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Vaše očekávání chceme nejen splnit, ale také překročit. To je důvod, 

proč pracujeme jen s těmi nejlepšími dodavateli. Nabízíme komfortní jízdu, 

jelikož každý z dodavatelů je volený s největší pečlivostí. 

Naše nové technologie mění každý vůz MORELO na první třídu v obytných vozech.

VŠICHNI MÁME
STEJNÝ CÍL

NAŠI PARTNEŘI

Jochen Reimann, Generální ředitel Reinhard Löhner, Generální ředitel
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VŠICHNI MÁME
STEJNÝ CÍL

NAŠI PARTNEŘI

Specialista na vzduchové odpružení činí naše obytné vozy pohodlnějšími

 a bezpečnějšími, a to díky lepší stabilitě vozidla. 

Včetně přídavných funkcí nejvyšší kvality 

 www.vbairsuspension.de

IVECO

VB-AIRSUSPENSION

Stavíme na pevných základech, absolutní kvalita značky. Robustní, stabilní a 

trvanlivé – my a naši partneři jsme si tak jisti, že dostanete 

dvouletou záruku. Dvouletá záruka mobility. 

 www.iveco.de

TEN HAAFT
Vynikající družicové systémy pro různé programy poskytuje firma Ten Haaft. 

Vynikající služby, inteligentní technologie a nejvyšší kvalita na všech 

kanálech pro Vaše pobavení 

 www.ten-haaft.co.uk

DOMETIC
Silný partner pro naše obytné vozy. Společnost Dometic dodává řešení, 

od ledniček, klimatizací až po střešní okna - důležité součástí obytného 

vozu v nejvyšší kvalitě 

 https://www.dometic.com/sk-sk/sk

FAHRZEUGBAU MEIER
Náš hlavní partner pro úpravu podvozku, perfektní základ pro vaši mobilní svobodu. 

Společnost Fahrzeugbau Meier nabízí prvotřídní ochranu proti korozi pro podvozky, 

což zvyšuje životnost našich luxusních obytných vozu

 www.fahrzeugbau-meier.de

ALDE
Inteligentní řešení pro vytápění obytného vozu – nejlepší klima při řízení 

vozidla přesvědčí hlavně naše zákazníky 

 www.alde.co.uk
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MORELO HOME
NOVÁ DEFINICE SVOBODY

EXTERIÉR
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MORELO HOME
NOVÁ DEFINICE SVOBODY

Domov je přece nejkrásnější …  

vevnitř ve Vašem obytném vozu MORELO a pak venku ve světě.

EXTERIÉR
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WILKOMEN
DAHEIM

Domov je přece místo, kde se cítíte nejlépe.

MORELO Vám nabízí domov na celém světě.
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CHUŤ K
CESTOVÁNÍ

KABINA
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CHUŤ K
CESTOVÁNÍ

V obytném voze MORELO se Vám otevře celý svět.

A další nezapomenutelný zážitek na Vás už čeká.

KABINA
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49°44‘49.881“ N  
10°38‘36.609“ O

Špatná cesta Vás často zavede ke krásnému cíli.

Kvalitní navigační systém Vám cestování

zpříjemní a hlavně usnadní.
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NOVÝ DOMOV 
KDEKOLIV NA SVĚTĚ

OBÝVACÍ PROSTOR
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NOVÝ DOMOV 
KDEKOLIV NA SVĚTĚ

Nezáleží na tom, kde jste a ani, kde žijete. 

Ať jste kdekoliv, v obytném voze MORELO jste vždy doma.

OBÝVACÍ PROSTOR
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ČTYŘI STĚNY 
DEFINUJÍ VÁŠEŇ

Na konci každého dne přichází relaxace v obytném voze MORELO,

rádi sjedete z cesty pro tyto okamžiky.

Je něco krásnějšího?
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PROSTĚ UŽÍVAT
SI KDEKOLIV

KUCHYŇ
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PROSTĚ UŽÍVAT
SI KDEKOLIV

Italská kuchyně v Kodani.

Vše je možné. Mezinárodní kuchyně kdykoliv 

a kdekoliv.

KUCHYŇ
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KUCHYŇ

POHYBLIVÁ
KUCHYŇ

Na slunci zrající rajčata, čerstvé houby, ručně vyráběné těstoviny. 

A k tomu důležité přísady. Vše jako základ každé znamenité kuchyně. 

Exkluzivní kuchyňská linka v obytném voze MORELO HOME.
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CIZÍ ZEMĚ VE 
VLASTNÍ KOUPELNĚ

KOUPELNY
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CIZÍ ZEMĚ VE 
VLASTNÍ KOUPELNĚ

Cítit se v koupelně svěže je krásný a nádherný pocit.

V koupelně najdete vše, co potřebujete 

a užijete si dostatečný luxus.

KOUPELNY



 24 



 25 

KOUPELNY

POHODLÍ 
DOMOVA

Kdybyste v koupelně něco postrádali, 

tak rozhodně nikoliv v této, zde si můžete být jisti. 

V obytném voze MORELO si nemůžete nechat ujít tuto koupelnu. 
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DOBROU NOC, 
DOBRÝ DEN

LOŽNICE
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DOBROU NOC, 
DOBRÝ DEN

Je čas vstoupit do komfortní zóny. 

A užít si tam den i noc. Lépe než zde nemůže 

nikde den končit a ani začínat.

LOŽNICE
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NADŠENCI DLOUHÉHO 
SPÁNKU VÍTEJTE

Dva metry dlouhá postel v obytném voze?

Samozřejmě, žádný problém. Zde je to samozřejmost.

Obytný vůz MORELO nabízí vše, po čem ve spánku toužíte.
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KRÁLOVÉ A
 KRÁLOVNY

Odkud pochází název královská postel?

Nevíme. Ale je jisté, že komfortní spaní 

je výsada králů a královen.
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ZDE SI
ULOŽÍTE VŠE

Skútr, kola, piknikový koš, gril a možná i člun.  

Nemusíte se bát, že byste měli malý úložný prostor, 

vejde se tam vše, co potřebujete.
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ZIMA ZŮSTÁVÁ 
VENKU

S obytným vozem MORELO jste všude doma - i za polárním kruhem při - 36 stupni.

Díky sofistikovaným technologiím a klimatu máte uvnitř vždy příjemné teplo. 

A můžete relaxovat, sledovat sníh i lyžaře z okna.
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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




