierą

Aplikacje  
stylistyczne 
z przodu i z tyłu
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MIESZKANIE

Lekkie, jasne wzornictwo, 
które zachwyca

Miejsce, w którym chce się przebywać: na obszernej kanapie można doskonale poczuć przestronność 
modelu Dethleffs Aero • 510 ER | Skagen

Jasno, przestronnie i wygodnie: w takich warunkach urlop sprawia 
wielką radość • 490 QSK | Fyn
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1 2

3

Eleganckie i funkcjonalne elementy tek-
stylne do przechowywania i mocowania

Kuchenka 3-palnikowa z elektrycznym 
zapalnikiem i stabilnym rusztem żeliwnym

Lekka skandynawska stylistyka i bogate wyposażenie jubileuszowe w sprawdzonej jakości Dethleffs. 
Przyczepa Aero jest dostępna z trzema nowoczesnymi, świeżymi tapicerkami: Fyn, Skagen i Visby

1 2 3
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SPANIE

Spanie jak  
w siódmym niebie

Łóżka pojedyncze można kilkoma ruchami zmienić w dużą leżankę (opcja)  
• 510 ER | Skagen

Śpij dobrze! Przytulne łóżka piętrowe z widokiem dla małych podróżników • 490 QSK | Fyn
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ŁAZIENKA

Świeży początek dnia

Praktyczne regały i szafka z lustrem oferują  
wiele możliwości przechowywania  
• 510 ER | Visby

Kompaktowa łazienka w jasnych kolorach, z pięk-
nymi, praktycznymi detalami, takimi jak zintegro-
wany wieszak na ręczniki • 510 ER | Skagen
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Seryjna instalacja ciepłej wody stanowi część bogatego pakietu 90 Years.

Jasna i przestronna: kuchnia z lodówką o poj. 142 l i zamrażalnikiem o poj. 15 l  
(w zależności od układu pomieszczeń) • 500 QSK | Visby

GOTOWANIE

Łatwe gotowanie
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W YPOSA ŻEN IE JUB I LEUSZOWE

Najważniejsze cechy AERO Kompletne zestawienie wyposażenia jubileuszowego pozwa-
lającego na bezzwłoczne wyruszenie w drogę jest dostępne na 
stronie www.dethleffs-polska.pl/aero

Duża lodówka o poj. 142 l z zamra-
żalnikiem o poj. 15 l (w zależności od 
układu pomieszczeń)

Stylowy haft „90 Years” na komforto-
wych kanapach

Reflektory punktowe z możliwością 
dowolnego rozmieszczania, gniazdo 
USB

Duża panoramiczna pokrywa dacho-
wa z oświetleniem LED zapewnia 
dopływ światła i świeżego powietrza 
do wnętrza pojazdu (pakiet 90 Years)

Nastrojową atmosferę zapewnia 
oświetlenie wnętrza (opcja)

AirPlus – doskonała cyrkulacja po-
wietrza we wnętrzu oraz wentylacja 
z tyłu zabudowy dachowej i komód

Otwór na korbę  
zapewniający 
wygodną obsługę 
podpór korbowych
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Szeroki wybór

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/aero lub w osobnym cenniku Maryland Oak / elementy dekoracyjne z drewna

Visby Skagen  FynObejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/aero-360

40 AERO



410 QS

3 miejsca do spania 3 miejsca do spania

470 EL 470 FR 470 FSK

4 miejsca do spania 6 miejsc do spania

490 QSK

6 miejsc do spania

520 ER

4 miejsca do spania

510 ER 

4 miejsca do spania

500 QSK

6 miejsc do spania

Blacha gładka, White (pakiet 90 Years)

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym.
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Świeży wiatr dla rodzinnych  
przyczep kempingowych

CAMPER®
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Najważniejsze cechy Camper®

 ª  Miejsce dla każdego dziecka: szeroka paleta przy-
jaznych dla rodzin układów pomieszczeń z łóżkami 
piętrowymi

 ª  Doskonałe wyposażenie seryjne: dzięki bogatemu  
wyposażeniu seryjnemu przyczepa jest od razu  
gotowa do drogi

