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DOMETIC

INOVACE 2020

OBJEVTE  
NĚCO NOVÉHO

ŘADA PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMETIC

Prozkoumejte nové světy. Plné energie a s plně bdělými smysly. Když se na konci 
dne vrátíte do svého karavanu nebo obytného auta, můžete si užívat pohodlí 

a bezpečnost poskytované společností Dometic.  
Zde můžete načerpat nové síly – na své příští dobrodružství.

Objevujte fascinující produkty pro kouzelné chvíle na cestách. Prozkoumejte 
vzrušující inovace a osvědčenou klasiku od společnosti Dometic. Některé se 

dodávají s jedinečnými prvky a funkcemi, které vám na vaší příští cestě zajistí 
větší nezávislost, bezpečnost a pohodlí. Je možné, že vaše další dobrodružství 

právě začíná ...
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POHLED DO  
SVĚTA DOMETIC

Co je pro vás důležité, když si zařizujete malé nebo velké obytné auto nebo karavan? Každodenní 
svoboda spontánně měnit směr? Prozkoumávání neznámého v pohodlí domova Se společností Dometic 

máte nekonečné možnosti a volba je na vás. 

POTRAVINY A NÁPOJE

Uvařte si, co je vám libo, jezte
s přáteli a uchovávejte čerstvé 
jídlo celou cestu.

•  Varné desky, trouby, dřezy a další – 
všechno, co potřebujete k vaření, 
pečení a umývání na cestách

•  Přenosné chladicí boxy – vyberte si 
z největší řady na světě

•  RV chladničky vybavené tak dobře 
jako vaše domácí lednice

HYGIENA A SANITACE

Užijte si příjemný pocit 
svěžesti na palubě, ať  
vás vaše cesta zavede kamkoli.

•  Mobilní toalety, které vám zajistí pohodlí 
jako doma

•  Speciální čističe kuchyněk, koupelen, 
oken a markýz – účinné a přesto jemné

•  Vysavače – kompaktní a bezšňůrové nebo 
plně zabudované

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Příslušenství Dometic vám umožní 
užívat si nejvzácnější týdny roku 
v plném pohodlí a bezpečí.

•  Monitorovací kamerové systémy 
a parkovací asistenti pro bezpečné 
a pohodlné posunování

•  Moderní navigační systémy se skvělými 
funkcemi a zdarma mapy 44 evropských 
zemí

•  Wi-Fi rádiový ovladač – přemění váš 
chytrý telefon nebo tablet na zpětné 
zrcátko

•  Regulátor rychlosti – šetří palivo 
a pomáhá vyhnout se překročení 
nastavených rychlostních limitů 

VÝKON A ŘÍZENÍ

Chytré elektronické příslušenství 
zajišťuje, že budete mít na palubě 
vždy dostatečný výkon, a to 
i na dalekých cestách.

•  Pokročilé lithiové baterie vám umožní 
cestovat mimo dosah sítě po delší dobu

•  Nabíječky baterií udrží vaše baterie 
v dobré kondici

•  Měniče k provozování 230V přístrojů
•  Generátory pro spolehlivé přívodní 

vedení, když je napájení ze sítě mimo 
dosah

•  Systémy řízení pro přívěsné motory

KOMPLETNÍ 
SVOBODA 

A NEZÁVISLOST  
NA CESTÁCH 

KLIMATIZACE

Cestujete za sluncem? Užijte si 
cestu a skvělou klimatizaci ve svém 
obytném vozu. 

• Střešní klimatizace Dometic FreshJet 
•  Střešní klimatizace Dometic FreshLight 

s integrovaným oknem
•  Klimatizace k umístění pod lavici 

Dometic
•  Markýzy, které vám poskytnou 

zastřešenou oblast v přední části 
vozidla

•  Okna a rolety

DOMETIC

INOVACE 2020

POHLED DO  
SVĚTA DOMETIC

Co je pro vás důležité, když si zařizujete malé nebo velké obytné auto nebo karavan? Každodenní 
svoboda spontánně měnit směr? Prozkoumávání neznámého v pohodlí domova Se společností Dometic 

máte nekonečné možnosti a volba je na vás. 
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POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADICÍ BOXY / COOLFREEZE CFX

