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Kära vänner! Låt Er inspireras av den eleganta designen, 

de genomtänkta tekniska lösningarna och de förstklassiga utrustningsmöjligheterna. 

Uppfyll Era semesterdrömmar och upplev världen på resa i en 

"First Class"-husbil. 



MORELO står för "husbilar av första klass" som hör till de bästa i världen. En MORELO står för reslust, 

excellent komfort och utmärkt kvalitet. En MORELO står för känslan att vara hemma var som helst i världen.

Kort sagt - en MORELO är något helt speciellt - tillverkad i Tyskland. 

Denna filosofi har gjort oss till en av Europas mest framgångsrika tillverkare av premium-husbilar. Den familjära 

omgivningen, den upplevda individualiteten, vår målmedvetenhet samt långa erfarenhet ger vårt märke styrka. 

Trots att vi inte förväntat oss denna smått otroliga framgång, då, 2010, när vi startade med vår enda prototyp och 

for mot Caravan Salon i Düsseldorf - så har vi alltid hoppats. 

Allt detta gör MORELO unikt. Men visste ni att det finns ännu en sak som gör oss ovanliga? Vi började inte att 

bygga våra egna husbilar för göra stora vinster. Vi började därför att det fanns inget annat vi hellre ville göra. 

Därför att det finns inget bättre än att packa in sina saker och tillbringa några dagar, eller ännu hellre veckor, 

på resa genom Skandinavien, upptäcka Syd-Italien, eller åka till Portugal. 

Denna kärlek till husbilen finns i var och en av oss. Och i varje MORELO. 

VAD GÖMMER SIG 

BAKOM MORELO?
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MORELO ett märke att uppleva: 
Detta skall våra kunder känna 

så ofta som möjligt.

Detta är vi.

Detta kännetecknar oss

Denna helhetsbild beskriver
vad som gör oss unika.

I allt vi gör strävar vi efter
att göra denna helhet rättvisa.

MORELO en produkt att uppleva: 
Detta skall våra kunder möta ur 

alla infallsvinklar.



TRE MÄN,

EN PASSION

Jochen Reimann, VD Robert Crispens, auktoriserad tjänsteman Reinhard Löhner, VD

Vi har en mycket enkel filosofi: Det vi gör, gör vi med övertygelse. Så grundade Jochen Reimann 

verksamheten, så arbetar Reinhard Löhner varje dag i sin strävan att optimera bilarna och så 

stöttar oss Robert Crispin genom att omsätta våra idéer. Ända sedan vår begynnelse har vi haft 

våra blickar riktade mot en ännu framgångsrikare framtid.
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VÅRA MEDARBETARE 

AV FÖRSTA KLASS

Människorna bakom märket. 

Ingen utmärkt husbil utan ett utmärkt team. 

Från dekal-specialister till finsnickare. 

Från konstruktör via mekaniker till 

utvecklingsingenjör. Vi är mycket stolta över 

vårt professionella team. Och över varje 

enskild MORELO som lämnar vår anläggning. 



MORELO HOMEMORELO HOME



HO
ME



Den som reser mycket vet att borta är bra - men hemma är alltid bäst. Inte minst för bekvämligheten 

i hemmet. MORELO HOME låter Er känna lyxen och gör hemmet mobilt. Den skänker Er friheten att 

vara obunden, besöka de vackraste platserna, nå de okända resmålen och upptäcka de nya platserna. 

Och alltid känna sig hemma. 

VÄLKOMMEN

HOME
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TEKNISKA DATA (utdrag)

Chassi: IVECO Daily 50 C 18 - 21 

Miljöklass: EURO 6

Totalvikt: upp till 5.800 kg

MORELO HOME

HO
ME

Hos MORELO kommer ingen till korta. Med en minsta längd 

om 7,39m erbjuder HOME allt vad ett reslystet hjärta kan 

begära: Första klassen "Välkommen hem"-känsla parad med 

180 hästkrafters körglädje. På så sätt kan Ni vara säkra på att 

Ni även i vår minsting reser till 100% på MORELO-vis. 

Det är extravagant minimalism! 

