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Skládá se ze tří slov – MO znamená Mobilní, RE znamena Reimann příjmení jednoho 

zakladatele, LO znamená Lohner přijmení druhého zakladatele neboli  

MORELO obytný vůz, který patří k nejlepším na světě. MORELO Vám umožní jízdu 

Vašich snů, díky maximálnímu pohodlí a vynikající kvalitě. MORELO  

je vyrobené v Německu.

Za pouhých pět let se MORELO stalo jedním z nejúspěšnějších výrobců luxusních  

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

cílevědomost a samozřejmě dlouholeté zkušenosti udělaly tuto značku silnou.  

Ale i další věci, které nás činí jedinečnými. 

Začali jsme budovat vlastí obytné vozy, protože jsme chtěli nejen vydělávat více peněz,  

ale hlavně vyrobit něco jiného, co na trhu ještě není. Chtěli jsme sbalit své  

věci a po dobu několika dnů nebo dokonce týdnů cestovat po Skandinávii, objevit  

jižní Itálii nebo si zajet do Portugalska. A to vše splňuje MORELO. 

Luxus na cestách, a to v každém MORELO.

CO JE TO
MORELO?

MORELO – JE OBYTNÝ VŮZ PRVNÍ TŘÍDY

ZKUŠENÝ

CÍLEVĚDOMÝ

Jochen Reimann, Generální ředitel Reinhard Löhner, Generální ředitel
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MORELO – JE OBYTNÝ VŮZ PRVNÍ TŘÍDY

RODINNÉ

INDIVIDUÁLNÍ

LUXUSNÍ

ZKUŠENÝ

CÍLEVĚDOMÝ
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2010

2011

2012 2013

VYROBENO V NĚMECKU

Všechny příběhy o úspěchu mají jedno společné: odvahu. Alespoň v našem případě. Protože,  

když Jochen Reimann představil poprvé vizi na Caravan Salonu nové MORELO, nikdo by tehdy neočekával,  

že MORELO již v roce 2015 bude bojovat o vedení na trhu.

MADE IN
GERMANY

96 Obytných vozů

179 Obytných vozů
172 Obytných vozů

HISTORIE MORELO

1. ÚNOR 2010
Jochen Reimann má vizi, 
která se stává realitou: 
Založení MORELO  
Reisemobile GmbH

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

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

1. ÚNOR 2011
Sériový start s 
výrobou řady 
PALACE a MANOR

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

20. Srpen 2012

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

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

24. Květen 2012
První MORELO OPEN  
se koná v Schlüsselfeld.

HTP Investment se stává 
investorem: Budoucnost 
je zajištěna.

27. Červenec 2011

1. LEDEN 2011
MORELO obsadilo významný podíl 
na trhu v luxusním segmentu.

Sériová výroba řady  
PALACE ALKOVEN a LOFT.
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2014

2015

2016

2017

189 Obytných vozů

253 Obytných vozů

~ 310 Obytných vozů

HISTORIE MORELO

27. Srpen 2014

Na Caravan Salon v 
Düsseldorfu, byl prodej 
z minulého roku již ve 
středu překročen.

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

22. Srpen 2014
Sériová výroba řady HOME na podvozku 
Iveco Daily. PALACE je již k dispozici na 
podvozku Iveco Eurocargo light. 

23. Srpen 2013
Deset vozidel je 
prezentováno na Caravan 
Salon v Düsseldorfu.

28. Srpen 2015
Na Caravan Salon v Düsseldorfu se MORELO prezentuje 
jako nikdy předtím a slaví velké úspěchy.

14. Květen 2015
Přes 287 obytných vozů 
z celé Evropy se účastní 
MORELO OPEN – REKORD.

23. Květen 2014
500 obytný vůz 
opouští továrnu.

7. Červenec 2014
MORELO obdrželo osm 
nejvyšších ocenění od časopisu 
„Reisemobil International“

23. Červen 2015
750 obytný vůz 
opouští továrnu.

1. Leden 2014
MORELO obhajuje 
svou pozici na trhu 
velmi úspěšně.

1. Leden 2015
MORELO opět 
zvyšuje svůj 
podíl na trhu.

18. Duben 2016
Slavnostní otevření nové přístavby 
rozšířené výrobní haly v Schlüsselfeld.

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

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

4. Srpen 2016
Ve všech šesti kategoriích získalo 
MORELO první místo od časopisu 
„Reisemobil International“

Září 2015
Stavba ve Schlüsselfeld: MORELO investuje 
přes 3,8 milionu eur do rozšíření výrobní haly.
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JOCHEN
REIMANN

Náš vizionář, Jochen Reimann musí být trochu blázen, který, místo aby odešel do  

předčasného důchodu, postavil na louce v Schlüsselfeld z ničeho nejmodernější továrnu na výrobu  

obytných vozů v Evropě. A více než 1000 vyrobených obytných vozů MORELO později ukázalo,  

že to bylo správné rozhodnutí.
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REINHARD
LÖHNER

Náš hlavní technik Reinhard Löhner ví hlavně to, jak  

vyrobit vynikající obytný vůz. Není divu, že má tolik zkušeností  

a nadšení, protože on sám sobě je největší kritikem  

na svých cestách Morelem. 
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SPOLEČNOST

FIRST CLASS
REISEMOBILE

Luxus vyrobený v Německu je MORELO. V naší továrně v Schlüsselfeld  

jsme spojili moderní výrobní technologie s tradiční řemeslnou výrobou  

obytných vozidel první třídy. Takže naše rodina MORELO je každoročně o něco větší.
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SPOLEČNOST

ZAMĚSTNANCI 
PRVNÍ TŘÍDY

Lidé, kteří žijí pro značku. Žádný vynikající obytný vůz by nevznikl  

bez výborného týmu. Od specialistů přes fólie, návrhářů,  

mechaniků, až po konstruktéry. Jsme velmi hrdí na náš profesionální tým.  

