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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 2023

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/en
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Wynalezienie domu na kółkach  
to dowód miłości!

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.

Więcej informacji o historii caravaningu 
Dethleffs na stronie: 
historia.dethleffs-polska.pl
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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

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

Strona 10

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

Strona 20
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 www.dethleffs-polska.pl/newsleter

TREND
Nasz bestseller! 2 typy zabudowy, 12 modeli – tutaj każdy znajdzie 
swój wymarzony pojazd. Idealny dla wszystkich przesiadających się 
na większy model lub zmieniających model. 

Strona 40

JUST GO
Wszystko w środku, wszystko w zasięgu – po prostu Just Go. 
Just do it  

Strona 30

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. 

Zalety Dethleffs 52
Oryginalne akcesoria Dethleffs 54
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GLOBEBUS

GLOBEBUS
ZINTEGROWANY
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Łóżko podnoszone o szer.  
150 cm nad kabiną kierowcy 

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

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 zamon-
towane seryjnie. Można je opuścić do bardzo niskiej pozycji.

M IESZK ANIE

Oaza spokoju dla  
podróżujących po świecie

Globebus zintegrowany

GLOBEBUS12
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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

2 31

GLOBEBUS

I 6| 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 • 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) • I 6

GLOBEBUS14



Ł A ZIENK A

Kuracja odświeżająca

GLOBEBUS

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

Model I 6 dysponuje obszerną, oddzielną kabiną prysznicową, łatwo dostępną  
umywalką i dużą ilością miejsca do przechowywania • I 6
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GOTOWANIE

Kompaktowy, ale dużo potrafi

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

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

GLOBEBUS16



Komfortowe fotele lotnicze z regulacją 
wysokości i nachylenia oraz wyściełanymi 
podłokietnikami

Podwójne lusterka wsteczne zapewniające 
optymalne pole widzenia 

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

Wyraziste i bezpieczne: 
zintegrowane lampy tylne  
ze światłami do jazdy  
nocnej LED

Praktyczny: wysuwany stopień wejściowy 
do łóżka można wykorzystywać także 
jako schowek  

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

Drzwi wejściowe o szerokości 70 cm (I 6) 
z moskitierą w formie żaluzji

Seryjne wyposażenie obejmuje tempomat, klimatyzację w kabinie kierowcy, poduszki 
powietrzne po stronie kierowcy i pasażera oraz wiele więcej
(zdjęcie przedstawia opcjonalny wyświetlacz 10")
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Szeroki wybór

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

GLOBEBUS18



4 miejsca do spania

I 6

4 miejsca do spania

I 1

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

Gran Turismo White Gran Turismo GreyWhite (standard)

GLOBEBUS 19



All you need is

 JUST

JUST 9020



 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  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

JUST 90 21



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

JUST 9022
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3

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)

JUST 9024



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 

JUST 90 25



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

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 

JUST 90 27



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 lotnicze 
ze zintegrowanymi zagłówkami, dwoma 
podłokietnikami oraz regulacją wysokości 
i nachylenia

Żaluzje w kabinie kierowcy chronią przed 
gorącem, zimnem i niepożądanymi 
spojrzeniami

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

Widno i przewiewnie: panoramiczna pokry-
wa 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)

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

JUST 90 29



JUST GO
CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

JUST GO30 JUST GO30



Najważniejsze cechy JUST GO

JUST GO

 ª  Łóżko podnoszone, opcjonalne 

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

 ª Łóżko 190 x 150 cm z regulacją wysokości

 ª  Materac z zimnej pianki 7-strefowy o grubości 150 mm 
z materiału regulującego temperaturę 

 ª  Ergonomiczne fotele lotnicze ze zintegrowanymi 
zagłówkami, wyściełanymi podłokietnikami oraz 
regulacją wysokości i nachylenia

Duży garaż w tylnej części, 
często umożliwiający przewo-
żenie rowerów elektrycznych, 
antypoślizgowa podłoga (druga 
klapa po lewej stronie zawarta 
w pakiecie Comfort)

Drzwi wejściowe o szerokości  
70 cm z moskitierą (centralny zamek 
i okno w pakiecie Comfort)