 Utvändig dekor i svart och silver 

 Turbodieselmotor

 90 liter bränsletank



Även vår "minsting" är riktigt stor. Man ser direkt att han är släkt med sina bröder i MORELO-familjen. 

Bodelen och fronten säger direkt: här kommer en MORELO. Jämfört med LOFT är den kompaktare och har 

ett lättare chassi, men med en bibehållen väggtjocklek på 42mm och utmärkt isolering. 

Detta är verkligen något utöver det vanliga för fordon i denna klassen. Förutom för MORELO naturligtvis. 

SANN STORHET VISAR SIG 

I DE SMÅ DETALJERNA
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 MORELO-utseende 

 IVECO chassi

 Bakhjulsdrif t 

 42 mm tak- och väggtjocklek

 Bodel utan köldbryggor 

 Rostfrit t, träfrit t undergolv
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Bo- och reskomfort utöver det vanliga får man i förarhytten på en HOME, med sin rymlighet, unika 

instrumentbräda och många genomtänkta detaljer såsom vindrutetorkare och backspeglar i bussutförande. 

Den avtagbara ratten (tillval) underlättar vridandet av förarsätet och den upphöjda förarplatsen ger en 

perfekt sikt runt fordonet. Panorama-utsikt.

KOMFORTABEL 

KONTROLLPANEL
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  Avtagbar rat t (tillval)

  Vridbar pilotstol

  Bred genomgång

  Panoramavindruta
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Större invändigt än utvändigt, det går väl inte? Nej, egentligen inte, men tack vare MORELO ś speciella 

inredningsdesign erbjuder HOME trots sina kompakta yttermått mer innerutrymme än konkurrenter i 

samma klass. Med sina bekväma soffor, det genomgående släta golvet och mycket First Class extra-godis 

saknas i en HOME inget av det som utgör en MORELO.

MER PLATS 

ATT LEVA
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  Rejält rymlig 

  Optimalt utrymmesutnyttjande

  Slät t golv 

  Multifunktionsbord

  Högvärdiga material

  Exklusiv klädsel

BO
DE

L



Vad behöver man i ett kök för att känna sig som hemma? Precis det som vi skapat i HOME. 

Köket i en HOME erbjuder på ett effektivt sätt allt som behövs för även ett kulinariskt "First-Class" 

resande: en effektiv tre-lågors spis, en ergonomiskt perfekt placerad diskho och mycket plats 

för allt som hör till ett fullutrustat kök. 

VACKER 

MATLAGNING
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  Tre-lågors spis 

  Draglådor med sof t-close

  Stora stuvutrymmen

KÖ
K

MORELO HOME
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Ett badrum där man mår bra, är alltid en bra start på en skön resdag. Men även den avslappnade 

avslutningen innan natten. Badrummet i en HOME erbjuder Er all bekvämlighet som Ni inte vill sakna 

på Er resa. Det avskiljbara badrummet med separat toalett sörjer för avskildhet och den stora 

komfortduschen med glasdörr för daglig uppfriskning. Precis som hemma. 

FÖR LÄTTSAMMA 

DAGAR

  Avskiljbart badrum 

  Separat toalet tutrymme

  Rymlig duschkabin

  Duschdörr i äkta glas

BA
D

MORELO HOME



Att sova i en HOME är mer än att bara tillbringa natten någonstans. Här erbjuds en drömfylld avslappning 

i någon av de tre sängvarianterna med underfjädring, flerzons kallskumsmadrasser och justerbara 

huvuddelar. När natten faller på och stjärnhimlen lyser in genom takfönstret kan Ni tänka igenom dagen 

som gått och glädjas åt den som kommer … det är skönt att drömma i en HOME. Vad väntar Ni på?

MER PLATS FÖR 

SKÖNA DRÖMMAR
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QUEENS-BED

Mittsängen är åtkomlig från båda sidorna 

och ger därigenom plats för ytterligare två 

garderober. 

Komfortabel storlek: 150 x 200 cm

LÅNGBÄDDAR

Långbäddarna ger Er maximalt med plats 

och finns tillgängliga som dubbelsäng eller 

som separata bäddar. 