A na každé MORELO, které opouští výrobní závod.
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NAŠE VOZY

Vše velké vzniká díky malým detailům, proto také z dobrého obytného vozu, děláme obytný vůz vynikající. 

A z jednoho vynikajícího obytného vozu jedno MORELO.

LUXUS V 
DETAILU

Skříně, robustní konstrukce, optimální 

ventilace, trvanlivé a designové dekory. To je 

stavba nábytku od mistrů svého řemesla.

Nejen, že vypadá dobře, ale má i praktické 

využití. Spoiler minimalizuje turbulence a tím 

i znečištění na zádní části vozu.

Ve dvojité podlaze naleznete nejen techniku, 

ale také mnoho úložného prostoru.

STAVBA 
NÁBYTKU

ZADNÍ SPOJLER

PROSTORNÁ 
DVOJITÁ PODLAHA
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NAŠE VOZY

Velmi pevný úzký sloupek, aby byl optimální 

výhled na silnici. Obrovské panoramatické 

čelní sklo poskytující optimální výhled. 

Tuhé mrazy nebo vyčerpávající tepla. Máme vše promyšleno. 

Proto chladicí mřížka chrání motor před přehřátím a vyhřívané 

panoramatické čelní sklo zaručuje skvělou viditelnost při nízkých 

teplotách.

Pokaždé dobrý výhled poskytuje náš 

koncept osvětlení LED pro denní svícení 

a moderní světlomety. 

Zrcadel v mrtvém úhlu se můžete klidně vzdát. 

S mimořádně velkými vnějšími zpětnými zrcátky 

máte jasný výhled dozadu. Integrovaná širokoúhlá 

zpětná zrcátka. Na centimetr přesné parkování 

díky předním zrcátkům

PANORAMATICKÝ 
VÝHLED 

LUXUSNÍ VZHLED

KONCEPT 
OSVĚTLENÍ

OMNIBUSOVÁ 
ZRCÁTKA

Většina ostatních výrobců, věnují zvláštní pozornost kráse 

designu. Naše skřínky jsou také krásné, ale především 

jsou velmi prostorné.

HORNÍ 
SKŘÍŇKY
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MINUS 36 
STUPŃŮ

V MORELO si řídíte roční období podle sebe.  

Dokonce i při -36 stupních. Nebylo by to opravdové MORELO,  

kdybyste s ním nedosáhli severního pólu. 
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PREMIUM TOPENÍPREMIOVÁ KONSTRUKCE

Z podlahového vytápění až po ohřev teplé užitkové vody. 
MORELO je naprosto vhodný i pro jízdu za polární kruh.

Perfektní instalace pro optimální cirkulaci tepla

Vysoká kapacita zásobníků plynu

Teplovodní podlahové vytápění

Stavíme naše vozidla s velkým nadšením, s nejlepšími 
materiály, které jsou dostupné v automobilovém průmyslu.

Optimální izolace

Absolutně perfektní

Odolná proti chladu
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TEST Z PRAXE

Testovací komory zná každý. My dáváme přednost  

skutečným zkušebním podmínkám. Proto Jochen Reimann  

byl s filmovým štábem sedm dní na polárním kruhu s  

MORELO PALACE, které nechal pořádně promrznout. Tento typ  

zrovna nehraje roli. Neboť kvalita konstrukce

všech aut je bezchybná.

Naše dobrodružství za polárním kruhem.

Udělejte si čas pár minut a podívejte se na toto video. Stojí to za to. 

Minus 36 stupňů – MORELO na severním polárním kruhu 

na tomto odkazu:

 www.morelo.cz/aktuality-videa
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CHUŤ CESTOVAT 
DLOUHÁ LÉTA

PODVOZEK
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CHUŤ CESTOVAT 
DLOUHÁ LÉTA

Obytný vůz je jen tak dobrý jako jeho základna.  

Proto klademe na každý technický díl velký důraz,  

což vlastně normálně není vidět. Od pevného rámu vozidla  

až po super komfortní 4 – kanálové vzduchové odpružení.

PODVOZEK
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PŘEDNOSTI 

STABILNÍ RÁMGFK PŘEDNÍ MODUL

Výborný obytný vůz potřebuje pevný základ. Jako náš 
stabilní a nehořlavý rám vozidla.

Zadní snížení až o 330 mm

Stabilní konstrukce

Bezvadná plynulost jízdy

Vyvinuto společně s firmou Meier a již instalován do více 
než 1000 MORELO obytných automobilů.

Vysoká poloha sezení

Zvuková izolace

Kvalita zpracování

ODPRUŽENÍ

Cestování jako v oblacích. To zajišťuje pneumatické  

odpružení. Žádný jiný systém nenabízí takový  

nebeský komfort při cestování a vyrovná suverénně  

rozdílné podmínky.
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PODVOZEK

8 – STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA

Jízdní komfort v celé své kráse. To poskytuje nové 
8-stupňová automatická převodovka ZF.

Plynulé tiché řazení

Maximální jízdní komfort

Perfektní zpracování  www.fahrzeugbau-meier.de

OCHRANA 
PODVOZKU

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA

CHRAŇTE VÁŠ VŮZ PŘED KOROZÍ

Speciální ošetřování podlahy vozu a  
rámu vozidla dokáže zachovalý stav vozidla  

výrazně prodloužit.

Flexibilní, trvale elastická konzistence  
chrání ve spojení s chemickými vlastnostmi  

vosku spolehlivě a trvale  
zachované hodnoty.

Ochrana proti korozi je s kovovými  
pigmenty zesílená, vytvoří se voskový  

ochranný film.
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TECHNICKÉ PŘEDNOSTI 

ZVEDACÍ SYSTÉMDVOJITÝ KLAKSON

Pro maximální pohodlí a zvláště užitečné pro ty, co často 
již stojí na jednom místě.

