
Harmonie beleven

Pulse Classic

Andere multimedia-informatie vindt u op  
www.dethleffs.nl en op onze sociale media.

www.dethleffs.nl
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Moderne uitvoering in elegant design

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Afbeeldingen in deze brochure tonen deels opties tegen  
een meerprijs of decoratieartikelen, die niet tot de  
leveringsomvang behoren.  
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen mogelijk.

NL



Thuis op de  
mooiste momenten

Het succes van de Pulse gaat nog een stapje 

verder. De unieke lichtcompositie LIGHT 

MOMENTS wordt harmonieus aangevuld met een 

tijdloos klassiek interieur en zorgt voor een 

volkomen nieuw gevoel van wonen. De mooie, 

volledig traploze vloer in de woonruimte ziet er 

aangenaam uit als tegels, een perfecte afronding 

van de tijdloze stoffering. Dankzij de lichte 

opbouw biedt de Pulse Classic veel extra 

beladingscapaciteit, zelfs als 4 personen met 

een max. toelaatbaar gewicht van 3,5 ton 

onderweg zijn.

Pulse Classic – moderne uitvoering in een elegant design

Wellnessmomenten: de grote badkamer met een douchecabine ertegenover bezorgt u  

gegarandeerd een heerlijk gevoel (afbeelding toont T7051 DBM / T7051 EB)

Geniet van harmonieuze ‘Light Moments’ in de ruime en aangename L-zitgroep met de aantrekkelijke 

bekleding Oki (afbeelding toont T7051 DBM / T7051 EB)

Aankomen, diep inademen en ontspannen. Het moment waarop alles is zoals het 

hoort. De Pulse Classic creëert ruimte om u goed te voelen en vrijheid te gunnen.

Eén- of tweepersoons: de comfortabele eenpersoonsbedden 

vormt u in een handomdraai om tot een knus tweepersoonsbed.

Veel sfeer dankzij  
overtuigende uitrusting

De Pulse Classic biedt vier verschillende 

indelingen: twee varianten met queensbed en 

twee met eenpersoonsbedden. Op een lengte 

van nauwelijks 740 cm is bovendien voldoende 

plaats voor een ruime badkamer met 

douchecabine ertegenover. Bovenop het ruime 

en elegante interieur beschikt de Pulse Classic 

over een omvangrijke standaarduitvoering. 

Pulse Classic – moderne uitvoering in een elegant design

Gourmetkeuken: 3-pitskooktoestel, ruime laden met  

Softclose-sluiting (afbeelding toont T7051 DBM / T7051 EB)

Het grote, erg comfortabele en langs 3 kanten toegankelijke 

queensbed voldoet aan alle wensen.

Uw instap in de Dethleffs-wereld:  

www.dethleffs.nl

+ lichtcompositie “Light Moments”

+ led-dagrijverlichting

+ aluminium velgen 16"

+ cruisecontrol

+ automatische airco in de cabine

+ airbag voor de passagier

+  verduisteringsgordijnen in de cabine

Hoogtepunten van de standaarduitvoering in de Pulse Classic

+  elektrisch instelbare en verwarmde 

buitenspiegels

+  lederen stuurwiel en versnellingspook met 

lederen bekleding

+ openslaand raam in T-kap

+  opbouwdeur met raam en centrale 

deurvergrendeling

+ indirecte ambiënte verlichting

+ dashboard Luxus

+ inlegramen

+  panoramisch dakluik 70 cm x 50 cm  

in de woonruimte

+ en veel meer ...


