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Witamy u przyjaciela  
rodziny 

Poniższe symbole wskazują na dodatkowe informacje.

„Nie bez mojej rodziny” – taka była motywacja założyciela naszej firmy Arista 
Dethleffsa, gdy tworzył dom na kółkach, który pozwoliłby mu zabierać rodzinę 
w długie podróże służbowe. 

Ta myśl o rodzinie do dziś determinuje naszą codzienną pracę. Naszym nadrzęd-
nym celem jest zapewnienie naszym klientom wyjątkowych urlopowych przeżyć 
w drodze. Firma Dethleffs jest przy tym niezawodnym i rzetelnym partnerem.

Cennik Samochody  
kempingowe 2022

Film wideo dostępny online

www.dethleffs.de

Ta część stanowi oryginalne 
akcesorium Dethleffs

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

Zdjęcia na kolejnych stronach pokazują częściowo wyposażenie  
specjalne dostępne za dopłatą.

www.dethleffs-original-zubehoer.com
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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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Treść

ALPA
Pojazdy turystyczne dla podróżujących par oferujące dużą ilość 
miejsca i komfort podróży o każdej porze roku.  

Strona 88

ESPRIT
Esprit łączy wyrazistą, nowoczesną stylistykę z komfortem 
klasy wyższej i może być eksploatowany przez 365 dni 
w roku. 

Strona 78

GLOBEBUS
Idealny do zwiedzania miast z ich wąskimi uliczkami lub do jazdy po 
krętych górskich drogach.

Strona 12

PULSE CLASSIC 90
Model jubileuszowy Pulse! Dostępny jako pojazd częścio-
wo zintegrowany z eleganckim, oryginalnym wystrojem 
wnętrza i bogatym wyposażeniem jubileuszowym pozwa-
lającym na bezzwłoczne wyruszenie w drogę. 

Strona 66

TREND
Nasz bestseller! Trzy typy zabudowy, 19 modeli – tutaj każdy 
znajdzie swój wymarzony pojazd. Idealny dla wszystkich przesiada-
jących się na większy model lub zmieniających model. 

Strona 32

Zalety Dethleffs 120

Oryginalne akcesoria Dethleffs 122

JUST 90
Just all you need: na pokładzie jest wszystko, co potrzebne,  
aby zapewnić pełny relaks podczas podróży.  

Strona 22

8 TREŚĆ



 
 

 www.dethleffs-polska.pl/newsleter

360°

 

www.dethleffs-polska.pl

GLOBETROTTER XXL A
Wielki luksus na bazie Iveco Daily z napędem na tylne koła. 
Najlepsze wyposażenie, wyjątkowo duża ilość miejsca, 
odporna na warunki zimowe podwójna podłoga.

Strona 108

GLOBETROTTER XLI
Luksusowy i dynamiczny. Doskonałe właściwości jezdne i bez-
pieczeństwo w każdej sytuacji. I oczywiście pełna odporność na 
warunki zimowe.

Strona 98

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. 

PULSE
Podróżowanie zgodnie z najnowszymi trendami dzięki nastrojowej 
kompozycji oświetlenia i dużemu obciążeniu użytkowemu.

Strona 56

TREND 90
Bardzo popularny model TREND jako samochód częściowo zintegro-
wany z bogatym wyposażeniem jubileuszowym pozwalającym na 
bezzwłoczne wyruszenie w drogę. 

Strona 42
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Dodatkowe informacje dotyczące pojazdów 
podstawowych dostępne są na stronie:
www.dethleffs-polska.pl

Najczęściej sprzedawanym pojazdem podstawowym, 
stanowiącym bazę dla pojazdów rekreacyjnych, jest Fiat 
Ducato. W 1983 roku Dethleffs jako pierwsza firma  
w branży pojazdów turystycznych dostrzegła potencjał 
nowego podwozia z napędem przednim i wykorzystała je 
jako bazę do stworzenia nowego modelu Dethleffs Pirat.

Dzisiaj Fiat Ducato stanowi niezawodną bazę większości 
modeli marki Dethleffs. Wyjątkiem są modele TREND 90, 
w którym wykorzystywany jest Citroën Jumper, oraz duży 
Globetrotter XXL A, który jest zbudowany na solidnym 
podwoziu Iveco Daily. Najważniejsze dane techniczne  
i wyposażenie są zestawione w tabeli obok.

Systemy wspierające kierowcę zapewniające wyższy 
komfort i większe bezpieczeństwo
W roku modelowym 2022 oferta systemów wspierających 
kierowcę została znacząco poszerzona. Po prawej stronie 
przedstawiamy zestawienie aktualnych możliwości. 

*  Podane tutaj maksymalne wartości są osiągalne z reguły tylko w połączeniu z wyposażeniem 
specjalnym dostępnym za dopłatą

Jednostka napędowa 2,2 l Multijet 3  
120 KM (88 kW) – 180 KM (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 KM (121 kW)

3,0 l JTD  
180 KM (132 kW) – 210 KM (154 kW)

Norma emisji spalin Euro 6d-Final / EURO VI-D 
(w zależności od modelu) Euro 6d Final EURO VI-D

Napęd Napęd przedni Napęd przedni Napęd tylny z kołami bliźniaczymi

Dopuszczalna masa całkowita 3500 – 4500 kg* 
(w zależności od modelu) 3500 – 3650 kg* 6700 kg – 7200 kg*

Masa całkowita przyczepy  
hamowanej (niehamowanej) 2000 kg (750 kg) 2000 kg (750 kg) 3500 kg (750 kg)

Wyposażenie seryjne

Klimatyzacja manualna w kabinie kierow-
cy, tempomat, elektrycznie regulowane 

i podgrzewane lusterka, poduszka  
powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Klimatyzacja automatyczna w kabinie 
kierowcy, tempomat, elektrycznie regulo-
wane i podgrzewane lusterka, poduszka 

powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Klimatyzacja automatyczna w kabinie 
kierowcy, tempomat, elektrycznie regu-
lowane i podgrzewane lusterka, podusz-
ka powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Cechy szczególne Fotele pneumatyczne opcjonalne (Esprit, 
Alpa i XLI) Hydrauliczna amortyzacja fotela

Pojazd podstawowy dla serii Globebus, Just90, Trend, Pulse, Pulse  
Classic 90, Esprit, Alpa (częściowo), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

INFORM AC JA

Pojazdy podstawowe  
wykorzystywane  
przez firmę Dethleffs
Napęd zapewniający wrażenia  
podczas podróży

Fiat Ducato
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Jakie systemy wspierające kierowcę są dostępne 
w określonych pojazdach podstawowych seryj-
nie lub opcjonalnie? Możesz to sprawdzić tutaj: 
www.dethleffs-polska.pl

Systemy wspierające kierowcę znane z samochodów osobo-
wych wkraczają do sektora samochodów kempingowych. 
Zwiększają bezpieczeństwo i podnoszą komfort podróżowa-
nia. W tym miejscu przedstawiamy najważniejsze z nich: 

System przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru
Przy silnym wietrze bocznym pojazd zostaje lekko przyha-
mowany i dzięki temu pozostaje na pasie

System stabilizacji toru jazdy przyczepy
Wykrywa wychylenia przyczepy i koryguje je, zmniejszając 
moment obrotowy i/lub przyhamowując poszczególne koła

System automatycznego hamowania po kolizji
Aktywuje hamulce po wypadku, aby ograniczyć ryzyko 
kolejnej kolizji.

Asystent utrzymywania pasa ruchu
Zapobiega niezamierzonemu opuszczeniu pasa ruchu,  
emitując akustyczny lub haptyczny sygnał ostrzegawczy

Czujnik deszczu
Automatycznie włącza wycieraczki po wykryciu wody na 
szybie przedniej

Inteligentny asystent prędkości
Rozpoznaje ograniczenia prędkości i proponuje kierowcy 
ustawienie nowej prędkości

Aktywny tempomat
Odpowiednio dostosowuje prędkość, aby samochód zawsze 
utrzymywał bezpieczny odstęp od poprzedzającego  
pojazdu.

Autonomiczny system wspomagania hamowania  
awaryjnego
Rozpoznaje innych uczestników ruchu przed pojazdem 
i w przypadku ryzyka kolizji uruchamia hamowanie  
awaryjne

Jednostka napędowa 2,2 l Multijet 3  
120 KM (88 kW) – 180 KM (132 kW)

2,2 l Blue HDI
165 KM (121 kW)

3,0 l JTD  
180 KM (132 kW) – 210 KM (154 kW)

Norma emisji spalin Euro 6d-Final / EURO VI-D 
(w zależności od modelu) Euro 6d Final EURO VI-D

Napęd Napęd przedni Napęd przedni Napęd tylny z kołami bliźniaczymi

Dopuszczalna masa całkowita 3500 – 4500 kg* 
(w zależności od modelu) 3500 – 3650 kg* 6700 kg – 7200 kg*

Masa całkowita przyczepy  
hamowanej (niehamowanej) 2000 kg (750 kg) 2000 kg (750 kg) 3500 kg (750 kg)

Wyposażenie seryjne

Klimatyzacja manualna w kabinie kierow-
cy, tempomat, elektrycznie regulowane 

i podgrzewane lusterka, poduszka  
powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Klimatyzacja automatyczna w kabinie 
kierowcy, tempomat, elektrycznie regulo-
wane i podgrzewane lusterka, poduszka 

powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Klimatyzacja automatyczna w kabinie 
kierowcy, tempomat, elektrycznie regu-
lowane i podgrzewane lusterka, podusz-
ka powietrzna kierowcy i pasażera, ESP

Cechy szczególne Fotele pneumatyczne opcjonalne (Esprit, 
Alpa i XLI) Hydrauliczna amortyzacja fotela

Pojazd podstawowy dla serii Globebus, Just90, Trend, Pulse, Pulse  
Classic 90, Esprit, Alpa (częściowo), XLI Trend 90 Alpa A 9820-2, XXL A

Fiat Ducato Citroën Jumper Iveco Daily

Zestawienie systemów  
wspierających kierowcę
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GLOBEBUS

