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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.

ARIST DETHLEFFS TRANSFORMOU UMA IDEIA 
NUM MOVIMENTO. O SEU ESPÍRITO PIONEIRO 
CONTINUA VIVO NA DETHLEFFS E TEM INSPIRADO 
MILHÕES DESDE ENTÃO. 
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90 anos de experiência,  
fiabilidade e serviço

Com espírito pioneiro rumo ao futuro

Bem-vindo ao espírito 
Dethleffs
Um veículo recreativo Dethleffs ofere-
ce uma sensação boa desde o primei-
ro 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 experiências 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.

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

30 ha 
Produção de 

última geração
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A primeira 
Camper Van 
da Dethleffs.

A nossa estreia mundial: a Dethleffs apresenta a sua 
primeira Camper Van de marca própria! Nos últimos  
17 anos, já foram concebidas e construídas mais de 
55.000 Urban Campers e Camper Vans nas instalações 
de Isny. Estava na altura da nossa própria.

Por isso, com base na sua longa experiência, 
a Dethleffs concebeu uma Camper Van que o irá deixar 
rendido com detalhes bem pensados, um ambiente 
moderno e o seu equipamento particularmente extenso 
comemorativo do 90.º aniversário – naturalmente com 
a qualidade que caracteriza a Dethleffs.  

Confie na experiência acumulada ao longo de 90 anos 
a construir veículos recreativos e deixe-se deslumbrar 
com a primeira Camper Van da Dethleffs.
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O toldo de dimensões generosas oferece uma zona de sombra.  
A luz para avançado por um ambiente acolhedor.

Preparação para cablagens para mó-
dulos solares, câmara de marcha-atrás, 
ligação de TV SAT

As jantes de alumínio pretas conferem um toque 
desportivo à sua Globetrail.

Tudo o que é essencial:  
o equipamento do 90.º aniversário
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Equipamento de luxo também na cabina: volan-
te em pele, Captain Chair com apoios de braço, 
etc.

Grelha do radiador pintada em 
preto brilhante

Para-choques pintado na cor do veículo

Depósito de combustível de 90 l

Tudo o que é essencial:  
o equipamento do 90.º aniversário
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8   ESTAR E COZINHAR
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Quando a Dethleffs constrói uma Camper Van, pode confiar na qualidade, no ambiente e nas soluções bem pensadas.  
E não é de admirar, porque os nossos designers são campistas e conhecem bem os seus desejos.
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ESTAR E  COZ INHAR

A sua sala de estar para as viagens.

1 Tecidos de alta qualidade, combinações de cores de bom gosto e uma  
execução robusta tornam a Globetrail um verdadeiro veículo Dethleffs.  
As janelas integradas fazem parte da edição comemorativa do 90.º  
aniversário.
Cozinhar (quase) como em casa. O espaço e a área foram otimizados. 
O grande frigorífico é facilmente acessível pelo exterior e pelo interior 
através de uma porta com um ângulo de abertura de 180°. 

Os armários suspensos deixam muito espaço para o seu 
equipamento.

A iluminação indireta fornece luz na gaveta e cria um ambiente  
acolhedor ao mesmo tempo.



Quem viaja não quer prescindir de conforto. O uso otimizado do espaço aliado a materiais de alta qualidade  
garantem verdadeiros momentos de bem-estar em viagem. 

DORMIR

Sempre em casa, mesmo na estrada.
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Os armários suspensos de série acima da porta traseira fornecem 
espaço de arrumação adicional e têm iluminação indireta.

Cama dupla e cama de casal numa só. Naturalmente, com um 
estrado verdadeiramente dobrável. A iluminação indireta dos 
armários suspensos cria um ambiente acolhedor.
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12   CASA DE BANHO COM PERSIANA
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A casa de banho com persiana faz um uso eficiente do espaço 
disponível: oferece liberdade de movimento e espaço de 
arrumação suficiente. Para tomar duche, basta puxar a cortina 
de duche à volta da base de duche. A torneira pode ser puxada 
para fora e transforma-se num chuveiro. 

A janela de abrir, que está equipada com um mosquiteiro e um 
estore blackout, zela por uma boa ventilação. 

A prática porta de persiana funciona de forma particularmente 
suave e silenciosa. A sua grande vantagem é o facto de não 
haver uma porta a ocupar espaço. E especialmente quando se 
cozinha, é ótimo haver espaço de sobra.