Efektivní vyrovnání úrovně

Žádné nepříjemné boční výkyvy

Kvalitní pneumatiky

Impozantní vozidlo by mělo také hlasitě troubit,  
to zajišťuje dvojitý klakson.

Více aktivní bezpečnost

Optimální hlasitost

Působivý zvuk

DVOJTÁ ZPĚTNÁ KAMERA

Dvě oči vidí víc než jedno. Jedna kamera pro  

krátkou vzdálenost a jedna pro vzdálenost delší

 je jako manévrovat s hračkou.
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PODVOZEK

ODLEHČENÉ PNEUMATIKY

Kdo by chtěl obytnému vozu MORELO propůjčit více 
elegance, měl by určitě myslet na disky z lehkých slitin.

Sportovní vzhled

Snadné čištění

Dlouhá životnost

POKLICE NA KOLA

Exkluzivně pro naše vozidla IVECO EuroCargo a MAN.  

Krásně vytvarované kryty kol z chromovaného kovu.

SYSTÉM VYTVOŘÍ PŘI VAŠEM POBYTU V OBYTNÉM 
VOZE MORELO TAKOVÉ POHODLÍ, JAKÉ JE JEN 

MOŽNÉ.
 

Náš zvedací systém je určen pro Vaše auto. 4 
hydraulické zvedáky dokáží zvednout vůz v době kratší 
než 2 minuty do horizontální polohy. Přes nízkou vlastní 
hmotnost může každý zvedák vyzdvihnout v závislosti 
na modelu 2-10 tun. Díky obzvláště vysokému tlaku je 
zajištěno, že všechny zvedáky jsou najednou zataženy.

NÁŠ TIP
E & P Zvedací systém pracuje pouze stisknutím 

tlačítka plně automaticky, ale ruční ovládání je také 
možné. Automatické sklápění dělá ještě jednodušším 

vyprázdnění nádrže.

PLNĚ 
AUTOMATICKÝ 

ZVEDACÍ 
SYSTÉM

 www.ep-hydraulics.de

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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VENKU BOUŘKA, 
UVNITŘ MORELO

STRUKTURA VOZU



 27 

VENKU BOUŘKA, 
UVNITŘ MORELO

Ať už pojedete se svým vysněným domem na dovolenou kamkoliv, 

karoserie obytného vozu MORELO působením izolace přijímá 

vlastnosti cihlového domu.

STRUKTURA VOZU
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PŘEDNOSTI KONSTRUKCE VOZU 

PREMIUM STŘEŠNÍ KONSTRUKCEPREMIUM PODLAHA OBÝVACÍHO POKOJE

Stavíme s rozmyslem. A myslíme na inteligentní  
kanálky na odtékající vodu po bočních stěnách.

Optimální ochrana krupobití přes GFK

Absolutně bez tepelných mostů

Bezpečnost díky odlehčenému hliníku

Kvalitní PVC podlahy se vzhledem dřeva jsou nejen 
designové, ale i vodě odolné.

Design dřeva

Voděodolné

Snadné čištění

PREMIUM STĚNOVÉ KONSTRUKCE

V obytném voze MORELO jste obklopeni nejkvalitnějšími  

materiály, které jsou v automobilovém průmyslu  

k dispozici. Vnitřní a vnější stěny z hliníkové slitiny jsou  

obzvláště odolné vůči korozi. Zajištují stabilitu a  

hydrofobní pěna XPS senzační izolační hodnoty. Samozřejmě,  

že v nízké hmotnosti.
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KONSTRUKCE

PREMIUM ZADNÍ ČÁST VOZU

Nižší je lepší. Alespoň pokud jde o spouštění  

zadní garáže. Pokud chceme dosáhnout co nejnižší  

hodnoty, snížíme zadní plochu rámu vozidla  

až do 330 mm.

PREMIUM PODLAHY

Vlhkost a koroze jsou dvě věci, které Vás díky použití GFK 
nepotkají, nemusíte si dělat vůbec žádné starosti.

100% voděodolný

Přepážky z plastu ABS

 Optimální hodnoty izolace přes XPS pěnu

STYROFOAM™ DĚLÁ ROZDÍL

Jako výrobce vysoce kvalitních obytných 
automobilů MORELO doporučujeme tepelné izolace 

STYROFOAM ™. STYROFOAM ™ je modrá  
XPS pěna a je použita jako klíčový materiál vrstvy 

stropů, stěn a podlah.

Izolace odolná proti vlhkosti STYROFOAM ™  
nabízí vynikající tepelnou izolaci, za bezkonkurenční 

nízké hmotnosti. Vozidla s vysokou pevností.

 www.styrofoamforcaravans.com

DOKONALÁ 
IZOLACE

DOW

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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POHLED DO 
ŠÍRÉHO SVĚTA 

VENKOVNÍ POHLED
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POHLED DO 
ŠÍRÉHO SVĚTA 

MORELO nejenže skvěle jezdí, ale také báječně vypadá a to do každé destinace.

Pro to jsme udělali všechno. Od sportovního vzhledu, přes ušlechtilý  

vnější design až po LED zadní světla.

VENKOVNÍ POHLED
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PŘEDNOSTI MORELO

LUXUSNÍ VZHLED

Tuhé mrazy nebo úmorná vedra. Máme vše promyšleno.  
Proto chladicí mřížka chrání motor, před přehřátím a  
vyhřívané panoramatické čelní sklo zaručuje skvělou  

viditelnost při nízkých teplotách.

BOČNÍ OKNA KOKPITUAUTOBUSOVÁ ZRCÁTKA

Výrazná boční okna zabraňují odtoku  
špinavé vody. 

Ochrana před hlukem větru

Bez tepelných mostů

Izolační dvojité prosklení

Zrcadel v mrtvém úhlu se můžete klidně vzdát. S mimořádně 
velkými vnějšími zpětnými zrcátky máte jasný výhled dozadu.