HLAVNÍ VÝHODY

NOVÁ APLIKACE CFX
Ovládání teploty přes aplikaci CFX

SNADNÉ PŘENÁŠENÍ 
Silné hliníkové rukojeti

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI NAPÁJENÍ 
S výkonem 100–240 V stř., 12/24 V stejn. nebo 
napájením z baterie, solární kompatibilita

ODOLNÁ KONSTRUKCE
Plechové rámy chrání jednotku před poškozením

OPTIMALIZOVANÝ KOMPRESOR VMSO3 
Účinné chlazení variabilní rychlostí

PŘEHLEDNÉ ROZHRANÍ
Moderní uživatelské rozhraní TFT LCD zobrazuje 
provozní stav

•  Aplikace CFX pro chytré telefony umožňuje ovládání teploty prostřednictvím Wi-Fi nebo Bluetooth a uvádí historii o výkonu
•  Výkonný řízený kompresor VMSO3 umožňuje chlazení a hluboké zmrazení až na –22 °C a optimální spotřebu
•  Silně odolná, ale lehká konstrukce, okraje chráněné pevným rámem a plně izolované víko s hliníkovým zavíráním
•  Integrované uživatelské rozhraní TFT zobrazuje provozní stav
•  Obsahuje odnímatelné drátěné koše s rozdělovačem pro optimální uspořádání úložného prostoru (vše kromě CFX3 35)
• Dvojité skladovací přihrádky umožňují samostatně proměnlivé ovládání teploty pro současné chlazení a mrazení (pouze DZ)
• Zabudované tvořítko na led vytváří led během pár hodin (pouze 55IM)

VMSO3 KOMPRESOR 
S VARIABILNÍ 

RYCHLOSTÍ

BLUETOOTH A WIFI
KOMPATIBILITA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

DOMETIC CFX3 
ULTIMÁTNÍ  

NAPÁJENÝ CHLADICÍ BOX
 

SÍLA PŘÍTOMNOSTI

S chladicí skříňkou Dometic CFX3 budete mít kontrolu nad svými outdoorovými zážitky jako nikdy předtím. Na cestách i mimo 
ně, doma i ve vodě, budou vaše obyčejná i neobyčejná dobrodružství poháněna čerstvějšími, bezpečnějšími potravinami, 

menším množstvím odpadu a vyšší jistotou, takže si budete moci plně užít každý okamžik. 

Dometic CFX3 využívá naši nejpokročilejší technologii chlazení, která umožňuje vychladit chladicí box až na –22 °C, to vše při 
nižší spotřebě, než jakou má 60W žárovka. Získáváte tak svobodu užívat si cestu ještě déle, ať vás zavede kamkoli. Připojte 

CFX3 k 12V / 24V zásuvce na střídavý proud ve vašem vozidle a užívejte si bezstarostnou cestu. S vědomím, že vás váš chladicí 
box CFX3 nenechá nikdy na holičkách, protože jeho bateriová ochrana aktivně monitoruje příkon a vypne se, když je zjištěno 

napětí – si můžete ještě více oddychnout. 
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DOMETIC RML 10.4T 
NOVÝ ŠTÍHLÝ MODEL  

V 10 ŘADÁCH

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLAZENÍ / VESTAVĚNÉ ABSORPČNÍ CHLADNIČKY

Loni se objevily naše oceňované chladničky řady 10, aby změnily způsob udržování čerstvých potravina a nápojů v obytných 
autech a karavanech. Úspěšný příběh teď pokračuje v podobě nového štíhlého modelu: Vysoký a štíhlý model RML 10.4 

nabízí štědrou kapacitu 133 litrů a integruje nejlepší funkce řady Dometic 10: dveře se dvěma panty se mohou otevírat doleva 
i doprava, hliníková madla plné výšky, vyjímatelný mrazicí box a super účinný agregát pro nejlepší chladicí výkon ve své třídě.

DVEŘE SE DVĚMA PANTY 
– MOŽNOST OTEVÍRAT 

DOLEVA NEBO DOPRAVA

FLEXIBILNÍ VNITŘEK
VYJÍMATELNÝ MRAZICÍ 

ODDÍL 
NOVÝ AGREGÁT –

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

Madla plné výšky vlevo a vpravo
Praktické otevírání v každé situaciVyjímatelný mrazicí oddíl.