GLOBEBUS
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY I ZINTEGROWANY
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Najważniejsze cechy GLOBEBUS
 ª  Van wśród pojazdów turystycznych! Jest zwinny  

i dynamiczny

 ª  Doskonała izolacja zabudowy. Na życzenie całkowicie 
odporny na warunki zimowe 

 ª   Duża kanapa w kształcie litery „L” z wygodnymi,  
ergonomicznie ukształtowanymi poduszkami 

 ª  W pełni wyposażona kuchnia z kuchenką gazową, 
dużą lodówką i stabilnym przedłużeniem blatu

 ª Pełnowartościowa łazienka z prysznicem

 ª  Ekskluzywny pakiet wyposażenia Gran Turismo  
(opcjonalny) 

GLOBEBUS

Wysoki garaż w tylnej 
części umożliwiający 
załadunek z obu stron, 
obciążenie powierzchnio-
we 150 kg

Łóżko podnoszone o szer. 
150 cm nad kabiną kierowcy 
(pojazd zintegrowany)

Kompaktowe  
wymiary pojazdu

Wysokość: 281 cm

Długość: od 599 cm 
Szerokość: tylko 220 cm
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Królewska klasa w kompaktowym formacie. Jego wygląd sprawia, że model zintegrowany Globebus 
przyciąga spojrzenia – dynamika, kompaktowe wymiary i wspaniała stylistyka. Sama podróż to 
fantastyczne przeżycie dzięki wielkiej panoramicznej szybie przedniej i dużej ilości miejsca w kabinie 
kierowcy.
 
Praktyczne łóżko podnoszone o szerokości 150 cm jest zamontowane seryjnie. Można je opuścić do 
bardzo niskiej pozycji.

Aerodynamiczna pokrywa kabiny kierowcy przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, może być 
wyposażona w duże, uchylne okno panoramiczne, które zapewnia dopływ dodatkowej ilości światła 
i powietrza do wnętrza pojazdu. Poniżej duża kanapa w kształcie litery „L” zapewnia odpowiednią 
dawkę relaksu.

MIESZK ANIE

Oaza spokoju dla  
podróżujących po świecie

Globebus zintegrowany

Globebus częściowo zintegrowany

GLOBEBUS14



Fronty szafek podsufitowych o nowoczesnej stylistyce,  
bez uchwytów, z funkcją softclose

Duża kanapa w kształcie litery „L” z wolnostojącym 
stołem i ergonomicznie ukształtowanymi poduszkami

Składane przedłużenie blatu: jeden ruch wystarczy, aby 
zyskać większą przestrzeń na przygotowywanie potraw

1

2
3

2 31

GLOBEBUS

T6| Floyd
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Łóżko podnoszone w modelach zintegrowanych ma szerokość 150 cm

Umieszczone poprzecznie łóżko podwójne rozpieszcza wymiarami 
200 x 145 cm. Podobnie jak łóżka pojedyncze oferuje ono doskonały 
komfort snu dzięki materacowi 7-strefowemu o grubości 150 mm 
wykonanemu z materiału regulującego temperaturę • T / I 1 

SPANIE

Pełny relaks

Praktyczne łóżka pojedyncze mają długość 195 cm. Można je szybko przebudować do powierzchni do spania o wymiarach  
200 x 155 cm (opcja) • T / I 6

GLOBEBUS16



Ł A ZIENK A

Kuracja odświeżająca

Optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni. Wystarczy obrócić tylną ściankę  
i łazienka zmieni się w kabinę prysznicową wyłożoną tworzywem sztucznym • T/I 1

Model T / I 6 oferuje obszerną,  
osobną kabinę prysznicową, dobrze  
dostępną umywalkę oraz dużą  
przestrzeń do przechowywania • T/I 6

GLOBEBUS 17



GOTOWANIE

Kompaktowy, ale dużo potrafi

Kompaktowy, ale ma wszystko na pokładzie: kompletnie wyposażoną kuchnię  
z instalacją ciepłej wody, kuchenkę gazową, duże szuflady i lodówkę • T/I 6

Szuflady i dolna szafka kuchenna oferują  
dostateczną ilość miejsca, aby pomieścić  
wszystko, co jest potrzebne w kuchni.  
Zastawę stołową można schować w szafkach  
podsufitowych. • T/I 6

Przedłużenie blatu można szybko złożyć, gdy nie jest potrzebne. Kuchenka 2-palnikowa jest  
wyposażona w zintegrowany zapalnik piezoelektryczny. • T / I 6

GLOBEBUS18



Komfortowe fotele lotnicze  
z regulacją wysokości i nachylenia 
oraz wyściełanymi podłokietnika-
mi

I: podwójne lusterka wsteczne 
zapewniające optymalne pole 
widzenia 

Seryjne wyposażenie obejmuje tempomat, klimatyzację w kabinie  
kierowcy, poduszki powietrzne po stronie kierowcy i pasażera oraz wiele 
więcej

W pojazdach częściowo zintegro-
wanych kanapę można rozbudo-
wać do łóżka (opcja)

Duże garaże w tylnej części  
zapewniające dostęp z obu stron, 
wyposażone w nowy, łatwy  
w obsłudze zamek

T / I: wyraziste i bezpieczne: 
zintegrowane lampy tylne  
ze światłami do jazdy  
nocnej LED

Praktyczny: wysuwany stopień 
wejściowy do łóżka można wyko-
rzystywać także jako schowek  
(T / I 1)

GLOBEBBUS W YPOSA ŻEN IE

Zalety Kompletne wyposażenie modeli GLOBEBUS jest dostępne w osob-
nym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/globebus

GLOBEBUS 19



Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń  
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/globebus-360

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

Najprzyjemniejsza forma  
podróżowania! Zobacz Globebus 
w wersji Gran Turismo. Zeskanuj  
kod lub wejdź na stronę  
www.dethleffs-polska.pl/globebus

 Rosario Cherry

Floyd Duke

GLOBEBUS20



Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym.

3 miejsca do spania

T 6

4 miejsca do spania

I 1

4 miejsca do spania

I 6

3 miejsca do spania

T 1

Gran Turismo White Gran Turismo GreyWhite (standard)

GLOBEBUS 21



All you need is

 JUST

JUST 9022



Najważniejsze cechy JUST 90
 ª  Bogate wyposażenie jubileuszowe pozwalające na 

bezzwłoczne wyruszenie w drogę, seryjne

 ª  Łóżko podnoszone, opcjonalne

 ª  Przestronność dzięki wysokości wnętrza 213 cm  
(nie dotyczy przestrzeni pod łóżkiem podnoszonym)

 ª  Drzwi wejściowe o szerokości 70 cm, z oknem i cen-
tralnym zamkiem

 ª  Duże obciążenie użytkowe dzięki konsekwentnemu 
zastosowaniu lekkiej konstrukcji

 ª  Łóżka pojedyncze z możliwością rozbudowy do jednej 
dużej powierzchni do spania

 ª  Reflektory LED przy kanapie i łóżku, sterowanie  
dotykowe i gniazdo USB

Najważniejsze cechy JUST 90

Obszerny garaż  
w tylnej części  
umożliwiający  
załadunek z obu  
stron

Nowoczesna pokrywa kabiny  
kierowcy z uchylnym oknem

Żaluzje w kabinie  
kierowcy: chronią  
przed gorącem,  
zimnem i niepożą- 
danymi spojrzeniami
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MIESZKANIE

Just all you need

Łóżko podnoszone o wymiarach 200 x 150 cm można opuścić do niskiej 
pozycji. • T 6762

Można uzyskać nawet 4 miejsca do spania: wystarczy opuścić łóżko podnoszone  
do średniej pozycji i przebudować kanapę, aby stworzyć dodatkowe łóżko. • T 6762

W nowym modelu T 6762 zrezygnowano ze stałego łóżka. Śpi się w dużym łóżku podnoszonym. Taka konfiguracja gwarantuje 
wyjątkową przestronność, dużą swobodę ruchów i obszerną kuchnię. • T 6762

Spektakularne wrażenie robi łazienka w tylnej części, zajmująca całą szerokość  
pojazdu. Jest ona wyposażona w osobny prysznic i wielką szafę na ubrania. • T 6762
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Fronty szafek podsufitowych o nowoczesnej  
stylistyce, bez uchwytów, z funkcją softclose

W bocznym siedzisku może opcjonalnie być 
ukryte piąte siedzenie składane z 3-punktowym 
pasem, wykorzystywane podczas jazdy

Reflektory LED można łatwo włączyć i wyłączyć poprzez 
lekki dotyk (sterowanie dotykowe)

1 2 3

Można uzyskać nawet 4 miejsca do spania: wystarczy opuścić łóżko podnoszone  
do średniej pozycji i przebudować kanapę, aby stworzyć dodatkowe łóżko. • T 6762

Spektakularne wrażenie robi łazienka w tylnej części, zajmująca całą szerokość  
pojazdu. Jest ona wyposażona w osobny prysznic i wielką szafę na ubrania. • T 6762

JUST 90

7052 EB
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SPANIE

Po prostu dobry sen

Wygodne i praktyczne: łóżko 160x200 cm zapewnia dostęp z trzech stron • T 7052 DBL

Wielkie łóżko: komfortowe łóżka pojedyncze można łatwo połączyć w jedno 
łóżko podwójne • T 7052 EB

Sterowane elektrycznie dwuosobowe łóżko podnoszone nad kanapą (opcja)
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ŁAZIENKA

Świeży początek dnia

Dobrze wykorzystane miejsce: pomieszczenie sanitarne i kabinę prysznicową można połączyć w jedną dużą łazienkę • T 7052 DBL

Jasna, nowoczesna toaleta z praktycznym przesuwnym lustrem 
oferująca wiele schowków i innych możliwości przechowywania  
• T 7052 DBL 
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Elastyczny system szyn z hakami Energooszczędne reflektory LED zapew-
niają odpowiednie oświetlenie kuchni

Duże okno z moskitierą i żaluzją zaciemniającą  
gwarantuje dobrą wentylację

1 2 3
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Nic, tylko gotować. Kuchenka 2-palnikowa jest wyposażona 
w praktyczną pokrywę i elektryczny zapalnik

Obszerne szafki i szuflady kuchenne oferują dostateczną ilość miejsca na patelnie i garnki • T 7052 DBL

GOTOWANIE

Po prostu pycha 
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W YPOSA ŻEN IE JUB I LEUSZOWE

Najważniejsze cechy JUST 90 Kompletne zestawienie wyposażenia jubileuszowego pozwa-
lającego na bezzwłoczne wyruszenie w drogę jest dostępne na 
stronie www.dethleffs-polska.pl/just90

JUST 90

Ergonomiczne, obrotowe fotele lotni-
cze ze zintegrowanymi zagłówkami, 
dwoma podłokietnikami oraz regula-
cją wysokości i nachylenia

Żaluzje w kabinie kierowcy chronią 
przed gorącem, zimnem i niepożąda-
nymi spojrzeniami

Uchylne okno w pokrywie kabiny 
kierowcy zapewniające większą ilość 
światła i powietrza we wnętrzu

Widno i przewiewnie: panoramiczna 
pokrywa dachowa (70 x 50 cm) nad 
kanapą

Drewniana mata do brodzika Drzwi wejściowe  
o szerokości 70 cm, 
z oknem, centralnym 
zamkiem i moskitierą
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Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym.

