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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 FIRST
CLASS REISEMOBILE

EXTERIÉR
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MORELO FIRST
CLASS REISEMOBILE

Čas je největší luxus. Hned poté přichází MORELO. 

Protože nabízí vše, co dělá život krásnější. Možná dokonce tak krásné, 

že se prostě nebudete chtít ani vracet domů.

EXTERIÉR
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WILKOMMEN
DAHEIM

Jezděte Vašim apartmánem snů po celé Evropě. 

Ten, kdo je v obytném voze MORELO doma, 

vždycky dojede na správné místo.
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CESTOU SMĚREM 
K ZÁBAVNÉ JÍZDĚ

KABINA
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CESTOU SMĚREM 
K ZÁBAVNÉ JÍZDĚ

V obytném voze MORELO ztratíte pojem o čase, ale nikoliv o Vašem cíli. 

Neboť ten, kdo usedne za volant, je všude na cestách doma.

KABINA
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VAŠE BRÁNA
DO SVĚTA

Dnes zde, zítra jinde. MORELO je stvořené pro cestování. 

Dejte nohu na plyn a sešlápněte. 

Další velký cíl už čeká, začíná další cesta za poznáním.
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CESTOVÁNÍ MEZI VLASTNÍMI 
ČTYŘMI STĚNAMI

OBYTNÝ PROSTOR
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CESTOVÁNÍ MEZI VLASTNÍMI 
ČTYŘMI STĚNAMI

Nastoupit, zastavit, uklidnit se, usmát se a žít.  

Krásný dům je štěstí a nyní ho můžete 

mít všude s sebou, to je luxus.

OBYTNÝ PROSTOR
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VÁŠ DOMOV
VŠUDE NA SVĚTĚ

Ani si nevšimnete, že jste na cestách, 

protože všude Vám je krásně a všude jste doma. 

Pak jste dosáhli svého cíle.



 17 



 18 

BYDLENÍ S 
OSOBNOSTÍ

MORELO nabízí všechny možnosti. 

Vyberte si z široké nabídky půdorysů, čalounění a detailů vybavení. 

A vytvořte si vlastní dům svých snů.
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SKUTEČNÁ VELIKOST 
POCHÁZÍ ZEVNITŘ

Pokud Vám je obytný vůz MORELO malý,

prostor zvětšíte pomocí vysouvacích bočních stěn. 
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ITALSKÁ KUCHYNĚ 
VE STOCKHOLMU

KUCHYŇ



 23 

ITALSKÁ KUCHYNĚ 
VE STOCKHOLMU

Doma to vždycky chutná nejlépe. 

Řidič každého obytného vozu MORELO by řekl: 

domov je všude na světě.

KUCHYŇ
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KUCHYŇ

CESTOVÁNÍ
S CHUTÍ

Piknik v autě nebo venku? 

Bez ohledu na to, pro co se rozhodnete, 

kuchyň je vždy vynikající.
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KUCHYNĚ NOVEL

PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ

Excelentní kuchyň je ještě lepší,

když si ji můžete všude přivézt.
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VAŠE LUXUSNÍ 
KOUPELNA

KOUPELNA
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VAŠE LUXUSNÍ 
KOUPELNA

Ať už v Le Mans, Monze nebo Nürburgu.

V obytném voze MORELO máte do luxusní koupelny jen pár kroků.

KOUPELNA
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KOUPELNA

LUXUSNÍ KOUPELNA NA 
VZDÁLENÝCH CESTÁCH

Ať už je 30 stupňů nad nebo pod nulou, jste u moře nebo v horách. 

V obytném voze MORELO každý den začínáte ve Vaši vlastní koupelně, 

která splní přání každého z Vás. 
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PREMIUM KOUPELNA
Když jde o vysněnou koupelnu, má každý své speciální potřeby. A protože všechny dobré věci přicházejí v trojicích, můžete si 

vybrat z těchto třech variant. Dostatek prostoru pro pohyb, stylové osvětlení a dvoudílné zrcadlo. 

LUXUSNÍ KOUPELNA
Luxusní koupelna má svůj úložný prostor a také samostatnou 

toaletu v místnosti koupelny.

POKUD SE JEDNÁ O VYSNĚNOU KOUPELNU.

Každá koupelna má svou vlastní přednost 

a vy si můžete vybrat rovnou ze tří variant koupelen.

JAK
OSOBITÉ 

VARIANTY KOUPELEN 
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KOUPELNA – F
Znamená svobodu. A krásno. A důvtip. Koutek s umyvadlem

 nabízí obrovský úložný prostor.

POKUD SE JEDNÁ O VYSNĚNOU KOUPELNU.

Každá koupelna má svou vlastní přednost 

a vy si můžete vybrat rovnou ze tří variant koupelen.

VARIANTY KOUPELEN 
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V CIZÍCH ZEMÍCH STÁLE 
VE VLASTNÍ POSTELI

LOŽNICE
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V CIZÍCH ZEMÍCH STÁLE 
VE VLASTNÍ POSTELI

Objevujte svět a přitom spěte doma.

V obytném vozu MORELO jste spokojeni a stále doma.

LOŽNICE
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DOBRÉ
RÁNO

Kam budete cestovat dnes? 

Praha, Lisabon, Hamburg nebo prostě 

vyrazíte jen na kole k jezeru? 
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KRÁLOVSKÁ POSTEL
Postel je přístupná z obou stran a široká 160 cm, 

lze se pohodlně otočit a vrátit se ke spánku.

PODÉLNÁ POSTEL
Postele pro ty, kteří hledají ještě více než jen místo ke spánku a relaxaci. Podélná postel je přesně správná volba. 

Když jeden usne, neruší druhého ani při vstávání.

NEJLEPŠÍ VOLBA 
PRO DOBROU NOC

VARIANTY LOŽNIC
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FRANCOUZSKÁ POSTEL
Je ideální pro všechny, kteří chtějí být blízko svým partnerům.

ZADNÍ LŮŽKO 
Využívá celou šířku vozidla. To vám umožní extra dlouhou postel s přístupem ze středu.

NEJLEPŠÍ VÝBĚR PRO DOBROU NOC.

Den který tady začíná a končí, může být jedině lepší. Je vlastně škoda, 

že člověk v tomto krásném pokoji většinu času neotvírá oči.

VARIANTY LOŽNIC
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KDYŽ JE NA 
CESTÁCH I GARÁŽ

Objevujte svět s obytným vozem MORELO. 

Potřebujete auto, skútr nebo na kola? 

Vše si můžete vzít sebou.
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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


