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W 1931 r. Arist Dethleffs wynajduje caravaning
Aby nie rozstawać się z rodziną podczas podróży handlowych, Arist Dethleffs wynajduje dom na kółkach – a wraz z nim zupełnie nową
formę spędzania urlopu. Producent biczów i kijków narciarskich zostaje w ten sposób ojcem sukcesu, która trwa do dziś.

Nie bez
mojej rodziny!

Od pomysłu do produkcji
seryjnej
Wszędzie, gdzie pojawi się rodzina Dethleffs i jej dom na
kółkach, gromadzi się tłumek ciekawskich. Prototyp spotyka
się z ogromnym zainteresowaniem i znajduje coraz więcej
zwolenników. Pomysł przeradza się w firmę, firma – w cały
przemysł rekreacyjno-wypoczynkowy.

ARIST DETHLEFFS Z IDEI STWORZYŁ RUCH.
JEGO PIONIERSKI DUCH JEST NADAL OBECNY
W POJAZDACH DETHLEFFS I FASCYNUJE DO
DZIŚ MILIONY UŻYTKOWNIKÓW.
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HISTORIA / KNOW HOW

90 lat doświadczenia,
niezawodności i obsługi serwisowej
Witamy w świecie
Dethleffs
Kamper Dethleffs zapewnia od
pierwszej chwili dobre samopoczucie.
Ponieważ jakość naszych produktów jest równie dobra jak ich cena.
Ponieważ nasz serwis robi wszystko, aby zapewnić naszym klientom
niepowtarzalne wakacyjne wrażenia.
A oferta produktów obejmuje pojazdy,
stworzone z myślą o każdym etapie
życia i najróżniejszych potrzebach.

Z pionierskim duchem ku przyszłości
Nasza fabryka w Isny w Allgäu to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących pojazdy
rekreacyjne w Europie, w którym nadrzędną
zasadą jest utrzymanie najwyższej jakości. To tu
w ciągu ostatnich 17 lat zaprojektowano
i wyprodukowano ponad
55 000 kamperów.

30 ha

eśniejNajnowocz kcja
sza produ

Ponad 90 modeli przyczep
i samochodów
kempingowych,
zapewniających
wyjątkowe wrażenia
podczas urlopu
w drodze.

HISTORIA / KNOW HOW 3

Pierwszy
kamper
marki
Dethleffs
Nasza światowa premiera: Dethleffs prezentuje pierwszy kamper pod własną marką! W ciągu ostatnich 17 lat
w zakładzie w Isny zaprojektowano i wyprodukowano
ponad 55 000 kamperów Urban i Van. Teraz nadszedł
czas na nasz własny model.
Opierając się na wieloletnich doświadczeniach,
firma Dethleffs skonstruowała więc kamper, który
zachwyca przemyślanymi detalami, nowoczesnym
wnętrzem i niezwykle bogatym wyposażeniem
90 Years – oczywiście w znanej jakości Dethleffs.
Zaufaj ugruntowanej wiedzy zebranej w ciągu 90 lat
produkcji kamperów i pozwól się zachwycić pierwszym
produktem marki Dethleffs wśród kamperów.
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Wszystko w pakiecie:
wyposażenie 90 Years
Szeroka markiza zapewnia zacienione miejsce. Lampa w przystawce
namiotowej gwarantuje przytulną atmosferę.

Przygotowanie kabli pod moduły solarne, kamerę cofania, przyłącze TV i SAT

Czarne felgi aluminiowe dodają modelowi Globetrail
sportowego charakteru.
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Luksusowe wyposażenie także w kabinie kierowcy: kierownica obszyta skórą, fotel kapitański
z podłokietnikami i in.