5 miejsc do spania 5 miejsc do spania

T 6812 EB T 7052 DBM

5 miejsc do spania

T 7052 DBL

5 miejsc do spania

T 7052 EB

5 miejsc do spania

T 7052 EBL

5 miejsc do spania

T 6752 DBL

4 miejsca do spania

T 6762

White (standard)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/just90-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/just90 lub w osobnym cenniku

JUST 90 31



TREND

Idealny początek

TREND
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY I ZINTEGROWANY
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Gwarantująca 
trwałość techno-
logia zabudowy 
LifeTime-Smart

Duże uchylne okno 
w pokrywie kabiny 
kierowcy (opcja) 

Drzwi wejściowe 
o szer. 70 cm z obni-
żonym progiem 

Najważniejsze cechy TREND

 ª  Doskonały stosunek jakości do ceny

 ª  Duży garaż w tylnej części, często umożliwiający  
przewożenie rowerów elektrycznych 

 ª  Opcjonalne łóżko podnoszone dostępne do wszystkich 
pojazdów częściowo zintegrowanych

 ª  Lodówka o poj. 142 l z dużym zamrażalnikiem 

 ª   Duże maksymalne obciążenie użytkowe pomimo 
homologacji na 4 osoby przy dopuszczalnej masie 
całkowitej 3,5 t

 ª  Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” 
(opcja)

TREND 33



Wyjątkowe wrażenia z podróży za atrakcyjną cenę. Trend zintegrowany ma pełne wyposażenie,  
charakterystyczne dla tej popularnej serii, a ponadto także – geny prawdziwego samochodu zintegro - 
wanego: gwarantuje wspaniałe wrażenia z podróży dzięki wielkiej panoramicznej szybie przedniej,  
dużej ilości miejsca w kabinie kierowcy i oczywiście seryjnemu łóżku podnoszonemu, które ma wymiary  
195 x 150 cm i zapewnia wysoki komfort snu. 

Trend zintegrowany

Ten częściowo zintegrowany pojazd zachwyca doskonałymi właściwościami jezdnymi. Sportowy charak-
ter podkreślają dynamiczna pokrywa kabiny kierowcy (na życzenie wyposażona w duże, uchylne okno) 
i nowoczesna stylistyka. Największym atutem modelu Trend jest jednak jego funkcjonalność. Seryjnie, 
dzięki obniżonemu tyłowi Dethleffs, oferuje wyjątkowo duże garaże w tylnej części zapewniające  
dostęp z obu stron, z wysokością nawet 115 cm.

Trend częściowo zintegrowany

MIESZK ANIE

Relaks jest trendy 

T 7057 EB | Torcello (opcja kanapa w kształcie litery „L”)

Zdj.: niewielka jadalnia (standard)
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Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” 
tworzy nastrojową atmosferę (opcja)

Duża, wygodna kanapa w kształcie litery „L” ze stołem 
o regulowanej wysokości, seryjna (w zależności od 
modelu)

Cicho zamykane fronty szafek podsufito-
wych z technologią softclose

1

2

3

1 2 3

I 7057 EB | Torcello

T 7057 EB | Torcello (opcja kanapa w kształcie litery „L”)
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SPANIE

Zdrowy sen

Niezakłócony sen: we wszystkich stałych łóżkach firma Dethleffs stosuje materace 7-strefowe o grubości 15 cm wykonane z materiału  
regulującego temperaturę. Łóżka pojedyncze mają długość min. 195 cm i opcjonalnie można je przebudować do dużej powierzchni do spania 
• T 7057 EBL

 Pojazd częściowo zintegrowany, na życzenie z elektrycznie pod-
noszonym łóżkiem. W zależności od modelu oznacza to: jedno lub 
dwa dodatkowe miejsca do spania za jednym naciśnięciem przyci-
sku (łóżka podnoszone stanowią wyposażenie seryjne w pojazdach 
zintegrowanych) 

Łóżka 160x200 cm zapewniają wygodny dostęp z trzech stron. 
Opcjonalnie są nawet wyposażone w regulację wysokości  
• T 7057 DBM
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Oaza wellness
Ł A ZIENK A

Jasna, nowoczesna toaleta z praktycznym przesuwnym lustrem 
oferująca wiele schowków i innych możliwości przechowywania
• I 7057 EB

Duża łazienka, która łączy świeżą, nowoczesną stylistykę z funkcjonalnością • I 7057 EB 
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GOTOWANIE

Radość z gotowania  
podczas urlopu

Kompletnie wyposażona kuchnia z dużą przestrzenią do przechowywania i sporą ilością miejsca do przygotowywania  
pysznych potraw • T 7057 EBL | La Rocca

Praktyczny: system szyn Multiflex oferujący różne możliwości 
zawieszania przyborów kuchennych • T 7057 EBL

Kuchenka 3-palnikowa pozwalająca na oszczędność miejsca  
• T 7057 DBM

TREND38



Ergonomiczne, obrotowe fotele lotnicze z pod-
łokietnikami oraz zintegrowanymi zagłówkami

W przypadku układu pomieszczeń 
DBL i EBL możliwa jest przebudowa 
siedzenia umieszczonego wzdłuż do 
siedzenia z pasami bezpieczeństwa 
na czas podróży

Oddychające materace 7-strefowe 
z materiału regulującego temperaturę

Oświetlenie i gniazdo 230 V w garażu 
w tylnej części

Garaże w tylnej części w modelach 
z łóżkami pojedynczymi są wyjątko-
wo wysokie i umożliwiają załadunek 
z obu stron dzięki pokrywom luku 
bagażowego z lewej i prawej strony

System AirPlus zapobiega  
powstawaniu skroplin za  
zabudową dachową

39TREND

Kompletne wyposażenie modeli TREND jest dostępne w osobnym 
cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/trend-ti

TREND W YPOSA ŻEN IE

Zalety



Virginia Oak

Szeroki wybór

Torcello Gresso

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/trend-ti-360

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

La Rocca
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White (standard) Titanium Silver Metallic

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym. Kanapa w kształcie litery „L” stanowi część opcjonalnego pakietu stylistycznego.

4 miejsca do spania

T 6717 EB

4 miejsca do spania

T 6757 DBM

5 miejsc do spania

T 7017 EB

5 miejsc do spania

T 7057 DBM

5 miejsc do spania

T 7057 DBL

5 miejsc do spania

T 7057 EB

5 miejsc do spania

T 7057 EBL

5 miejsc do spania

T 6757 DBL

4 miejsca do spania

I 6717 EB

4 miejsca do spania

I 6757 DBM

4 miejsca do spania

I 7017 EB

5 miejsc do spania

I 7057 DBM

4 miejsca do spania

I 7057 DBL

5 miejsc do spania

I 7057 EB

4 miejsca do spania

I 7057 EBL

4 miejsca do spania

I 6757 DBL
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Gotowy do wyruszenia w drogę! 
Nowy Trend 90

Radość z jazdy podczas urlopowych podróży! Podwozie z niską ramą i szerokim rozstawem kół oraz 
seryjna jednostka napędowa 165 KM (121 kW) sprawiają, że każda podróż jest wyjątkowym przeżyciem

TREND 90 to atrakcyjna edycja jubileuszowa modelu TREND stworzona na bazie samochodu Citroen 
Jumper. 

Jest on dostępny jako pojazd częściowo zintegrowany z ośmioma popularnymi układami pomieszczeń 
modelu TREND, z którego pochodzą także elementy dekoracyjne mebli – tutaj jednak połączone  
z eleganckimi tkaninami dekoracyjnymi Metropolitan w kolorze antracytowym. 

Główną cechą wyróżniającą jest wyposażenie seryjne pozwalające na bezzwłoczne wyruszenie w drogę, 
które obejmuje wszystko, co gwarantuje komfort podczas podróży. Całość uzupełnia mocny silnik  
165 KM (121 kW) EURO 6d-FINAL samochodu Citroën Jumper. 

T 7057 DBM
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1 2 3
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T 7057 DBM

Łóżka podwójne są seryjnie wyposażone w regulację 
wysokości. Zapewnia to większą przestrzeń ładunkową 
w garażu w tylnej części lub więcej miejsca nad głową 
w sypialni

Standard w modelu Trend 90: komfortowa kanapa 
w kształcie litery „L” z wolnostojącym stołem (niedostępna 
w przypadku modeli EBL i DBL)

Harmonijna kompozycja oświetlenia zapewnia nastrojową 
atmosferę wnętrza

43TREND 90



W YPOSA ŻEN IE JUB I LEUSZOWE

Najważniejsze cechy TREND 90 Kompletne zestawienie wyposażenia jubileuszowego pozwa-
lającego na bezzwłoczne wyruszenie w drogę jest dostępne na 
stronie www.dethleffs-polska.pl/trend90

TREND 9044

Citroën Jumper z mocnym silnikiem 
165 KM (121 kW) EURO 6d-FINAL

Okna ramowe zapewniające dobrą 
izolację

Kompozycja oświetlenia „Light 
Moments”

Drzwi wejściowe  
o szerokości 70 cm,  
z oknem i centralnym 
zamkiem

Kompletne wyposażenie obejmujące wie-
lofunkcyjną kierownicę obszytą skórą,  
klimatyzację w kabinie kierowcy, poduszkę 
powietrzną pasażera oraz wiele więcej.