 ª  Na wszelki wypadek: wzorcowe wyposażenie bezpie-
czeństwa Dethleffs

 ª  Efektowna stylistyka zewnętrzna: elegancka oprawa 
świateł tylnych z oświetleniem LED podkreśla  
stylistykę przyczepy

 ª  Różnorodna oferta: portfolio obejmuje także krótkie 
turystyczne przyczepy kempingowe o długości  
całkowitej poniżej 7 m

Duży garaż w tylnej 
części dzięki składane-
mu łóżku piętrowemu 
(w zależności od układu 
pomieszczeń)

Felgi aluminiowe 17 cali 
o wzorze Dethleffs podkre-
ślają stylistykę przyczepy 
(pakiet 90 Years)

Seryjna pokrywa luku bagażowego 
zapewnia łatwy dostęp do dodatko-
wego luku bagażowego
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MIESZK ANIE

Tak smakuje urlop

Duża ilość miejsca na kanapie okrągłej gwarantuje dobre samopoczucie dużym  
i małym podróżnikom • 730 FKR | Galaxy

Przyjazny wystrój wnętrza wykończonego jasnym drewnem to znak rozpoznawczy tej przyjaciółki  
rodziny • 560 FMK | Cloud
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Przyjazna rodzinie. W przypadku modelu Camper® dostępna jest szeroka paleta układów 
pomieszczeń z łóżkami piętrowymi. Trzecie łóżko piętrowe jest opcjonalnie dostępne 
w większości modeli

Praktyczne i łatwo dostępne: przesuwne  
reflektory punktowe i gniazdo USB do  
ładowania

Kuchnia zapewniająca dużą przestrzeń do  
przechowywania: dzięki praktycznej szufladzie  
pionowej na butelki oraz licznym schowkom

1 2 3
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SPANIE

Przyjaciółka rodziny

Wygodne łóżka pojedyncze można 
szybko zmienić w wielkie łóżko po-
dwójne (opcja). Materace nawierzchnio-
we Dethleffs są idealnie dostosowane 
do pojazdu Dethleffs. Dostępne w ofer-
cie oryginalnych akcesoriów Dethleffs 
(dodatkowe informacje na str. 76)

Duże łóżko umieszczone w poprzek przy  
wejściu zapewnia parom dużo miejsca  
• 500 QSK | Galaxy

Specjalnie dla dużych rodzin: opcjonalnie dostępne jest drugie podwójne 
łóżko piętrowe zamiast kanapy (w zależności od układu pomieszczeń)  
• 730 FKR | Galaxy
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Oaza wellness
Ł A ZIENK A

Kompaktowa łazienka w modelu Camper® oferuje wszystko, co potrzebne do zachowania świeżości podczas urlopu • 550 ESK | Mount

Bezpośrednio obok dużego łóżka znajduje się strefa wellness: 
prysznic z toaletą • 730 FKR | Galaxy
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GOTOWANIE

Prosty sposób na 
urlopową kuchnię

W głębokich szufladach i szafkach podsufitowych można schować wszystko, co będzie 
potrzebne w urlopowej kuchni • 730 FKR | Galaxy

Praktyczna kuchnia z obszernymi szufladami i szufladą pionową • 550 ESK | Mount
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Duża lodówka o poj. 142 l z zamra-
żalnikiem o poj. 15 l (w zależności od 
układu pomieszczeń)

Opcjonalnie w modelu 730 FKR  
dostępne jest drugie podwójne łóżko 
piętrowe zamiast kanapy

Wysoki komfort snu dzięki systemowi 
SchlafGut

Solidny dach wykonany z GFK zapew-
niający ochronę przed gradem  
i gałęziami

Nowa elegancka oprawa świateł  
tylnych z lampami LED

AirPlus – doskonała cyrkulacja po-
wietrza we wnętrzu oraz wentylacja 
z tyłu zabudowy dachowej i komód

Seryjna instalacja  
ciepłej wody

W YPOSA ŻEN IE

Najważniejsze cechy Camper® Kompletne wyposażenie modeli CAMPER® jest dostępne w osob-
nym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/camper
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Dodatkowe informacje dostępne są pod 
adresem: www.dethleffs-polska.pl/
camper lub w osobnym cenniku

 Cloud Galaxy Mount

 Rosario Cherry

Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/camper-360
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Blacha gładka, Silver MetallicBlacha młotkowana, White (standard) Blacha gładka, White 

Maksymalna liczba miejsc do spania wynika z rozbudowy kanapy, opcji potrójnych łóżek piętrowych oraz dodatkowego wyposażenia specjalnego.