Osłona chłodnicy pokryta czarnym
błyszczącym lakierem

Zbiornik paliwa 90 l

Zderzaki w kolorze nadwozia
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MIESZKANIE I GOTOWANIE

M I E S Z K A N I E I G OTO WA N I E

Twój salon w podróży
Jeśli za budowę kampera bierze się Dethleffs, to można być pewnym, że znajdziemy w nim sprawdzoną jakość, doskonałą
atmosferę i przemyślane rozwiązania. Nic dziwnego, bo nasi konstruktorzy znają życie na kempingu od podszewki i wiedzą, czego
oczekują klienci.
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Wysokiej jakości materiały, gustowne połączenia kolorystyczne
i solidne wykonanie sprawiają, że Globetrail to prawdziwy Dethleffs.
Edycja 90 Years obejmuje już okna ramowe.
Gotowanie (prawie) jak w domu. Przestrzeń i powierzchnia są optymalnie wykorzystane. Drzwi o kącie otwarcia 180° zapewniają dobry dostęp
do dużej lodówki od zewnątrz i od wewnątrz.
W zabudowach dachowych znajdzie się dużo miejsca na potrzebne
wyposażenie.
Oświetlenie wnętrza zapewnia światło w szufladzie i tworzy
jednocześnie ciepłą atmosferę.
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S PA N I E

W podróży jak w domu
Podczas podróży nie trzeba rezygnować z komfortu. Optymalne wykorzystanie
przestrzeni i wysokiej jakości materiały zapewniają prawdziwe chwile szczęścia podczas podróży.
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Łóżko podwójne i leżanka w jednym. Oczywiście dzięki prawdziwemu składanemu stelażowi z listew. Oświetlenie wnętrza
zabudów dachowych tworzy przyjemną atmosferę.
Standardowe zabudowy dachowe nad tylnymi drzwiami zapewniają
dodatkowe miejsce do przechowywania i są wewnątrz oświetlone.
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SPANIE
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ŁAZIENKA Z ROLETĄ

Ł A Z I E N K A Z R O L E TĄ

Przestronna łazienka
z praktycznym
podziałem
Łazienka z roletą optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń
oraz zapewnia swobodę ruchu i wystarczająco dużo miejsca
do przechowywania. Aby wziąć prysznic, wystarczy zaciągnąć
zasłonę prysznicową wokół brodzika. Kran można wyciągnąć
i w ten sposób przekształcić w słuchawkę prysznicową.
Dobrą wentylację zapewnia okno uchylne, wyposażone
w moskitierę i roletę zaciemniającą.
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Praktyczna roleta drzwiowa porusza się niezwykle lekko
i cicho. Jej wielka zaleta to brak zajmujących miejsce drzwi.
I zwłaszcza podczas gotowania większa swoboda ruchu.
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Łazienka zachwyca niezwykle szerokimi drzwiami roletowymi,
zapewniając imponującą przestronność.
Szafka wisząca w łazience oferuje mnóstwo miejsca do przechowywania – zabezpieczonego sprytnymi gumowymi taśmami
albo przesuwnymi drzwiami z lustrem, które można łatwo
przesunąć na bok, nie ograniczając przestrzeni nad głową.
Wyciągany kran w mgnieniu oka zmienia się w uniwersalny
prysznic zewnętrzny.
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O B R OTO WA Ł A Z I E N K A

Jeden obrót
i łazienka zmienia
się w prysznic
Ten pomysł jest genialnie prosty: wystarczy złożyć tylną
ścianę wraz z umywalką i łazienka zmienia się w pełnowartościową kabinę prysznicową. Łazienka obrotowa jest
standardowo montowana w modelach 600 S i 640 S.
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OBROTOWA ŁAZIENKA

Po prostu genialna
Trójwymiarowa ścianka obrotowa z półprzezroczystego tworzywa o wyglądzie matowego szkła przylega do tylnej
ściany i niemal nie zajmuje miejsca. Jednym ruchem można ją obrócić nad toaletą razem z umywalką. W ten sposób
powstaje kabina prysznicowa z własną armaturą, w całości wyłożona tworzywem sztucznym.