Duże uchylne okno w pokrywie  
kabiny kierowcy

Felgi aluminiowe 16 cali



T 6757 DBL T 7017 EBT 6717 EB T 6757 DBM

5 miejsca do spania 5 miejsc do spania4 miejsca do spania 4 miejsca do spania

5 miejsca do spania 5 miejsca do spania 5 miejsca do spania 5 miejsc do spania

White (standard)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/trend90-360

Dodatkowe informacje dostępne są pod 
adresem: www.dethleffs-polska.pl/
trend90 lub w osobnym cenniku

T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

45TREND 90

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym.



TREND ALKOWA 

TREND
ALKOWA

46



Duże garaże w tylnej 
części, często umożli-
wiające przewożenie 
rowerów elektrycznych 

Powierzchnia do spania 
o wymiarach 210 x 165 cm 
w alkowie może być także 
wykorzystywana jako  
luk bagażowy

Podgrzewana podwójna 
podłoga zapewnia ochro-
nę instalacji wodnej przed 
mrozem (tylko w przypad-
ku A 7877-2)

Najważniejsze cechy TREND ALKOWA
 ª  Doskonały stosunek jakości do ceny

 ª  Lodówka o poj. 142 l z dużym zamrażalnikiem

 ª  Drzwi wejściowe o szerokości 70 cm, z elektrycznym 
stopniem 

 ª  Duże maksymalne obciążenie użytkowe. Na życzenie 
możliwa homologacja na 6 osób

 ª Pomieszczenie mieszkalne bez stopni

TREND ALKOWA 47



Idealny model dla rodzin! Pomimo długości całkowitej tylko 651 cm model A 5887 oferuje miejsce dla  
maks. 6 osób. Po złożeniu dolnego łóżka piętrowego można uzyskać wyjątkowo duży luk bagażowy. 
• A 5887 | Gresso

Wszyscy przy jednym stole: tutaj wystarczy miejsca nie tylko dla 
całej rodziny, lecz także dla niejednego gościa • A 7877-2 | Torcello

MIESZK ANIE

Wielki przyjaciel rodziny

TREND ALKOWA 48



Podłoga bez stopni w pomieszczeniu mieszkalnym

A 7877-2 | La Rocca

Kanapa okrągła z wolnostojącym stołem zapew-
niająca jeszcze wyższy komfort siedzenia (opcja 
w przypadku A 7877-2)

Fronty szafek podsufitowych z wysokim połyskiem, 
z łagodnym domykaniem w technologii softclose

1
2

3

1 2 3
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SPANIE

Czas na sen

Przytulna przestrzeń: łóżko w tylnej części o wymiarach 210 x 150/140 cm z dużą ilością miejsca 
nad głową • A 6977

Wielkie łóżko w alkowie (210 x 165 cm) jest szczególnie lubiane 
przez dzieci, doskonale nadaje się także dla dwojga dorosłych

Dolne łóżko można złożyć, aby uzyskać wysoki, dobrze dostępny 
luk bagażowy w tylnej części zajmujący całą szerokość pojazdu. • 
A 5887
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Ł A ZIENK A

O sole mio ...

Stworzona dla rodzin: łazienka dla całej rodziny z osobnym prysznicem po przeciwnej stronie • A 7877-2

Modyfikowalna łazienka: jeden obrót wystarczy, aby kompaktową łazienkę zmienić w osobną 
kabinę prysznicową • A 5887

TREND ALKOWA 51



GOTOWANIE

Radość z gotowania podczas urlopu

Kompletnie wyposażona kuchnia z dużą przestrzenią do przechowywania i sporą ilością miejsca do przygotowywania pysz-
nych potraw • A 7877-2 | La Rocca

Praktyczny: system szyn Multiflex oferujący różne możliwości 
zawieszania przyborów kuchennych • A 7877-2

Kuchenka 3-palnikowa z elektronicznym zapalnikiem
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Kompletne wyposażenie modeli TREND ALKOWA jest dostępne w osob-
nym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/trend-a

Odporność na warunki zimowe dzięki wysokiej podłodze podwójnej 
w modelu A 7877-2, częściowo z możliwością załadunku przez całą  
szerokość pojazdu. W tej podgrzewanej, zabezpieczonej przed mrozem 
podłodze jest ukryta cała instalacja wodna

Przemyślane: oświetlenie i gniazdo 
230 V w garażu w tylnej części

Lusterka zewnętrzne elektrycznie 
regulowane i podgrzewane,  
z lusterkiem martwego pola

Seryjne wyposażenie obejmuje tempo- 
mat, klimatyzację w kabinie kierowcy, 
poduszki powietrzne po stronie kierow-
cy i pasażera oraz wiele więcej

Okno uchylne w alkowie (po 
prawej stronie) zapewnia dostęp 
światła i cyrkulację powietrza

Drzwi wejściowe  
o szerokości 70 cm,  
z elektrycznym  
stopniem. 

TREND ALKOWA W YPOSA ŻEN IE

Zalety

53
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Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/trend-a-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/trend-a lub w osobnym cenniku Virginia Oak

Torcello Gresso La Rocca
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White (standard) White (standard)
(A 7877-2 z podwójną podłogą)

6 miejsc do spania

A 6977

6 miejsc do spania

A 7877-2

6 miejsc do spania

A 5887
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PULSE
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY I ZINTEGROWANY
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Najważniejsze cechy PULSE

 ª  Duże maksymalne obciążenie użytkowe umożliwiające 
przewożenie czterech osób przy dopuszczalnej masie 
całkowitej 3,5 t

 ª  Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” 
(opcja) wnosi do modelu Pulse wiele emocji i dobrego 
nastroju

 ª  Nowoczesne, jasne wnętrze o wyrazistej stylistyce

 ª  Innowacyjna szafka podsufitowa Maxi Flex z łagodnym 
otwieraniem i intuicyjną obsługą

 ª  Odporna na biokorozję konstrukcja zabudowy Life Time 
Smart bez elementów drewnianych (płyta podłogowa 
obłożona GFK)

Płaska komfortowa podłoga Iso-
Protect w przestrzeni mieszkalnej 
bez stopni i podestów

Opływowa pokrywa kabiny 
kierowcy, na życzenie może 
być wyposażona w zintegro-
wane, uchylne okno dachowe

Zintegrowane lampy 
tylne LED o pięknej 
stylistyce
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MIESZK ANIE

Włącz nastrój! Wyłącz codzienność!

Podróżowanie zintegrowanym modelem Pulse to wspaniałe przeżycie dzięki panoramicznej szybie 
przedniej zapewniającej świetny widok oraz doskonale wygłuszonej desce rozdzielczej. Część zewnętrz-
na została udoskonalona i nawiązuje do nowej stylistyki marki Dethleffs, która łączy piękny wygląd 
z wieloma praktycznymi cechami. 
 
Seryjne wyposażenie obejmuje duże łóżko podnoszone z elastyczną amortyzacją 3D umożliwiającą 
regulację twardości oraz wysokiej jakości materac z materiału regulującego temperaturę.

Pulse zintegrowany

Pulse częściowo zintegrowany
Model Pulse wprowadza nową stylistykę w pojazdach częściowo zintegrowanych marki Dethleffs. 
Aerodynamiczna kabina kierowcy z nową nadbudową typu półintegra elegancko przechodzi w zabudo-
wę, której harmonijna linia ciągnie się aż do zaprojektowanego na nowo tyłu. Wszystkie pojazdy 
częściowo zintegrowane są dostępne z opcjonalnym łóżkiem podnoszonym. 

T 7051 EB | Dance

I 7051 EB | Beat
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2

1 2 3

3

Przestrzeń mieszkalna bez stopni i podestów dzięki 
komfortowej podłodze IsoProtect

Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” 
tworzy wyjątkową atmosferę (opcja)

W modelach z kanapą Lounge nic nie zakłóca pola widzenia, dzięki temu 
można poczuć wyjątkową przestronność

I 7051 DBL | Dance
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SPANIE

Puls(e) spoczynkowy

Wygodne i szerokie łóżko 160x200 cm z regulacją wysokości zapewnia dostęp z trzech stron. Po obu 
stronach znajdują się wysokie szafy na ubrania oraz półki i wnęki umożliwiające przechowywanie 
np. okularów lub chusteczek. Dodatkowo półki są wyposażone w gniazdo 230 V lub USB umożliwiają-
ce ładowanie telefonu komórkowego • T 7051 DBM

Praktyczny luk bagażowy pod łóżkiem podwój-
nym. Seryjnie łóżka te są wyposażone w regulację 
wysokości we wszystkich układach pomieszczeń 
DBM i DBL• T 7051 DBM

Łóżka pojedyncze o długości ponad dwóch me-
trów są połączone w górnej części i można je 
opcjonalnie połączyć w jedną dużą powierzch-
nię do spania • T 7051 EB
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Ł A ZIENK A

Duża łazienka

Cenisz miejsce i swobodę ruchów w łazience? Masz je tutaj! Gdy do dyspozycji jest jeszcze osobny 
prysznic, to naprawdę niczego już nie brakuje. • T 7051 DBM
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GOTOWANIE

Bon appétit

Funkcjonalna kuchnia sięga do otwartej przestrzeni z kanapą
• I 7051 DBL

Gotowe! Aby zyskać więcej miejsca 
na blacie, można po prostu przykryć 
kuchenkę i zlewozmywak

Pełna innowacji kuchnia dla smakoszy oferująca dosyć miejsca na przybory kuchenne. W praktycznych  
szufladach z technologią softclose można wszystko wygodnie schować • T 7051 EB 
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PULSE

Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” zapewnia iluminację 
wnętrza na czterech indywidualnie regulowanych poziomach, tworząc wyjątko-
wo przytulną atmosferę

Pojazdy częściowo zintegrowane  
są opcjonalnie dostępne z łóżkiem 
podnoszonym (wysokość wnętrza pod 
łóżkiem podnoszonym wynosi 190 cm)

Innowacyjna konstrukcja szafek pod-
sufitowych Maxi Flex. Zapewnia więcej 
miejsca nad głową i daje poczucie 
przestronności

Łóżko podwójne o szerokości 160 cm 
z regulacją wysokości umożliwiające 
optymalne wykorzystanie garażu  
w tylnej części

Wyrafinowana obudowa  
kanapy z pasami, która  
jednocześnie dzieli  
przestrzeń

Kompletne wyposażenie modeli PULSE jest dostępne w osobnym 
cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/pulse

PULSE W YPOSA ŻEN IE

Zalety
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Szeroki wybór

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/pulse-360

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

Najprzyjemniejsza forma podróżo-
wania! Zobacz Pulse w wersji Gran 
Turismo. Zeskanuj kod lub wejdź na 
stronę www.dethleffs-polska.pl/
pulse

 Rosario Cherry

Beat Dance
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740

White (standard) Gran Turismo BlackGran Turismo White

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym. 