Premium-storlek: 2 ggr 101 x 200 cm

TVÄRSÄNG

Tvärsängen utnyttjar hela 

fordonsbredden och sovrummet 

blir avsevärt kortare. 

Effektiv storlek: 160 x 205 cm

MORELO HOME

SO
VA



Bekymra Er inte över bagaget. Ni kan känna Er frikostiga när Ni lastar Er HOME, i de stora stuvutrymmena 

finns det alltid plats för både det ena och det andra. Det stora garaget erbjuder plats för ett par cyklar 

eller för ett stort bagage. Optimalt placerade draglådor, praktiska stuvfack i sittbänken, mycket utrymme i 

dubbelgolvet: ett ta med det lilla extra är inget problem. 

MYCKET PLATS FÖR DET 

DÄR LILLA EXTRA
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  Hela 366mm högt dubbelgolv

  Stora stuvfacksluckor

  Genomlastningsmöjlighet i främre stuvfack

  Garage för moped eller cykel

MORELO HOME

GA
RA

GE



MORELO LOFTMORELO LOFT



LO
FT



Framförallt lite mer. Redan i standardutrustningen sticker den nya MORELO LOFT ut; kraftigare 

chassi ger större lastförmåga, kraftfull 3-liters motor, 2,40m bredd för rymlig 

boyta. Excellent kvalitet och förstklassig komfort kombinerad med ett kompakt utförande 

och flexibel mobilitet. 

ÖVERTYGANDE 

AVSTEG
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TEKNISKA DATA (utdrag)

Chassi: IVECO Daily 70 C 18/21 

Miljöklass: EURO 6

Totalvikt: upp till 7.490 kg

MORELO LOFT

LO
FT

 Bakhjulsdrif t med tvillingmonterade däck

 Elektroniskt ABS-system

 6-växlad manuell växellåda

 2,4 m bred

Mer plats, fler möjligheter. Välj ut Er favorit av tretton 

planlösningar och utrusta den enligt Era alldeles egna 

önskemål. Först när Ni får den där "Välkommen Hem"-

känslan har vi slutfört vårt uppdrag.



Definitivt MORELO. Så visar sig LOFT från sin bästa, varje, sida. Det karakteristiska 

frontpartiet och den valbara mattsvarta carbon-dekoren förstärker det dynamiska, 

elegantanta utseendet. Backspeglarna i bussutförande erbjuder den bästa sikten bakåt och 

ger LOFT en omisskännlig front. LED-varselljus ger kontrast och ser till att Ni syns. 

ABSOLUT 

IGENKÄNNING
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 Typiskt MORELO-utseende

 Buss-speglar

 LED varselljus

 Dimstrålkastare med 
 passiva kurvljus

EX
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RI
ÖR



För LOFT gäller inte frågan att bo eller resa. Förarhytten bidrar till bodelen. Vi har sett 

till, att kärleksfullt utformade instrumentbrädan och en stämningsfull design får Er att 

känna Er hemma direkt. Det stora kylfacket erbjuder gott om plats så en uppfriskande 

slurk är alltid tillgänglig under färd. Den stora, vridbara, (tillval) navigatorn hjälper Er att 

alltid finna den bästa vägen. 

UTSÖKT 

UTSEENDE 
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Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

 Premium förarhytt

 Komfort förarhytt

 Stort kylfack

 Vridbar navigator (tillval)

2

1

1

2

FÖ
RA

RH
YT

T



Varje dag är inte en solskensdag. Vilken tur! Annars skulle det undgå Er hur härligt 

avspänt det är att tillbringa en dag i Er LOFT under ett oväder. Att få krypa ner i soffan 

med favoritdrycken är något alldeles särskilt. Inte bara när det regnar. 

VÄLBEFINNANDE 

SOM HEMMA
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 Härligt bekväma dynor 

 Rymliga draglådor

 Indirekt stämningsbelysning

 Rymlig bodel 

 Barsit tgrupp möjlig

BO
DE

L



Sex rätter är skoj. Vid gasspissen i köket på en MORELO LOFT kan Ni glädja Era vänner 

med perfekt matlagning. Den tre-lågiga gasspisen låter Er tillaga många rätter, från 

gasugn till frysfack har Ni i det generöst utrustade köket allt som behövs för de kulinariska 

utmaningarna.