OBROTOWA ŁAZIENKA 15

Dethleffs
Globetrail.
Dom na kołach
Globetrail firmy Dethleffs to znacznie więcej niż tylko
rozbudowany furgon. To dom na kołach, w którym można
wygodnie mieszkać w trakcie podróży. Przemyślane detale
udowadniają każdego dnia, że nasi konstruktorzy wiedzą,
jak optymalnie wykorzystać przestrzeń i stworzyć miejsce
do mieszkania i życia.
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N A J WA Ż N I E J S Z E C E C H Y

Szczegóły
wyróżniające markę
W szczegółach widać doświadczenie zebrane w ciągu 17 lat konstruowania kamperów. Inżynierowie Dethleffs wiedzą, w czym
rzecz.
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Seryjne zaczepy mocujące zapewniają bezpieczny transport. W razie potrzeby nawet pralek.
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Tego nie ma nikt: wysuwany kosz zapewnia dużo miejsca na
drobne przybory.
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Gniazdka do wtyczek Schuko i USB.
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Dużo pomieści: lodówka o pojemności 84 l z 3-gwiazdkowym
zamrażalnikiem.
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Łóżka pojedyncze można składać oddzielnie. W ten
sposób powstaje dodatkowa przestrzeń do przechowywania.
Pojemne, przestronne szuflady bez uchwytów z ręcznym
centralnym zamkiem bezpiecznie pomieszczą wszystkie
przybory kuchenne.
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Także w podeście jest jeszcze miejsce na schowek.
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Zintegrowane szafy na ubrania dbają o porządek
i pomieszczą rzeczy na każdą okazję.
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Przyjemna i bezpieczna atmosfera: dzięki pośredniemu
oświetleniu podestu, które pełni również funkcję oświetlenia
wejścia.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY
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Podczas
podróży
liczy się
bezpieczeństwo
Do dyspozycji naszych klientów jest ponad 300 wyspecjalizowanych dystrybutorów Dethleffs, służących kompetentną
radą i fachową pomocą w mało prawdopodobnych sytuacjach awaryjnych. A serwis części zamiennych dba także
w nocy, aby odpowiednie części dotarły na czas we właściwe miejsce.
Klienci Dethleffs od dziesięcioleci doceniają te wyjątkowe
usługi. Ponieważ obsługę klienta zawsze stawiamy na
pierwszym miejscu.
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I N DY W I D U A L N E W Y P O S A Ż E N I E

Dzięki niemu Globetrail jest przyjazny dla
rodziny
Nasz innowacyjny, składany dach pozwala na powiększenie przestrzeni mieszkalnej o dodatkową
sypialnię na pierwszym piętrze – z rewelacyjnym panoramicznym widokiem.
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Praktyczna lampa z elastycznym ramieniem zapewnia światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Jest wyposażona
w oszczędną technologię LED i gniazdo USB do ładowania
telefonów komórkowych i innych urządzeń.
Duże panoramiczne okno dachowe zapewnia światło i dopływ świeżego powietrza do górnej części. Oczywiście jest
też wyposażone w roletę zaciemniającą i moskitierę.

5

Mieszek namiotowy dachu składanego umożliwia różne
tryby zaciemnienia: od całkowicie zamkniętego do otwartej
wersji cabrio (patrz zdjęcie 5).

1
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INDYWIDUALNE WYPOSAŻENIE

Można też tak: niezmącony widok na rozgwieżdżone niebo
i jednocześnie pełna ochrona przed owadami dzięki delikatnej moskitierze, przez którą do środka dociera powiew
chłodnego wieczornego powietrza.
Lepszy sen! Wysokiej jakości materac z zimnej pianki
o grubości 6 cm ma niebagatelne wymiary 209 x 143 cm.
Za dodatkową amortyzację odpowiadają optymalnie dopasowane listwy z prawdziwego drewna, które zapewniają
również wentylację materaca.
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A KC E S O R I A

Czy można chcieć
więcej?
Oryginalne akcesoria Dethleffs są idealnie dopasowane do
modelu Globetrail i obejmują też pomysłowe gadżety przydatne
na kempingu. Dostosuj swój pojazd do własnych potrzeb, aby
w podróży czuć się jak w domu.

1

Pokryte czarnym błyszczącym lakierem 18-calowe felgi aluminiowe nadają modelowi Globetrail indywidualny charakter.

2

Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy jest idealnie dopasowana i zapewnia przyjemną, domową atmosferę.

3

Osłona deski rozdzielczej z funkcją izolacyjną chroni deskę
rozdzielczą przed szkodliwym promieniowaniem UV w lecie
i utrzymuje ciepło w zimie.

4

Termoizolacja do drzwi tylnych. Zatrzymuje ciepło w środku,
a chłód na zewnątrz. Lub odwrotnie.