Integrovaná širokoúhlá zpětná zrcátka

Na centimetr přesné parkování díky předním zrcátkům

Plně vyhřívaná
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 VENKOVNÍ POHLED

ZADNÍ SPOILERKONCEPT OSVĚTLENÍ

Zajišťuje menší vír za vozidlem, a tím také snižuje 
znečištění zadní stěny.

Ochrana spojení se střechou

Integrované třetí brzdové světlo

Sportovní vzhled

Pokaždé dobrý výhled poskytuje náš koncept osvětlení 
LED pro denní svícení a moderní světlomety.

LED pro denní svícení

Mlhovky s otáčením

Obzvláště pěkně tvarovaná světla
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PŘEDNOSTI MORELO

KOMFORT A BEZPEČNOST

Elegantní markýza poskytuje stín,  
LED osvětlení pro příjemnou  

atmosférou Bezpečnostní vstupní  
dveře pro dobrý pocit.

BEZPEČNOSTNÍ VCHODOVÉ DVEŘEMARKÝZA S LED OSVĚTLENÍM

Dovolí Vám být si absolutně jisti: GFK dveře s integrovaným 
páskem z nerezové oceli chrání před vloupáním. 

Vysoká bezpečnost proti vloupání

Elektronický systém zamykání s ověřením kódu

Manuální nouzové otevírání

Terasu máte vždy hned přede dveřmi s  
osvětlenou markýzou.

Kryt v barvě karoserie

Stmívač pro LED osvětlením volitelně

Integrovaná LED osvětlení



 35 

PŘEDNOSTI KABINY 

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Chytré využití prostoru v zadní části,  
ve dvojité podlaze Vám umožní  

vzít si s sebou vše, co je pro vás důležité.  
A je-li to třeba, tak i trochu víc.

ÚLOŽNÝ PROSTOR – ÚŽASNÉZADNÍ GARÁŽ

Organizační schopnosti v obytném voze MORELO absolutně 
nepotřebujete. Protože zde všechno má své místo.

Vysoká ochrana proti vloupání, zabezpečení zavazadla

Vstupní schodiště s integrovanými schody

Ruční uspořádání, mnohostranné třídění

V zadní části auta najdete místo pro převoz jízdních kol, 
skútrů a automobilů až do délky 3,85 m.

Pro Smart, Fiat 500 nebo Mini Cooper

Výkonný naviják

Elektrická garážová vrata
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PLNOU PAROU 
VPŘED

KABINA
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PLNOU PAROU 
VPŘED

V obytném voze MORELO prožíváte dovolenou již na cestě tam.  

Vzhledem k tomu, že do cíle přijedete již odpočinutí.  

Díky luxusním sedadlům se vzduchovým odpružením, obrovskému  

panoramatickému čelnímu sklu a navigačnímu systému.

KABINA
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PŘEDNOSTI KABINY

KABINA PREMIUM

Komfortní větrací otvory s chromovanými rámečky  
a drahé vestavěné panely s koženými doplňky  

činí kokpit ještě krásnějším.

VÝHLED DO OKOLÍPANORAMATICKÉ ZORNÉ POLE

Lepší viditelnost s optimalizovanými pozicemi sedadla, v obytném 
voze MORELO, budete vidět více z vozovky a dorazíte bezpečně. 

Celkem šest zrcadel

Krátký přední převis

Zvýšené sezení

Velmi pevný úzký sloupek, aby byl optimální  
výhled na silnici. 

Obrovské panoramatické čelní sklo

Optimální vidění

Kvalitní autobusový stěrač
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KABINA

LUXUSNÍ SEDADLO ŘIDIČEODNÍMATELNÝ KOŽENÝ VOLANT

V obytném voze MORELO zůstáváte odpočati i při dlouhých 
cestách. Elegantní integrální sedadla Vám to umožní.

Vícedílná bederní opěrka

Integrovaná vyhřívání sedadel a vzduchové odpružení

Zesílený sedák a opěradlo

Dobrý pocit, krásný vzhled, maximální  
volnost pohybu. 

Pravá kůže

Bezpečností ochrana proti zlodějům

Pohodlné otáčení sedadla řidiče
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DOMA MŮŽETE 
BÝT KDEKOLIV

OBÝVACÍ PROSTOR
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DOMA MŮŽETE 
BÝT KDEKOLIV

Protože zde můžete opravdu žít.  

V obytném voze MORELO, si vše můžete nadefinovat podle sebe,  

od obývacího prostoru přes výbavu, až po půdorys  

vozu ve kterém následně budete relaxovat jako doma. 

OBÝVACÍ PROSTOR
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PŘEDNOSTI OBYTNÉHO PROSTORU

VYSOUVACÍ STŮL

Pro zajištění maximální flexibility v  
obývacím pokoji můžete tento stůl ručně zvětšit,  

prodloužit a dokonce postavit napříč.

PANORAMATICKÉ STŘESNÍ OKNO VYROVNANÁ PODLAHA OBÝVACÍCH PROSTORŮ

O čerstvý vzduch a přirozené světlo se postará střešní okno. Kromě, toho 
vypadá elegantně. Rolety slouží pro zatemnění a ochraně proti hmyzu. 

Roleta k zatemnění

Roleta proti hmyzu

A elektrický provoz jako jedna z možností

Z ložnice do pilotní kabiny po jedné úrovni. Vysoce  
kvalitní PVC krytina s nádherným vzhledem parket.

Kvalitní PVC podlaha

Luxusní design parket

Podlaha v jedné úrovni



 43 

OBÝVACÍ PROSTOR

LED DISPLEJ VE VRCHNÍ SKŘÍŇCE

Navrhli jsme skříňku, která se v žádném  
případě neotřese. Takže šampaňské a sklenky  

na víno zůstanou při jízdě v klidu a  
navíc jsou krásně osvětleny.

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Maximální účinnost díky rozvodu teplé  
vody v podlaze. 