Více prostoru pro chlazené 
potraviny a nápoje, pokud 
je třeba

PATENTOVANÝ VYJÍMATELNÝ  
MRAZICÍ BOX
S dveřmi se dvěma panty pro praktické otevírání 
doleva nebo doprava

OVLÁDACÍ PANEL TFT
Intuitivní ovládání teploty chlazení, zdroje 
energie a praktických funkcí

PŘIHRÁDKA NA OVOCE A  
ZELENINU VG-FRESH
S nastavitelnými oddíly, nastavitelnou vlhkostí 
a víkem, které slouží jako samostatná úložná 
přihrádka

NOVÉ FUNKCE: 

• Dveře se dvěma panty – možnost otevírat doleva i doprava bez nutnosti přehazovat pant
• Vyjímatelný mrazicí box s dveřmi s dvěma panty
• Prvotřídní chladicí výkon – testovaný a osvědčený v australském vnitrozemí
• Jednoduché používání s intuitivním displejem TFT a tlačítkem pro otočení/stisknutí
• Elegantní hliníkové dveře se vysouvají přes celou výšku chladničky
• Dvoubodový zamykací mechanismus na každé straně ke zvýšení bezpečnosti
• Ploché dveře s přizpůsobitelným dekoračním panelem (variabilní tloušťka 1,2 až 3 mm)
• Přihrádka na zeleninu / ovoce s nastavitelnou vlhkostí
• Konektivita se sběrnicí CI

CHLADNIČKY ŘADY DOMETIC 10 – 
KOMPLETNÍ ŘADA 
• NOVÁ RML 10.4T: Štíhlá absorpční chladnička, 133 l,  

s vyjímatelným mrazicím boxem a displejem TFT
• RMD 10.5T / 10.5XT: Absorpční chladničky, 153 nebo 177 l, s displejem TFT
• RC 10.4 90 / 70: Kompresorové chladničky, 90 nebo 70 l,  

s vyjímatelným mrazicím boxem – nyní nově s dveřmi s dvojitým pantem

RC 10.4 90 RC 10.4 70RMD 10.5TNOVINKA RML 10.4T RMD 10.5XT

DVEŘE SE DVĚMA  
PANTY – MOŽNOST  
OTEVÍRÁNÍ DOLEVA 

I DOPRAVA!

ŠTÍHLÝ 
DESIGN 

ŠÍŘKA 
POUHÝCH 

420 MM
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Uživatelé, kteří si rádi pospí a ctí soukromí, si oblíbí nový systém ztmavení bočních oken SP300, který 
byl vyroben na míru pro Fiat Ducato a skříňové dodávky stejného designu. Systém je k dispozici pro obě 
strany a v kombinaci s clonou na čelní sklo FP300 zajišťuje inteligentní kompletní ochranu před sluncem, 

chladem a zvídavými pohledy. 

DOMETIC SP 300  
VYŠŠÍ BEZPEČNOST A  

OCHRANA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

CHRÁNÍ PŘED
HORKEM A ZIMOU

VĚTŠÍ SOUKROMÍ A  
EFEKT ZTMAVENÍ

RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE

DOMETIC SP 300

Posuvná okenní clona

• Dvojitý skládaný materiál s voštinovou strukturou pro maximální izolaci před horkem a zimou
• Nový panel vodítka pro vyšší soukromí a efekt ztmavení
• Rychlá a jednoduchá montáž, bez demontáže jakýchkoli dveřních součástí 
• Prostor přibližně 40 mm pro lepší viditelnost zrcátka pro malé pasažéry 
• Ultra plochá manipulační tyč pro pohodlné ovládání 
• Bezešvý viditelný povrch – vypadá jako zabudované řešení
• Nízká hmotnost pouhých 1,2 kg na jednu stranu – mnohem lehčí než konkurenční systémy

Na míru pro modely Fiat Ducato X250 a X290 a modely Peugeot Boxer a Citroën Jumper stejného designu.

Odteď si můžete užívat skvělý pohled dozadu, i když cestujete s koly na stojanu na zadní straně vašeho 
obytného auta. Naše kamera na stojanu na kola představuje další pár očí.