460 EL

3 miejsca do spania

470 ER

3 miejsca do spania

530 FSK

6 miejsc do spania

470 FR

4 miejsca do spania

500 QSK

6 miejsc do spania

510 LE

4 miejsca do spania

510 ER

4 miejsca do spania

550 ESK

6 miejsc do spania

560 FMK

6 miejsc do spania

650 FMK

6 miejsc do spania

540 QMK

6 miejsc do spania

730 FKR

8 miejsc do spania

51CAMPER®



Doświadczenie popłaca

NOMAD
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 ª  Dla każdego odpowiednie rozwiązanie: szeroka paleta 
turystycznych przyczep kempingowych z łóżkami  
podwójnymi lub pojedynczymi

 ª  Wyrafinowane wzornictwo elementów zewnętrznych: 
stylowe detale, elegancka oprawa świateł tylnych 
z oświetleniem LED i chromowane uchwyty do  
manewrowania przyczepą

 ª  Przytulna atmosfera: wyszukane, eleganckie wzornic-
two w pomieszczeniu mieszkalnym obejmujące nastro-
jowe oświetlenie

 ª  Gotowanie jak w domu: doskonale wyposażona  
kuchnia dla smakoszy, podświetlana ściana kuchenna

 ª  Doskonałe wyposażenie seryjne: dzięki bogatemu  
wyposażeniu seryjnemu przyczepa jest od razu  
gotowa do drogi

Najważniejsze cechy NOMAD

Seryjna pokrywa luku 
bagażowego zapewnia 
łatwy dostęp do dodat-
kowego luku bagażo-
wego.

Nowa elegancka oprawa 
świateł tylnych  
z lampami LED oraz  
chromowane uchwyty do 
manewrowania przyczepą

Okna ramowe zapew-
niają dobrą izolację  
i bezpieczeństwo (opcja)
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MIESZK ANIE

Komfortowe życie 
w podróży

Stabilne, drewniane drzwi przesuwne oddzielają pokój dziecięcy, sypialnię rodziców, a także pomieszczenie mieszkalne 
• 730 FKR | Chromo

Obszerna kuchnia zajmująca całą szerokość pojazdu i sąsiadująca 
z nią kanapa gwarantują idealny komfort mieszkania  
• 490 BLF | Ruby
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Idealna do wspólnego spędzania czasu, ale także wygodna do spania: 
duża kanapa okrągła w przedniej części

Kuchnia dla smakoszy, podświetlana 
ściana kuchenna

Duża panoramiczna pokrywa dachowa z oświetleniem 
LED zapewnia dopływ światła i świeżego powietrza do 
wnętrza pojazdu

1 2 3
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SPANIE

Wysoki komfort snu

Duże łóżko podwójne z wygodnym dostępem z trzech stron można odsunąć w ciągu 
dnia, aby zyskać większą przestrzeń • 650 RQT | Chromo

Dwa szerokie łóżka pojedyncze zapewniają relaksujący sen, a opcjonalnie można je 
szybko połączyć w jedno łóżko podwójne • 460 EL | Chromo
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Obszerna łazienka
Ł A ZIENK A

Poranne odświeżenie. W łazience jest wszystko, czego potrzeba, aby świeżo rozpocząć dzień  
• 490 BLF | Champion

Otwarta łazienka zapewnia swobodę ruchów • 490 EST | Ruby
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GOTOWANIE

Duża kuchnia z dodat-
kowym widokiem

Obszerna kuchnia z praktyczną szufladą  
pionową, miejscem na ekspres do kawy,  
kuchenką 3-palnikową z elektrycznym zapalni-
kiem oraz podświetlaną ścianą kuchenną  
• 520 ELT | Ruby