Obzvláště rovnoměrné rozložení tepla

Perfektně dávkované topení

Maximální komfort a prvotřídní pohodlí

VÍCE VYTĚŽIT Z VASEHO ALDE® TOPNÉHO SYSTÉMU.  
 

Alde® Smart Control se skládá z elektronického boxu, 
který je spojen s dotykovým ovládacím panelem, plný 

barev a aplikací pro váš smartphone. Mnoho funkcí topné 
soustavy přes Alde® Smart Control, např. jako teplota, 

volba zdroje energie a vypnutí nebo zapnutí „horké vody 
On / Off“ je možné ovládat na dálku. Obdržíte hlášení 
alarmů přes SMS o stavu baterie a teplotní stupnice.

NÁŠ TIP:
Alde® Smart Control je nyní k dispozici pro MORELO ve 

výrobním závodě a mohou být pro Vás snadno dostupné. 
Jednoduše - zeptejte se svého Alde® servisního partnera.

 www.alde-deutschland.de

ALDE SMART  
CONTROL

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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PŘEDNOSTI OBYTNÉHO PROSTORU

OBÝVACÍ PROSTOR

U jídelního stolu je dost prostoru  
pro velkou rodinu a každý má dost  

komfortu pro relaxaci.

NASTAVITELNÝ SLOUPEK STOLUINTEGORVANÉ ZÁSUVKY

Výškově nastavitelný sloupek stolu může být snížen hluboko. 
Tím získáte další spací prostor.

Plynulé nastavení výšky

Přistýlka

Mnoho vzorů

Díky integrovaným zásuvkám v lavici můžete využít úložný 
prostor, aniž byste museli polštáře sundat.

Prostor navíc

Polštáře nemusí být odstraněny

Snadná manipulace
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OBÝVACÍ PROSTOR

LUXUSNÍ V KAŽDÉM DETAILU

Jak se z obytného vozu stalo MORELO?  
Díky špičkovým detailům vybavení a souhře masivního  

nábytku s koženými prvky.

SATELITNÍ TV SYSTÉM

Pro nejlepší zábavu můžete TV s plochou obrazovkou 
ovládat jediným tlačítkem za vitrínou. 

24 až 32 palců Ultra- plochá obrazovka

Neviditelné integrace ve vitríně

Prostorově úsporné

TV se satelitním systémem Ten Haaft - nejen  
spolehlivý značkový produkt. Rozhodli jste  

se také pro dlouholeté zkušenosti, výborné služby,  
inteligentní technologii a nejvyšší kvalitu!

Mnoho servisní středisek po celé Evropě rovněž  
zaručí bezpečnost a rychlou pomoc.

NÁŠ TIP
Oyster je uživatelsky přívětivý  

satelitní systém pro rozmanitost programů  
a pohodlí v extra třídě.

 www.ten-haaft.de

VŠUDE DOMA 
SE SATELITEM

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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PŘEDNOSTI OBYTNÉHO PROSTORU 

NASTAVITELNÝ SLOUPEK STOLUERGONOMICKÉ ČALOUNĚNÍ

Výškově nastavitelný sloupek stolu může být snížen hluboko. 
Tím získáte další spací prostor.

Plynulé nastavení výšky

Přistýlka

Mnoho vzorů

Tři vrstvy rozdílně tuhé pěny zaručují  
komfortní jízdu. 

Vícevrstvá struktura

Ergonomická pěna

Kvalitní sešití
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OBÝVACÍ PROSTOR

TREZOR

Chcete si uložit své cennosti?  
Elektrický, trezor s kódovým zámkem je  

nenápadný, zabudovaný v šatní skříni  
a skvěle připevněný ke konstrukci.

VYSAVAČROLETA SLOUŽÍCÍ K ZATEMNĚNÍ

Vysoce výkonný centrální vysavač, díky harmonikové 
hadici mimořádně flexibilní a dalekosáhlý.

Snadná údržba a přístup k poklopu

Prostorově úsporná harmoniková trubice

Vysoký sací výkon

Pro ochranu před slunečním zářením a klidnou noc bez 
komárů, zajišťují všechna okna, která jsou opatřena roletami. 

Roleta proti hmyzu

Plynulá regulace

Vysoká neprůhlednost
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MEZINÁRODNÍ 
KUCHYNĚ

KUCHYŇ
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MEZINÁRODNÍ 
KUCHYNĚ

Potěšení vaší chuti.  

V plně vybavené kuchyni MORELO můžete mít své oblíbené  

pokrmy připravené kdekoliv na celém  

světě nebo můžete zkusit prostě něco nového.

KUCHYŇ
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PŘEDNOSTI KUCHYNĚ 

PLYNOVÁ TROUBA

Plně vybavená roštem, pekáči, funkcí  

grilu a osvětlením. A při radostném čekání na večeři  

stoupá chuť s každým stupněm.

KÁVOVAR NESPRESSOLUXUSNÍ PLYNOVÝ SPORÁK

Požitek z voňavé čerstvě umleté kávy díky 
krásnému tvaru kávovaru. 

Perfektně umístěné na polici nad kuchyňskou deskou 

Chromovaný držák na kapsle a ubrousky 

230 V zásuvky

Luxusní sporák se snadným čištěním povrchu skla vypadá 
nejen dobře. Funguje tak stejným způsobem.

Stabilní „Spin-flow“ nástavce

Velké plameny pro hrnce 

Snadno se čistí povrch skla
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KUCHYŇ

DOMETIC AES-LEDNICE

Pro účinné chlazení ledničky je zcela izolována, odvětrání 
má směrováno přes střechu.