PLATS FÖR 

KÄNSLOR
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  Tre-lågig spis 

  Dubbla diskhoar

  Kryddhylla

  Generösa draglådor

  Utdragbar sopkorg

  Djupa överskåp

KÖ
K

MORELO LOFT
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 Duschdörr i äkta glas

 Duschväggar i sandstensutseende

 Keramik-toalet t (tillval)

 Stort spegelskåp 

 Lät tskött tvät tställ

BA
D

MORELO LOFT

Lika bekvämt som hemma även på resan, det gäller för badrummet i en MORELO LOFT. 

Här är allt inriktat mot Ert välbefinnande: den stora duschen med glasdörr, den stämningsfulla 

belysningen, spegelskåpet, det moderna tvättstället. Och naturligtvis gott om plats. En 

uppfriskande början av dagen följt av en avslappnad avslutning, det är en liten lyx under resan. 

VÄLBEFINNANDE 

INGÅR



Som man bäddar får man ligga. Det betyder för en MORELO LOFT naturligtvis inget annat 

än First Class. Detsamma gäller för de fyra varianterna: queens-bädd, långbäddar, 

tvärsäng eller fransk säng. Ni väljer. Vi har gjort allt för att Ni skall finna den skönaste 

nattron i Er MORELO LOFT. De sköna drömmarna kommer gärna där. 

HÖGSTA 

SOVKOMFORT
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FRANSK SÄNG

Idealet för alla som söker sig nära sin 

partner under natten, och som uppskattar 

en extra garderob. 

Mått: 158 x 195 cm

QUEENS-BED

Mittsängen är åtkomlig från båda sidorna 

och ger därigenom plats för ytterligare 

två garderober. 

Komfortabel storlek: 160 x 200 cm

LÅNGBÄDDAR

Långbäddarna ger Er maximalt med plats 

och finns tillgängliga som dubbelsäng eller 

som separata bäddar. 

Premium-storlek: 2 ggr 106 x 200 cm

TVÄRSÄNG

Tvärsängen utnyttjar hela 

fordonsbredden och sovrummet blir 

avsevärt kortare. 

Effektiv storlek: 158 x 195 cm

SO
VA

MORELO LOFT



Packa utan trängsel. Knökfullt är ett främmande ord för LOFT. Här erbjuds mer än nog plats för både 

det stora och det lilla bagaget och det är inga problem att samla på sig souvenirer under Er resa. 

I garaget finner Ni rikligt med draglådor och hyllor och även Er moped eller cykel får lätt plats. 

Extra stuvutrymmen finner Ni i det uppvärmda dubbelgolvet. 

INGEN PLATS FÖR 

KOMPROMISSER
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  Stort garage, åtkomligt från båda sidor

  Mycket plats för Ert bagage

  Alla utrymmen är uppvärmda

  Lät tåtkomliga stuvutrymmen

GA
RA

GE

MORELO LOFT



MORELO PALACE ALKOVEN tar er perfekt fram till målet - vart det än ligger. 

Ni bestämmer vart resan går, PALACE ALKOV ser till att färden blir angenäm. 

Den låter Er glömma milen som ligger framför Er och visar Er vad en husbil av 

lyxklassen har att erbjuda. Förutsatt att det är en MORELO. 

MER ÄN ATT 

BARA VARA MOBIL
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TEKNISKA DATA (utdrag)

Chassi:

IVECO Eurocargo, 7.490 - 12.000 kg 

Mercedes Benz Atego, 9.500 - 15.000 kg 

Miljöklass: EURO 6

MORELO PALACE ALKOVEN

AL
KO

VE
N

 MORELOS välkända design 

 Bekväm alkov-dubbelsäng

 Luf tfjädrade förar- och passagerarsäten

 Helt träfri bodelskonstruktion

 Sidokjolar av stabil glasfiber

Det perfekta krypinet. Perfekt för att dra sig tillbaka i lugn 

och ro, eller för att ebjuda en bekväm plats för Er resekamrat. 