DOMETIC CAM 200  
DVĚ OČI PRO  

VÁŠ STOJAN NA KOLA

ODBLOKOVANÉ ZADNÍ 
VIDĚNÍ 

BEZPEČNĚJŠÍ COUVÁNÍ

DVĚ SAMOSTATNĚ 
NASTAVITELNÉ OČI 

KAMERY 

ODPOJITELNÝ KABEL PRO 
SNADNÉ VYJMUTÍ

DOMETIC CAM 200

Kamera na stojan na kola

• Odblokované zadní vidění – zabraňuje nehodám 
a také chrání vaše kola

• Dva kamerové moduly – samostatně nastavitelné 
na nejlepší možný úhel pohledu

• Odpojitelný systémový kabel pro snadné 
odejmutí stojanu na kola

• Automatické přepínání mezi dvěma kamerami
• Odolnost proti prachu a vodě podle normy 

IP29K

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

KAMERA NA STOJAN NA KOLA

CHRÁNÍ PŘED
HORKEM A ZIMOU

VĚTŠÍ SOUKROMÍ A  
EFEKT ZTMAVENÍ

RYCHLÁ A SNADNÁ
INSTALACE
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DOMETIC

REPREZENTANTI

FreshJet 3000 je naše nejnovější inovace v oblasti klimatizací, která je speciálně určená pro větší mobilní domy a karavany 
o délce 7 nebo více metrů. Naši inženýři našli rovnováhu mezi využitím lehkého, kompaktního designu a úžasným výkonem 

při vyhřívání a chlazení. FreshJet 3000 se dodává se super zářícími LED kontrolkami a měničem regulujícím rychlost se dvěma 
válci pro mimořádně tichý a vysoce účinný provoz.

Elegantní design a nízká instalační výška zajišťují, že střešní klimatizace FreshJet 2200 se dobře hodí 
k ostatním řešením pro montáž na střechu, jako jsou satelitní antény nebo střešní světla. Pokud chcete 

vytvořit samostatné prostory pro klimatizaci, zbývá dostatek prostoru na instalaci druhé klimatizace 
FreshJet. Funkce měkkého startu zajišťuje bezproblémový provoz i v kempech s nízkou elektrickou 

ochranou.

DOMETIC FRESHJET 3000  
PLYNULÝ OVLÁDACÍ SYSTÉM PRO 

PŘÍJEMNOU KLIMATIZACI

DOMETIC FRESHJET 2200  
KOMPAKTNÍ TŘÍDA – NYNÍ K DISPOZICI 

V TMAVĚ ŠEDÉM PROVEDENÍ

ENERGETICKÁ  
ÚČINNOST

TICHÝ  
PROVOZ

ROVNOMĚRNÉ 
ROZLOŽENÍ VZDUCHU – 

NASTAVITELNÉ VĚTRÁKY
KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ INTUITIVNÍ SNADNO 

OVLADATELNÉ PRVKY
CHLAZENÍ, OHŘEV A 

ODVLHČENÍ VZDUCHU

DOMETIC FRESHJET 3000

Střešní klimatizace

• Kompresor měniče se dvěma válci redukuje 
vibrace a je vysoce účinný

• Nízký hluk ventilátoru se třemi standardními 
rychlostmi

• Super jasné LED kontrolky ve skříňce 
pro distribuci vzduchu lze aktivovat 
prostřednictvím dálkového ovladače

• Svisle nastavitelné venkovní ventilátory pro 
samostatné ovládání průtoku vzduchu 

• Konektivita s ovládacími panely kompatibilní 
se sběrnicí CI

• Lehké pro nízký gravitační střed
• Nízkoprofilová střešní jednotka

DOMETIC FRESHJET 2200

Střešní klimatizace se skříňkou pro 
distribuci vzduchu pro vozidla do 7 m

• Ultra kompaktní a lehké provedení
• Střešní jednotka dostupná v tmavě šedém nebo bílém 

provedení
• Chlazení, ohřev a odvlhčení vzduchu pouhým 

stisknutím tlačítka
• Ideální pro vozidla do 7 m délky
• Kapacita chlazení: 2200 W / 7500 BTU/h
• Kapacita topení: 1200 W
• Měkký start – snadné startování i při nízké elektrické 

ochraně

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
Pohodlné dotykové ovládání ve skříňce pro 
distribuci vzduchu

NASTAVITELNÝ PRŮTOK
Průtok vzduchu lze upravit individuálně nahoru 
nebo dolů, doleva nebo doprava

Včetně dálkového  
ovladače

Včetně dálkového  
ovladače

OPTIMALIZOVANÝ PRŮTOK VZDUCHU
Vyšší účinnost a snížené hladiny hluku

OSVĚTLENÍ DIODAMI LED
Osvětlení připevněné ve skříňce pro distribuci 
vzduchu

DVOUDÍLNÁ SKŘÍŇKA PRO DISTRIBUCI 
VZDUCHU
Zjednodušená instalace díky menšímu počtu 
součástí systému, s LED osvětlením

OSVĚTLENÍ DIODAMI LED
Okolní pás světel LED lze ztlumit pomocí 
dálkového ovladače nebo ovládacího panelu

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Klimaanlagen



14 — DOMETIC.COM MOBILE LIVING MADE EASY — 15Obsah, specifikace a dostupnost podléhají změnám z důvodu technického vylepšování.