Automatická výměna zdroje energie 

Plyn nebo Elektřina ( 230 V a 12 V )

Lednice má oddělený mrazák 

 www.dometic.de

TEC-TOWER

 LEDNICE
Nejvyšší třída mezi prvky vozu znamená, že  

také v interiéru jsou zabudovány prvotřídní prvky. 
V MORELO jsou k dispozici naše největší 

ledničky. Nezáleží na tom, zda je dvoudvéřová  
s odděleným ŘSD , objem mrazáku  

190 litrů nebo RMDT (Tec Tower) s kombinovanou 
troubou. MORELO je tedy více než  

jen standardní.

NÁŠ TIP:
Jednou za rok vyčistit hořák tak, aby chladnička 

zachovala obvyklý chladící výkon.

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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PŘEDNOSTI KUCHYNĚ 

KUCHYŇSKÉ LINKYPLNOHODNOTNÁ KUCHYŃSKÁ DESKA

Kuchyňská pracovní plocha. Bezchybně upevněné umyvadlo, 
pevná pracovní deska odolná proti poškrábání. Snadné ošetřování. 

Barevné sladění s dřezem 

Matná, snadné čištění povrchu 

Velké dvojité umyvadlo

Verze skříňky s plnohodnotnou kuchyňskou deskou 
umožňuje, lepší pracovní plochu a snadný přístup 
do hlubokých šuplíkových zásuvek.

Lepší dostupnost 

Individuální plánování

Dvě další zásuvky
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KUCHYŇ

ŠUPLÍKOVÉ ZÁSUVKY

S pomalým dojezdem, jemný způsob, jak  

uzavřít zásuvky. Dokonalé v obytném voze MORELO  

jemně uzamknete, bez hluku. 

VYSOUVACÍ ODPADKOVÝ KOŠVYSOUVACÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR V KUCHYNI

Ve vysouvací části přímo pod pracovní deskou jsou dvě 
velké nádoby na odpad. 

Diskrétně zabudováno 

Dvě odnímatelné separace 

Snadné vyjmutí kontejnerů

Snadný přístup k dvoudílnému vysouvacímu úložnému 
prostoru, dá se lehce obsluhovat. 

Praktické členění 

Výborná dostupnost

Robustní konstrukce 
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LUXUSNÍ KOUPELNA 
NA CELÉM SVĚTĚ

KOUPELNA
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LUXUSNÍ KOUPELNA 
NA CELÉM SVĚTĚ

Co se dá na dokonalé koupelně vlastně ještě zlepšit?  

Opravdu nic, ale můžete stavět v různých variantách, takže opravdu  

každý může najít svou individuální koupelnu snů.  

To je to, co jsme udělali. Pro ty, kteří ocení soukromí toalety  

a využijí samostatnou sprchu.

V perfektně využitých 3,5 metrů čtverečních s elegantními,  

skutečné skleněnými, sprchovými dveřmi, kvalitním  

kováním a prostornou zrcadlovou skříňkou.

KOUPELNA
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PŘEDNOSTI KOUPELNY 

EXTRÉMNÍ VELIKOST RADIÁTORU

Extrémní velikost, vyhřívaného radiátoru zajišťuje  

měkké teplé ručníky a osušky  

po relaxačním zážitku ze sprchování

ŠATNÍ SKŘÍŇZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA 

Prostorná skříň zjednodušená díky promyšlenému 
uspořádání cestovního šatníku.

Dvě závěsné plochy 

Vestavěné police 

Praktické LED osvětlení

Vnější zrcadlo, uvnitř praktické členění, tyto přednosti zaručují 
využití každého místa a stabilitu celé skříňky i během jízdy. 

Bezpečné umístění a chytré členění vnitřního prostoru 

Příjemné osvětlení 

Dvě 230 V zásuvky
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KOUPELNA

KERAMICKÝ SPLACHOVACÍ ZÁCHOD

Úsporná spotřeba vody, tichý díky  
Soft-Close WC víku a pohodlný tvar. Více  

ani nemůžete od WC požadovat.

UMYVADLO SPRCHOVÝ KOUT S DVEŘMI Z PRAVÉHO SKLA

Kvalitní sklápěcí umyvadlo s možností využití přepínání  
na ruční sprchu. Tak vypadá komfort.

Robustní vzhled

Snadno se čistí 

Ruční sprcha 

Pohodlí při sprchování jako doma. Díky silnému vodnímu 
čerpadlu, kvalitním bateriím a prostornému prosklenému 
sprchovacímu koutu. 

Obzvláště velký prostor 

Kvalitní sprchová baterie 

Pravé sklo
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PŘEDNOSTI KOUPELNY W

OKNO V KOUPELNĚSTŘEŠNÍ OKNO 

Pro přísun denního světla a čerstvého vzduchu po sprchování 
jsme zabudovali boční okno v PREMIUM koupelně. 

Přímé sluneční světlo 

Vylepšené větrání 

Roleta a ochrana proti komárům

Velké střešní okno si můžete nechat zabudovat. Lze 
vybrat ze tří variant umístění tak, aby se slunce dostalo 
dovnitř a vodní pára odcházela ven. 

Jednoduché ovládání pomocí konzole 

Maximální úhel otevření 50° 

Tři polohy otevření okna 
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KOUPELNA

VOLNÝ POHYB

Bez ohledu na to, kterou možnost koupelny  
si nakonec vyberete, najdete dostatek  

prostoru všude. A díky stylovému okolnímu  
osvětlení je perfektně osvětlená.

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍVENKOVNÍ SPRCHA

Vzhledem k tomu, že každý má své vlastní představy o 
vysněné koupelně, může si vybrat z dalších možností. 

Oddělený prostor pro WC 

Zrcadlové dveře k ložnici 

Výběr z půdorysů

Osvěžující ochlazení v létě zajišťuje praktická  
venkovní sprcha. 

Na straně řidiče ve dvojité podlaze úložného prostoru 

Baterie s vytahovací hadicí sprchy 

Různá nastavení vodního proudu
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TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU 
PRO DOBRÉ SPANÍ

LOŽNICE
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TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU 
PRO DOBRÉ SPANÍ

Nejlepší výběr pro dobrou noc v obytném voze MORELO.  