Med en MORELO ALKOVEN växer Ni Er bokstavligen större än 

Er själva och ligger alltid på topp när det kommer till komfort.



De modernaste assistanssystemen ser till att Ni når målet på ett säkert och 

avslappnat sätt. Körfältsassistenten varnar om ni oavsiktligt lämnar körfältet, den 

adaptiva farthållaren (Eurocargo) håller automatiskt avståndet till framförvarande 

fordon och nödbromsassistenten ger Er optimal hjälp om det skulle bli riktigt nära. 

SÄKERT 

TILL MÅLET
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 Körfältsassistent

 Adaptiv farthållare (IVECO)

 Nödbromsassistent

EX
TE

RI
ÖR



Förarhytten på PALACE ALKOV ger Er ett utrymme som är avskilt från bodelen. 

I den ergonomiska och funktionellt utformade förarhytten är alla kontrollorgan 

lättåtkomliga och logiskt ordnade. Det reflexfria instrumentet är perfekt avläsbar 

i alla lägen. Naturligtvis är ratten justerbar i höjd och vinkel.

PLATS FÖR 

RESLUST
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Den moderna inredningen imponerar i alla detaljer. Den rymliga bodelen erbjuder 

gästfrihet och det släta golvet med sin vattenburna golvvärme ser till att även kalla 

vinternätter blir varma och sköna. Vart man än vänder blicken har PALACE ALKOV 

högsta nivå. Inte bara ALKOV-sängen. 

RES MED 

HÖGSTA NIVÅ
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 Eleganta trädetaljer 

 Ergonomiska dynor

 Panorama-fönster 

 Satellit-TV (tillval) 

 Vattenburen golvvärme

BO
DE

L



Även på resan vill man känna sig som hemma. Bodelen i en PALACE ALKOV 

ger Er allt som önskas. Från soffornas lyx-dynor till den vackra utsikten genom 

fönstren. Denna lyx är standard hos MORELO. 

LITE LYX ÄR 

ALDRIG FEL
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Så sover man i en PALACE ALKOV. Här finner man två sängplatser 

med precis samma komfort som i queens-bädden, 

långbäddarna eller den franska sängen. 

SOM I SJUNDE 

HIMLEN
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MORELO PALACE ALKOVEN

SO
VA



CHASSI

 Högt placerat säte

 Slätt bodelsgolv

 Extra ljuddämpning

FRONTMODUL I GLASFIBER

Utvecklad i samarbete med Fahrzeugbau Meier och 

redan monterad på över 1.500 husbilar.

 Upp till 330mm lägre garage

 Kraftiga utliggare för stabil bodel

 Hög vridstyvhet

STABIL RAM

En utomordentlig husbil behöver en solid bas.

Som vår stabila och varmgalvaniserade ram.

HIGHLIGHTS / TILLVAL
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HIGHLIGHTS / TILLVAL

 Slitagefri start, inga kopplingslameller

 Knappt märkbar växling

 Maximal drivline-komfort

ZF 8-STEGS AUTOMATVÄXELLÅDA

Allra högsta komfort i drivlinan. Det erbjuder 

den nya 8-stegade automatväxellådan från 

växellådsspecialisten ZF. 

EXPERT-TIPS

SPARA INTE PÅ CHASSIETS UTRUSTNING! 

Vår mångåriga erfarenhet har lärt oss att en  
och annan gärna är lite sparsam när det  
kommer till den tekniska utrustningen på  

sin kommande husbil. 

Den enorma efterfrågan på att eftermontera 
sådan utrustning påvisar nackdelen med denna 

taktik. Ojämna vägar förvandlas av  
bladfjädringen snabbt till riktiga prövningar  
och resan till bergen utan Telma-retarder  

leder snabbt till en grillfest för hjulbromsarna. 

De flesta tillbehören är betydligt besvärligare,  
och framförallt kostsammare, att montera i 

efterhand istället för att välja till dem redan från 
början. Njut av MORELOS fulla komfort redan 
från början, fullspäckad med chassi-teknologi 

utvecklad av Fahrzeugbau Meier!