3 miejsca do spania

T 6811 EB

4 miejsca do spania

T 7051 DBM

4 miejsca do spania

T 7051 EB

4 miejsca do spania

T 7051 DBL

4 miejsca do spania

T 7051 EBL

4 miejsca do spania

I 6811 EB

4 miejsca do spania

I 7051 DBM

4 miejsca do spania

I 7051 DBL

4 miejsca do spania

I 7051 EB

4 miejsca do spania

I 7051 EBL
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PULSE CLASSIC 90

Częściowo zintegrowany

   PULSE
CLASSIC 90
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Odporna na biokorozję  
konstrukcja zabudowy Life 
Time Smart bez elementów 
drewnianych (płyta podłogowa 
obłożona GFK)

Płaska komfortowa 
podłoga IsoProtect 
w przestrzeni  
mieszkalnej bez stopni

Harmonijna  
kompozycja  
oświetlenia „Light  
Moments” seryjnie

Częściowo zintegrowany

   PULSE
CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Najważniejsze cechy PULSE CLASSIC 90
 ª  Model jubileuszowy „90 Years” z bogatym wypo-

sażeniem seryjnym pozwalającym na bezzwłoczne 
wyruszenie w drogę

 ª  Obciążenie użytkowe umożliwiające przewożenie  
czterech osób przy dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 t dzięki konsekwentnemu zastosowaniu lekkiej 
konstrukcji

 ª  Obszerna kanapa w kształcie litery „L” z komfortowymi 
poduszkami

 ª  Wyjątkowy komfort dzięki komfortowej podłodze  
IsoProtect

 ª Elegancka tapicerka jubileuszowa  „Cosmopolitan“

 ª  Wysokość wnętrza 205 cm dająca poczucie przestron-
ności
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Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” zapewnia o wiele więcej niż tylko jasność w pojeździe. Cztery osobno regulowane poziomy zapewniają 
nie tylko funkcjonalność i orientację, lecz gwarantują także doskonały nastrój i dobre samopoczucie. Przytulna atmosfera, która pomaga odnaleźć równowagę. 
• T 7051 DBL 

W każdej sytuacji odpowiednie oświetlenie

MIESZKANIE

Dobre samopoczucie w eleganckim 
i ponadczasowym wnętrzu
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Ekskluzywna tapicerka jubileuszowa „Cosmo-
politan” stanowiąca połączenie szlachetnych 
materiałów. 

Seryjne okno w pokrywie kabiny 
kierowcy zapewnia dopływ światła 
i powietrza do wnętrza

Układ z kanapą Lounge daje poczucie przestronności. Stół można złożyć i przesunąć, 
aby zapewnić łatwiejsze przejście.

1

2

3

1 2 3

T 7051 DBL
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SPANIE

Po prostu dobry sen

Kompozycja oświetlenia „Light Moments” tworzy także w sypialni przytulną 
atmosferę. Łóżko podwójne o szer. 160 cm z regulacją wysokości • T 7051 DBL

Łóżka pojedyncze zapewniają łatwy dostęp bez konieczności przeszkadzania drugiej osobie. Dzięki 
dodatkowemu modułowi tapicerowanemu można je szybko połączyć w jedną dużą powierzchnię do 
spania. • T 7052 EB

Dwa dodatkowe miejsca do spania dostępne za jednym naciśnięciem przycisku. Elektrycznie podno-
szone łóżko o wymiarach 200 x 140 cm za dnia znika pod dachem. • T 7052 EB
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ŁAZIENKA

Świeży początek dnia

Przy odpowiednim położeniu drzwi toaleta i prysznic stają się dużą łazienką, oferującą swobodę  
ruchów i wizualnie oddzieloną od pomieszczenia mieszkalnego. • T 7052 DBL

Wszystko jest: szafka z lustrem, kubek do mycia 
zębów, mydelniczka, zintegrowany uchwyt na 
papier toaletowy i duża ilość miejsca • T 7052 DBL

Osobna kabina prysznicowa z podświetlaną 
armaturą • T 7052 DBL

PULSE CLASSIC 90 71



Odkrywasz tylko tyle palników, ile potrzebujesz, reszta pozostaje do 
dyspozycji jako blat.

Obszerne szuflady z łagodnym domykaniem softclose oferują dostateczną ilość miejsca na  
patelnie i garnki • 7051 DBM

GOTOWANIE

Po prostu pycha 

PULSE CLASSIC 9072



Chłodziarko-zamrażarka o poj. 142 l z automatycznym systemem 
oszczędzania energii AES. System przełącza się automatycznie na 
najlepsze dostępne źródło energii (gaz, 230 V, 12 V) 

Kuchenkę 3-palnikową można przykryć asymetrycznie.  
Pozwala to zyskać więcej miejsca na blacie

Duże szuflady są wyposażone w funkcję  
softclose.

1 2 3

1

2

3

T 7051 DBL
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W YPOSA ŻEN IE JUB I LEUSZOWE

Najważniejsze cechy  
PULSE CLASSIC 90

PULSE CLASSIC 90

Kompletne zestawienie wyposażenia jubileuszowego pozwa-
lającego na bezzwłoczne wyruszenie w drogę jest dostępne na 
stronie www.dethleffs-polska.pl/pulse-classic90

74

Żaluzje w kabinie kierowcy chronią 
przed gorącem, zimnem i niepożą-
danymi spojrzeniami

Stabilne okna ramowe z podwój-
nymi szybami ze zintegrowanymi 
roletami zaciemniającymi i mo-
skitierami

Harmonijna kompozycja oświetle-
nia „Light Moments” tworzy wyjąt-
kową atmosferę

Eleganckie: felgi  
aluminiowe 16"

Większa ilość światła i powietrza 
we wnętrzu pojazdu: uchylne okno 
w pokrywie kabiny kierowcy

Jak pod gołym niebem: duża, 
uchylna pokrywa dachowa  
(70 x 50 cm)

Klimatyzacja automatyczna w ka-
binie kierowcy, kierownica obszyta 
skórą, deska rozdzielcza z elemen-
tami z aluminium i wiele więcej

Moniceiver DAB+ z ekranem doty-
kowym 7" i sterowaniem z kierow-
nicy (z możliwością bezprzewodo-
wego połączenia poprzez Apple 
CarPlay oraz Android Auto)
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Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym.

5 miejsc do spania

T 7051 DBL

5 miejsc do spania

T 7051 EB

5 miejsc do spania

T 7051 EBL

5 miejsc do spania

T 7051 DBM

Grey/White (standard)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/pulseclassic90-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/pulse-classic90 lub w osobnym 
cenniku
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Pojazdy
klasy wyższej

POJAZDY KLASY WYŻSZEJ7676



Najważniejsze cechy POJAZDÓW KLASY WYŻSZEJ
 ª Idealny komfort mieszkania o każdej porze roku

 ª  Absolutna odporność na najcięższe warunki zimowe 
dzięki technologii podwójnej podłogi

 ª  Dodatkowy, łatwo dostępny luk bagażowy w podwój-
nej podłodze

 ª Duża ilość miejsca

 ª Ekskluzywne wyposażenie

 ª  Najwyższa trwałość dzięki technologii zabudowy 
LifeTime Plus

Technologia podwójnej podłogi 
gwarantująca radość z caravaningu 
zimą
Zimowy caravaning zyskuje coraz więcej zwolenników. Aby 
również w zimowej aurze móc zaznać uroków caravanin-
gu, należy pamiętać o kilku rzeczach, których zestawienie 
udostępniliśmy pod podanym poniżej linkiem. Jedno jest 
przy tym bardzo ważne: właściwa konstrukcja samochodu. 
Firma Dethleffs ma w tym zakresie wieloletnie doświad-
czenie i może zaoferować innowacyjne rozwiązania, takie 
jak komfortowe pakiety zimowe Dethleffs, które sprawiają, 
że nawet klasyczne samochody kempingowe mogą być 
odporne na warunki zimowe. 

Osobną kategorię w palecie modeli Dethleffs stanowią 
prawdziwi zimowi specjaliści: pojazdy z podwójną podłogą. 

Są one wyposażone w rodzaj „ogrzewanej piwnicy”, która 
skrywa i zabezpiecza przed mrozem całą instalację wodną 
oraz ważną technikę pokładową. Pozytywny efekt ubocz-
ny: podłoga w pomieszczeniu mieszkalnym jest przyjemnie 
ciepła, co pozwala stworzyć przytulną atmosferę, nawet 
przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz. Ponadto 
podwójna podłoga oferuje także dodatkowy luk bagażowy 
na przedmioty zajmujące dużo miejsca, takie jak narty.

