KATALOG 2017

AKCESORIA
DO BUSÓW
KEMPINGOWYCH
BOGATA OFERTA AKCESORIÓW DO BUSÓW KEMPINGOWYCH

SPIS TREŚCI
KATALOG 2017

CHŁODZENIE
Uwielbiasz podróżować w słoneczną pogodę? Rozkoszuj się podróżą
i idealnym klimatem wewnątrz kampera lub przyczepy kempingowej.
Zadbają o niego klimatyzatory Dometic.

STRONY 4 – 23

BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA
Usiądź wygodnie i odpręż się. Dzięki akcesoriom Dometic
możesz korzystać z najcenniejszych chwil w roku w komforcie
i przy pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

STRONY 32 – 39

2 — DOMETIC.COM

CHŁODZENIE
Klimatyzatory
Markizy
Okna

4–5
6 – 15
16 – 23

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Gotowanie
Lodówki turystyczne
Lodówki wolnostojące i do zabudowy

ŻYWNOŚĆ
I NAPOJE
Gotuj, co tylko zechcesz, ciesz się posiłkami
z przyjaciółmi, a Twoje zapasy pozostaną
świeże przez całą podróż. Zadbaliśmy o to
w najdrobniejszych szczegółach.

STRONY 24 – 29

24 – 25
26 – 27
28 – 29

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
Czyszczenie
Urządzenia sanitarne

30 – 31
31

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
Wspomaganie kierowcy
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

32 – 35
36 – 39

HIGIENA
I URZĄDZENIA
SANITARNE
Gdziekolwiek jesteś, ciesz się przyjemnym uczuciem
czystosci na pokładzie. Nasze systemy sanitarne
do zastosowań mobilnych są owocem kilkudziesięciu
lat prac rozwojowych.

STRONY 30 – 31

DOMETIC W SIECI
Na naszej stronie znajdziesz kompletną ofertę produktów
Dometic wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym z nich.
A także interesujące fakty na temat naszej firmy oraz wszystkie
nasze katalogi w wersji elektronicznej, gotowe do pobrania.
DOMETIC.COM
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CHŁODZENIE
KLIMATYZATORY / KLIMATYZATORY DACHOWE

BESTE

MARKEN

2017
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

DOMETIC FRESHJET
Klimatyzatory serii FreshJet, obejmującej obecnie cztery modele,
można wykorzystywac do klimatyzowania pojazdów każdej wielkosci. Trzy mniejsze klimatyzatory FreshJet należą do najbardziej
kompaktowych modeli na rynku. Przedstawione tu wersje o różnej mocy mają tę samą, ultra kompaktową budowę, dzięki której
na dachu pozostaje jeszcze miejsce na instalację solarną lub antenę satelitarną, a nawet na drugi klimatyzator FreshJet, który pozwoli stworzyć odrębną strefę klimatyzacji. Bardzo niska wartość
prądu rozruchowego w przypadku FreshJet 1100/1700 i układ
miękkiego startu w modelu 2200 zapewniają ich niezakłóconą
pracę nawet na polach kempingowych ze słabym zabezpieczeniem sieci elektrycznej.

•
•
•
•

DOMETIC FRESHJET 1100

DOMETIC FRESHJET 1700

Idealny do pojazdów o długości do 5 m. Można go wykorzystywać
również do klimatyzacji dwustrefowej w pojazdach > 5 m.

Idealny do pojazdów o długości do 6 m. Można go wykorzystywać
również do klimatyzacji dwustrefowej w pojazdach > 6 m.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Wydajność chłodzenia: 1000 W / 3400 Btu/h
Pobór mocy w trybie chłodzenia: 430 W
Możliwość pracy również podczas jazdy po zainstalowaniu
opcjonalnego zestawu zasilającego DC
Klimatyzator z dyfuzorem powietrza
Przyjemnie chłodne, osuszone powietrze

Nr katalogowy: 9105306655
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•
•
•

•
•
•

Kompaktowe wymiary, niska waga
Przyjemnie chłodne, osuszone powietrze
FreshJet 1700/2200 dodatkowo z funkcją ogrzewania
Bardzo niska wartość prądu rozruchowego, FreshJet 2200
z układem miękkiego startu
Trzy warianty mocy do pojazdów o długości od < 5 m do < 7 m
Instalacja dwóch urządzeń pozwala uzyskać odrębne strefy
klimatyzacji w większych pojazdach
Możliwość pracy urządzenia również podczas jazdy
(12 lub 24 V DC) przy zainstalowanym dodatkowym zestawie
zasilającym

Wydajność chłodzenia: 1700 W / 5800 Btu/h
Wydajnosc grzania: 800 W
Pobór mocy w trybie chłodzenia: 620 W
Możliwość pracy również podczas jazdy po zainstalowaniu
opcjonalnego zestawu zasilającego DC
Klimatyzator z dyfuzorem powietrza
Przyjemnie chłodne, osuszone powietrze
Z funkcją ogrzewania

Nr katalogowy: 9105306658

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

RAMA ADAPTACYJNA FRESHJET

Idealny do pojazdów o długości do 7 m. Można go wykorzystywać
również do klimatyzacji dwustrefowej w pojazdach > 7 m.

Doskonale dopasowana do Fiata Ducato.

•
•
•
•

Obawiasz się, że ryflowany dach Twojego Fiata Ducato uniemożliwi
montaż klimatyzatora FreshJet? Mamy dla Ciebie rozwiązanie:
specjalnie zaprojektowaną ramę adaptacyjną do ryflowanego dachu
Fiata Ducato, zapewniającą płaską powierzchnię do bezpiecznego
montażu klimatyzatora FreshJet. Jak widzisz, Dometic zawsze
znajdzie odpowiednie rozwiązanie!

Wydajność chłodzenia: 2200 W / 7500 Btu/h
Wydajnosć grzania: 1200 W
Pobór mocy w trybie chłodzenia: 950 W
Możliwość pracy również podczas jazdy po zainstalowaniu
opcjonalnego zestawu zasilającego DC
Klimatyzator z dyfuzorem powietrza
Przyjemnie chłodne, osuszone powietrze
Z funkcją ogrzewania
Układ miękkiego startu – bezproblemowe uruchamianie nawet przy
słabym zabezpieczeniu sieci

Nr katalogowy: 9104114007
Nr katalogowy: 9105306515

DYFUZOR POWIETRZA DOMETIC
Przy konsutruowaniu dołączanego do wszystkich modeli FreshJet
dyfuzora powietrza wykorzystano najnowszą wiedzę z zakresu
dynamiki płynów.
•
•
•
•

Wyjątkowe wzornictwo
Zoptymalizowane rozprowadzanie powietrza
w dwóch kierunkach – wydajne chłodzenie
Przyciemniane oświetlenie LED
Łatwa konserwacja (mocowanie na magnes)

Możliwość indywidualnej regulacji kierunku
nawiewów: na lewo lub na prawo, na podsufitkę
lub na podłogę

Z pilotem
zdalnego sterowania

Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami
za pomocą pilota. Ponadto możliwość włączania/
wyłączania klimatyzatora FreshJet i oświetlenia
na panelu sterowania

We wszystkich
modelach
FreshJet

Możliwość przyciemniania zainstalowanego
dookoła oświetlenia LED za pomocą pilota lub
panelu sterowania
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

•
•
•
•

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

DOMETIC FRESHJET 2200

Perfekcyjny
montaż dzięki
ramie
adaptacyjnej

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Z układem
miękkiego
startu

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY DACHOWE

Rozkłada się
nawet przy
otwartych
drzwiach przesuwnych!

PERFECTROOF PR 2000
MARKIZA NA MIARĘ
DO FIATA DUCATO
PASUJE DO FIATA DUCATO, PEUGEOTA BOXER I CITROËNA JUMPER
Rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do Fiata Ducato i bliźniaczych modeli Peugeot Boxer oraz Citroёn Jumper, w którym wzięliśmy pod uwagę wszystkie specyficzne funkcje i uwarunkowania
konstrukcyjne tych popularnych pojazdów. Jego zasadniczym elementem jest kompaktowa markiza dachowa PerfectRoof PR 2000,
dostępna w długościach 3,75 i 4 metry. Dodatkowo do komple-
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tu dodalismy adapter do montażu na dachu, a także teleskopową korbę do ręcznego składania i rozkładania markizy. Dołączona do każdej markizy taśma uszczelniająca chroni pojazd przed
przedostaniem się wody przez konstrukcję drzwi przesuwnych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

•
•
•

Regulowany kąt nachylenia – markizę można rozłożyć nawet
przy otwartych drzwiach przesuwnych
Mała i zwarta obudowa
Niewielka waga

Wysunięcie
(m)

Waga
(kg)

3,75

2,50

27,0

4,00

2,50

28,0

Kolory
obudowy

Nr katalogowy

biały
srebrny
antracyt

9103104100
9103104128
9103104098

biały
srebrny
antracyt

9103104104
9103104129
9103104102

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

W zestawie:
• Markiza dachowa PerfectRoof PR 2000
• Korbka teleskopowa
• Adapter (trójnik) dopasowany do modelu pojazdu
• Pasek piankowy, 4 m

Długość
(m)

CHŁODZENIE

ZALETY MARKIZY PR 2000 DO FIATA DUCATO

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

biały

antracyt

Łatwy dostęp do nóżek, w 100 % szczelne
zamknięcie

srebrny

OPATENTOWANA SZYNA FRONTOWA

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

szary

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

Do ręcznej obsługi gładko pracującej przekładni

KOLORY TKANIN

KOLOR OBUDOWY

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PerfectRoof PR 2000 do Fiata
Ducato jest dostępna w trzech kolorach obudowy.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

KORBKA TELESKOPOWA

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY DACHOWE

PERFECTROOF PR 4500
MARKIZA DACHOWA BEZ NÓŻEK ZASILANA NAPIĘCIEM 12 V
Jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby wysunąć markizę Dometic
PerfectRoof PR 4500. Dzięki temu jej rozłożenie jest opłacalne nawet
podczas krótkich postojów w podróży. Markiza działa bez nóżek,
z wykorzystaniem bardzo wytrzymałego, opatentowanego przegubu. Korzyść: pełna swoboda ruchu i możliwość wykorzystania całej
przestrzeni pod markizą! Jeśli chcesz zabezpieczyć markizę nóżkami,
gdy nie ma zasilania, skorzystaj z dołączonego zestawu pogodowego WeatherKit.