5

Zestaw węży do ścieków pozwala uniknąć uciążliwego
manewrowania przy opróżnianiu zbiornika.

6
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9

2

Moskitiera do drzwi tylnych. Niezawodnie chroni przed
nieproszonymi gośćmi.
Drabina teleskopowa zachowuje stabilność dzięki dostępnym
opcjonalnie przyssawkom i ułatwia korzystanie z niej na
zewnątrz.
Mata przeciwsłoneczna do szyby przedniej i szyb bocznych.
Pakiet multimedialny Dethleffs: nawigacja ZENEC Z-E3766EHG
z oprogramowaniem nawigacyjnym do kamperów i pasującą
kamerą cofania.

Dodatkowe akcesoria do modelu Globetrail są dostępne
w internecie na stronie: www.dethleffs-original-zubehoer.com/en
24
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AKCESORIA
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Stylistyka
Tapicerka Camino

Tapicerka dwukolorowa

Wykończenie zabudowy

Felga edycji 90 Years

White (standard)

Lanzarote Grey

Campovolo Grey

Artense Grey Metallic

Brilliant Black Metallic
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STYLISTYKA

Wyposażenie 90 Years
Korzyści wynikające z wyboru wyposażenia jubileuszowego

600

640

Felgi aluminiowe 16 cali





Zbiornik na olej napędowy 90 l





Lakierowany zderzak w kolorze nadwozia





Osłona chłodnicy pokryta czarnym błyszczącym lakierem





Black skid plate





Kierownica i gałka drążka zmiany biegów obszyte skórą, Techno Trim





Światła do jazdy dziennej LED





Oprawy reflektorów czarne





Lampa w przystawce namiotowej





Markiza





Okno ramowe z podwójną szybą z moskitierą i roletą zaciemniającą w kuchni
oraz przy kanapie





Fotel kapitański z 2 podłokietnikami, fotel pasażera z regulacją wysokości





Okno uchylne po prawej stronie z tyłu, okno w łazience





Antena dachowa DAB z głośnikami, przygotowanie pod moduły solarne i podłączenie TV/SAT, uchwyt do telewizora





Okablowanie do montażu kamery cofania





Zabudowa dachowe z oświetleniem wnętrza





Wykręcany blat stołu





1 podwójne gniazdo USB w przedniej części po lewej stronie





Kompletne wyposażenie seryjne jest dostępne w osobnym cenniku lub w internecie na stronie www.dethleffs-polska.pl/globetrail

WYPOSAŻENIE 90 YEARS 2 7

Wybór podwozia
Globetrail jest dostępny na podwoziu Fiata Ducato, Citroena Jumper i Peugeota Boxer. Wybór podwozia nie
wpływa na zabudowę mieszkalną – jest ona identyczna we wszystkich 3 wariantach.
Różnice dotyczą:
• wzoru osłony chłodnicy
• wyglądu deski rozdzielczej
• specyfikacji technicznej, obejmującej parametry silnika, wyposażenie podwozia i systemy asystujące.
Odpowiednie wyposażenie pojazdu jest dostępne w cenniku Globetrail oraz w internecie na stronie
www.dethleffs-polska.pl/globetrail

Globetrail Peugeot Boxer

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Fiat Ducato
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PODWOZIE

Układy pomieszczeń

600

!

600 S

640

640 S

Obecnie nie można zagwarantować ciągłej dostępności podwozi i modeli. Prosimy
o kontakt z koncesjonerem Dethleffs Globetrail!
UKŁADY POMIESZCZEŃ 2 9

Dystrybutor Dethleffs

08.22

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
Tel. +49 7562 987-881 • www.dethleffs-polska.pl

Zdjęcia zawarte w niniejszym katalogu przedstawiają częściowo
elementy dekoracyjne niedostępne w standardzie, a także wyposażenie specjalne i akcesoria dostępne za dopłatą. Informacje dotyczące
rozwiązań technicznych, wyposażenia i cen dostępne są w osobnym
cenniku. Zachęcamy również do kontaktu z koncesjonerem Dethleffs.
Możliwe są różnice w kolorach wynikające z technologii druku lub różnic
w urządzeniach służących do prezentacji.