Na kolejnych stronach przedstawiamy naszych zimowych 
specjalistów wyposażonych w technologię podwójnej podłogi: 
Alpa, Esprit, Globetrotter XLI i Globetrotter XXL A.
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Podróżowanie na wysokim poziomie

ESPRIT
ZINTEGROWANY

ESPRIT7878



Najważniejsze cechy ESPRIT

Ergonomiczne lotnicze  
fotele pneumatyczne  
marki SKA, podgrze- 
wane i wentylowane  
(opcja)

Duży garaż w tylnej 
części umożliwiający 
załadunek z obu stron, 
obciążenie  
powierzchniowe 250 kg. 

Technologia zabudowy  
LifeTime Plus, płyta podło- 
gowa bez wstawek z drewna, 
obłożona GFK, ścianki boczne 
z listwami PU, izolacja XPS

ESPRIT

 ª  Komfortowe i przytulne wnętrze w skandynawskim 
stylu 

 ª  Całkowita odporność na warunki zimowe dzięki 
technologii podwójnej podłogi i zabezpieczonej przed 
mrozem instalacji

 ª  Łóżko podnoszone z elektryczną regulacją o wymia-
rach 200 x 150 cm, wysokiej jakości materac i stelaż 
z listew

 ª  W pełni wyposażona, profesjonalna kuchnia dla 
smakoszy z wysokowydajną kuchenką, obszernymi 
szufladami z łagodnym domykaniem (softclose) oraz 
dużą chłodziarko-zamrażarką (na życzenie z obustron-
nym otwieraniem) 

 ª  Idealne właściwości jezdne: podwozie Premium z niską 
ramą i szerokim rozstawem kół, obniżone o 145 mm 
i maksymalna dopuszczalna masa całkowita 4,5 t
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MIESZK ANIE

Wreszcie czas na relaks

Dobry nastrój bez względu na porę roku dzięki podgrzewanej  
wielofunkcyjnej podwójnej podłodze

Alternatywa: zabudowa meblowa w kabinie kierowcy zamiast łóżka podnoszonego. Większe poczucie 
przestronności i więcej miejsca nad głową, a także dodatkowe możliwości przechowywania (opcja)

Wysokiej jakości fotele lotnicze marki SKA stanowią wyposażenie 
seryjne. Opcjonalnie dostępne są fotele pneumatyczne, które całko-
wicie amortyzują wszelkie drgania i wstrząsy spowodowane przez 
nierówności na drodze. Fotele mogą być dodatkowo podgrzewane 
i wentylowane
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Dobry nastrój bez względu na porę roku dzięki podgrzewanej  
wielofunkcyjnej podwójnej podłodze

Nastrojowe wnętrze dzięki harmonijnej kompozycji  
oświetlenia „Light Moments” (opcja)

Obszerna i bardzo wygodna kanapa w kształcie litery „L” – 
tutaj z opcjonalną tapicerką ze skóry naturalnej Rubino 

Miejsce na płaski ekran 32 cale z wysuwanym i obroto-
wym uchwytem (opcja)

1

2

3

1 2 3

I 7150-2 DBM | Rubino
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SPANIE

Fabryka snów

Wygodniej już być nie może! Łóżko 160x200 cm zapewnia dostęp z trzech stron i jest tak niskie, że 
korzystanie z niego jest bardzo łatwe. Po lewej i prawej stronie znajdują się wysokie szafy na ubrania 
• 7150-2 DBM

Najwyższy komfort snu w łóżkach podnoszonych o wymiarach 200 x 150 cm, 
dostępnych w pojazdach zintegrowanych, seryjnie z elektrycznym sterowaniem

Idealne wymiary także dla wysokich osób. Łóżka pojedyncze mają 
długość min. 215 cm i szerokość 80 cm
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Ł A ZIENK A

Mobilna oaza luksusu

Wysokiej jakości materiały i wykonanie nadają łazience luksusowy charakter

Duża kabina prysznicowa o nowoczesnej stylistyce oraz oświetlenie pośrednie 
decydują o wysokim komforcie wnętrza
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GOTOWANIE

Rozkosz dla podniebienia

Mnóstwo przestrzeni do przechowywania: duże szuflady, które ryglują się automatycznie 
po ruszeniu pojazdu. Okap (opcja) zapewnia odprowadzanie zapachów kuchennych na 
zewnątrz pojazdu

Chłodziarko-zamrażarka 177 l otwierana obustron-
nie, z piekarnikiem (opcja)
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Błyszczące szafki podsufitowe 
z łagodnym domykaniem są 
wyposażone w oświetlenie 
pośrednie

Podczas zasypiania można liczyć 
gwiazdy. Duże okno dachowe nad 
łóżkiem w części sypialnej (opcja, 
pakiet GT)

Harmonijna kompozycja oświetle-
nia „Light Moments” zapewnia na-
strojową iluminację wnętrza (opcja)

Komfortowe lotnicze fotele pneu-
matyczne marki SKA, wentylowa-
ne i podgrzewane (opcja)

Bardzo duży garaż w tylnej części 
umożliwiający załadunek z obu 
stron 

Dobra izolacja  
i bezpieczeństwo:  
samochodowe okna  
ramowe

Ochrona przed mrozem: podgrzewana  
podwójna podłoga z dużą ilością luków  
bagażowych i możliwością zwiększenia  
przestrzeni bagażowej

Dethleffs Lifetime Plus: płyta podło-
gowa bez elementów drewnianych 
obłożona GFK, ścianki boczne  
z listwami PU i izolacją XPS

ESPRIT

ESPR IT  W YPOSA ŻEN IE

Zalety Kompletne wyposażenie modeli ESPRIT jest dostępne w osobnym 
cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/esprit
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Szeroki wybór

Individuell (skóra naturalna, opcja)

 Kari  Nubia Rubino (skóra naturalna, opcja)

 Noce Nagano

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/esprit-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/esprit lub w osobnym cenniku
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Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym. 

4 miejsca do spania

I 7150-2 EB

4 miejsca do spania

I 7150-2 DBL

4 miejsca do spania

I 7150-2 EBL

4 miejsca do spania

I 7150-2 DBM

Gran Turismo WhiteWhite (standard) Gran Turismo Grey
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ALPA
Zintegrowany i  alkowa

ALPA8888



Bardzo komfortowe łóż-
ka pojedyncze, zarówno 
w alkowie, jak i w pojeź-
dzie zintegrowanym.

Gwarantująca trwałość 
technologia zabudowy 
LifeTime Plus, płyta 
podłogowa bez wstawek 
z drewna, obłożona GFK, 
ścianki boczne z listwami 
PU, izolacja XPS

ALPA

Najważniejsze cechy ALPA
 ª  Wielka panoramiczna kanapa okrągła oferująca mnó-

stwo miejsca podczas posiłku i odpoczynku

 ª  Odporność na warunki zimowe: podgrzewana podwój-
na podłoga z zabezpieczoną przed mrozem instalacją 
wodną

 ª   Obszerny garaż w tylnej części zapewniający dostęp 
z obu stron i możliwość obsługi jedną ręką. Możliwe 
obciążenie powierzchniowe 250 kg. Opcjonalnie także 
możliwość załadunku od tyłu.

 ª Ogrzewanie ciepłą wodą seryjne

 ª Duża łazienka i garderoba

NOWOŚĆ
Kompaktowy model 

Alpa 6820-2 jest teraz 

dostępny także jako 

pojazd  

zintegrowany.
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Relaks przed telewizorem, lampka wina we dwoje lub wspólna kolacja z przyjaciółmi? Obszerna  
panoramiczna kanapa okrągła jest centralnym punktem, w którym spędza się miło czas 
• A 7820-2 | Skylight (opcja) 

Za nastrojową atmosferę wnętrza odpowiada nowy system oświetlenia, który zapewnia oświetlenie 
pośrednie ścian i podłogi • A 7820-2 | Amaro

MIESZK ANIE

Najwygodniejszy  
apartament na kołach
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Nawet najmniejszy model Alpa zachwyca obszerną kanapą 
i dużą ilością miejsca zapewniającą swobodę ruchów

Na życzenie w siedziskach mogą być przewidziane dwa do-
datkowe siedzenia z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa 

Wyjątkowa cecha modelu Alpa: duża swoboda ruchów 
w kuchni

1

2

3

1 2 3

A 6820-2 | Goa
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SPANIE

Wyjątkowy komfort

Komfortowe łóżka pojedyncze także w pojeździe zintegrowanym! Tutaj w formie łóżka 
podnoszonego z elektryczną regulacją, które można opuścić tak nisko, że dostęp do 
niego jest wyjątkowo łatwy i wygodny. • I 7820-2

Dostęp do łóżka w alkowie zapewniają stabilne schody składane. Praktyczne: drewniane drzwi prze-
suwne oddzielają pomieszczenie mieszkalne od kabiny kierowcy • A 7820-2
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Ł A ZIENK A

Świeży początek  
dnia

Duża swoboda ruchów dzięki oddzielnej kabinie prysznico-
wej z drzwiami z pleksiglasu

Prywatna strefa spa zapewniająca dużą 
ilość światła dziennego i wysoki komfort
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GOTOWANIE

Wyjątkowa kuchnia  
w wersji mobilnej

Tak wygląda klasa wyższa: ekskluzywna kuchnia GourmetPlus z dużymi szufladami i chłodziarko-zamrażarką w rozmiarze XXL • A 7820-2

Duża kuchnia z kuchenką 3-palnikową, systemem szyn i central-
nym zamkiem (automatyczne ryglowanie w chwili uruchomienia 
silnika)

Profesjonalna kuchenka gazowa z wysokowydajnymi palnikami 
i stalową płytą ze szklaną powłoką
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Duży telewizor 32 cale  
(opcjonalny)

Dobry nastrój dzięki nowemu  
systemowi oświetlenia, który 
zapewnia oświetlenie pośrednie 
ścian i podłogi

Duża przestrzeń do przechowywa-
nia i stabilne oddzielenie kabiny 
kierowcy (modele z alkową)

Obszerny: duży garaż w tylnej  
części do przewożenia bagażu 
urlopowego zajmującego dużo 
miejsca. Seryjnie wyposażony 
w dwie pokrywy luku bagażowego

Pokrywa luku bagażowego  
z tyłu (opcja) do  
przewożenia długich  
przedmiotów

Ochrona przed mrozem: podgrze-
wana podwójna podłoga z dużą 
ilością luków bagażowych 

Jeszcze wyższy komfort podróżowania:  
fotele pneumatyczne marki SKA, pod- 
grzewane i wentylowane (opcja w  
przypadku pojazdów zintegrowanych)

ALPA

ALPA W YPOSA ŻEN IE

Zalety Kompletne wyposażenie modeli ALPA jest dostępne w osobnym 
cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/alpa
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Szeroki wybór

Amaro Goa Skylight (skóra naturalna, opcja)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/alpa-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/alpa lub w osobnym cenniku Individuell (skóra naturalna, opcja)Welsh White Master Gloss Alaska White 

(opcja)
Virginia Oak
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Titanium Silver Metallic Titanium Silver Metallic (Iveco)

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym. 