Markiza PR 4500 pasuje do niemal wszystkich pojazdów, które
pozwalają na montaż dachowy. Jest idealnym wariantem także
do wysokich pojazdów, ponieważ nie wymaga obracania korbki.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Za jednym naciśnięciem przycisku:
zacienienie w kilka chwil
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

ZALETY PR 4500
Gotowa do natychmiastowego użycia – po prostu rozłóż i odpoczywaj
Bez nóżek – pełne wykorzystanie miejsca przed pojazdem
Wbudowany, wydajny silnik 12 V z minimalnym poborem energii
Regulowany kąt nachylenia
Bardzo wytrzymałe, opatentowane przeguby
Sprawne rozkładanie – napięcie materiału bezpośrednio po wysunięciu
Długość do 5 m, wysunięcie do 2,5 m
Wbudowany czujnik wiatru
Zestaw pogodowy Dometic
WeatherKit w standardzie

PEŁNEJ DŁUGOŚCI SZYNA INSTALACYJNA
Bardzo łatwy montaż i dodatkowa stabilność

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Kolory tkaniny / nr katalogowy
Wysunięcie
(m)

Waga
(kg)

Kolory
obudowy

szary

niebieski

2,60

1,75

27,5

biały
srebrny
antracyt

9103104061
9103104062
9103104060

9103104064
9103104065
9103104063

3,12

2,25

31,0

biały
srebrny
antracyt

9103104067
9103104068
9103104066

9103104070
9103104071
9103104069

9103104073
9103104074
9103104072

9103104076
9103104077
9103104075

3,69

2,50

33,8

biały
srebrny
antracyt

4,04

2,50

37,0

biały
srebrny
antracyt

9103104079
9103104080
9103104078

9103104082
9103104083
9103104081

4,77

2,50

48,5

biały
srebrny
antracyt

9103104085
9103104086
9103104084

9103104088
9103104089
9103104087

CZUJNIK WIATRU
Uruchamia składanie markizy w razie silnego
wiatru i zabezpiecza ją przed uszkodzeniami

ADAPTERY
Nr katalogowy
4,04

4,77

9103501098

9103501099

–

9103501100

9103501101

–

9103500868

9103500869

9103500870

OPATENTOWANY PRZEGUB
Bardzo wytrzymały, komfortowe użytkowanie bez
nóżek

biały

3,69

niebieski

szary

DUCATO H2

3,12

antracyt

MERCEDES SPRINTER

2,6

srebrny

Długość (m)

KOLORY TKANINY

KOLORY OBUDOWY

ZESTAW POGODOWY WEATHERKIT

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PerfectRoof PR 4500
jest dostępna w trzech kolorach obudowy.

W standardzie
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Długość
(m)

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHŁODZENIE
MARKIZY / MARKIZY ŚCIENNE

PERFECTWALL PW 1000
MARKIZA NA MIARĘ
DO VW T5/T6
WRAZ Z DOPASOWANYM ADAPTEREM ŚCIENNYM
Gotowa do zamontowania: markiza Dometic PerfectWall PW 1000
została zaprojektowana do łatwego montażu w popularnych busach
kempingowych VW T5/T6 California oraz Multivan. Oprócz markizy
o odpowiedniej długości, tj. 2,6 m, w zestawie znajdują się także teleskopowa korbka oraz adapter do precyzyjnego montażu na ścianie.

Poza tym markiza PerfectWall PW 1000 posiada wszystkie zalety
produktów Dometic, a przy tym ma naprawdę atrakcyjną cenę. Jest
wykonana z jednego kawałka tkaniny i bez szwów, posiada auto
matycznie regulowany kąta nachylenia szyny frontowej i wygodny
dostęp do nóżek, które są chronione przed przypadkowym upuszczeniem przez opatentowany zamek Easy Lock Flipper.
Rozwiązanie
na miarę –
zestaw
w korzystnej
cenie
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Doskonałe dopasowanie: kompletny zestaw do montażu
w pojazdach VW T5/T6 California i Multivan
Kompaktowa obudowa
Osłony na końcach z tworzywa sztucznego
Opatentowana szyna frontowa gwarantuje
w 100 % szczelne zamknięcie obudowy
Wysokiej jakości materiał markizy wykonany
z jednego kawałka – bez szwów
Nóżki z opatentowanym mechanizmem
Easy Lock Flipper – brak możliwości przypadkowego
wypadnięcia

•
•

Wysunięcie
(m)

Waga
(kg)

Kolory
obudowy

2,60

2,0

20,0

biały
srebrny
antracyt

Wysunięcie
(m)

Waga
(kg)

2,60

2,0

3,00

2,0

MULTIVAN
Długość
(m)

Kolor tkaniny /
nr katalogowy
szary
9103104132
9103104133
9103104134
Kolor tkaniny /
nr katalogowy

Kolory

szary

20,0

biały
srebrny
antracyt

9103104135
9103104136
9103104137

23,0

antracyt

9103104192
HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

W zestawie:
• Markiza ścienna PerfectWall PW 1000
• Stała korbka
• Adapter dopasowany do danego pojazdu

biały

Łatwy dostęp do nóżek, w 100 % szczelne
zamknięcie

antracyt

OPATENTOWANA SZYNA FRONTOWA

Do bezproblemowego i bezpiecznego
mocowania nóżek

srebrny

OPATENTOWANY ZAMEK EASY LOCK

KOLORY TKANINY

KOLORY OBUDOWY

Materiał markizy został wykonany z jednego,
wytrzymałego kawałka materiału winylowego
i przezroczystej, akrylowej powłoki.

Markiza Dometic PerfectRoof PW 1000
jest dostępna w trzech kolorach obudowy.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

szary

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•

CALIFORNIA
Długość
(m)

CHŁODZENIE

ZALETY PW 1000

CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

ŁATWY DO ZAMOCOWANIA PRZEDSIONEK
DO MARKIZ Z NÓŻKAMI
Dzięki przedsionkowi Dometic CampRoom można bardzo szybko
i łatwo stworzyć dodatkowy, zadaszony obszar. Przedsionek może
byc ustawiony bez żadnych problemów przez jedną osobę. Wszystkie okna są zamykane na zamek i mają w standardzie moskitiery, okna PCV oraz estetyczne rolety, więc „pokój kempingowy”
może byc wykorzystany również jako przestrzeń do spania. Jeśli
przykryjesz spód pojazdu oferowanym w standardzie brzegiem,
otrzymasz całkowicie wodoodporną i wiatroszczelną konstrukcję.
Przedsionek CampRoom składa się z 2 zestawów, jednego do
panelu przedniego zawierającego brzeg, szpikulce, potrzebne
linki i torbę do przechowywania i drugiego do obu paneli bocznych, zawierającego profile zaciskowe, szpikulce, potrzebne linki
oraz torbę do przechowywania.
Szybkie
ustawianie przez
jedną osobę
w 20 min

DOMETIC CAMPROOM, PANELE BOCZNE PR
Wysunięcie
markizy (m)

Panele boczne
do specjalnych
samochodów
dostawczych
z oznaczeniem H2*

2,50

Wysokość (m)

–

* Do pojazdów Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroen Jumper H2,
Mercedes Sprinter H2 i Volkswagen Crafter H2

Kolor szary

9103103940

DOMETIC CAMPROOM, PRZÓD
Długość (m)

Wysunięcie
markizy (m)

Kolor szary

3,25

2,50

9103103925

3,50

2,50

9103103926

3,75

2,50

9103103927

4,00

2,50

9103103928

WYMIARY PANELI BOCZNYCH
Model

Wysokość (m)

Wysunięcie
markizy (m)

Panele boczne
do specjalnych
samochodów
dostawczych
z oznaczeniem H2*

–

2,50

PRZEDSIONEK CAMPROOM
Wodoodporny i wiatroszczelny przedsionek Prosty i szybki
montaż, tylko 15 – 20 minut dla jednej osoby. Panel przedni
po prostu wsuwa się w prowadnicę szyny frontowej, natomiast
panele boczne są przyczepiane za pomocą profilu zaciskowego.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Okno panoramiczne
Ochrona przed deszczem i wiatrem aż do samej ziemi
Łatwe mocowanie opaską drabinkową
Możliwość regulacji za pomocą brzegu chroniącego przed wiatrem
Prosty montaż
Można stosować po lewej i prawej stronie
W zestawie napinacz masztów, linki i szpikulce

SUNPROTECT, BOK

RAINPROTECT DE LUXE, BOK

Wysunięcie
markizy (m)

Wysokość (m)

Nr katalogowy

Wymiary

Wysunięcie
markizy (m)

Wysokość (m)

Nr katalogowy

MAŁY

2,50

2,00 – 2,29

9103103950

MAŁY

2,50

2,00 – 2,29

9103103967

ŚREDNI

2,50

2,30 – 2,59

9103103951

ŚREDNI

2,50

2,30 – 2,59

9103103968

SUNPROTECT, PRZÓD

RAINPROTECT, PRZÓD

Szerokosć markizy (m)