C A SA DE BANHO COM PERSIANA

Casa de banho  
espaçosa com layout  
prático.
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O armário superior da casa de banho oferece bastante espaço 
de arrumação – quer fixado com fitas de borracha inteligentes 
ou pela porta de correr com espelho, que pode ser facilmente 
empurrada para o lado sem limitar o espaço de arrumação. 

A casa de banho inspira com a sua porta de persiana extralarga, 
transmitindo assim uma impressionante sensação de espaço.

A torneira extensível transforma-se num chuveiro exterior 
versátil num abrir e fechar de olhos

3
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Esta ideia é tão genial quanto simples: basta dobrar a 
parede traseira juntamente com o lavatório e a casa de 
banho transforma-se numa verdadeira cabina de duche.  
A casa de banho giratória faz parte do equipamento de 
série dos modelos 600 S e 640 S.

C A SA DE BANHO G IR ATÓRIA

Basta girar para 
transformar a casa de 
banho em duche.
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A parede giratória tridimensional num vidro fosco semitransparente encaixa perfeitamente contra a parede traseira, 
não ocupando quase nenhum espaço. Com um simples movimento é girada sobre a sanita juntamente com o lavatório. 
Obtém-se assim uma cabina de duche totalmente em plástico com o seu próprio chuveiro. 

Simplesmente genial.
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Dethleffs  
Globetrail.
A caravana.
A Dethleffs Globetrail é mais do que apenas uma simples 
carrinha convertida. É a sua caravana, que lhe permite 
viver confortavelmente na estrada. Detalhes bem pensa-
dos mostram-lhe todos os dias que os nossos designers 
sabem como usar o espaço de forma ótima e criar espaço 
para estar e conviver.
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18   DESTAQUES

3

Nos pormenores pode reconhecer os 17 anos de experiência 
a construir Camper Vans. Os engenheiros da Dethleffs sabem 
muito bem o que é importante.

DESTAQUES

Os pormenores fazem 
toda a diferença.
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Olhos de fixação de série asseguram um transporte 
seguro. Até de máquinas de lavar, se for necessário. 

Muito espaço: o frigorífico de 84 l com compartimento de 
congelação de 3 estrelas

Até na plataforma há espaço para um compartimento 
de arrumação.

Assegura um ambiente agradável e seguro: a iluminação 
indireta da plataforma que também funciona como luz de 
entrada.

Não encontra esta solução em mais lado nenhum: o comparti-
mento vertical extensível oferece muito espaço para pequenos 
utensílios.

Tomadas para ligações Schuko e USB

6

As camas individuais podem ser rebatidas sepa-
radamente. Cria-se assim espaço de arrumação 
adicional.

Os roupeiros integrados criam ordem e prote-
gem o seu vestuário.

Gavetas amplas e espaçosas sem puxadores com fecho 
central manual guardam em segurança todos os utensílios de 
cozinha.
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Quem anda  
na estrada,  
precisa de se 
sentir seguro.
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. 
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Com o nosso inovador teto de abrir, expande o espaço habitacional com um quarto adicional no piso superior, com vistas  
panorâmicas sensacionais. 

22   EQUIPAMENTO PERSONALIZADO

EQU IPA MENTO PERSONAL IZ ADO

Assim se transforma a Globetrail num  
veículo para famílias.

1 2

2 5

3

1 4O prático candeeiro pescoço de ganso projeta a luz exata-
mente onde é necessária. Está equipado com tecnologia 
LED económica e carrega os telemóveis e outros dispositivos 
numa tomada de carregamento USB.

E para desfrutar também: uma visão desimpedida do céu 
estrelado, mas completamente protegida, graças à fina 
rede mosquiteira que também lhe permite sentir o ar 
fresco da noite. 

A grande janela panorâmica do teto zela por muita luz e ar 
no espaço superior e está, naturalmente, equipada com um 
estore blackout e mosquiteiro.

Dormir melhor! O colchão de espuma fria de alta qualidade 
com 6 cm de espessura tem dimensões padrão de  
209 x 143 cm. O estrado é feito de ripas de madeira natu-
ral, que também asseguram a ventilação do colchão. 

