Obytné vozy MORELO
komfort a luxus pro vaše cesty
PRAHA – BRATISLAVA – KOŠICE

Model MORELO EMPIRE LINER 118 GSO na podvozku Mercedez-Benz Atego
s garáží pro tyto vozy:
Porsche 911/4s
Porsche Turbo
Porsche GT3/RS
Lamborgini Gallardo
Lamborgini Huracan
Ferrari California
Ferrari 458
Mercedes – benz AMG GT
Audi R8

www.morelo.cz

www.morelo-obytneauta.sk

MORELO EMPIRE LINER GSO 118
s osobním automobilem Lamborghini Huracán
v garáži? To už není jen sen, ale realita!
Značka Morelo stoupá
ke hvězdám, model
MORELO EMPIRE LINER
118 GSO na podvozku
Mercedez Benz Atego
je toho důkazem, jeho
garáž pojme tyto osobní
luxusní automobily:
Lamborghini Huracán,
Lamborghini Gallardo,
Ferarri California T,
Ferrari 458, Porsche
911/4s, Porsche Turbo
a Porsche GT3/RS.

Hitem této sezóny 2018/2019 se stávají
obytné vozy německé značky MORELO s garážemi a s vyjížděcími boky neboli Slide Out,
nemalou součástí obytného vozu je také
velká kuchyň plně vybavená včetně indukčního sporáku, plynové či mikrovlné trouby
s grilem, myčkou, velkou ledničkou s mrazákem a kávovarem Nespresso. Ložnice Vám
nabídne různé varianty tvarů postelí s panoramatickým oknem, které Vám umožní pozorovat celou noc hvězdnou oblohu. Koupelna
s toaletou včetně bidetové sprchy, pračky,
v zimě jsou oblíbené elektrické radiátory na
lyžáky. V obytném prostoru Morelo jsou dvě
televize, velké šatní skříně, trezór, tiskárna,
centrální vysavač. Podle vlastního stylu si
volíte odstíny, barvy a materiály dekorů, kamenů, kůže, koberců jako ve svém vlastním
domě. Morelo Vám dopřává každým rokem
stále více luxusu, komfortu a s tím spojené
svobody na vašich cestách na podvozku
Mercedes Benz Atego 1530L s výkonem 220
KW/299 HP, délkou 11,8 metrů, šířkou
2,5 metrů a výškou 3,7 metrů. Mít ve své
garáži Lamborghini Huracán je snem
každého z nás a mít ho ještě v garáži, kterou

si vozíte stále s sebou už není jen sen,
můžete se probudit, je to realita!
Nemusíte být žádný kemper, jíst jídlo z ešusu
a trávit dny v kempech, ale právě naopak,
MORELO Vám umožní si užívat cestování po
celé Evropě ve vlastním domě na kolečkách,
který vám dává větší svobodu a komfort ve
všech směrech.
Prodej obytných vozů nejen v České republice, ale také na Slovensku. Značku
MORELO najdete v Praze, Bratislavě
a Košicích. MORELO je rodina a naše česko-

slovenské prostředí vám nabídne nejen
rodinný a individuální přístup, ale hlavně
profesionální servis, který je zaměřen na
vozy s tonáží nad 3,5 tuny na podvozku IVECO
a Mercedes Benz včetně nástavby MORELO,
na kterou se náš profesionální tým MORELO
specializuje. Více informací najdete na
našich webových stránkách, pro Českou
republiku www.morelo.cz a pro Slovensko
www.morelo-obytneauta.sk. Těšíme se na
Vaši návštěvu!

VÁŠ ČESKOSLOVENSKÝ TÝM MORELO

