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90 anos de experiência,  
fiabilidade e serviço

Com espírito pioneiro rumo ao futuro

Sem a minha 
família, não!

Arist Dethleffs inventou a caravana em 1931
Para poder levar sempre a sua família consigo em viagens de negócios, Arist Dethleffs inventou a primeira “caravana” e com ela uma for-
ma totalmente nova de fazer férias. Deste modo, o fabricante de chicotes e bastões de esqui tornou-se pioneiro numa história de sucesso 
que continua até aos dias de hoje.

Da ideia ao fabrico 
em série
Onde quer que a família Dethleffs aparecesse com o seu 
veículo a caravana, vinham curiosos de todo o lado para 
observar. O protótipo suscita grande interesse e tem cada vez 
mais adeptos. Da ideia nasce uma empresa e da empresa 
uma indústria inteira de lazer e férias.

Bem-vindo ao 
espírito Dethleffs
Um veículo recreativo Dethleffs ofere-
ce uma sensação boa desde o primeiro 
momento. Porque a qualidade dos nossos 
produtos é tão boa como o preço. Com um 
serviço que se esmera ao máximo para 
proporcionar aos nossos clientes experiên-
cias de férias únicas sobre rodas. E uma 
gama de produtos que tem o veículo certo 
para cada situação de vida e para cada 
necessidade.

A nossa fábrica em Isny im Allgäu é uma das mais 
modernas instalações de produção de veículos 
recreativos em toda a Europa, que tem apostado 
desde sempre na mais alta qualidade. Nos últi-
mos 17 anos, já foram desenvolvidas e produzidas 
aqui mais de 55.000  
Camper Vans.

30 ha
Produção de 

última geração
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Mais de 90 modelos de  
caravanas e autocaravanas  
para experiências de  
férias únicas sobre  
rodas.



Globevan,  
a nova  
amiga da  
família.
A Dethleffs entra no novo segmento com a Globevan: 
Urban Camper. Veículos compactos que são tão conve-
nientes no dia a dia da vida familiar como em viagens de 
campismo. Um Dethleffs para todos os dias.

Há 17 anos que a Dethleffs concebe e constrói Urban 
Campers e Camper Vans. Os muitos anos de experiência 
na construção de mais de 55.000 veículos foram incorpo-
rados no design da Globevan.

Detalhes bem pensados, alta flexibilidade para utilização 
no dia e a dia e nos tempos de lazer, naturalmente com 
a habitual qualidade da Dethleffs. Deixe-se deslumbrar 
com a nova Urban Camper da Dethleffs.
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A Globevan.
Um Dethleffs para todos os dias.

Barras de tejadilho de ambos os lados

Teto pop-up com função panorâmica e dois lugares para dormir

Câmara de marcha-atrás e engate de reboque

Jantes de liga leve de 16"

Transmissão manual 6 velocidades 130 cv

Faróis Bi-Xénon na versão Camp Two

Para-choques e retrovisor exterior pintado na cor do veículo
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Depósito de combustível de 70 l

Extenso 
equipamento 

de série
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Viagens longas e tráfego diário da cidade. Qualquer pessoa que passe muito tempo na estrada com o seu veículo atribui gran-
de importância a sistemas de segurança e assistência modernos, bem como a equipamento confortável. A Dethleffs Globevan 
impressiona com o seu extenso equipamento de série. 

Conforto e segurança
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Painel de comando integrado e controlo remoto do sistema áudio no 
volante, Assistente de Faixa de Rodagem com Sistema de Alerta de 
Cansaço do Condutor, Assistente de Máximos, Assistência à travagem 
de emergência, incl. luz de travagem de emergência, Assistente de 
arranque em subidas, Sistema Park Pilot à frente e atrás.

Painel de comando e indicador do nível de carga da 
bateria do espaço habitacional, aquecimento de estacio-
namento a diesel

Sistema de áudio Ford com DAB+, câmara de marcha-atrás com trans-
missão de imagem da trajetória de marcha-atrás no display multifun-
ções, ar condicionado de tejadilho, incl. filtro de pó e de pólen.

Ligações USB e tomadas de 12 V e 230 V adicionais 
 fornecem energia suficiente em todos os momentos.

EQU IPA MENTO
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Zona de estar ou quarto com quatro lugares para dormir e uma e 
ampla área de dormir para viagens com a família e os amigos.

Um milagre de espaço

1 O banco-cama e os bancos dianteiros giratórios permitem criar, em 
conjunto, um espaço habitacional amplo com altura para ficar de pé.

O banco-cama pode ser posicionado de forma variável graças ao siste-
ma de calhas Airline. A área de dormir estabelece novos paradigmas 
com uma largura de 140 cm.

Duas caixas de arrumação fixadas com parafusos serrilhados oferecem 
muito espaço para tudo o que tem de estar rapidamente acessível e  
também podem ser usadas como tamboretes no exterior do veículo.

INTER IOR

1



A Globevan.  
Espaço para 
tudo.
As opções de utilização flexíveis fazem da Globevan um 
veículo extremamente versátil. Detalhes bem pensados 
mostram-lhe todos os dias que os nossos designers sabem
como usar o espaço de forma ótima.
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Flexível e versátil. Dois a quatro lugares para uso diário ou muito espaço para passatempos e mudanças.

4-3-2 numa única configuração

2 2 lugares: o banco-cama pode ser facilmente removido e cria um grande 
espaço de arrumação mesmo para passatempos não habituais.

