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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 INSPIRA-
DO 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.

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.



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. 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 mais recente Camper Van Dethleffs, a Globetrail 
num veículo de base Ford. 
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Pronta para se fazer à estrada graças ao extenso 
equipamento comemorativo do 90.º aniversário.

O toldo extra largo oferece uma zona de sombra e estende-se  
para além da porta de correr aberta.

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

As jantes de liga leve pretas conferem um toque 
desportivo à sua Globetrail. As jantes de 18" estão 
disponíveis no site de acessórios originais Dethleffs 
(opção).
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Pronta para se fazer à estrada graças ao extenso 
equipamento comemorativo do 90.º aniversário.

Equipamento de luxo também na cabina: 
tablier de duas cores, volante em pele, Con-
trolo Automático de Velocidade, suporte de 
bebidas (etc.)

Retrovisores exteriores aquecidos com ajuste elétrico.

Para-choques dianteiro pintado na cor do 
veículo
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Na Globetrail pode contar com a qualidade habitual, o ambiente acolhedor e as soluções habitacionais bem pensadas da  
Dethleffs. 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 do equipa-
mento do 90.º aniversário.

Cozinhar (quase) como em casa, o espaço e a área foram 
otimizados. O frigorífico (84 l) incl. compartimento de conge-
lação está inteligentemente integrado e é ergonomicamente 
acessível.
As gavetas sem puxadores oferecem muito espaço de arruma-
ção e são fáceis de abrir, tanto por dentro como por fora.

Cómoda superfície de trabalho extensível com a bancada de 
trabalho estável e rebatível.
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Quem viaja não quer prescindir de conforto. Uma cama confortável e espaçosa feita de materiais de alta qualidade garante  
verdadeiro repouso.

DORMIR

Dormir bem.
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Cama dupla e cama de casal numa só. Com focos de luz integra-
dos que podem ser convenientemente ligados e desligados por 
toque. 

As anilhas côncavas de mola ergonómicas e de alta quali-
dade adaptam-se individualmente e com precisão à coluna 
vertebral. Naturalmente, o estrado é dobrável para fácil 
conversão da cama em espaço de arrumação.

Conversão do grupo de assentos em cama, oferecendo uma opção 
de dormir adicional com uma superfície de 168x101/78 cm.

É possível o uso da cama individual: mesmo quando o generoso 
duche está completamente equipado, a cama pode ser perfei-
tamente usada com uma ampla superfície na versão de cama 
individual.

10   DORMIR

1

3

2



DORMIR   11

4



12   CASA DE BANHO
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A espaçosa casa de banho lateral é transformada num generoso oásis de duche, com uma altura confortável em pé, em apenas 
alguns passos simples. Em vez de portas inconvenientes, a privacidade é garantida por uma prática persiana. O painel articulado 
em vidro fosco deixa entrar a luz do dia.

C A SA DE BANHO

Casa de banho confortável
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Casa de banho confortável e inovadora numa largura de 1,41 m 
com uma engenhosa opção de conversão.

Caráter elegante de hotel: a parede giratória translúcida em 
vidro fosco garante luz natural na casa de banho.

Espaçoso armário de casa de banho com proteção contra 
queda e espelho deslizante, bem como uma janela integrada 
para ótima ventilação (equipamento comemorativo do 90.º 
aniversário).
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A conversão simples da cama liberta espaço para o amplo e espa-
çoso duche.

Utilização perfeita do espaço graças à porta do duche giratória em vidro 
fosco com base de duche por baixo da cama traseira.

C A SA DE BANHO

Refrescantemente diferente
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Total liberdade de movimentos na zona de estar e na casa de banho graças 
à possibilidade de conversão do duche.

Tomar duche com todo o conforto numa fantástica área de 87 x 47 cm. 
Porta de persiana multifuncional: pode ser usada para separar a zona de 
estar e a casa de banho. Quando está enrolada, cria uma soberba zona de 
estar em plano aberto.
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A Globetrail engloba 17 anos de experiência na construção de 
Camper Vans e muitos detalhes inteligentes. 

DESTAQUES

Integração inteligente
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Quer sejam compartimentos para utensílios de campismo 
ou espaço para a bicicleta: há muito espaço de arruma-
ção escondido debaixo da cama. 

Muito espaço: o frigorífico de 84 l, incl. compartimen-
to de congelação, ergonomicamente localizado.

Elegantes e modernos: os armários suspensos sem puxado-
res da Globetrail, com arestas biseladas e iluminação com 
luminosidade regulável (equipamento comemorativo do 90.º 
aniversário).

Muda a garrafa de gás com facilidade e sem magoar as  
costas: graças à prática extensão (opção).

Indicador remoto junto ao painel de controlo. Indica 
quando a garrafa de gás está vazia. Conversão de modo 
de verão para inverno.

6

Enorme sensação de espaço devido à moderna e exclusiva parte 
da frente ampliada, que se estende desde o grupo de assentos 
até à cabina.

Espaço habitacional sem degraus e sem o risco de tropeçar, 
em vez disso amplo espaço de arrumação no piso duplo. To-
dos os cabos e linhas estão instalados no piso duplo e, logo, 
também protegidos do frio.

Melhor ainda: os focos de luz integrados podem 
ser ligados e desligados por toque.
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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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Design

20   DESIGN

Camino Acabamentos de madeira

Jantes de liga de 16" em preto (equipamento 
comemorativo do 90.º aniversário)

  
Interior Camino
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Frost White (série) Magnetic Grey Metallic (opção)

Obsidian Black Metallic (opção)Grey Matter (opção)



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

08.22

O seu revendedor especializado Dethleffs.

Reservado o direito a alterações técnicas e possibilidade de erros. 
Algumas das ilustrações deste catálogo mostram elementos decorativos que 
não estão incluídos no âmbito de fornecimento, assim como equipamento 
opcional e acessórios sujeitos a custos adicionais. O seu revendedor  
Dethleffs fornecer-lhe-á informações sobre tecnologia, equipamento e  
preços. São possíveis divergências de cor devido à tecnologia de impressão.