Wysunięcie (m)

Nr katalogowy

Szerokośc markizy (m)

Wysunięcie (m)

Nr katalogowy

2,60

1,40

9103103941

2,60

1,40

9103103954

3,00

1,40

9103103942

3,00

1,40

9103103955

3,50

1,40

9103103943

3,50

1,40

9103103956

3,75

1,40

9103103944

3,75

1,40

9103103957

4,00

1,40

9103103945

4,00

1,40

9103103958

4,50

1,40

9103103946

4,50

1,40

9103103959

MOBILE LIVING MADE EASY — 13

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wymiary

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

•
•
•
•
•
•
•

CHŁODZENIE

SUNPROTECT I RAINPROTECT
DODATKOWA OCHRONA PRZED SŁOŃCEM,
DESZCZEM I WIATREM

CHŁODZENIE
MARKIZY / AKCESORIA DO MARKIZ

AKCESORIA POWALAJĄCE W PEŁNI
WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ MARKIZ
Jesteś zadowolony ze swojej markizy, ale wciąż brakuje Ci kilku
rzeczy? Przyjrzyj się naszej ofercie akcesoriów, które pozwolą Ci
dopasować markizę do własnych potrzeb! Znajdziesz tu wszystko,

czego potrzebujesz: od oświetlenia LED po stabilne pasy mocujące i bardzo skuteczny, specjalny środek czyszczący.

DOMETIC LIGHT LK 120
Zestaw oświetleniowy LED, energooszczędne oświetlenie
do umieszczenia pod wysuwanym ramieniem markizy.
Do użytku z markizą PR 4500
•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie wejściowe: 12 V DC
Elastyczna taśma z 60 diodami SMD na metr, z możliwością przycięcia
co 5 cm, samoprzylepna, przykleja się także do nierównych powierzchni
Długość: 2 x 1,20 m (elastyczna taśma)
Źródło światła: SMD LED / kolor światła: ciepła biel
Moc znamionowa: 4,8 W/m
Natężenie oświetlenia: 240 lm/m
Komfortowa obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania
Funkcja przyciemnienia

Nr katalogowy: 9106504018

OŚWIETLENIE LED

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
DO MARKIZ DOMETIC

ZESTAW MOCUJĄCY DOMETIC
TIEDOWN

Do spodu markizy można zamocować taśmę
oświetleniową LED zasilaną napięciem 12 V.
Taśmę można przykleić lub zamocować
za pomocą profilu aluminiowego
(tylko w przypadku markiz ściennych).

•

Zestaw pasów do bezpiecznego mocowania
do ziemi markiz Dometic z nóżkami

•
•

Szybko usuwa nawet najbardziej
uporczywy brud
Likwiduje nieprzyjemne zapachy
Zawartość opakowania: 500 ml

•
•
•

Taśma LED, 3,50 m/ nr katalogowy 9103103988
Taśma LED z profilem aluminiowym, biała,
3,50 m / nr katalogowy 9103103990
Taśma LED z profilem aluminiowym, srebrna,
3,50 m / nr katalogowy: 9103103992
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Nr katalogowy: 9600000165

Regulowane pasy z mocnymi klamrami
z tworzywa sztucznego
Łatwe i pewne mocowanie
Sprężyny odciążają naciągnięcie markizy
podczas wiatru

Nr katalogowy: 9103104000

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Zintegrowana
listwa LED

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC RAINTEC RT 100
Podświetlona rynna deszczowa do przesuwnych drzwi Fiata Ducato.
Zapobiega przenikaniu wody deszczowej przy otwieraniu drzwi
i jednocześnie pełni funkcję zewnętrznego oświetlenia. Aluminiowy
profil ze zintegrowaną listwą oświetleniową LED.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie wejściowe: 8 – 16 V
Moc znamionowa: 4,8 W
Szer. x wys. x gł.: 1500 x 32 x 16 mm
Oświetlenie: diody LED SMD (klasa energetyczna A)
Materiał: aluminium
Barwa światła: 3150 K (ciepła biała)
Zużycie energii w ciągu 1000 godzin: 7 kWh
Strumień świetlny: 435 lumenów
Żywotność: 50 000 h
Waga: ok. 480 g

Głęboka czerń / nr katalogowy 9106505301
Biała (Fiat) / nr katalogowy: 9106505302
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / nr katalogowy: 9106504080
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CHŁODZENIE
OKNA / OKNA DACHOWE

NOWOŚĆ! DOMETIC MICRO
HEKI 280 X 280
Do kamperów i przyczep kempingowych.
To ultrakompaktowe okno dachowe zostało
zaprojektowane specjalnie do łazienek. Pasuje
do otworów o wymiarach 280 x 280 mm
i można je otwierać oraz zamykać manualnie,
za pomocą dźwigni.
•
•
•
•
•
•

Rama wewnętrzna z moskitierą (z niezależną
regulacją) i opcjonalną roletą zaciemniającą
Wymuszona lub pasywna wentylacja
Maksymalny kąt otwarcia: 50°
Podwójne przeszklenie akrylowe, barwione
po zewnętrznej stronie
Blokowanie pozycji wywietrznika
Do dachów o grubości od 23 do 42 mm

Z wymuszoną wentylacją i moskitierą
Nr katalogowy: 9104117434
Bez wymuszonej wentylacji, z moskitierą
Nr katalogowy 9104117435
Z wymuszoną wentylacją, moskitierą i roletą
zaciemniającą / nr katalogowy: 9104117679
Bez wymuszonej wentylacji, z moskitierą i roletą
zaciemniającą / nr katalogowy: 9104117680

NOWOŚĆ! DOMETIC MICRO HEKI
Długo oczekiwane, nareszcie dostępne – okno dachowe do
łazienki! Micro Heki to najmniejsze okno dachowe w ofercie
Dometic. Zostało ono zaprojektowane do otworów dachowych
o wymiarach 280 x 280 mm. Pomimo niewielkich rozmiarów jego
funkcje nie pozostawiają nic do życzenia. W eleganckiej ramie
wewnętrznej opcjonalnie zintegrowano pojedynczą, plisowaną
roletę zaciemniającą i moskitierę, obie z możliwością oddzielnej
regulacji. Umożliwia ona dowolne zacienienie i wentylację, a zarazem nie wpuszcza do środka owadów. Dzięki temu najmniejsze
pomieszczenie na pokładzie zawsze będzie wywietrzone, suche
i przyjemne.

Okno Micro Heki wyposażone jest w podwójnie przeszkloną
kopułę zabarwioną od zewnątrz, z dwustopniowym otwieraniem
aż do 50°. Specjalna blokada mocno przytrzymuje otwarte okno.

BEZPIECZNA BLOKADA

PRYWATNOŚĆ I ŚWIEŻE POWIETRZE

ROLETA I MOSKITIERA

Przezroczysta, szklana kopuła posiada stabilny
mechanizm blokujący, który zapobiega jej
zatrzaskiwaniu się podczas wiatru.

Plisowaną roletę zaciemniającą można łatwo
zasunąć do odpowiedniej wysokości.

Możliwość oddzielnej regulacji, w zależności
od potrzeb.
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

DOMETIC MINI HEKI STYLE

•

MINI HEKI STYLE
Każdy pojazd od razu wydaje się bardziej przyjazny! Mimo niewielkich standardowych wymiarów okna dachowe Mini Heki Style
zapewniają optymalne wykorzystanie światła. Są one wyposażone w aerodynamiczną, lekko przydymioną przezroczystą kopułę z
podwójnym przeszkleniem. Można je otwierać za pomocą poręcznej dźwigni do trzech różnych pozycji (w tym przystosowanej do złych warunków atmosferycznych). Dla zapewnienia
jeszcze wyższego poziomu komfortu i wygody, jest ono standardowo wyposażone w pojedynczą plisowaną roletę zaciemniającą i
moskitierę.

•
•
•
•

Wymiary otworu 400 x 400 mm
Rama wewnętrzna z roletą zaciemniającą i moskitierą
Łatwa obsługa za pomocą dźwigni
Spojlery ograniczające hałas dostępne jako akcesoria

RAMY ADAPTACYJNE DOMETIC
Do bezproblemowego montażu okien dachowych Dometic
na dachu ryflowanym, w otworze o wymiarach 400 x 400 mm.
•
•

Bezpieczny i precyzyjny montaż
Rama adaptacyjna zapewnia płaską powierzchnię

Do Micro Heki / nr katalogowy: 9104116108
Do Mini Heki Style / nr katalogowy: 9104114007
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Z wymuszoną wentylacją, grubość dachu
25 do 42 mm / nr katalogowy 9104116244
Z wymuszoną wentylacją, grubość dachu
43 do 60 mm / nr katalogowy: 9104116245
Bez wymuszonej wentylacji, grubość dachu
25 do 42 mm / nr katalogowy 9104116242
Bez wymuszonej wentylacji, grubość dachu
43 do 60 mm / nr katalogowy: 9104116243

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

•
•
•
•
•

Rama wewnętrzna z roletą zaciemniającą
i moskitierą (z niezależną, płynną regulacją
obu elementów)
Wymuszona lub pasywna wentylacja
Maksymalny kąt otwarcia: 50°
Podwójne przeszklenie akrylowe
Trzy pozycje
Do dachów o grubości od 25 do 60 mm

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Do kamperów i przyczep kempingowych.
Niewielkie okno dachowe pasuje dokładnie
do otworu dachowego o standardowym
wymiarze 400 x 400 mm i zapewnia
maksymalne oświetlenie. Kąt otwarcia jest
ustawiany za pomocą uchwytów.