Komfort i bezpieczeń-
stwo podróży zapew-
niają tempomat,  
poduszka powietrzna 
kierowcy, system audio 
Ford z radiem  
DAB+ i dużo więcej.
(zdjęcie przedstawia 
opcjonalną nawigację)
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Just Go (opcjonalny pakiet Comfort)

Standardowe wyposażenie modelu Just Go obejmuje jadalnię z jedną kanapą i stołem przymocowanym do  
ściany (nie dotyczy modeli DBL i EBL). Możliwość rozłożenia dodatkowego miejsca do spania jest dostępna  
na życzenie. W takim przypadku składa się nogę stołu, a blat zawiesza się na dolnym uchwycie ściennym.  
Fotele kierowcy i pasażera są obite oryginalną tapicerką Ford. Przedni zderzak jest w kolorze czarnym  
matowym.

Just Go (standard)

MIESZK ANIE

Dokładnie według Twojego gustu

T 7055 EB (pakiet Comfort)

T 6815 EB (standard)

JUST GO

Model Just Go z pakietem Comfort oferuje dużą ilość praktycznych elementów wyposażenia dodatkowego (patrz str. 37). 
Uwagę zwracają przede wszystkim lakierowany zderzak przedni i kanapa w kształcie litery „L” z wolnostojącym stołem 
w modelach z łóżkami pojedynczymi. Zaleta: na krótszej części kanapy można wygodnie ułożyć nogi. 
W skład pakietu Comfort wchodzi także tapicerka specjalna Salerno, którą obito kanapę oraz siedzenia kierowcy i pasażera.
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T 7055 EB (pakiet Comfort)

1

2

3

1 2 3

JUST GO

Nastrój: kompozycja oświetlenia „Light Moments” zapewnia 
przytulną atmosferę (pakiet Comfort).

Zawsze świeże: duża chłodziarko-zamrażarka 137 l z zamra-
żalnikiem 15 l. Opcjonalnie dostępny jest piekarnik (patrz. 
zdjęcie).

Więcej miejsca do spania! Na życzenie możliwość wypo-
sażenia w łóżko podnoszone o szer. 140 cm z elektryczną 
regulacją. 
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SPANIE

JUST GO

Po prostu dobry sen

Łóżko 190 x 150 cm jest seryjnie wyposażone w regulację wysokości. Większa przestrzeń ładunkowa 
w garażu w tylnej części czy więcej miejsca nad głową w sypialni? Ty decydujesz w zależności 
od potrzeb. • T 7055 DBL

Duże łóżka pojedyncze o długości 215 cm zapewniają wysoki komfort spania dzięki materacom z zimnej 
pianki o grubości 150 mm i stelażom z listew drewnianych. Pakiet Comfort zapewnia również możliwość 
połączenia w jedno duże łóżko podwójne. • T 7055 EB

Sterowane elektrycznie dwuosobowe łóżko podnoszone nad kanapą (opcja)
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Ł A ZIENK A

JUST GO

…ze sferą prywatności

Cenisz miejsce i swobodę ruchów w łazience? Masz je tutaj! Po prostu zamknij drzwi łazienki w kierunku  
pomieszczenia mieszkalnego i już możesz korzystać z dużej łazienki zajmującej całą szerokość pojazdu.
• T 7055 EB

Wysokiej jakości materiały i wykonanie nadają łazience luksusowy charakter. 
• T 7055 EB
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GOTOWANIE

Just all you need

Dzięki wysokiej baterii w głębokim zlewozmy-
waku można wygodnie zmywać nawet duże 
garnki i patelnie.

Do dużej chłodziarko-zamrażarki o poj.  
137 l można zamówić piekarnik.

Szafki podsufitowe z miękkim domykaniem są 
wyposażone w oświetlenie pośrednie.

JUST GO

Kompletnie wyposażona kuchnia w kształcie litery „L”, kuchenka gazowa 2-palnikowa, dostatecznie 
duży blat oraz duże szuflady. Wyjątkowo praktyczny jest boczny system szyn Multiflex z haczykami 
i uchwytami do zawieszania.
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Pakiet Comfort
Dla wszystkich tych, którzy chcą jeszcze lepiej wyposażyć swój 
model Just Go, dostępny jest opcjonalny pakiet Comfort obejmujący 
wiele elementów, dzięki którym podróż i cały urlop będą jeszcze 
bardziej komfortowe.

