
Úspěšná cesta luxusního obytného vozu MORELO 

Luxusní obytný vůz MORELO se skládá ze tří slov: MO znamená Mobilní + RE 

znamená Reimann (příjmení jednoho zakladatele) + LO znamená Löhner (příjmení 

druhého zakladatele) = MORELO. 

Morelo Vám umožní jízdu Vašich snů, díky maximálnímu pohodlí a vynikající 

kvalitě. 

Za pouhých sedm let se společnost Morelo stala jedním z nejúspěšnějších výrobců 

luxusních obytných vozů v Evropě. Domácí prostředí, individuální přístup, 

cílevědomost a samozřejmě dlouholeté zkušenosti obou majitelů  udělaly tuto značku 

nejsilnější v Evropě. 

 

V Schlüsselfeldu se sešli nadšenci obytných vozů, kteří si plní své sny. V jejich továrně 
spojili moderní výrobní technologii s tradičními postupy pro obytné vozy, které vás 
dovezou vždy do cíle Vaší cesty.  
 

 
 
 
 
 



Cesta k úspěchu - krok za krokem 
 
1. ÚNOR 2010   Jochen Reimann má vizi, která se stává realitou: Založení MORELO 

Reisemobile GmbH 

25. SRPEN 2010 První prototyp se představuje na Caravan Salon v Düsseldorfu. 

21. SRPEN 2010 Začátek stavby nových výrobních zařízení v Schlüsselfeld. 

1. ÚNOR 2011 Sériová výroba řady PALACE a MANOR 

1. ČERVEN 2011  Reinhard Löhner posílil tým a přebírá post Generálního ředitele v 

sekci technika a produkce 

27. Červenec 2011 HTP Investment se stává investorem: Budoucnost je zajištěna 

24. Srpen 2011  Čtyři vozidla jsou prezentovány na Caravan Salon v Düsseldorfu 

7. Květen 2012 MORELO získalo cenu „Bavorského zakladatele“  v kategorii 

StartUp. 

24. Květen 2012  První MORELO OPEN  

20. Srpen 2012 Sériová výroba řady PALACE ALKOVEN a LOFT 

21. Srpen 2013 Sériová výroba řady HOME na podvozku Fiat Ducato. 

23. Květen 2014    500 obytný vůz opouští továrnu 

7. Červenec 2014 Morelo obdrželo osm nejvyšších ocenění od časopisu 

Reisemobil International  

27. Srpen 2014  Na Caravan Salon v Düsseldorfu byl prodej z minulého roku již ve 

středu překročen 

1. Leden 2015  Morelo opět úspěšně zvyšuje svůj podíl na trhu  

28. Srpen 2015 Na Caravan Salon v Düsseldorfu se Morelo prezentuje jako nikdy 

předtím a slaví velké úspěchy 

Září 2015 Stavba ve Schlüsselfeld: Morelo investuje přes 3,8 milionu eur do rozšíření 

výrobní haly 

12. Duben 2016 Slavnostní otevření nové přístavby rozšířené výrobní haly v 

Schlüsselfeld. 

Květen 2016   1000 obytný vůz je slavnostně předáván při MORELO OPEN svému 

majiteli. 

26. Srpen 2016   MORELO prezentuje nový „EMPIRE LINER“ na Caravan Salon 

v Düsseldorf 



4. Srpen 2016  Ve všech šesti kategoriích získalo MORELO první místo od 

časopisu Reisemobil International 

1. Leden 2017  MORELO v České republice začíná novou etapu 

 

Proč to vše vlastně začalo? Majitelé těchto luxusních vozů chtěli přijít na evropský trh 

s něčím jedinečným, s něčím, co jim vydělá hodně peněz a díky čemu si budou plnit 

své sny. Cestování po Skandinávii, jižní Itálii, Portugalsku je velmi lákalo. To vše jim 

splnilo Morelo. Luxus a zážitky na cestách každý den.  

Nyní Morelo může splnit i vaše sny …  

 

 
Luxusní obytné vozy MORELO budou součástí výstavy FOR CARAVAN v Praze 
ve dnech 10. – 12.3. 2017, kde představíme nejluxusnější model EMPIRE LINER. 
Těšíme se na Vás v HALE 7. 
 
Výhradní importér a prodejce luxusních vozů MORELO v České republice je 
společnost Obytné vozy s.r.o.  www.morelo.cz 

http://www.morelo.cz/