Świeże produkty można przechowywać w lodówce o poj. 142 l, 
a butelki z winem lub wodą do 1,5 l można umieścić na obszernej 
półce w drzwiach lodówki. Oświetlenie pośrednie pod blatem 
zapewnia dobry widok zawartości obszernych szuflad. Dodatkowa 
cecha wpływająca na komfort: seryjna instalacja ciepłej wody  
• 490 BLF | Ruby
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Wysokiej klasy kuchenka 3-palni-
kowa z elektrycznym zapalnikiem

Dużo przestrzeni na nogi zapewnia 
stół podnoszony z jedną nogą z regu-
lacją wysokości

Designerska klapa szafki podsufitowej 
z wygodnym uchwytem ułatwiającym 
łatwe i szybkie otwieranie

Doskonały komfort snu dzięki matera-
com 7-strefowym z materiału regulu-
jącego temperaturę

Reflektory punktowe z możliwością 
dowolnego rozmieszczania, gniazdo 
USB

Dobrze wykorzystane miejsce: 
sprytny system szyn do przyborów 
kuchennych stanowi część wypo-
sażenia seryjnego (w zależności od 
układu pomieszczeń)

AirPlus – doskonała cyrkulacja po-
wietrza we wnętrzu oraz wentylacja 
z tyłu zabudowy dachowej i komód

Wydajne ogrzewanie  
gorącym powietrzem,  
seryjnie (w zależności od  
układu pomieszczeń)

W YPOSA ŻEN IE

Najważniejsze cechy NOMAD Kompletne wyposażenie modeli NOMAD jest dostępne w osobnym 
cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/nomad
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 Ruby Champion Chromo

 Noce Nagano

Dodatkowe informacje dostępne są pod 
adresem: www.dethleffs-polska.pl/
nomad lub w osobnym cenniku

Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/nomad-360
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Blacha gładka, Silver MetallicBlacha młotkowana, White (standard) Blacha gładka, White 

Maksymalna liczba miejsc do spania wynika z rozbudowy kanapy, opcji potrójnych łóżek piętrowych oraz dodatkowego wyposażenia specjalnego.

530 DR

4 miejsca do spania

560 FMK

6 miejsc do spania

460 EL

3 miejsca do spania

470 FR

4 miejsca do spania

490 BLF

3 miejsca do spania

490 EST

3 miejsca do spania

510 LE

4 miejsca do spania

560 RET

4 miejsca do spania

650 RQT

4 miejsca do spania

730 FKR

8 miejsc do spania

760 DR

4 miejsca do spania

510 ER

4 miejsca do spania

520 ELT

3 miejsca do spania
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Perfekcyjnie przygotowana na zimę

BEDUIN
SCANDINAVIA
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Nowa stylistyka 
zewnętrzna z blachą 
gładką, fabrycznie 
w kolorze White

Dobra izolacja zimą dzięki 
oknom ramowym Dethleffs 
(opcja) Zapraszamy: drzwi wej-

ściowe o szerokości 70 cm, 
ukryte zawiasy, z oknem 
i moskitierą, seryjne

 ª  Zapraszamy na pokład: legenda caravaningu z 1956 
roku od wynalazcy przyczepy kempingowej powraca 
na drogi

 ª  Perła skandynawskiego wzornictwa oferująca 
przestronność niczym w lofcie: szafki podsufitowe 
z uchwytami z drewna i elementami dekoracyjnymi 
nawiązującymi wyglądem do filcu naturalnego

 ª  Seryjnie połączone siły w kuchni: pełnowymiarowa 
kuchenka z piekarnikem

 ª  Przyjemne ciepło także w czasie mrozów: seryjne 
ogrzewanie ciepłą wodą Premium i elektryczne 
podgrzewanie podłogi zapewniają przyjemne ciepło 
w całej przyczepie kempingowej

 ª  Doskonałe wyposażenie: latem czy zimą Beduin  
Scandinavia gwarantuje 5-gwiazdkowy caravaning

Najważniejsze cechy BEDUIN SCANDINAVIA
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MIESZK ANIE

Urlop w stylowej  
przyczepie  
kempingowej

Stylowa tapicerka i oświetlenie pośrednie tworzą  
wyjątkowo przytulną atmosferę • 550 SE | Amposta