CHŁODZENIE

Do standardowych
otworów
dachowych
400 x 400 mm

CHŁODZENIE
OKNA / OKNA DACHOWE

OKNO DACHOWE DOMETIC MIDI HEKI
Wpuść do swojego pojazdu świeże powietrze i światło! Dobrze izolowane okno dachowe oferuje wiele dogodnych funkcji, takich jak
moskitiera i bezproblemowe czyszczenie. Model Dometic Midi Heki
posiada kopułę z podwójnego szkła akrylowego zapewniającego
izolację termiczną oraz ramę wykonaną z wytrzymałego i odpornego
na warunki pogodowe tworzywa sztucznego ASA. Można je wygod-

nie otwierać i ustawiać w trzech różnych pozycjach. Dołączona do
niego wewnętrzna rama z oddzielnie regulowaną roletą zaciemniającą i moskitierą chroni wnętrze przed nadmiarem światła słonecznego
i owadami. Okno Midi Heki jest dostępne w wersji z korbą lub uchwytem, z wymuszoną wentylacją lub bez.

DOMETIC MIDI HEKI 700 X 500
Do kamperów i przyczep kempingowych. Duży otwór dachowy
(700 x 500 mm) umożliwia optymalną wentylację. Łatwa obsługa
za pomocą dźwigni lub korby. Zestawy montażowe dostępne jako
akcesoria.
•
•
•
•
•
•
•

Rama wewnętrzna z roletą zaciemniającą i moskitierą (z niezależną,
płynną regulacją obu elementów)
Wymuszona lub pasywna wentylacja
Maksymalny kąt otwarcia: 45° (dźwignia) lub 60° (korba)
Podwójne przeszklenie akrylowe
Do dachów o grubości od 25 do 60 mm
Bezstopniowa regulacja korbą
Model z dźwignią z trzema pozycjami otwarcia: pełne otwarcie, średnie
i pozycja chroniąca przed deszczem

Z dźwignią i wymuszoną wentylacją / nr katalogowy 9104116341
Z korbą i wymuszoną wentylacją / nr katalogowy 9104116339
Z dźwignią, bez wymuszonej wentylacji / nr katalogowy 9104116342
Z korbą, bez wymuszonej wentylacji / nr katalogowy: 9104116340

Z DŹWIGNIĄ

Z KORBĄ

ROLETA ZACIEMNIAJĄCA I MOSKITIERA

RAMY ADAPTACYJNE DOMETIC
Do bezproblemowego montażu okien dachowych Dometic
na dachu ryflowanym, w otworze o wymiarach 700 x 500 mm.
•
•

Bezpieczny i precyzyjny montaż
Rama adaptacyjna zapewnia płaską powierzchnię

Do Midi Heki, przód / nr katalogowy 9104116106
Do Midi Heki, tył / nr katalogowy: 9104116107
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
OKNA / CZYSZCZENIE
CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Środek do polerowania szkła akrylowego
doskonale nadaje się do okien wykazujących
ślady zużycia. Skutecznie usuwa zmatowienia
i lekkie zarysowania. Nie zawiera wosku.
Zawartość opakowania: 75 ml.

Doskonała ściereczka do nakładania
środka do polerowania szkła akrylowego.
Niezwykle miękki materiał zapewnia delikatne
czyszczenie i nie pozostawia włókien. Jest
wytrzymała i można ją prać w temperaturze
do 40 °C.

Nr katalogowy: 9600000129

Nr katalogowy: 9600000128

Nr katalogowy: 9600000130

Ostrzeżenie – płyn i opary są łatwopalne. Powoduje poważne podrażnienia oczu.

Ostrzeżenie – płyn i opary są łatwopalne. Powoduje poważne podrażnienia oczu.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA
OKIEN DOMETIC
Wszystkie trzy produkty można nabyć także
razem, jako zestaw do czyszczenia.
Nr katalogowy: 9600000132

Ostrzeżenie – płyn i opary są łatwopalne. Powoduje poważne podrażnienia oczu.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Płyn do czyszczenia (250 ml) do regularnego
użytku radzi sobie ze wszystkimi rodzajami
brudu, a nawet z tłuszczem i osadem
nikotynowym na oknach. Przeciwdziała
także osadzaniu się kurzu i nie zawiera
rozpuszczalników.

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
ŚRODEK DO POLEROWANIA
SPECJALNA ŚCIERECZKA
SZKŁA AKRYLOWEGO DOMETIC SZKŁA AKRYLOWEGO DOMETIC POLERSKA DOMETIC

CHŁODZENIE
OKNA / S7P

DOMETIC S7P
OKNA Z RAMAMI
ALUMINIOWYMI
Promień zaokrąglenia 5000 mm: lekko zaokrąglona powierzchnia okien Dometic S7P sprawia, że nadają się one idealnie do montażu
w furgonach. Dzięki zastosowaniu aluminiowych profili powlekanych proszkowo, konstrukcja okna jest bardzo lekka, zapewnia doskonałą
izolację cieplną i wygląda bardzo estetycznie. Dzięki swojemu niepowtarzalnemu wzornictwu, w połączeniu z idealnie dopasowanym
systemem przyciemniania, okno z aluminiową ramą stanowi doskonałą alternatywę dla okien plastikowych.

DO FURGONÓW O ZAOKRĄGLONEJ
POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ
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Z BEZSTOPNIOWYMI
ZAWIASAMI

LEKKA,
ALUMINIOWA RAMA

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

Wymiary fabryczne
szer. x wys. (mm)

Wymiary łączne
szer. x wys. (mm)

Wymiary otworu
szer. x wys. (mm)

Wymiary szyby
szer. x wys. (mm)

Waga
(kg)

Nr katalogowy

308 x 408

280 x 380

230 x 330

2,9

9104116042

518 x 528

490 x 500

440 x 450

4,0

9104116041

560 x 465

588 x 493

560 x 465

510 x 415

4,5

9104116040

700 x 510

728 x 538

700 x 510

650 x 460

4,8

9104116039

750 x 465

778 x 493

750 x 465

700 x 415

4,8

9104116038

818 x 315

843 x 343

818 x 315

768 x 265

4,6

9104116037

988 x 478

960 x 450

910 x 400

5,6

9104116036

1013 x 493

985 x 465

935 x 415

6,1

9104116035

AKCESORIA – ROLETY PLISOWANE DO OKIEN S7P

Wymiary okna
szer. x wys. (mm)

Kolor

Nr katalogowy

233 x 352

280 x 380

kremowy

9104116029

443 x 472

490 x 500

kremowy

9104116030

513 x 437

560 x 465

kremowy

9104116018

653 x 482

700 x 510

kremowy

9104116019

703 x 437

750 x 465

kremowy

9104116020

771 x 287

818 x 315

kremowy

9104116021

913 x 422

960 x 450

kremowy

9104116022

938 x 437

985 x 465

kremowy

9104116044

MOSKITIERA

ROLETA
ZACIEMNIAJĄCA

AKCESORIA – ZESTAW MONTAŻOWY DO OKIEN S7P
Dostosowane do wymiarów okien zestawy montażowe stanowią nieodzowne wyposażenie umożliwiające bardzo prostą instalację okien
aluminiowych S7P. W zestawie znajdują się klamry mocujące i wkręty, dopasowane do właściwej grubości ściany.

Grubość ściany (mm)

Nr katalogowy

22 – 23

9104116094

24 – 25

9104116095

26 – 27

9104116096

28 – 29

9104116097

30 – 31

9104116098

32 – 33

9104116099

34 – 35

9104116100

36 – 37

9104116101

38 – 39

9104116102

40 – 41

9104116103

42 – 43

9104116104
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Pojedynczą, plisowaną roletę zaciemniającą i moskitierę można spiąć ze sobą
i jedną ręką ustawiać je w dowolnym położeniu.

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

960 x 450
985 x 465

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

280 x 380
490 x 500

Wymiary
szer. x wys. (mm)

CHŁODZENIE

Okno uchylne

OKNA DOMETIC S7P

CHŁODZENIE
OKNA / AKCESORIA

ROLETY ZACIEMNIAJĄCE DOMETIC
DO KABINY KIEROWCY
Nie wszyscy muszą wiedzieć, co robisz wewnątrz kampera. Rolety zaciemniające Dometic na szybę przednią i okna boczne skutecznie chronią przed spojrzeniami ciekawskich przechodniów.
Podwójna harmonijka z materiału Duette o strukturze plastra miodu charakteryzuje się również niezwykle wysoką izolacyjnością

termiczną, chroniąc wnętrze pojazdu przed panującym na zewnątrz upałem lub zimnem. Pokryte warstwą aluminium rolety
zaciemniające Dometic na szybę przednią mają również funkcję
izolacyjną, blokują utratę ciepła. Oba ich warianty pasują do Fiata
Ducato i wielu podobnych modeli kamperów.

DOMETIC FP 200
System zaciemniający do Fiata Ducato X250 / X290 oraz Peugeota
Boxer i Citroëna Jumper o tej samej konstrukcji (bez półki
podsufitowej). Plisowana roleta na szybę przednią, którą otwiera
się pionowo, aby wpuścić światło do pojazdu; w razie konieczności
zaciemnia całkowicie kabinę. Na szybę przednią i okna boczne.
•
•
•
•

Podwójnie plisowany materiał Duette o strukturze plastra miodu
zapewniający optymalną izolację termiczną i umożliwiający zaciemnienie
Zaprojektowane specjalnie do Fiata Ducato X250 i X290
Najlepsza z możliwych izolacja i zaciemnienie w dolnej części (deska
rozdzielcza), a także w górnej części (profil końcowy)
Możliwość ustawienia w dowolnej pozycji

Roleta na szybę przednią, beż / nr katalogowy 9104116564
Rolety boczne (lewa, prawa), beż / nr katalogowy 9104113604
Rolety na szybę przednią + szyby boczne, beż / nr katalogowy: 9104116924
Produkt nie nadaje się do montażu w pojazdach ze składanymi łóżkami,
półkami dachowymi, bagażnikami dachowymi ani opcjonalnymi poduszkami
powietrznymi chroniącymi głowę.