4 miejsca do spania

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 miejsca do spania

4 miejsca do spania

Alpa I 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

4 miejsca do spania

Grand Alpa I 7820-2

4 miejsca do spania

Alpa A 6820-2

White (standard)
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GLOBETROTTER XLI

GLOBETROTTER
XLI

Zintegrowany
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GLOBETROTTER XLI

Technologia zabudowy  
LifeTime Plus, bez wstawek 
z drewna, płyta podłogowa 
i dach obłożone GFK

Nowoczesna konstruk-
cja podwójnej podłogi 
chroniącej instalację 
przed mrozem i oferującej 
dodatkowy luk bagażowy 
(wysokość 260 mm)

Podwozie Premium 
z niską ramą i szerokim 
rozstawem kół, obni-
żone o 145 mm, z osią 
podwójną, zapewniające 
dynamiczne właściwości 
jezdne

Najważniejsze cechy GLOBETROTTER XLI
 ª  Najobszerniejsze wnętrze z możliwością oddzielenia 

poszczególnych obszarów

 ª  Nowoczesna i przytulna przestrzeń mieszkalna dzięki 
połączeniu jasnych powierzchni i drewnianych akcen-
tów

 ª  Ogrzewanie ciepłą wodą gwarantujące domową  
atmosferę, także zimą

 ª  Wyjątkowa koncepcja oświetlenia „Light Moments” 
(opcja)

 ª  Komfortowe podróżowanie dzięki ergonomicznym 
fotelom lotniczym marki SKA, na życzenie w wersji 
pneumatycznej, z podgrzewaniem i wentylacją

 ª  Wyjątkowo duże obciążenie użytkowe dzięki dopusz-
czalnej masie całkowitej do 5,4 t
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GLOBETROTTER XLI

Potrzebne dodatkowe miejsce siedzące na czas jazdy? Opcjonalne siedzenie umieszczone wzdłuż jest wyposażone  
w zintegrowane siedzenie rozkładane z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa. • I 7850-2 EB | Melia

Atrakcyjny kredens może mieć wiele funkcji: oferuje dodatkową, praktyczną 
przestrzeń do przechowywania. Dolną szufladę z poduszką można wykorzy-
stywać jako podnóżek, stopień lub dodatkowe miejsce siedzące dla gości.

MIESZK ANIE

Połączenie  
perfekcyjnych detali
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Wnętrze Premium z harmonijną kompozycją oświetlenia 
„Light Moments” i czterema indywidualnie regulowanymi 
poziomami 

Model XLI oferuje wszelki możliwy sprzęt multimedialny – 
między innymi duży 32-calowy telewizor nad kredensem 
(opcja)

Wyrafinowana tapicerka skórzana Collin (opcja) dodatkowo 
nadaje wnętrzu ekskluzywny charakter

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XLI

1

I 7850-2 DBM | Collin
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SPANIE

Przestrzeń  
dla pięknych snów

Wygodniej już być nie może! Łóżko  
160x200 cm zapewnia dostęp z trzech stron.  
Dwie duże szafy na ubrania po lewej i prawej 
stronie oferują dodatkową przestrzeń do  
przechowywania

 Łóżko podnoszone z elektryczną regulacją o wymiarach 200 x 150 cm i wysokiej jakości materac

Łóżka w sypialniach są wyposażone w wysokiej jakości materace 7-strefowe o grubości 150 mm,  
wykonane z materiału regulującego temperaturę, oraz dopasowane stelaże z listew drewnianych. 
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Ł A ZIENK A

Wellness podczas urlopu

Typowe dla XLI: obszerną łazienkę oferującą dużą swobodę ruchów można całkowicie oddzielić od pomieszczenia mieszkal-
nego. Toaletę można zamówić w wersji ceramicznej lub z rozdrabniaczem i dużym zbiornikiem na fekalia.

Umywalka wpuszczana w blat, metalowa bateria Dużo miejsca oferuje osobny prysznic z podświetlaną 
armaturą.
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GLOBETROTTER XLI

Idealna do przechowywania różnych rzeczy: 
duża szuflada pionowa

Pozbywa się zapachów: wydajny okap (powie-
trze zużyte) z zaworem zwrotnym (opcja)

Dostępna na życzenie: chłodziarko-zamrażarka 
177 l z piekarnikiem. 
Dzięki podwójnym zawiasom drzwi mogą 
otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Wyjątkowe doznania dotykowe: łatwy w pielę-
gnacji blat mineralny

Tutaj gotowanie sprawia przyjemność! Kuchnia GourmetPlus łączy wszystko, czego dusza zapragnie. 
Dużo miejsca na przygotowywanie posiłków, maksymalna swoboda ruchów i jeszcze większa przestrzeń 
do przechowywania. Szuflady ryglują się automatycznie po uruchomieniu silnika

GOTOWANIE

Kuchnia GourmetPlus
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GLOBETROT TER XL I  W YPOSA ŻEN IE

Zalety

Drzwi o szerokości 70 cm, 
z oknem, centralnym zamkiem 
i elektrycznym domykaniem

GLOBE- 
TROTTER XLI

Większa samowystarczalność  
dzięki najnowszej technologii ogniw 
litowo-jonowych o mocy 1600 lub 
3000 W (opcja)

Push to open! Innowacyjny me-
chanizm zamykania i otwierania 
bez tradycyjnych uchwytów – na 
życzenie z centralnym zamkiem 
we wszystkich frontach szafek.

Elegancki tył z GFK, perfekcyjna izo-
lacja i atrakcyjne połączenie kamery 
cofania oraz trzeciego światła stop

Cyfrowe centrum sterowania. Możliwość wyświetlania danych  
pojazdu oraz sterowania ważnymi odbiornikami, takimi jak  
lodówka, ogrzewanie lub klimatyzacja za pośrednictwem  
ekranu dotykowego na desce rozdzielczej, w pomieszczeniu  
mieszkalnym lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Najwyższy komfort podróżowania 
dzięki fotelom pneumatycznym 
absorbującym wstrząsy, z podgrze-
waniem i wentylacją (opcja)

Model XLI oferuje szeroką paletę wyposażenia i możliwości indywidualizacji. W tym miejscu 
przedstawiamy tylko niektóre z nich. 
Kompletne zestawienie z obszernymi objaśnieniami jest dostępne na stronie www.dethleffs-polska.pl/xli

Pobierz film wideo:
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GLOBETROTTER XLI

Szeroki wybór

 Amberes Oak Individuell (skóra naturalna, opcja)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/xli-360

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

Melia Samir Collin (skóra naturalna, opcja)
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White (standard)

4 miejsca do spania

I 7850-2 EB

4 miejsca do spania

I 7850-2 DBM

Silver
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XXL A

Alkowa

GLOBETROTTER XXL A

Wielki luksus!

GLOBETROTTER
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GLOBETROTTER XXL A

Nowoczesny silnik  
3,0 l Euro VI D o mocy  
132 kW/180 KM  
(opcjonalnie dostępny  
w wersji 154 kW/ 
210 KM)

Napęd tylny z kołami 
bliźniaczymi

Dopuszczalna masa 
całkowita przyczepy 
(hamowanej) 3,5 t

Najważniejsze cechy GLOBETROTTER XXL A
 ª Wielka przestrzeń mieszkalna oferująca niezliczone 

możliwości przechowywania i załadunku.

 ª  Luksusowe fotele lotnicze, hydrauliczne, podgrzewane, 
z regulacją w trzech płaszczyznach

 ª  Odporna na warunki zimowe, podgrzewana podwój-
na podłoga. Promieniowanie cieplne służy jednocze-
śnie jako ogrzewanie podłogowe

 ª Ogrzewanie ciepłą wodą z wymiennikiem ciepła do 
wstępnego podgrzewania silnika

 ª  Gwarantująca trwałość technologia Lifetime Plus  
obejmująca ścianki o grubości 44 mm

 ª  Samowystarczalność dzięki akumulatorowi 150 Ah 
i zapasowi wody 230 l
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Kabinę kierowcy można oddzielić od pomieszczenia mieszkalnego za pomocą sta-
bilnych drewnianych drzwi przesuwnych. To idealne rozwiązanie, aby ograniczyć do-
stęp gorąca i zimna, a także nieproszonych gości, bo drzwi są dodatkowo ryglowane

Gdy potrzebne jest dodatkowe miejsce do spania, można szybko przebudować kanapę do 
łóżka dla dwóch osób

Tutaj wszyscy zmieszczą się przy stole! Po zamknięciu przejścia do kabiny kierowcy i wykorzystaniu dodatkowego elementu 
tapicerowanego można stworzyć wielką kanapę okrągłą • A 9000-2 | Almeria Esche White | Collin (opcja)

MIESZK ANIE

Luksus z wizjonerską  
stylistyką

GLOBETROTTER XXL A110



Zdjęcie pokazuje opcjonalną kanapę w kształcie litery 
„L” z wolnostojącym stołem. Standardowo dostępna jest 
jadalnia ze stołem przymocowanym do ściany.