Styl i urok: stylowy kredens stanowi wyposażenie seryjne przyczepy Beduin Scandinavia (opcjonalnie 
dostępny jest telewizor 32“ z uchwytem) • 550 SE | Amposta
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Dobrze przygotowani na każdą pogodę: duża 
szafa na ubrania pomieści kurtki i inne elementy 
garderoby

Obszerna kanapa okrągła z wysokiej jakości tapicerką 
zachęca do zajęcia miejsca

Szafki podsufitowe mają szlachetne uchwyty z drewna1 2 3
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SPANIE

Wysoki komfort snu

Relaksujący sen gwarantują wygodne łóżka pojedyncze. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
łazienka zajmująca całą szerokość pojazdu • 670 BET | Tarragona

Miejsce do wypoczynku w przyczepie Beduin Scandinavia zapewnia obszerne łóżko 160x200 cm  
• 690 BQT | Tarragona
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Obszerna łazienka
Ł A ZIENK A

Zajmująca całą szerokość pojazdu łazienka ze zintegrowanym prysznicem oferuje dużo miejsca, które pozwoli 
dobrze rozpocząć dzień • 690 BQT | Tarragona

Idź pod prysznic! Umywalkę składaną można schować w ścianie 
i w ten sposób zyskać dodatkowe miejsce • 740 BFK | Badalona
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GOTOWANIE

Wyjątkowa kuchnia 
dla smakoszy

Ta kuchnia spełnia wszelkie wymagania: szuflada pionowa i lodówka o poj. 167 l 
z zamrażalnikiem o poj. 29 l oferują dużo miejsca dla zapalonych kucharzy  
• 740 BFK | Amposta

Najpierw szybko wyskocz na rynek! A później gotuj jak mistrz w najlepiej wyposażonej kuchni z pod-
świetlaną ścianą kuchenną i pełnowymiarową kuchenką • 650 RE | Amposta
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Duża chłodziarko-zamrażarka: 142 l 
z zamrażalnikiem 15 l lub 167 l  
z zamrażalnikiem 29 l (w zależności  
od układu pomieszczeń)

Jasna kuchnia w przedniej części 
zajmująca całą szerokość przyczepy, 
z pełnowymiarową kuchenką i dużym 
panoramicznym oknem dachowym 
(w zależności od układu pomieszczeń)

Obszerna łazienka w tylnej części 
zajmująca całą szerokość przyczepy 
i zapewniająca swobodę ruchów 
(w zależności od układu pomieszczeń)

Kanapa ze stabilnym stołem z regu-
lacją wysokości (możliwość obsługi 
jedną ręką), wysokiej jakości tapicer-
ka, zagłówki w narożnikach, seryjnie

Podgrzewany i izolowany zbiornik na 
ścieki o pojemności 42 l: gwarancja, 
że nawet w temperaturach poniżej 
zera ścieki nie zamarzną (opcja)

AirPlus – doskonała cyrkulacja po-
wietrza we wnętrzu oraz wentylacja 
z tyłu zabudowy dachowej i komód

Ogrzewanie ciepłą wodą  
ze sterownikiem iNet Box  
i elektrycznym  pod- 
grzewaniem podłogi,  
seryjne

W YPOSA ŻEN IE

Najważniejsze cechy  
Beduin Scandinavia

Kompletne wyposażenie modeli BEDUIN SCANDINAVIA jest dostępne w osob-
nym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/beduin-scandinavia
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Amposta  Badalona  Tarragona

 Amberes Oak

Dodatkowe informacje dostępne są pod  
adresem: www.dethleffs-polska.pl/beduin -
scandinavia lub w osobnym cenniku

Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub  
wejdź na stronę: www.dethleffs-polska.
pl/beduin-scandinavia-360
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Maksymalna liczba miejsc do spania wynika z rozbudowy kanapy, opcji potrójnych łóżek piętrowych oraz dodatkowego wyposażenia specjalnego.