–  Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. [ 1 ] 

–  Eleganckie felgi aluminiowe 16 cali. [ 2 ]

–  Reflektory przeciwmgielne, zderzak w kolorze nadwozia. [ 3 ]

–  Żaluzje zaciemniające w kabinie kierowcy. [ 4 ] 

–   Kompozycja oświetlenia „Light Moments” zapewniająca wspaniałą  
atmosferę. [ 5 ]

–   Wygodna kanapa w kształcie litery „L” z wolnostojącym stołem –  
gwarancja pełnego relaksu. [ 6 ]

–  Duże uchylne okno w pokrywie kabiny kierowcy. [ 7 ]

–   Tkanina dekoracyjna na fotelach kierowcy/pasażera taka sama,  
jak w pomieszczeniu mieszkalnym. [ 8 ]

–  Tapicerka specjalna SALERNO (patrz zdjęcie 6 + 8). 

–  Druga klapa po lewej stronie garażu w tylnej części – ułatwia załadunek.

–  Panoramiczna pokrywa dachowa 70 x 50 cm nad kanapą.

I dużo więcej.
 
Do tego dochodzą ważne komponenty podwozia, takie jak: 
klimatyzacja w kabinie kierowcy, szyba przednia podgrzewana, wycieraczki 
z czujnikiem deszczu, asystent świateł z czujnikiem natężenia światła,  
a także asystent hamowania awaryjnego, asystent pasa ruchu i asystent 
świateł drogowych.

Zestawienie wszystkich elementów pakietu jest przedstawione w cenniku.
*Zdjęcie przedstawia wyświetlacz wielofunkcyjny, dostępny za 
dopłatą, który nie jest zawarty w pakiecie Comfort.
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JUST GO

Tekstylia

Noce Nagano

Ravello

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

Salerno (opcjonalny pakiet Comfort)

38



4 miejsca do spania

T 6615 EB

5 miejsc do spania

T 6905

5 miejsc do spania

T 6815 EB

Just Go (standard)

5 miejsc do spania

T 7055 DBL

5 miejsc do spania

T 7055 EB

5 miejsc do spania

T 7055 EBL

JUST GO

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

Just Go (opcjonalny pakiet Comfort) 
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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. 137 l z dużym zamrażalnikiem 

 ª  Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments” 
(opcja)

TREND 41



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 

I 7057 EB | La Rocca (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

I 7057 EB | La Rocca (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

TREND44



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
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Ergonomiczne, obrotowe fotele lotnicze z podłokietnikami 
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 wyjątkowo 
wysokie i umożliwiają załadunek z obu 
stron dzięki pokrywom luku bagażowego 
z lewej i prawej strony

System AirPlus zapobiega  
powstawaniu skroplin za  
zabudową dachową

47TREND

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

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.

TREND

5 miejsc do spania

T 6717 EB

4 miejsca do spania

I 6717 EB

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

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
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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.

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.

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 Trwałość

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.

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

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi samochodami 
kempingowymi. Z przyjemnością wyślemy informacje o rodzinie 
pojazdów Dethleffs. Wystarczy do nas zadzwonić lub zamówić 
dokumentację bezpośrednio przez Internet: www.dethleffs.de/
service.
 
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicz-
nych oraz występowania błędów. Zdjęcia zawarte w niniejszym 
katalogu przedstawiają częściowo elementy dekoracyjne niedo-
stępne w standardzie lub stylistykę alternatywną, a także wy-
posażenie specjalne i akcesoria dostępne za dopłatą. Informacje 
dotyczące rozwiązań technicznych, wyposażenia i cen dostępne 
są w cenniku. Możliwe są odchylenia kolorystyczne wynikające  
z druku.

Dziękujemy za wsparcie przy dekoracji pojazdów: 
LUSINI Home of VEGA, ERWIN M., 
JOBELINE, PULSIVA (www.lusini.com)
Eagle Products Textil GmbH
Zwiesel Glas AG
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