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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.

 RIST DETHLEFFS Z IDEI STWORZYŁ RUCH.
A
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.
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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. 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 jubileuszowym
90 Years – oczywiście w znanej jakości Dethleffs.
Zaufaj doświadczeniu gromadzonemu przez ponad
90 lat produkcji pojazdów rekreacyjnych i wybierz
najnowszy produkt marki Dethleffs wśród kamperów –
Globetrail na podwoziu Forda.
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Gotowy do drogi dzięki wyposa
jubileuszowemu 90 Years
Bardzo szeroka markiza zapewnia cień
i sięga niemal do końca nadwozia.

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

Czarne felgi ze stopów lekkich dodają modelowi
Globetrail sportowego charakteru. Felgi 18" są dostępne w ramach oryginalnych akcesoriów Dethleffs
(opcja).
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GLOBETRAIL

ażeniu

Luksusowe wyposażenie także w kabinie
kierowcy: m.in. dwukolorowa deska rozdzielcza, kierownica obszyta skórą, tempomat,
uchwyt na napoje

Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne.

Zderzak przedni 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
W Globetrail na nowego właściciela czeka sprawdzona jakość, przytulne wnętrze i przemyślane rozwiązania Dethleffs.
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. Wyposażenie jubileuszowe 90 Years obejmuje już
okna ramowe.
Gotowanie (prawie) jak w domu – pomieszczenie i powierzchnia
są optymalnie wykorzystane. Zamontowana wysoko lodówka
(84 l) z zamrażalnikiem jest inteligentnie zintegrowana z zabudową i zapewnia ergonomiczny dostęp.
Szuflady bez uchwytów oferują mnóstwo miejsca do przechowywania i można je łatwo otworzyć zarówno od wewnątrz,
jak i od zewnątrz.
Wygodna powierzchnia robocza, którą można powiększyć
dzięki stabilnemu, rozkładanemu blatowi.
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S PA N I E

Dobry sen
Podczas podróży nie trzeba rezygnować z komfortu. Wygodne, duże łóżko wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewnia
prawdziwy wypoczynek.
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Łóżko podwójne i leżanka w jednym. Ze zintegrowanymi
reflektorami, które można wygodnie włączać i wyłączać
dotykowo.
Ergonomiczne, wysokiej jakości sprężyny talerzowe dopasowują się indywidualnie i punktowo do kształtu ciała. Oczywiście stelaż z listew można składać, co umożliwia łatwe
przekształcenie łóżka w miejsce do przechowywania.
Przekształcenie kanapy w dodatkowe miejsce do spania
o wymiarach 168x101/78 cm.
Możliwość korzystania z łóżka pojedynczego: nawet po
całkowitym zmontowaniu przestronnego prysznica w wariancie
z łóżkiem pojedynczym można korzystać z wygodnego miejsca
do spania.
SPANIE
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ŁAZIENKA

Ł A ZIENK A

Innowacyjna komfortowa łazienka
Przestronna łazienka boczna w kilku krokach zmienia się w dużą, wypełnioną światłem oazę prysznicową o komfortowej
wysokości wnętrza. Zamiast niewygodnych drzwi prywatność zapewnia praktyczna roleta. Składane okno z matowym
przeszkleniem wpuszcza jasne światło dzienne.
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Innowacyjna komfortowa łazienka na szerokości 1,41 m –
z możliwością wyrafinowanej przebudowy.
Przestronna szafka łazienkowa z zabezpieczeniem przed
wypadaniem i przesuwnym lustrem oraz oknem ramowym,
zapewniającym optymalną wentylację (wyposażenie jubileuszowe 90 Years).
Jak w stylowym hotelu: półprzeźroczysta ścianka obrotowa
o wyglądzie matowego szkła zapewnia naturalne oświetlenie
łazienki.
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Ł A ZIENK A

Odświeżająca przemiana

Prosta przebudowa łóżka zwalnia miejsce na przestronny,
wypełniony światłem prysznic.
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Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni dzięki obrotowym drzwiom prysznicowym z matowym przeszkleniem i brodzikiem pod tylnym łóżkiem.

Czysta swoboda ruchów w przestrzeni mieszkalnej i w łazience dzięki
możliwości przebudowy prysznica.

Komfortowy prysznic na niesamowitej powierzchni 87 x 47 cm.
Wielofunkcyjne drzwi roletowe: na życzenie oddzielają pomieszczenie
mieszkalne od łazienki. Gdy są zwinięte, powstaje otwarte pomieszczenie
mieszkalne najwyższej klasy.
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N A J WA Ż N I E J S Z E C E C H Y

Wyrafinowana
integracja
Globetrail to 17 lat doświadczenia w produkcji kamperów i mnóstwo wyrafinowanych detali.
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Czy to przegródki na przybory kempingowe, czy miejsce
na rower: pod łóżkiem kryje się mnóstwo miejsca do
przechowywania.
Łatwa wymiana butli gazowych bez obciążania pleców:
dzięki praktycznej wysuwanej półce (opcja).

1

Wskaźnik obok panelu obsługi. Informuje, gdy butla
gazowa jest pusta. Przestawienie z trybu letniego na
zimowy.
Dużo pomieści: ergonomicznie zamontowana
lodówka o pojemności 84 l z zamrażalnikiem.
Ogromna przestronność dzięki unikalnej, nowoczesnej konstrukcji przedniej części pojazdu, która rozciąga się od kanapy do
kabiny kierowcy.
Co więcej: zintegrowane reflektory można wygodnie włączać i wyłączać dotykowo.
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Szykowne i nowoczesne: bezuchwytowe szafki dachowe
w Globetrail, z fazowanymi krawędziami i oświetleniem o regulowanym natężeniu (wyposażenie jubileuszowe 90 Years).
Przestrzeń mieszkalna bez stopni i bez ryzyka potknięcia;
zamiast tego dużo miejsca do przechowywania w podwójnej
podłodze. Wszystkie kable i przewody są ułożone w podwójnej podłodze i tym samym chronione także przed zimnem.
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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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Stylistyka
Tapicerka Camino

Camino

Felga 16" ze stopów lekkich w kolorze czarnym (wyposażenie jubileuszowe 90 Years)
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STYLISTYKA

Elementy dekoracyjne z drewna

Frost White (standard)

Magnetic Grey Metallic (opcja)

Grey Matter (opcja)

Obsidian Black Metallic (opcja)

STYLISTYKA 2 1

Dystrybutor Dethleffs.

08.22

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz
występowania błędów.
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 u koncesjonera Dethleffs. Możliwe są
odchylenia kolorystyczne wynikające z druku.

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