Blacha gładka, White (standard) Blacha gładka, Silver Metallic

6 miejsc do spania

590 RK

650 RE 740 BFK

6 miejsc do spania

650 RFK 690 BQT

4 miejsca do spania

670 BET

3 miejsca do spania7 miejsc do spania4 miejsca do spania

540 QMK 550 BET 550 RD 550 SE

5 miejsc do spania 3 miejsca do spania 4 miejsca do spania 3 miejsca do spania

7 1BEDUIN SCANDINAVIA



Niezawodność,
Nasza obietnica:

komfort
i serwis
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Udana podróż
Nieważne, jaki pojazd Dethleffs wybierzesz – we wszyst-
kich naszych pojazdach kładziemy nacisk na dwie rzeczy: 
bezpieczeństwo podróży i długotrwałą radość z użytkowa-
nia.

Dlatego od wielu lat wdrażamy innowacyjne technologie, 
takie jak nasz własny system SchlafGut, wentylacja Airplus, 
komfortowe pakiety zimowe i inne sprytne rozwiązania, 
dbając w ten sposób o komfort i bezpieczeństwo podróży 
naszych klientów.

Ponadto nasz program oryginalnych akcesoriów oferuje 
wysokiej jakości części zamienne i sprytne akcesoria przy-
datne podczas caravaningu.

Najważniejsze jest planowanie, czy to w przypadku trasy 
podróży czy finansowania – dzięki naszemu elastycznemu 
systemowi finansowania możesz bezpiecznie zaplanować 
zakup nowego pojazdu – szybko i bez komplikacji. Nato-
miast dzięki możliwości przedłużenia gwarancji na nowy 
pojazd nawet do siedmiu lat możesz cieszyć się komfortem 
bez niepotrzebnych trosk.

Rozpocznij z nami tę ekscytującą podróż! Witaj w rodzinie 
Dethleffs! A gdy będziesz potrzebować pomocy, nasza roz-
budowana sieć koncesjonerów oraz punktów serwisowych 
pomoże Ci szybko i bez komplikacji.
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Allgäu to kraina ciężkich zim, a od 1931 
roku to także nasza ojczyzna. Ponieważ 
u nas są jeszcze prawdziwe zimy, doskona-
le wiemy, co jest konieczne podczas zimo-
wego caravaningu. Wszystkie przyczepy 
kempingowe Dethleffs są seryjnie przysto-
sowane do warunków zimowych. Dzięki 
wyrafinowanym komfortowym pakietom 
zimowym Twoja przyczepa kempingowa 
jest odporna na warunki zimowe i dosko-
nale nadaje się do użytkowania w wyma-
gającej zimowej aurze. Dzięki odpornemu 
na warunki zimowe wyposażeniu w przy-
czepie kempingowej jest ciepło i przytul-
nie, nawet w bardzo zimną noc.

Bezpieczeństwo zimą dzięki odpornej na  
warunki zimowe przyczepie kempingowej 
z komfortowym pakietem zimowym Dethleffs

Wakacyjne mieszkanie bezpośrednio przy stoku 
narciarskim, a w środku ciepło i przytulnie jak 
w domu

Twoje bezpieczeństwo leży nam na sercu, dlatego w naszych pojazdach wykorzystuje-
my niezawodne komponenty uznanych producentów, których od lat darzymy zaufaniem. 
Wszystkie nasze przyczepy kempingowe są dostosowane do ograniczenia prędkości  
100 km/h. Opcjonalny pakiet bezpieczeństwa Dethleffs, obejmujący system antypoślizgo-
wy, czujnik zderzeniowy i czujnik dymu, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.

Pakiet bezpieczeństwa Dethleffs jest dostępny opcjonalnie. Dzięki systemowi antypoślizgowemu, 
czujnikowi zderzeniowemu i czujnikowi dymu zapewnia on dodatkowe bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w podróży dzięki wyposażeniu bezpieczeństwa Dethleffs i regularnym kursom 
doskonalenia techniki jazdy

Na każdą  
pogodę

NIEZAWODNOŚĆ

Dodatkowe informacje dotyczące 
naszych zimowych przyczep  
kempingowych dostępne są 
w Internecie pod adresem:  
www.dethleffs-polska.pl

Przystosowana do warunków  
zimowych: przy temperaturze 0°C na  
zewnątrz wnętrze może być stale  
ogrzane do temperatury 20°C. 

