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Technische wijzigingen, aanpassingen en vergissingen
voorbehouden.
De afbeeldingen in deze brochure laten deels decoratie elementen
zien, die niet tot de leveringsuitrusting behoren, alternatief design
is of opties die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. Kleurafwijkingen
zijn druktechnisch mogelijk.

www.dethleffs.nl/generation
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Meer multimedia informatie kunt u vinden op
www.dethleffs.nl
en op onze Social Media-kanalen.

GENERATION
Meer extra‘s kan bijna niet
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Compleet,
in alles wat je ziet.
Het speciale Dethleffs actiemodel GENERATION maakt volgende vakanties
nog mooier; meer standaarduitrusting, meer comfort, meer prijsvoordeel!
Met onze zeer complete ‚instapmodellen‘ laten we concurrentie ver achter
ons - zowel technisch, functioneel als ook visueel!
En de GENERATION is niet alleen ongeëvenaard in de prijs-kwaliteitsverhouding, ook het nieuwe Dethleffs design is chique doordacht en
spraakmakend. Ontdek zelf de compleet uitgeruste caravan vol extra‘s,
die actieve kampeerders méér dan gelukkig maakt.
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Alle Highlights
inclusief
Krachtige warme lucht- en
warmwater-gasverwarming met
geïntegreerde 10 ltr. waterboiler
– voor aangename temperaturen
in elk seizoen
Elektrische vloerverwarming –
behaaglijk warm van onderaf
Aluminium velgen – onderstreept
de stijlvolle uitstraling
Reservewiel – voor uw veiligheid
altijd aan boord
Voldoende beladingscapaciteit –
zodat u niets hoeft te missen

Opvallend mooi exterieur?
In de GENERATION inclusive.
Oogverblindend mooi; dat is de reactie als u
de GENERATION ziet. Het moderne design
evenals het uitgebreide Inclusive exterieur is
uniek in zijn prijsklasse. Met standaard een
ruime bagagecapaciteit, licht metalen aluminium velgen en een 70 cm brede entree
met coupé instap, zet de GENERATION nieuwe
normen op het gebied van comfort.

Aangenaam laag:
de coupé-instap
vereenvoudigd het instappen,
voor groot en klein.

Frisse gladde
buitenbeplating, (wit)
gemakkelijk schoon te
houden en duurzaam.

Verzwaarde uitdraaisteunen
incl. Big Foot‘s – zorgt voor goede
stabiliteit
Ambiente-verlichting – zorgt
voor een sfeervolle ambiance

De markante achterbumper ziet u normaliter alleen
in de topklasse, bij GENERATION inclusive!
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Of het nu gaat om zware campingmeubelen of
boodschappentas – de 70 cm brede toegangsdeur
staat open voor maximaal comfort.
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Meerwaarde aan
optionele uitrusting
Anti-slinger-systeem – stabilisator
voor veiligere rijeigenschappen
Gasdrukregelaar met crashsensor,
onderbreekt de gastoevoer in
geval van nood – voor uw veiligheid
3e Stapelbed – zodat alle kinderen
een eigen plekje hebben
7-zone Koudschuimmatras van
klimaatregulerend materiaal –
voor zorgeloos dromen
Douche-Pakket – ook hier
ontbreekt het u aan niets
Meer informatie over opties kunt
u vinden in de aparte prijslijst.

Een interieur zonder „als“ en „maar“.
Maar met heel veel extra‘s.
Je zal je ogen doen knipperen – het interieur
- het design van de GENERATION ziet er niet
alleen oogverblindend mooi uit, het hoort tot
de standaard uitvoering. Het duidelijke en
zeer functionele ruimteconcept valt op door
zijn nieuwe designelementen, de Ambiente
sfeerverlichting en opvallend moderne kastkleppen van de bovenkasten. Wij zijn ervan
overtuigd dat de GENERATION een brede
glimlach op uw gezicht zal toveren.

De kastkleppen van de ergonomische bovenkasten met zijn
bijzondere decoratie maken de
GENERATION tot een compleet
nieuwe uitstraling.

Donker houtdecor is verleden tijd. Vanaf nu is een vriendelijke
en moderne uitstraling de nieuwe GENERATION.
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Eén voor allen: de Truma
Combi 4 verwarming
verwarmt en warmt
tegelijkertijd het water op.

Indirecte Ambiente-verlichting brengt een
extra portie flair aan boord.