22 — DOMETIC.COM

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

oferujemy również moskitiery dostosowane do przesuwnych
drzwi pojazdów typu Fiat Ducato H2 X250 / X290. Wszystkie wersje są łatwe w montażu. Zatrzymują uciążliwe insekty na zewnątrz,
wpuszczając jednocześnie świeże powietrze do pojazdu.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Pobyt na łonie natury ma też swoje przykre strony: mieszkańcom
przyczep i kamperów szybko dają się we znaki różnego rodzaju
owady. Aby do tego nie dopuścić, najlepiej od razu wyposażyć
drzwi wejściowe w indywidualnie dostosowaną rozmiarem moskitierę. Oprócz wersji odpowiednich do standardowych drzwi

CHŁODZENIE

MOSKITIERA DO DRZWI – CHRONI PRZED
KOMARAMI, MUCHAMI I INNYMI OWADAMI

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC FLYTEC FT 200
Wysokiej jakości harmonijkowa moskitiera do drzwi przesuwanych
Fiata Ducato typ H2 X250 / X290 oraz pojazdów o tym samym typie
konstrukcji. Całkowicie zakrywa drzwi.
•
•
•

Zatrzymuje na zewnątrz wszelkiego rodzaju insekty
Wygodna obsługa jedną ręką
Szybki montaż, prosta obsługa

Do pojazdów z kierownicą po lewej stronie / nr katalogowy: 9104117297
Do pojazdów z kierownicą po prawej stronie / nr katalogowy: 9104117296
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ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
GOTOWANIE / ZESTAWY KUCHENEK ZE ZLEWOZMYWAKAMI

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO GOTOWANIA, PIECZENIA I ZMYWANIA W PODRÓŻY
Przyznajemy: kuchnie w kamperach i przyczepach kempingowych są znacznie mniejsze niż domowe, mogą jednak być równie
dobrze wyposażone. W ofercie Dometic znajdziesz wszystko,
czego nie może zabraknąć w sprawnie funkcjonującej, podróżnej

kuchni. Do wyboru masz szeroką gamę kuchenek i piekarników.
Oferujemy także oszczędzający miejsce zlewozmywak oraz świetnie sprawdzający się w drodze okap kuchenny odprowadzający
opary, zapachy i wilgoć z Twojego domu na kółkach.

NOWOŚĆ! DOMETIC MO9722R / MO9722L

Praktyczne
i eleganckie

Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklanymi
pokrywami
•
•
•
•
•

•
•
•

Zasilanie: 12 V DC (zapłon elektroniczny)
Moc: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Zużycie gazu: 204 g/h
Ciśnienie przyłącza gazowego: 30 mbar
2 pokrywy z żaroodpornego szkła bezpiecznego, emaliowane
podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu, syfon AC 540, gumowa uszczelka, z otworem
na kran (Ø 39 mm)
Waga: 6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 760 x 325 x 179 mm
Wymiary zabudowy (szer. x gł.): 742 x 283 mm

MO9722R (zlewozmywak po prawej) / nr katalogowy 9102305075
MO9722L (zlewozmywak po lewej) / nr katalogowy: 9102305076

GAZ

GAZ

GAZ

DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

DOMETIC HBG 2335

Zestaw 2-palnikowej kuchenki i zlewozmywaka ze szklanymi
pokrywami

2-palnikowa kuchenka ze szklaną pokrywą

•
•
•
•

•
•
•

Moc: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Zużycie gazu: 204 g/h
Ciśnienie przyłącza gazowego: 30 mbar
2 pokrywy z żaroodpornego szkła bezpiecznego, emaliowane
podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zapłon
piezoelektryczny, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, syfon AC
540, gumowa uszczelka, z otworem na kran (Ø 39 mm)
Waga: 7 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 900 x 152 x 370 mm
Wymiary zabudowy (szer. x gł.): 793 x 307 mm

HSG 2370R (zlewozmywak po prawej) / nr katalogowy 9103301740
HSG 2370L (zlewozmywak po lewej) / nr katalogowy: 9103301738
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•
•
•
•

•
•
•

Moc: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Zużycie gazu: 189 g/h
Ciśnienie przyłącza gazowego: 30 mbar
Pokrywa z żaroodpornego szkła bezpiecznego, emaliowane
podstawki pod garnki, emaliowane pokrywy palników, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
Waga: 4 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 460 x 80 x 335 mm
Wymiary zabudowy (szer. x gł.): 440 x 315 mm

Nr katalogowy: 9103301736

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

Piekarnik z grillem

•
•
•

Jedyny na rynku:
zintegrowany
talerz obrotowy

Zasilanie: 12 V DC (zapłon elektroniczny)
Moc: 1,2 kW (piekarnik), 1,6 kW (grill)
Zużycie gazu: 87 g/h (piekarnik), 116 g/h (grill)
Ciśnienie przyłącza gazowego: 30 mbar
Pojemność piekarnika: 20 litrów
Termostat, oświetlenie wewnętrzne, zapłon elektroniczny 12 V,
zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, grill, drzwi z zawiasem
na dole, przyłącze kominowe, talerz obrotowy, wielowarstwowe szklane
drzwi z blokadą zabezpieczającą
Waga: 13,2 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 530 x 310 x 410 mm
Wymiary zabudowy (szer. x wys. x gł.): 504 x 283 x 460 mm

Nr katalogowy: 9103303710

DOMETIC VA928 / VA929
Zlewozmywak okrągły

•

Wymiary (Ø x wys.):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
Wymiar zabudowy: 366 mm

Okap z recyrkulacją powietrza, z wymiennym filtrem z węglem
aktywnym
•
•
•
•

•
•

Zasilanie: 12 V DC
Wydajność: 38 / 45 m³ / h
Pobór mocy: 5 W
2-stopniowy wentylator, 2 wbudowane żarówki halogenowe (2 x 10 W /
12 V, GU4), 2-stopniowe oświetlenie (klasa efektywności energetycznej
C, pobór mocy w ciągu 1000 godzin: 20 kWh), łatwy do mycia metalowy
filtr przeciwtłuszczowy, wymienny filtr z węglem aktywnym
Waga: 2,2 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 400 x 56 x 280 mm

Nr katalogowy: 9107300002
Filtr z węglem aktywnym (zawartość opakowania: 2 szt.) / nr katalogowy:
9107300007

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
STALI NIERDZEWNEJ DOMETIC PIEKARNIKÓW I GRILLI
DOMETIC
•

•

DOMETIC CK 2000*

•
•
•

Idealny do kuchenek i zlewozmywaków
Dometic
Łatwo usuwa tłuszcz
Błysk bez zacieków
Zawartość opakowania: 500 ml

•
•
•
•

VA928 / nr katalogowy: 9102300051
VA929 / nr katalogowy: 9102300057

Skutecznie usuwa przypalone resztki
żywności i tłuszcz
W formie żelu – utrzymuje się na pionowych
powierzchniach
Neutralny zapach i delikatne czyszczenie
Zawartość opakowania: 500 ml
Niebezpieczeństwo – powoduje podrażnienia skóry. Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

Nr katalogowy: 9600000149

Nr katalogowy: 9600000159

* Prezentowane okapy kuchenne zostały zaprojektowane do użytkowania w pojazdach rekreacyjnych i nie są przeznaczone do użytku domowego.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

•
•
•
•
•
•

12 V

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

DOMETIC OG 2000

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

GAZ

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI TURYSTYCZNE / COOLFREEZE CFX

Do 35 %
niższy
pobór mocy!

UKŁAD ELEKTRONICZNY CFX
Seria CFX została wyposażona w specjalny układ elektroniczny, który steruje łagodnym i energooszczędnym rozruchem
kompresora. Jeśli w przeciągu krótkiego czasu ustawiona temperatura nie zostanie osiągnięta lub jeśli ustawiona zostanie temperatura poniżej –12 °C, automatycznie włącza się funkcja szybkiego chłodzenia. Po osiągnięciu zadanej
temperatury układ elektroniczny CFX przełącza lodówkę na oszczędny tryb pracy.
•
•
•
•
•
•

Inteligentna, automatyczna funkcja turbochłodzenia
3-stopniowy układ monitorowania stanu akumulatora – regulacja na wyświetlaczu cyfrowym
4-cyfrowy wyświetlacz (w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita)
Możliwość ustawienia dowolnej temperatury
Wskazywanie trybu pracy i usterek
Funkcja zapamiętywania wprowadzonych ustawień

CFX 28:
kompaktowe
26 litrów

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

ZESTAW MOCUJĄCY DOMETIC DO CFX 28

Lodówko-zamrażarka kompresorowa ze specjalnym układem
elektronicznym CFX, 12 / 24 V DC i 100 – 240 V AC

Do mocowania lodówek WAECO CoolFreeze CFX 28
w pojazdach

•

•
•

•
•
•

Pojemność: ok. 26 litrów (w tym 3,5-litrowy pojemnik na owoce
i warzywa)
Chłodzenie od +10 °C do –22 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 620 x 425 x 342 mm
Klasa energetyczna: A++