Den, který tady začíná a končí, může být jedině  

lepší. Je vlastně škoda, že člověk v tomto krásném  

pokoji většinu času neotvírá oči. 

LOŽNICE
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PŘEDNOSTI LOŽNICE

FRANCOUZSKÁ POSTELKRÁLOVSKÁ POSTEL 

Francouzská postel je ideální pro ty, kteří chtějí být v noci 
blízko k partnerům a mají radost ze společné šatní skříně.

Pohodlné rozměry (158 x 195 cm)

Přístup od nohou

Společný šatník

Královská postel je přístupná z obou stran a šířka160 cm 
umožňuje pohodlně se otáčet a znovu usnout.

Komfortní rozměry (160 x 200 cm)

Přístupná z obou stran

Dva další záchody
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LOŽNICE

NEJLEPŠÍ VOLBA

Pro pohodlné spací návyky v obytném voze MORELO  

máte možnost si vybrat, ze čtyř variant,  

které máme v nabídce. A díky zatemnění můžete po  

východu slunce ještě velmi dobře spát 

ZADNÍ LŮŽKO PODÉLNÁ POSTEL 

Zadní lůžko využívá celou šířku vozidla. Je extra dlouhá  
a zároveň činí vozidlo kratším. 

Velikost lůžek (150 x 214 cm)

Zkrácení délky vozidla

Přístup ze středu

Pro všechny, kteří stále více hledají prostor pro relaxaci, 

je podélná postel ta správná volba. A pokud se už jeden 

vyspal, nebude rušit druhého vstáváním.

Premium velikost (dvakrát 106 x 200 cm)

Samostatně nastavitelné čela

Snadný přístup zepředu
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PŘEDNOSTI KOMFORTNÍHO SPÁNKU 

KOMFORT DÍKY ODPRUŽENÍ
Díky propracovaným odpruženým matracím  

jsou MORELO – postelové systémy nejlepším základem  

pro relaxaci, zdravý spánek. Spolu s pěnovými  

matracemi zaručují optimální funkce stavby těla.

VÍCEZÓNOVÉ MATRACEPOSUVNÉ UZAMYKATELNÉ DVEŘE

Kvalitní 5-zónová matrace s prodyšnou pokrývkou a 
integrovanými vzduchovými kanálky vytváří nejlepší klima. 

Studená pěna se vzduchovými kanálky 

Optimální zádové opěrky 

Prodyšný potah

Díky uzamykatelným posuvným dveřím lze vytvořit  
dvě oddělené místnosti pro více soukromí. 

Uzamykatelné 

Velké zrcadlo na straně koupelny 

Praktický paraván
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LOŽNICE

LED OSVĚTLENÍ

S energeticky úspornými LED  

žárovkami vykouzlíte nádhernou atmosféru  

v jedné z variant našich ložnic.

SKLÁDACÍ POSTEL

Sklopné lůžko s tlakovými body a systému odpružení 
skýtá dvě další místa pro spaní v kabině. 

Elastické pérování 

Střešní okno nad postelí 

Podle přání i s elektrickým pohonem

Všechny televizory ve vašem obytném voze MORELO 
jsou vyráběny alphatronics v Norimberku. Umožňují 

trvale vysokou kvalitu. Takže jsou spolehlivou a 
bezproblémovou mobilní televizí.

Přístroje jsou vybaveny úsporným alphatronics 
Wide displejem, integrovaný triple tuner DVB 57, 

DVB-T2 (H 265 litrů, DVB-C s Cit pro příjem placené 
televize), DVD přehrávač, vybavení pro Mobile Home 

Automation Systém.

NÁŠ TIP
vezměte si svůj oblíbený film na flash disku, 

kamkoliv na cestu světem sebou toto vám umožní 
alphatronics.

 www.alphatronics.de

 VELIKOST TV 
V DETAILU

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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TECHNIKA, KOMFORT 
A FUNKCE

TECHNIKA
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TECHNIKA, KOMFORT 
A FUNKCE

Čím by byl obytný vůz první třídy bez vynikající technologie?  

S nejpreciznějším inženýrským umem a obrovským nadšením pro exkluzivní vozidlo  

slučujeme elektriku, mechaniku a elektroniku v impozantní společné  

umělecké dílo. Každého našeho dodavatele volíme se stejnou pečlivostí,  

s jakou sestrojujeme naše díly. MORELO je víc než jen obytný vůz, MORELO je výzva.

TECHNIKA
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TECHNICKÉ PŘEDNOSTI 

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Tím se enormně zvyšuje životnost baterie.  
Bezpečnostní vypnutí zajišťuje, že se oddělí včas ze  

systému, dříve než by následovaly škody  
způsobené hlubokým vybitím.

ELEKTRICKÁ CENTRÁLA

Pro bezporuchové elektrické napájení jako doma, slouží  
VDE vyzkoušený elektrický panel. Všechny spotřební,  
měřicí a zabezpečovací body máte jasně na jednom  

místě - jak je znáte z domácí techniky.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel s dotykovou obrazovkou vám poskytne 
vždy vše. Údaje, které byste měli vědět o svém obytném 
voze MORELO. 

Snadná obsluha 

Centrální ovládání 

Rám z nerezové oceli

DOMETIC GENERÁTOR PLYNU

Plynový generátor dodává energii a  
další nezávislost. 

2600 W maximální výkon 

Klimatizace - možný provoz 

Komfortní nezávislost
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TECHNIKA

ODVODNĚNÍ

Aby bylo možné se zbavit odpadní vody snadno a rychle,  

zabudováváme trubky v domácí kvalitě, které zajišťují silný odtok 

pomocí kulového ventilu a rychlospojek z hasičských hadic.