Odporna na warunki zimowe:  
wystarczą tylko cztery godziny, aby przy 
temperaturze –15°C całkowicie wychło-
dzony pojazd ogrzać do temperatury 
+20°C.
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Pełny komfort
NIEZAWODNOŚĆ

Dodatkowe informacje dotyczące systemu Dethleffs SchlafGut są dostępne  
online. Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.dethleffs-polska.plSystem AirPlus zapewnia wentylację za zabudową dachową 

i w ten sposób zapobiega powstawaniu skroplin

Dzięki elastycznym stelażom z listew i ergonomicznym materacom 7-strefowym będziesz spać 
jak w siódmym niebie

Gdy ciepłe powietrze zostaje szybko schłodzone, powstaje wilgoć – w przyczepie kempin-
gowej pojawia się ona głównie na ściankach zewnętrznych, gdy na zewnątrz jest zimno. 
System AirPlus zapewnia wentylację za zabudową dachową, w ten sposób powstaje 
obieg powietrza, który zapobiega tworzeniu się skroplin. Rezultat: brak pleśni i plam, 
a w efekcie zdrowe powietrze w pomieszczeniu. 
 
W Twojej przyczepie kempingowej powinno być tak wygodnie jak w domu. Relaks pod-
czas snu gwarantuje system SchlafGut firmy Dethleffs.
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Porządek musi być! Dzięki wielofunkcyjnej listwie do dodatkowego montażu można zacząć korzy-
stać z wszystkich zalet sprytnego systemu organizacyjnego Dethleffs, nawet jeśli szyna nie jest 
seryjnie zamontowana w pojeździe.

SERWIS

Wszystko na pokładzie?  
Oryginalne akcesoria Dethleffs

Styl życia: kolekcja modnych bluz z kapturem, kurtek i czapek marki Dethleffs zachwyci każdego 
miłośnika caravaningu. Wysokiej jakości materiały i doskonały krój gwarantują wysoki komfort 
noszenia. Nieważne, że wieczorem nagle się ochłodziło, a w trakcie dnia zrobiło się bardzo ciepło – 
dzięki kolekcji Dethleffs Lifestyle można przygotować się na każdą pogodę. Kolekcję dla dorosłych 
uzupełniają produkty Kids Club, które sprawią, że oczy małych podróżników zabłysną. Wszystkie 
ubrania są opatrzone ekskluzywnym haftowanym logo Dethleffs potwierdzającym przynależność  
do rodziny produktów Dethleffs.
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Dethleffs E-Connect – dzięki aplikacji wiele informacji dotyczących pojazdu można wyświetlić na smartfonie. W ten sposób można na 
przykład kontrolować ciśnienie w oponach, prawidłowe wyrównanie przyczepy kempingowej, temperaturę w lodówce i wiele innych 
parametrów.

Dodatkowa przestrzeń do przechowywania pod przyczepą kempingową  
dzięki wodoodpornym torbom do przechowywania, które za pomocą  
kedry są chowane w fartuchu przeciwwiatrowym 

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

Wszystko, co może być jeszcze potrzebne podczas urlopu, jest  
dostępne w ofercie oryginalnych akcesoriów Dethleffs dopasowanej  
do konkretnego pojazdu. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem  
dostępnym u koncesjonerów lub odwiedzenia strony  
www.dethleffs-original-zubehoer.com. Poszczególne artykuły  
można także zamawiać bezpośrednio w naszym sklepie  
internetowym dostępnym pod adresem www.shop.dethleffs.de

Najwyższy komfort i bezpieczeństwo to elementy gwarantujące  
dobre samopoczucie w mobilnym domu. Dlatego oferujemy  
oryginalne akcesoria, które są dokładnie dopasowane do  
pojazdu i stanowią idealne uzupełnienie: od przyjemnych  
dodatków przez akcesoria ochronne do perfekcyjnej organizacji  
przyczepy kempingowej. 

Nasza kompletna oferta akcesoriów zapewnia komfort  
i wyjątkowe doznania podczas caravaningu. Odpowiednie  
akcesoria można zamówić u koncesjonera, a następnie także  
zlecić ich montaż. Niektóre artykuły można zamówić online  
z dostawą bezpośrednio do domu.  
Na stronie www.dethleffs-original-zubehoer.com dostępny  
jest nasz sklep internetowy oferujący ciekawe propozycje i promocje.

SERWIS
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