DOMETIC  
KONCEPCE OBYTNÝCH AUT

 
KONZISTENTNÍ JAZYK DESIGNU V UŠLECHTILÉM TMAVĚ ŠEDÉM PROVEDENÍ

DOMETIC

KONCEPCE DODÁVEK

DOMETIC RAINTEC RT 100

Osvětlený odvodňovací systém, černá verze

• Rýha na odvod dešťové vody pro posuvné dveře  
vmodelu Fiat Ducato

• Zabraňuje vniknutí dešťové vody při otevřených dveřích
• K dispozici také se zabudovaným pruhem LED kontrolek

SADA DOMETIC PERFECTROOF PR 2000

Sada střešní markýzy včetně adaptéru a těsnicího spoje

• Lehká, s kompaktními rozměry – nejplošší střešní markýza na trhu
• Ideální řešení pro skříňové dodávky a malé karavany
• Plastové koncové krytky
• Vysoce kvalitní materiál, markýza je vyrobená z jediného kusu látky – bez 

spojovacího švu
• Popěrné nožky s patentovaným mechanismem Easy Lock Flipper 
• Délky od 2,65 do 4,5 m, vysunutí do 2,5 m
• Spousta adaptérů k dispozici na stránkách dometic.com

DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Toto sklápěcí střešní okno se dodává s novým proskleným panelem, který zlepšuje 
aerodynamiku, snižuje hluk, eliminuje špínu a usnadňuje čištění. Jeho barva se hodí 
na střechu většiny vozidel.

• Dvojitý prosklený kryt – svařený s vnějším rámem
• Otevírání ve třech polohách: plně otevřený, napůl otevřený a poloha pro špatné 

počasí 
(s pákou)

• Samostatně nastavitelné rolety pro ztmavení a proti hmyzu

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Kamera konzoly na brzdovém světle s adaptérem NAV, 150° diagonální

• Dodává se s adaptérem pro připojení k multimediálním systémům  
nebo navigačním přístrojům

• Širokoúhlý objektiv 150° s velkým úhlem obrazu
• Pro FIAT Ducato X250, X290 (a sesterské modely)
• Lze rozšířit o další kameru s dalekým dosahem (60° diagonální, volitelná)

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Dometic 
Klimaanlagen

Rozšiřte úroveň pohodlí v obytném autě    
Přidejte střešní klimatizaci pro skvělé dovolenkové klima, na míru šitou střešní markýzu pro ještě větší ztlumení,  

couvací kameru pro sebejisté posunování a aerodynamické střešní světlo – to vše oděné v ušlechtilém 
tmavě šedém provedení snadno kombinovatelném s designem vašeho vozidla. 

DOMETIC FRESHJET 2000

Střešní klimatizace se skříňkou pro distribuci vzduchu, 
speciálně navržená pro obytná auta

• Ultra kompaktní a lehké provedení
• Chlazení, ohřev a odvlhčení vzduchu pouhým  

stisknutím tlačítka
• Ideální pro obytné vozy

• Kapacita chlazení: 2000 W
• Kapacita topení: 1200 W
• Měkký start – snadné startování i při nízké elektrické ochraně



NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME PŘIBLIŽNĚ NA 100 TRZÍCH. POKUD ZDE NENÍ UVEDEN VÁŠ KONTAKTNÍ BOD, ZEPTEJTE SE NÁS NEBO VYHLEDÁVEJTE NA WEBU.
DOMETIC.COM

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@dometic.at
Net dometic.com

EXKLUSIVE DISTRIBUTOR CZECH REPUBLIC
DALIX S.R.O.
Jamská 2439/59, CZ 59101 Žďár nad Sázavou
CZECH REPUBLIC
Tel +420 566 626 563 
Fax +420 566 626 563
Mail info@dalix.cz  
Net www.dalix.cz