SYSTÉM ČERSTVÉ VODY

Pro optimální tlak vody montujeme obzvláště silné  
vodní čerpadlo, zvukově izolované

Studená ve vyhřívané dvojité podlaze 

Centrální rozvod 

Dostatečně velké nádrže

VÁŠ IDEÁLNÍ PARTNER NA CESTY.

Vždy bezpečně na cestách. S IVECO  
mobilní zárukou budete mít jistotu, že dosáhnete  

do cíle bezpečně a pohodlně. Pokud se během  
prvních dvou let od první registrace stane něco s  

obytným vozem dále než 25 km od místa  
parkování, od nahlášení do 24 hodin.

My se postaráme o náklady za pronájem automobilu, 
ubytování v hotelu, přepravu cestujících domů  

nebo do místa určení, atd., zajištěna v celé západní  
Evropě a v mnoha zemích východní Evropy  

pomocí naší IVECO-24hodinové  
pohotovostní službě.

 www.iveco.de

JISTOTA VŽDY 
A VŠUDE

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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PŘEDNOSTI MORELO 

SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Nechme slunce pracovat za nás.  
S modelem 120W můžete využít bezplatně  

energii pro nabíjení baterií vozidla.

PLYNOVÝ BOX MASTERVOLT NABÍJECÍ SYSTÉM

Plynový box je kompletně izolovaný, vodotěsný a poskytuje 
úložný prostor pro dvě 11- kg lahve se stlačeným plynem. 

Výkonná nabíječka s měničem je rychlý a efektivní  

způsob nabíjení baterií. 

Automatické přepínání Vysoká kapacita nabíjení 

Plná izolace od obývacího prostoru Rychlé nabíjení baterií 

Snadné čištění Provoz zařízení s napětím 230 V
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TECHNIKA

ELEKTRICKÉ BLOKY

Kdo chce být ve svém, obytném voze MORELO  
na cestách soběstačný, měl by si možnosti  

energetického bloku přesněji prostudovat sám.

 www.vbairsuspension.de

VB-FULLAIR 
4C

LITHIUM-IONTOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlé nabíjení a plný výkon k maximální kapacitě  
při relativně nízkém zatížení. 

Vysoká účinnost 

50% úspora energie oproti gelovým bateriím 

Stabilita napětí

Pro větší pohodlí, lepší usazení vozu na silnici a  
zlepšenou stabilitu.

FUNKCE
Věděli jste, že systémy VB-4C FullAir navíc  

mají také následující funkce:

Funkce Auto Level - stupně (volitelně.)

Off Road-funkcí (až do 25 km / h)

Odtok užitkové vody

Funkce zadní garáže

Funkce převozu

Manuální ovládání

Ruční spouštění

DOPORUČENÍ ODBORNÍKA
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Luxus vyrobený v Německu, to je MORELO.  

A to nás spojuje a je to důvod, proč se sem těšíme každý rok. MORELO OPEN probíhá v naší továrně v Schlusselfeldu.  

Srdečně Vás zveme na výjimečný víkend s mnoha zajímavými aktivitami,  

s milými lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako vy, a to jsou luxusní obytné vozy první třídy MORELO.

VÍTEJTE DOMA

25. – 28. KVĚTEN 2017
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Luxus vyrobený v Německu, to je MORELO.  

A to nás spojuje a je to důvod, proč se sem těšíme každý rok. MORELO OPEN probíhá v naší továrně v Schlusselfeldu.  

Srdečně Vás zveme na výjimečný víkend s mnoha zajímavými aktivitami,  

s milými lidmi, kteří mají stejnou zálibu jako vy, a to jsou luxusní obytné vozy první třídy MORELO.

VÍTEJTE DOMA
DTM - Vítěz 2014 
MARCO WITTMANN

DTM je nejvyšší evropský automobilový závod a bezpochyby je jedním z 

nejnáročnějších na světě. Pravidelně ho navštěvuje více než 155.000 diváků.  

Marco na trati důvěřoval vozu BMW M4. Ale v zázemí má již od roku 2011  

MORELO PALACE 93 MS.

Německá mistrině 2013, 2014 a 2015
Mistrovství světa 2014: Bronz ve volném stylu
vice mistryně Evropy 2013 s týmem
Účastník Paralympijských her v roce 2016 v Rio de Janeiru

Vlastní MORELO od roku 2014

Vlastní MORELO od roku 2015

DTM - Vítěz 2004 a 2007
MATTIAS EKSTRÖM

Švédský pilo, který se závodů DTM účastní od roku 2001 s vozem Audi.  

Dvakrát vyhrál šampionát, v té době byl již třikrát vicemistr, což nás  

velice těší. Ještě větší radost máme z toho, že je hrdým majitelem  

MORELO LOFT 82 LBX od 2015.

DTM - Závodník pro Mercedes AMG
MAXIMILIAN GÖTZ

Na vrchol vede mnoho cest. Jedna z cest je i 24 hodinový závod,  

který Maximalián ve voze BMW.Když zrovna mladý sympatický  

závodník nesedí v kokpitu závodního vozu, relaxuje ve svém oby 

tném voze MORELO PALACE 93 MS, majitelem je od roku 2014.

ELKE PHILIPP

Diagnóza byla šok: těžká nemoc- mozková mrtvice. Nicméně, se s  

následným zhoršením nemoci probudil skutečný bojový duch.  

Dnes je Elke Philipp jedním z nejúspěšnějších jezdců s postižením  

vůbec, a je hrdým majitelem MORELO PALACE 90 G již od roku 2011.

Vlastní MORELO od roku 2011

SKUTEČNÍ ŠAMPIÓNI
ZÁVISLOST NA MORELO

Vlastní MORELO od roku 2011

25. – 28. KVĚTEN 2017 RODINA MORELO
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Obytné vozy s.r.o., Areál Esa Logistika, Oldřichova 158, Kladno - Dubí
E-Mail: info@morelo.cz · Tel.: 720 333 333 · www.morelo.cz