Nr katalogowy: 9600000468
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Mechanizm szybkiego rozłączania do łatwego wyjmowania lodówki
Stopa adaptacyjna ze stali nierdzewnej przykręcana do gwintu
w podstawie lodówki

Nr katalogowy: 9600000166

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Lodówko-zamrażarka kompresorowa,12/24 V DC i 100 – 240 V AC

Lodówko-zamrażarka kompresorowa,12/24 V DC i 100 – 240 V AC

•
•
•
•

•

Pojemność: ok. 15 litrów
Chłodzenie od +10 °C do –18 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 549,5 x 366,9 x 260 mm
Klasa energetyczna: A++

Nr katalogowy: 9600000465

•
•
•

Pojemność: ok. 21,5 litra
(w tym 4-litrowy pojemnik na owoce i warzywa)
Chłodzenie od +10 °C do –18 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 550 x 425 x 260 mm
Klasa energetyczna: A++

Nr katalogowy: 9600000466

UNIWERSALNY ZESTAW MOCUJĄCY

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DOMETIC

Do mocowania lodówek WAECO CoolFreeze w pojazdach.
Dla modeli CF 16 i CF 26

•
•
•
•

Nr katalogowy: 9105303708

Antybakteryjny bio-alkohol
W formie sprayu – idealny do powierzchni pionowych
Odpowiedni również do czyszczenia lodówek (usuwa mniejsze
nagromadzenia lodu)
Zawartość opakowania: 500 ml

Nr katalogowy: 9600000142

Ostrzeżenie – płyn i opary są łatwopalne.
Powoduje poważne podrażnienia oczu.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
LODÓWKI WOLNOSTOJĄCE I DO ZABUDOWY / LODÓWKI KOMPRESOROWE

COOLMATIC CRX
LODÓWKI 3 W 1
Wyjmowany
zamrażalnik

Lodówki kompresorowe serii CoolMatic CRX elastycznie adaptują
się do zmieniających się potrzeb. Nie jest to żadna sekretna sztuczka, ale opatentowany wynalazek Dometic. Komora zamrażalnika
może być w prosty sposób wyjęta, aby stworzyć miejsce dla większej lodówki lub zamrażarki. Wymaganą temperaturę ustawia się
na panelu dotykowym, który jest zlicowany z wewnętrzną ścianą
i elegancko komponującego się z oświetleniem LED. Wszystkim
steruje inteligentny układ elektroniczny: system reguluje prędkość
kompresora, umożliwiając oszczędność energii nawet do 25 %.

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

•

•

•

•
•

Pojemność: ok. 45 litrów,
łącznie z 4,4-litrowym zamrażalnikiem
Waga: 17 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / nr katalogowy 9105306565
CRX 50S / nr katalogowy: 9105306566

•
•

Pojemność: ok. 57 litrów,
łącznie z 7-litrowym zamrażalnikiem
Waga: 19 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / nr katalogowy 9105306568
CRX 65S / nr katalogowy: 9105306569

•
•

Pojemność: ok. 78 litrów,
łącznie z 7,5-litrowym zamrażalnikiem
Waga: 21 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / nr katalogowy 9105306570
CRX 80S / nr katalogowy: 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S
Lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC
•
•
•
•

Pojemność: ok. 39 litrów,
łącznie z 5,3-litrowym zamrażalnikiem
Waga: 18 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 380 x 536 x 545 mm
Kabel przyłączeniowy 1,5 m

CRP 40 / nr katalogowy 9105204440
CRP 40S / nr katalogowy: 9105204441
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

NOWOŚĆ! DOMETIC RMV 5305
Z automatycznym wyborem źródła zasilania (AES)

Lodówka absorpcyjna – model jednodrzwiowy

•

Szerokość: 486 mm
Pojemność całkowita: z zamrażalnikiem
80 litrów (w tym zamrażalnik 8 litrów)
Wydajność chłodzenia: lodówka +7 °C, zamrażalnik do –12 °C,
przy temperaturze otoczenia do 32 °C (klasa klimatyczna SN)

Nr katalogowy 9500001325

230 V

GAZ

BEZGŁOŚNA
PRACA

LODÓWKA SZUFLADOWA LUB ŁADOWANA OD GÓRY
Wyjmowany
zamrażalnik

ZASILANIE
SOLARNE

12/24 V

12 / 24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Szufladowa lodówka kompresorowa, 12 / 24 V DC

Lodówka kompresorowa do zabudowy, 12 / 24 V DC

•
•
•

•
•
•
•

Pojemność: ok. 38,5 litra, zamrażalnik: ok. 6 litrów
Waga: 20,5 kg
Pobór mocy: 1,5 Ah/h przy temperaturze otoczenia +25 °C, 1,8 Ah/h
przy temperaturze otoczenia +32 °C, obie wartości przy temperaturze
wewnątrz urządzenia +5 °C

CRD 50 / nr katalogowy: 9105306581
CRD 50S / nr katalogowy: 9105306582

Pojemność: ok. 40 litrów
Odłączany agregat chłodniczy (przewód zasilający o dł. 1,5 m)
Zakres temperatur: +10 °C do −12 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 500 x 660 x 340 mm (z agregatem
chłodniczym)

Nr katalogowy: 9105204435
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

12 V

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

•
•

CHŁODZENIE

NOWOŚĆ! DOMETIC RMV 5305 – MODEL
DO BUSÓW KEMPINGOWYCH Z FUNKCJAMI
SERII 8

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA / TOALETY PRZENOŚNE

PEŁEN KOMFORT I WYGODA W PODRÓŻY
Pragniemy zapewnić Ci najwyższy poziom komfortu i wygody
w trakcie podróży. Tą myślą przewodnią kierowaliśmy się podczas
przygotowywania naszej oferty produktów higienicznych i sanitarnych, która obejmuje doskonale zaprojektowane systemy sanitarne
i praktyczne, łatwe w użyciu akcesoria higieniczne, dzięki którym
możesz cieszyć się nieograniczonym komfortem na wyjeździe.

DOMETIC POWERCARE
Niezwykle skuteczny dodatek do zbiornika na nieczystości.
Powodują rozkład nieczystości i zapobiegają powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
•
•
•
•
•
•
•

Bez rozlewania
Tabletki zapakowane w samorozpuszczającą się folię
Odmierzone dozowanie
Tylko 1 tabletka do wypełnionego zbiornika
Do wszystkich toalet do pojazdów rekreacyjnych
Łatwe przechowywanie
16 sztuk w opakowaniu
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nr katalogowy: 9600000125

DOMETIC GREENCARE

NOWOŚĆ! DOMETIC
TANK CLEANER

DOMETIC COMFORTCARE

Wyjątkowo skuteczne, ekologiczne tabletki
do zbiorników sanitarnych. Powodują
rozkład nieczystości i zapobiegają
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Środek do czyszczenia zbiorników sanitarnych
w postaci tabletek. Skutecznie usuwa osady,
zapobiega osadzaniu się kamienia i zapewnia
przyjemny zapach.

Specjalny, szybko rozpuszczający się papier
toaletowy zapewniający komfort zbliżony
do domowego

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Wersja ekologiczna
Bez rozlewania
Odmierzone dozowanie
Tabletki zapakowane w samorozpuszczającą
się folię
Do wszystkich toalet do pojazdów rekreacyjnych
Łatwe przechowywanie
16 sztuk w opakowaniu

Nr katalogowy: 9600000133
OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy.
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•
•
•

Łatwe i oszczędne dozowanie
Tylko 1 tabletka do wyczyszczenia całego zbiornika
Czyszczenie bez wysiłku za pomocą aktywnej
piany
Przyjazny dla środowiska
Oparty na detergentach z surowców
odnawialnych
10 sztuk w opakowaniu

Nr katalogowy: 9600000150

•
•
•
•

Szybkie rozpuszczanie zapobiega
powstawaniu zatorów
Dwuwarstwowy
Niezwykle miękki
Ułatwia opróżnianie zbiornika sanitarnego
Zawartość opakowania: 4 rolki

Nr katalogowy: 9600000126

OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

DOMETIC 976

Zajmująca mało miejsca toaleta przenośna
ze spłukiwaniem ciśnieniowym 360°

Zajmująca mało miejsca toaleta przenośna
ze spłukiwaniem ciśnieniowym 360°

•

•
•
•
•
•
•

Pojemność zbiornika na wodę
do spłukiwania: 8,7 litra
Pojemność zbiornika sanitarnego: 18,9 litra
Materiał: ABS
Kolor: biały/szary
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 333 x 387 x 387 mm
Waga: 5,9 kg

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

•
•
•
•
•

Pojemność zbiornika na wodę
do spłukiwania: 8,7 litra
Pojemność zbiornika sanitarnego: 9,8 litra
Materiał: ABS
Kolor: biały/szary
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 333 x 317 x 387 mm
Waga: 5,4 kg

HIGIENA I
URZĄDZENIA SANITARNE

DOMETIC 972

Nr katalogowy: 9108557679

Nr katalogowy: 9108557681

NOWOŚĆ! DOMETIC
SANITARY RINSE

NOWOŚĆ! DOMETIC
SANITARY RINSE SPRAY

DOMETIC
SANITATION CLEANER

Płyn do zbiornika na wodę do spłukiwania
instalacji sanitarnych. Perfekcyjna higiena
i przyjemny zapach po każdym spłukaniu

Higieniczny spray do bezpośredniego
stosowania w muszli klozetowej. Perfekcyjna
higiena i przyjemny zapach po każdym
zastosowaniu.