O fole do teto de abrir permite diferentes modos de escureci-
mento: desde a versão completamente fechada até à versão 
aberta tipo descapotável (ver imagem 5).
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24   ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

Quer ir um pouco 
mais além?
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Isolamento térmico para as portas traseiras. Mantém o calor  
dentro e o frio fora. Ou vice-versa.

Rede mosquiteira para as portas traseiras. Fornece proteção 
duradoura contra visitantes não convidados.

A escada telescópica é estável com os pés de osga opcionalmen-
te disponíveis e facilita a utilização no exterior.

Esteira de proteção contra o sol para as janelas dian-
teiras e laterais

Pacote Multimédia Dethleffs: aparelho de navegação  
ZENEC Z-E3766EHG incl. software de navegação para  
Camper Vans e câmara de marcha-atrás correspondente.

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

O tapete da cabina é cortado à medida e cria uma atmosfera 
agradavelmente acolhedora.

A cobertura do tablier com função isolante protege o tablier 
contra a radiação UV prejudicial no verão e conserva o calor 
no inverno.

Entre os Acessórios originais Dethleffs encontra acessórios 
personalizados para a sua Globetrail, bem como engenhosos 
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.

Jantes de alumínio de 18" pintadas em preto brilhante dão  
à sua Globetrail um toque individual. 

O conjunto de mangueiras para águas residuais evita ter  
realizar operações morosas para eliminar os resíduos.



4

6

8

5

ACESSÓRIOS   2 5

7

9



Design

White (série)

 Artense Grey Metallic

Lanzarote Grey

Brilliant Black Metallic

Campovolo Grey

Estofos de duas cores Guarnições dos móveis Jantes comemorativas do 90.º aniversário

Interior Camino
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     Equipamento comemorativo do  
     90. º aniversário

Vantagens de equipamento de aniversário 600 640

Jantes de alumínio de 16"  

Depósito de gasóleo de 90 l  

Para-choques pintado na cor do veículo  

Grelha do radiador preto brilhante  

Proteção do motor (skidplate) Black  

Volante em pele e manípulo da caixa de velocidades, Techno Trim  

Luz de circulação diurna LED  

Aro dos faróis em preto  

Luz para avançado  

Toldo  

Janelas integradas com vidro duplo com mosquiteiro e estore blackout na 
cozinha e no grupo de assentos  

Captain Chair com dois apoios de braço; banco do passageiro ajustável em 
altura  

Janela de abrir, lado direito traseiro, janela na casa de banho  

Antena de teto DAB com altifalantes, preparação para módulos solares e TV, 
ligação SAT, suporte de TV  

Preparação de cabos para câmara de marcha-atrás  

Armários suspensos com iluminação indireta  

O tampo da mesa gira para fora  

1 tomada USB dupla à frente, do lado esquerdo  

Encontra o equipamento de série completo na tabela de preços separada ou na Internet: www.dethleffs.pt/globetrail



Seleção do chassis

28   CHASSIS

A Globetrail está disponível com um veículo de base Fiat Ducato, Citroen Jumper e Peugeot Boxer. A escolha do chassis  
não tem qualquer efeito sobre o espaço habitacional, que é idêntico nas 3 variantes.

As distinções dizem respeito:
• ao design da grelha do radiador
• ao layout do tablier 
• às especificações técnicas relativas a motores, equipamento de chassis e sistemas de assistência. 

Encontra o respetivo equipamento do veículo na tabela de preços da Globetrail e na Internet: www.dethleffs.pt/globetrail

Globetrail Fiat Ducato

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Peugeot Boxer



Layouts
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A disponibilidade de chassis e modelos não está atualmente sempre garantida.  
Consulte o seu revendedor Dethleffs Globetrail para aconselhamento! 

640 640 S600 600 S

!



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

08.22

Algumas das ilustrações deste catálogo mostram elementos decorativos 
que não estão incluídos no âmbito de fornecimento, assim como equi-
pamento opcional e acessórios sujeitos a custos adicionais. Informações 
sobre tecnologia, equipamento e preços são indicadas na tabela de 
preços separada. Ou consulte diretamente o seu revendedor Dethleffs. 
São possíveis divergências de cor devido à tecnologia de impressão ou 
devido a diferentes equipamentos de reprodução.

O seu revendedor especializado Dethleffs.