4 lugares: os bancos do equipamento de série. 
Quatro assentos e quatro lugares para dormir.

INTER IOR

1 2
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Fique onde é mais bonito. Quer a viagem de um dia seja prolongada espontaneamente, o fim de semana prolongado seja dema-
siado bom para ser passado na cidade ou seja finalmente tempo de ir para as tão desejadas paragens mais a sul. Soluções bem 
pensadas asseguram momentos relaxados de bem-estar.

DORMIR ,  COZ INHAR E TOM AR DUCHE

Sinta-se em casa em qualquer lugar.
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Um fogão a gás extraível na parte de trás com isqueiro 
piezoelétrico. Arrumado para poupar espaço, mas 
sempre pronto para a preparação rápida de café, chá ou 
deliciosas refeições.

Há muito espaço debaixo da extensão do banco-cama 
para bagagem, compras e tudo o que é essencial.

Uma geleira com compressor de 32 litros (refrigeração 
e congelação) que também pode ser utilizada no 
exterior do veículo graças à placa de adaptação. Em 
alternativa, há aqui espaço suficiente para duas caixas 
de arrumação.

Pouco comum neste segmento e extremamente práti-
co. Duche exterior com reservatório de 16 litros.

Uma bateria para o espaço habitacional de 95 ah e 
uma garrafa de gás de 1,8 kg, arrumadas de forma a 
ocuparem o mínimo de espaço possível, garantem o 
prazer de acampar de forma independente.

No painel da parede direita encontra-se uma mesa 
de campismo. Deste modo, a zona de estar é trans-
formada numa sala de jantar num piscar de olhos. No 
entanto, a mesa de tripé deve ser utilizada preferen-
cialmente em locais onde a vista é mais bonita.
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Preparada também para 
estradas de terra batida. 
Equipamento Trail.
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Estética
marcante.
Equipamento
prático.
Para além das inúmeras características estéticas, a  
Globevan nas versões Trail One e Trail Two impressiona 
com a sua segunda porta de correr e um diferencial de 
deslizamento limitado mecânico no eixo dianteiro. 

Para todos aqueles que também gostam de trilhar por 
caminhos de terra batida.
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EQU IPA MENTO

Equipamento para Trail. 
O dia a dia é duro e agreste. Tal e qual a Globevan Trail One e Trail Two.
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Duas portas de correr com degraus do lado direito e do 
lado esquerdo. Proteção e acesso cómodo.

Para-choques dianteiro e traseiro em cor contrastante 
escura.

Grelha do radiador escura no design Trail com lettering 
Ford marcante.

Autocolante Trail no lado direito e esquerdo do veículo 
e na tampa traseira.

Jantes de liga leve de 16 polegadas pretas para uma 
aparência robusta.
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ACESSÓRIOS

Quer ir um pouco  
mais além?
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Uma rede para bagagens adicional por baixo do forro do teto 
permite um aproveitamento ideal de todo o espaço de 
arrumação disponível.

A bolsa traseira é nada mais nada menos do que um armário 
em tecido. Inúmeros compartimentos de arrumação e cortina 
black-out integrada no vidro traseiro fazem deste acessório 
original um acessório polivalente. Quando não está a ser utili-
zada, a bolsa pode ser arrumada de forma totalmente plana.
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Entre os Acessórios originais Dethleffs encontra acessórios personalizados para a sua Globevan, bem como engenho-
sos  gadgets de campismo. Personalize o seu veículo de forma perfeita de acordo com os seus desejos para que se sinta 
 completamente em casa na estrada.

Toldo com suporte para dias ensolarados.
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Topper para a área de dormir inferior. 
Mais conforto para noites tranquilas.

Os olhais de fixação mantêm a carga no respetivo lugar.

O sistema de porta-bagagem de tejadilho é composto por uma 
calha de base e pelo próprio porta-bagagem. Para até 50 kg de 
carga adicional.

Porta-bicicletas para o gancho de reboque. Opcionalmente, 
existe espaço para um máximo de quatro bicicletas.

Pode encontrar mais acessórios para a sua Globevan online em
www.dethleffs-original-zubehoer.com

Isolamento térmico e cortinas black-out em todo o veículo. 
Mantêm os olhares indesejados fora e a temperatura agra-
dável dentro.
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Rede de 
parceiros 
Dethleffs.  
Próxima e  
pessoal.
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Mais de 300 revendedores especializados Dethleffs estão 
à sua disposição para lhe fornecer aconselhamento com-
petente e ajuda especializada no caso improvável de uma 
emergência. E o serviço de peças sobresselentes assegura 
que as peças sobresselentes certas chegam ao lugar certo a 
tempo e horas. 

Este excelente serviço é apreciado pelos clientes da  
Dethleffs há décadas. Porque sempre levámos à letra o 
serviço de apoio ao cliente. 



Design
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Frost White

Frost White

Magnetic Grey Metallic

Silver Metallic

Guarnição Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Guarnições dos móveis Estofos



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

08.22

O seu revendedor especializado Dethleffs. Reservado o direito a alterações técnicas e possibilidade de er-
ros. Algumas das ilustrações deste catálogo mostram elementos 
decorativos que não estão incluídos no âmbito de fornecimento, 
assim como designs alternativos e equipamento opcional sujei-
tos a custos adicionais. Informações sobre tecnologia, equipa-
mento e preços são indicadas na tabela de preços separada. 