Niezwykle skuteczny, uniwersalny środek
czyszczący w formie żelu

•
•
•
•
•

Wyższy poziom higieny
Świeży zapach po każdym spłukaniu
Czysta woda do spłukiwania i czysta muszla
Do toalet plastikowych i ceramicznych
Ekonomiczne dozowanie – 50 ml na 7-litrowy
zbiornik

•
•
•
•
•

Nr katalogowy: 9600000151

Wyższy poziom higieny
Świeży zapach po każdym użyciu
Do toalet plastikowych i ceramicznych
Idealny do toalet przyłączonych do centralnej
instalacji świeżej wody
Łatwe stosowanie przed lub po spłukaniu

Nr katalogowy: 9600000152

•
•
•
•

Silny żel o dobrej przyczepności
Niezwykle skuteczny i wydajny
Do toalet, zlewów, pryszniców, etc.
Biodegradowalny

Nr katalogowy: 9600000134
OSTRZEŻENIE – działa drażniąco na oczy.
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / NAWIGACJA

NOWOŚĆ!
DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35
PerfectView CAM 35 to innowacyjna kamera zaprojektowana
specjalnie do samochodów FIAT Ducato X250 i X290 oraz modeli
bliźniaczych. Specjalnie dostosowana do pojazdu konstrukcja
kamery zapewnia dobre dopasowanie i łatwy montaż, który nie
wymaga wiercenia otworów w karoserii, ani stosowania masy
uszczelniającej. W obudowie kamery zastosowano uszczelkę
chroniącą przed wilgocią. Ze względów estetycznych kamerę
można polakierować na kolor pojazdu.

Widoczność w bliskiej
perspektywie pod kątem 150°

Istnieje możliwość doposażenia
kamery w funkcję widoczności w dalekiej perspektywie pod kątem 60°

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO DOPOSAŻANIA
Kamera CAM 35 umieszczona w konsoli światła
hamowania wyposażona jest w szerokokątny
obiektyw o kącie widzenia 150°, zapewniający dobrą
widoczność w bliskiej perspektywie podczas cofania.
Kamerę można również w łatwy sposób wyposażyć
w dodatkowy obiektyw o kącie widzenia 60°, dający
dobrą widoczność w dalekiej perspektywie podczas
jazdy do przodu.

NOWOŚĆ!

Specjalnie
do Mercedesa
Sprinter

Specjalnie do
Fiata Ducato

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

NOWOŚĆ!
DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Kolorowa kamera cylindryczna zintegrowana z konsolą świateł
hamowania

Kolorowa kamera cylindryczna zintegrowana z konsolą świateł
hamowania

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kolorowa kamera cylindryczna (NTSC), 1/4" CMOS
Obiektyw szerokokątny o kącie 150° po przekątnej
Odpowiednia do pojazdów VW Crafter i Mercedes-Benz Sprinter
Montaż w oryginalnym świetle hamowania
Stopień wodoszczelności odpowiadający normie IP68
Obudowa z możliwością polakierowania
Kompatybilna także z fabrycznymi urządzeniami multimedialnymi

Nr katalogowy: 9600000108
Adapter do podłączenia do oryginalnego systemu multimedialnego
MB (AUDIO 15) RVMB1 / nr katalogowy 9600000234
(dla pojazdów bez możliwosci podłączenia systemów wideo)
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•
•
•
•
•

Kolorowa kamera cylindryczna (NTSC), 1/4" CMOS
Obiektyw szerokokątny o dużym kącie obrazu (150° po przekątnej)
w standardzie
Możliwość doposażenia w teleobiektyw (kąt widzenia 60° po przekątnej)
Do FIATA Ducato X250 i modeli bliźniaczych
Montaż w oryginalnym świetle hamowania
Obudowa z możliwością polakierowania
Kompatybilna z niefabrycznymi urządzeniami multimedialnymi

Nr katalogowy: 9102000133
Kamera z teleobiektywem w ramach doposażenia
Nr katalogowy: 9102000135

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

Idealnie dopasowuje się do wnętrza, zapewnia najlepszą
rozrywkę, prowadzi bezpiecznie do celu: komfortowy zestaw,
który stworzyliśmy dla nowego Fiata Ducato X290 opiera się na
wysokiej klasy systemie nawigacji Blaupunkt Atlantis i jest wyposażony w ramę, która została dopasowana do wnętrza Fiata Ducato.
Rozwiązanie to można obsługiwać bezpośrednio z kierownicy,
zapewniając dostęp do całego szeregu mediów, a także doskonałą jakość dźwięku i odbioru. W połączeniu z kamerą Dometic
wybraną według własnych preferencji stanowi on także doskonały
system cofania.

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja i rozmiar dopasowane do Fiata Ducato X290
z możliwością słuchania radia
System operacyjny Android, identyczny jak w tablecie
lub smartfonie
Pojemnościowy wyświetlacz Silk Vision (antyrefleksyjny)
Możliwość podłączenia systemu DAB+
Zestaw głośnomówiący Bluetooth Parrot
System rozrywki dla pasażerów RSE (Rear Seat Entertainment)
Cztery gniazda USB
Wi-Fi (zawiera moduł USB)
Regulowany kąt montażu minimalizuje problem odbijania
światła od świateł dachowych, szyb przednich i bocznych
Doskonała jakość dźwięku i odbioru

BLAUPUNKT ATLANTIS
Dopasowana do pojazdu nawigacja multimedialna z wyświetlaczem
TFT Silk Vision 6,8"
•
•
•
•
•
•
•

Błyszcząca obudowa – idealnie komponuje się z deską rozdzielczą
Fiata Ducato
Menu dopasowane do koloru podświetlenia deski rozdzielczej
Fiata Ducato
Technologia „Włącz i korzystaj” umożliwiająca sterowanie z kierownicy
Mapy 44 krajów europejskich
12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji map
Przygotowanie dla kompatybilnych odbiorników DAB+
Z pilotem zdalnego sterowania na podczerwień

Z oprogramowaniem do samochodów ciężarowych/kamperów /
nr katalogowy: 9600000636
Z oprogramowaniem do samochodów osobowych /
nr katalogowy: 9600000635
Akcesoria / odbiornik DAB+ z anteną / nr katalogowy: 9600000322
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Możliwość
instalacji
wybranych
aplikacji
ze sklepu
AppStore

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA ATLANTIS
ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE DO FIATA
DUCATO X290

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / NAWIGACJA / MULTIMEDIA

NAWIGACJA MULTIMEDIALNA LOS ANGELES 570
RENOMOWANA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE
Nawigacja multimedialna Blaupunkt Los Angeles 570 oferuje wiele możliwości w korzystnej cenie.
Jest wyposażona w oprogramowanie nawigacyjne do kamperów lub samochodów osobowych, wysokiej klasy tuner radiowy
z możliwością zaprogramowania 30 stacji i dostępem do informacji o ruchu drogowym oraz w odtwarzacz DVD/VCD/CD/MP3/
WMA. System ten można w łatwy sposób uzupełnić o kamerę cofania Dometic, uzyskując wszechstronne urządzenie zapewniające wygodną nawigację i bezpieczne manewrowanie.

•
•
•
•
•
•

Nawigacja multimedialna Los Angeles 570 firmy Blaupunkt –
idealna w zestawie z kamerą cofania Dometic
Doskonała jakość dźwięku i odbioru
10-zakresowy korektor dźwięku
Pojemnościowy wyświetlacz Silk Vision (antyrefleksyjny)
Bluetooth 2.0 / kompatybilność ze smartfonem
Wbudowany zestaw głośnomówiący z dostępem do książki
telefonicznej

BLAUPUNKT LOS ANGELES 570
Nawigacja multimedialna 2 DIN z wyświetlaczem TFT 6,2"
i ekranem dotykowym
•

•
•
•
•
•
•
Możliwość
podłączenia
systemu
DAB+!
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Wysokiej klasy radio FM, MW, LW o doskonałej jakości odbioru,
z możliwością zaprogramowania 30 stacji radiowych i informacjami
o ruchu drogowym
Wbudowany odtwarzacz DVD/VCD/CD/MP3/WMA
Zestaw głośnomówiący Bluetooth z dostępem do książki telefonicznej
Wejście na kamerę cofania, drugie wejście na urządzenia audio-wideo
Mapy 44 krajów europejskich
12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji map
Możliwość podłączenia kompatybilnych odbiorników DAB+

Z oprogramowaniem do samochodów ciężarowych/kamperów /
nr katalogowy: 9600000632
Z oprogramowaniem do samochodów osobowych /
nr katalogowy: 9600000631
Akcesoria / odbiornik DAB+ z anteną / nr katalogowy: 9600000322

OBSŁUGA

NAWIGACJA

•S
 prawdzone, czytelne menu
•W
 zestawie pilot zdalnego
sterowania na podczerwień

• Najnowsze oprogramowanie
nawigacyjne
• Dostępna opcjonalnie
do samochodów osobowych
lub większych kamperów,
w zależności od konfiguracji
kamery
• Bezpłatne aktualizacje map
przez 12 miesięcy

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

•

System multimedialny 2 DIN z monitorem 6,2", ekranem
dotykowym i wejściem na kamerę cofania
•
•
•
•

Radio VHF/MW z funkcją RDS, możliwością zaprogramowania 30 stacji
i dostępem do informacji o ruchu drogowym
Wbudowany odtwarzacz DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA
Przesyłanie dźwięku za pośrednictwem Bluetooth
Przygotowanie dla kompatybilnych odbiorników DAB

Nr katalogowy: 9600000350

OBSŁUGA

RADIO I DŹWIĘK

•S
 prawdzone, czytelne menu
•W
 zestawie pilot zdalnego
sterowania na podczerwień

• Najlepsza jakość odbioru sygnału
radiowego z wykorzystaniem
najnowocześniejszej technologii
strojenia Blaupunkt
• Parametryczny korektor dźwięku
• Mocny wzmacniacz z 4 wyjściami
x 45 W maks.
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DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

•
•
•
•

System multimedialny MC 402 – idealne centrum rozrywki
w wersji podstawowej
Zajmuje podwójną wnękę DIN
Możliwość użytkowania pojedynczo lub z kamerą cofania
Bluetooth 2.0 / kompatybilność ze smartfonem
Wbudowany zestaw głośnomówiący z dostępem do książki
telefonicznej

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Ten niedrogi system multimedialny oferuje sprawdzoną jakość
Dometic. Łączy w sobie funkcje radia samochodowego z odtwarzaczem obsługującym takie formaty jak DVD / VCD / DivX® / CD /
MP3 / WMA. Po doinstalowaniu kamery cofania zapewnia także
bezpieczeństwo podczas manewrowania. Po wrzuceniu biegu
wstecznego, na wyświetlaczu, pojawia się obraz z kamery za pojazdem.