Miłośników rozrywki ucieszy możliwość obniżenia  
32-calowego telewizora do wysokości wzroku (opcja)

Całkowicie płaska podłoga w pomieszczeniu mieszkalnym. 
Podgrzewana poprzez podgrzewaną podwójną podłogę.  
• A 9050-2

2

3

1 2 3

GLOBETROTTER XXL A

1

A 9000-2 | Collin
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SPANIE

Przestrzeń dla  
pięknych snów

Alkowa to komfortowa, oddzielona przestrzeń sypialna. Dzięki wymiarom 215 x 150 cm 
jest ona wystarczająca nawet dla wysokich osób. Alkowa może także służyć jako 
dodatkowy luk bagażowy. Aby zapewnić wygodne przejście do kabiny kierowcy, łóżko 
w alkowie można podnieść.

Łóżka w sypialniach są wyposażone w wysokiej jakości materace 7-strefowe o grubości 150 mm,  
wykonane z materiału regulującego temperaturę, oraz dopasowane stelaże z listew drewnianych. 

Łóżka pojedyncze mają wymiary 200 x 80 cm lub 195 x 80 cm. Można je przebudować do wielkiej 
powierzchni do spania zajmującej całą szerokość pojazdu. • A 9000-2

Przestrzeni do przechowywania jest pod dostatkiem. • A 9000-2
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Duża kabina prysznicowa z drzwiami z pleksiglasu,  
deszczownicą i oświetleniem pośrednim 

Duża szafka z lustrem jak w domu

Ł A ZIENK A

Oaza wellness

Duża łazienka zapewniająca wyjątkową swobodę ruchów
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GOTOWANIE

Wyjątkowa kuchnia

Duży pojazd turystyczny, duża radość z gotowania! Tak dużo miejsca i swobody ruchów oferuje  
model Globetrotter XXL A, a to wszystko w wyjątkowym stylu

System szyn można wykorzystać do zawiesza-
nia haków lub innych elementów ułatwiających 
przechowywanie

Duże szuflady ryglują się automatycznie po uruchomieniu silnika
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GLOBETROT TER X XL A W YPOSA ŻEN IE

Zalety

GLOBE- 
TROTTER  

XXL A

Stabilne drewniane drzwi prze-
suwne pomagają ograniczyć 
dostęp zimna i gorąca, a także 
nieproszonych gości

Ergonomiczne fotele lotnicze, 
hydrauliczne, z regulacją w wielu 
płaszczyznach, podgrzewane 

NOWOŚĆ! Chłodziarko-zamrażarka 
177 l, z piekarnikiem, obustronnie 
otwierane drzwi (opcja)

Odporna na warunki zimowe, pod-
grzewana podwójna podłoga zapew-
nia ochronę instalacji wodnej przed 
mrozem – wysokość 360 mm i możli-
wość zwiększenia przestrzeni bagażo-
wej.

Gwarantująca trwałość konstrukcja 
zabudowy Lifetime Plus bez wsta-
wek z drewna. Płyta podłogowa 
obłożona GFK.

Drzwi do pomieszczenia  
mieszkalnego o szero- 
kości 70 cm, z oknem,  
centralnym zamkiem  
i elektrycznym  
domykaniem.

Kompletne wyposażenie modeli GLOBTROTTER XXL A jest dostępne  
w osobnym cenniku lub na stronie www.dethleffs-polska.pl/xxla
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Szeroki wybór

Melia Samir Collin (skóra naturalna, opcja)

Obejrzyj układy pomieszczeń 
w widoku 360°! Zeskanuj kod lub 
wejdź na stronę: www.dethleffs -
polska.pl/xxla-360

Dodatkowe informacje dostępne są 
pod adresem: www.dethleffs-polska.
pl/xxla lub w osobnym cenniku Individuell (skóra naturalna, opcja)

GLOBETROTTER XXL A116

 Amberes Oak



White (standard) White / Titanium Silver Metallic

Podana liczba miejsc do spania stanowi wartość maksymalną i częściowo może być dostępna tylko w połączeniu z wyposażeniem specjalnym. 

6 miejsc do spania

A 9050-2 DBM

6 miejsc do spania

A 9000-2 EB

GLOBETROTTER XXL A 117



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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Doświadczenie ma 
wielkie znaczenie

Z ALET Y DE THLEFFS

Dziewięćdziesięcioletnie doświadczenie 
przynosi korzyści, także naszym  
klientom, gdy decydują się na pojazd 
marki Dethleffs.

Jest wiele małych i dużych rzeczy, po których można poznać 
nasze wieloletnie doświadczenie w budowie pojazdów  
rekreacyjnych – może zauważysz je dopiero po jakimś  
czasie, w praktyce, gdy wyruszysz w podróż pojazdem  
marki Dethleffs. Wtedy, gdy będziesz ich potrzebować.

Na tej stronie przedstawiamy rozwiązania sprawdzone 
w praktyce – stworzone przez miłośników caravaningu dla 
miłośników caravaningu.

Najpiękniejszy urlop nie będzie cieszył, jeśli nie będziesz 
dobrze spać w nocy.

Dlatego firma Dethleffs przywiązuje wielką wagę do 
komfortu snu w swoich pojazdach. We wszystkich stałych 
łóżkach stosujemy materace 7-strefowe z materiału 
regulującego temperaturę. Ten opracowany w Szwajcarii, 
innowacyjny, zaawansowany technologicznie materiał ma 
wiele zalet i stanowi kamień milowy w produkcji pia-
nek. W połączeniu z naszymi ergonomicznymi stelażami 
z listew drewnianych gwarantuje on doskonały komfort 
leżenia – przez wszystkie noce w roku.

Kupujący pojazd turystyczny chcą nim oczywiście podróżo-
wać. Wielogodzinna jazda jest zupełnie normalna, w koń-
cu na tym polega podróżowanie samochodem. Niestety 
pozycja siedząca jest najgorsza dla kręgosłupa. Dlatego tak 
ważny jest odpowiedni fotel, który podczas jazdy zapewni 
ciału ergonomiczne podparcie.

Firma Dethleffs stosuje seryjnie wyłącznie wysokiej jako-
ści, ergonomiczne fotele lotnicze dla kierowcy i pasażera. 
Wyposażenie standardowe obejmuje możliwość indywidu-
alnej regulacji, podłokietniki oraz zintegrowane zagłówki. 
Modele zintegrowane są wyposażone w fotele lotnicze 
z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa, które zapew-
niają optymalne ułożenie pasów i maksymalną swobodę 
ruchów. W zależności od modelu dostępne są dodatkowe 
możliwości indywidualizacji, takie jak ekskluzywne fotele 
pneumatyczne.

Odwiedź stronę www.dethleffs-polska.pl 
Znajdziesz tu wiele przykładów potwierdzających 
wyjątkowość pojazdów marki Dethleffs.

Śpij dobrze! Zrelaksowani podczas podróży

Dodatkowe informacje dotyczące systemu Deth-
leffs SchlafGut są dostępne online. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony: www.dethleffs-polska.pl
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Gdy ciepłe powietrze zostaje szybko schłodzone, powstaje 
wilgoć – w pojeździe turystycznym pojawia się ona głównie 
na ściankach zewnętrznych, gdy na zewnątrz jest zimno, 
a w środku – ciepło i przytulnie, dokładnie tak, jak lubisz. 

System AirPlus zapewnia wentylację nad 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.

Wymuszona wentylacja w pojeździe jest wymagana 
ustawowo – ma ona zapobiegać wzrostowi stężenia CO2 
w pomieszczeniu mieszkalnym. Inżynierowie firmy  
Dethleffs obliczają indywidualnie dla każdego modelu 
optymalną liczbę, a także rozmieszczenie otworów wen-
tylacyjnych. To dużo bardziej skomplikowane niż ogólne 
wyliczenia, gwarantuje jednak, że do wnętrza pojazdu 
nie będzie wtłaczana zbyt duża ilość świeżego powietrza, 
które zwłaszcza podczas jazdy może być odbierane jako 
nieprzyjemne.

Mała część, duży efekt!
Nie na wszystkich polach kempingowych i na pewno nie 
we wszystkich krajach można liczyć na stabilne napięcie po 
podłączeniu do sieci. Wystarczy jeden większy skok napię-
cia, aby uszkodzić delikatne urządzenia elektryczne. 

We wszystkich samochodach kempingowych marki Deth-
leffs montujemy elektrobloki (EBL) ze zintegrowaną ochro-
ną przed przepięciami, która zabezpiecza przed skutkami 
takich skoków napięcia. 
Montujemy także osobne wyłączniki różnicowoprądowe, 
które zapewniają bezpieczeństwo osób.

Największym wrogiem pojazdów turystycznych jest woda 
w zabudowie. Tak było 90 lat temu, gdy Arist Dethleffs 
budował swój dom na kółkach, tak jest też dziś.
Wiemy, jak powinna wyglądać niezawodna konstrukcja 
zabudowy, wiemy także, jak ją wyprodukować.

Tej sprawdzonej konstrukcji podłogi i zabudowy z doskona-
łą izolacją nadaliśmy nazwę „Lifetime”. 

Bazują na niej wszystkie nasze pojazdy kempingowe. To 
nasza obietnica długiego użytkowania pojazdu turystyczne-
go – potwierdza ją 6-letnia gwarancja szczelności.

* Warunkiem jest wykonanie corocznego, odpłatnego przeglądu

Zdrowy klimat wewnętrzny Dobrze zabezpieczeni Trwałość
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Wszystko na pokładzie?
Oryginalne akcesoria  
Dethleffs

SERWIS

www.d
ethleff

s-origi
nal-zu

behör.
com
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Dethleffs Bike Carrier: sejf na rowery w garażu w tylnej części. Sprytny i lekki Dethleffs Bike 
Carrier umożliwia bezpieczny transport rowerów przy jednoczesnej oszczędności miejsca 

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.



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  
pojazdu turystycznego.

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

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.dethleffs-polska.pl

E-Volt E-PressureE-Level

E-Switch

E-Temperature

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

E-Gaslevel

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 pojazdu turystycznego, temperaturę w lodówce i wiele innych 
parametrów.
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