CHŁODZENIE

SYSTEM PERFECTVIEW MC 402
ROZWIĄZANIE MULTIMEDIALNE
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY KAMERA/MONITOR

ŁATWY MONTAŻ
BEZ KONIECZNOŚCI WIERCENIA
DODATKOWYCH OTWORÓW
Kamera CAM 35 stanowi przykład innowacyjnie zaprojektowanej kamery z dwoma obiektywami, przeznaczonej do konkretnego modelu pojazdu. Dzięki wykorzystaniu oryginalnych świateł
hamowania i układu śrub montażowych, konsolę kamery można
łatwo zainstalować bez konieczności wywiercania dodatkowych
otworów. Pasuje ona do wszystkich modeli Fiata Ducato ze
standardowym dachem skonstruowanych od 2006 roku, jak również modeli bliźniaczych.

Konsola kamery zawiera w zestawie wbudowany szerokokątny
obiektyw 150°, zapewniający doskonałe widzenie w bliskiej perspektywie podczas cofania. Istnieje również możliwość zamontowania dodatkowego obiektywu o kącie widzenia 60° do obserwacji dalszej perspektywy w trakcie jazdy do przodu.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 535
System cofania z cyfrowym, 5" monitorem LCD i kolorową kamerą
cylindryczną w konsoli świateł hamowania
•
•
•
•
•
•
•
•

5" monitor M 55L
Kolorowa kamera cylindryczna z konsolą świateł hamowania CAM 29BKS
Napięcie robocze: 11 – 30 V DC
Kabel przyłączeniowy o długości 20 m
Zestaw kabli do monitora
Akcesoria montażowe do wszystkich komponentów
Trzy wejścia kamery (jedno wejście z wykrywaniem kamery na przyczepie)
Pasuje do modeli VW Crafter i Mercedes-Benz Sprinter

Nr katalogowy: 9600000078

NOWOŚĆ! DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536
System cofania z cyfrowym, 5" monitorem LCD i kolorową kamerą
cylindryczną w konsoli świateł hamowania
•
•
•
•
•
•
•

5" monitor M 55L
Kolorowa kamera cylindryczna z konsolą świateł hamowania CAM 35
Napięcie robocze: 11 – 30 V DC
Kabel przyłączeniowy o długości 10 m
Zestaw kabli do monitora
Akcesoria montażowe do wszystkich komponentów
Do pojazdu marki FIAT Ducato X250, X290 (oraz modeli bliźniaczych)

Nr katalogowy: 9600000561
Akcesoria:
Dodatkowa kamera do obserwacji dalszych odległości /
nr katalogowy: 9102000135
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA / ALARM
CHŁODZENIE
ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

ALARM DO FIATA DUCATO X290
Czy jesteś dumnym właścicielem Fiata Ducato X290? Jeśli tak,
możesz szybko i łatwo zabezpieczyć całego busa kempingowego.
Cyfrowy alarm Dometic MS 680 został zaprojektowany specjalnie do nowego modelu pojazdu. Podłącza się go do styku OBD
II Fiata Ducato dołączoną do zestawu specjalną wiązką przewodów. System za pośrednictwem magistrali CAN uzyskuje dostęp
do wszystkich podstawowych funkcji, takich jak wyłącznik drzwio-

wy, zapłon, wyłącznik bagażnika, itd.. Ponadto można podłączyć
czujnik ruchu na podczerwień lub elektromagnetyczny łącznik
stykowy – istnieje możliwość podłączenia maksymalnie do 55
czujników. Funkcjami alarmu można wygodnie sterować za pomocą oryginalnego pilota zdalnego sterowania. Do zestawu
dołączono dodatkowy pilot do wyłączania nadzoru nad przestrzenią pasażerską.

DOMETIC MAGICSAFE MS 680
Alarm typu „Włącz i korzystaj” z magistralną CAN
dla Fiata Ducato X290
•
•
•
•
•
•
•

 apięcie robocze: 12 V
N
Łatwe podłączanie do złącza OBD II
Ultradźwiękowe czujnik przedziału pasażera
Pilot do wyłączania czujników w przestrzeni pasażerskiej
Dodatkowa syrena
Kluczyk elektroniczny do awaryjnego wyłączania
Możliwość skonfigurowania maksymalnie 55 czujników
(np. czujnik ruchu, radiowy)

Nr katalogowy: 9600000374
Akcesoria
Radiowy czujnik ruchu / nr katalogowy 9600000376
Elektromagnetyczny łącznik stykowy / nr katalogowy: 9600000377
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WSPOMAGANIE KIEROWCY / SYSTEMY PARKOWANIA

SYSTEMY PARKOWANIA
NA PRZÓD I TYŁ POJAZDU
Miejsca parkingowe rzadko oferują wiele przestrzeni, a mało który
samochód jest naprawdę łatwy do zaparkowania. Do tego dochodzi jeszcze stres, kiedy ktoś z tyłu zacznie trąbić … Na szczęście istnieją systemy parkowania. Wspomagają one kierowcę w trudnych
sytuacjach i zapobiegają irytującym uderzeniom i zadrapaniom. Jeśli
Twój pojazd nie posiada oryginalnego systemu parkowania, można

go z łatwością doposażyć. Dometic oferuje gamę sprawdzonych rozwiązań do busów i furgonów – tylne i przednie systemy parkowania,
wszystkie wyposażone w niezwykle małe i łatwe w montażu czujniki.
Cena całego zestawu wraz z montażem wyniesie znacznie mniej, niż
oryginalne rozwiązania do doposażenia oferowane przez producenta pojazdu.

DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004
Tylny system parkowania do samochodów osobowych,
4 czujniki do pojazdów o szerokości do 2,20 m
•
•
•
•

 omiar odległości za pomocą 4 czujników ultradźwiękowych
P
Funkcja ostrzegania dźwiękiem (opcjonalnie również obrazem)
Estetyczny montaż, dzięki któremu system parkowania wygląda
jak zainstalowany fabrycznie
Do pojazdów z zasilaniem 12 V lub 24 V

Nr katalogowy: 9600000362
Akcesoria
Wyświetlacz wskazujący odległość w formie wizualnej (12 V) /
nr katalogowy: 9600000364
Wyświetlacz LED / nr katalogowy: 9600000366
Wykrojnik otworów na czujniki, 18 mm / nr katalogowy: 9600000430
Wykrojnik otworów na czujniki, 22 mm z uchwytem 10° /
nr katalogowy: 9600000431
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści oraz w specyfikacjach i dostępności produktów w ramach ich udoskonaleń technicznych.

CHŁODZENIE

OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE
DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

•
•
•
•

Pomiar odległości za pomocą 4 czujników ultradźwiękowych
Włączanie systemu za pośrednictwem biegu wstecznego
Ostrzeganie dźwiękiem
Zasilanie napięciem 12 V i 24 V

DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

Wyświetlacz
w zestawie

•
•
•
•
•

Pomiar odległości za pomocą 4 czujników ultradźwiękowych
Włączanie systemu za pośrednictwem biegu wstecznego
Ostrzeganie dźwiękiem i obrazem
Zasilanie napięciem 12 V i 24 V
Wyświetlacz LED

Nr katalogowy: 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH MWE 890
System parkowania do montażu w zderzaku przednim
•
•
•
•
•
•

 omiar odległości za pomocą 4 czujników ultradźwiękowych
P
Samodzielne uruchamianie systemu za pośrednictwem sygnału
prędkości jazdy
Autodiagnoza z wyświetleniem błędów
Funkcja ostrzegania dźwiękiem (opcjonalnie również obrazem)
Optymalne wykrywanie przeszkód w bliskiej odległości
Do wszystkich pojazdów z zasilaniem od 12 V do 27 V

Nr katalogowy: 9600000355

Przedni
zderzak

AKCESORIA DO MWE 890
Wyświetlacz LED / nr katalogowy 9600000365
Przełącznik zewnętrzny / nr katalogowy: 9600000433
Wykrojnik otworów na czujniki, 22 mm z uchwytem 10° /
nr katalogowy: 9600000431
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Tylny system parkowania do samochodów osobowych, 4 czujniki
w zestawie z wyświetlaczem do pojazdów o szerokości do 2,20 m

HIGIENA I URZĄDZENIA SANITARNE

Nr katalogowy: 9600000353

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

Tylny system parkowania do samochodów osobowych,
4 czujniki do pojazdów o szerokości do 2,20 m

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl
Net dometic.com

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au
AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br
DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk
FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi
FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL
GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel
+81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp
MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx
NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl
PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se
SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae
UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk
USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