ETT RÅD I ALL 
VÄLMENING

 www.fahrzeugbau-meier.de



 Nära till väggen

 Perfekt sikt bakom bilen

 Digital backspegel

 Effektiv nivåutjämning

 Ingen otrevlig gungning

 Avlastar däcken

BACKKAMERA MED DUBBELLINS

Backkameran med dubbellins (tillval) med en 

lins för närområdet och en för längre avstånd gör 

backningen till en barnlek. 

HYDRAULISKA STÖDBEN

Hydrauliska stödben (tillval) ger Er maximal komfort 

och är speciellt lämpade då man stannar länge på 

samma plats. 

KOMFORT HIGHLIGHTS / TILLVAL
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DUBBELHORNS KOMPRESSORTUTA

Ett utrycksfullt fordon måste också höras. 

Det ser kompressortutan till. 

 Sportigt utseende

 Lättare rengöring

 Utmärkt livslängd

LÄTTMETALLFÄLGAR

Den som vill skänka sin MORELO ytterliggare 

elegans, bör överväga lättmetallfälgar.

HIGHLIGHTS / TILLVAL

EXPERT-TIPS

DIREKT I VÅGRÄTT LÄGE 
Se till att göra Er vistelse i Er MORELO så  

bekväm och enkel som möjligt: Våra nivåstödben 
är anpassade till Ert fordon, en knapptryckning 
räcker för systemet att ställa er husbil vågrätt 
på fyra stödben. Trots sin låga vikt kan varje 
enskilt stödben lyfta 10 ton. Vårt premium-

system använder naturligtvis också hydraulik 
när stödbenen skall dras in, skulle ett stödben 
ha sjunkit ner och fastnat i en grop är det inget 

problem - hydrauliken drar loss det. 

VÅRT TIPS 
Stödbenen från E&P är mycket robusta och 

korrosionsskyddade. Väl framme aktiverar Ni 
stödbenen - och kommer direkt i vågrätt läge.

HELAUTO- 
MATISKA

STÖDBEN

 www.ep-hydraulics.nl/sv



BODEL HIGHLIGHTS / TILLVAL

PREMIUM-VÄGGAR

I en MORELO omges Ni av de 

yppersta materialen som finns att 

tillgå på husbilsmarknaden. Inner- 

och yttersidorna bestående av en 

korrosionsresistent aluminiumlegering 

sörjer för stabilitet och det hydrofoba 

XPS-skummet för ett isoleringsvärde 

motsvarande en tegelvägg. Naturligtvis 

till lite lägre vikt, nämligen sensationella 

40kg per m3.

 Utseende i ädelträ

 Vattentåligt tack vare PVC-mattan

 Lätt att rengöra

 Åskskydd genom innertak i aluminium

 Optimalt hagelskydd genom yttertak i glasfiber

 Absolut köldbryggefri limning

PREMIUM-GOLV

Det högvärdiga PVC-golvet i träutförande är 

lätt att rengöra och absolut okänsligt för vatten. 

PREMIUM-TAK

Vi bygger med eftertanke. Och tänker även 

på en intelligent vattenavledning för sidoväggar 

utan ränder. 
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HIGHLIGHTS / TILLVAL

 100 % vattentät

 Mellanväggar av ABS-plats

 Optimal isolering med XPS-skum

PREMIUM-UNDERSIDA

Tack vare att undersidan är klädd med stabil 

glasfiber behöver Ni inte ha bekymmer med 

fukt eller korrosion.

 Tillförlitlig konstruktion

 Upp till 380mm sänkning

 Låg lasttröskel

PREMIUM-SÄNKNING

Djupare är bättre - åtminstone när det kommer 

det sänkta garaget. På så vis blir både i- och 

urlastning enklare. 



 Integrerad vidvinkelspegel

 Stort siktfält

 Uppvärmd

 Minskat vindbrus

 Inga köldbryggor

 Isolerade dubbelglas

YTTERSPEGLAR I BUSSUTFÖRANDE

Den döda vinkeln kan Ni klara Er utan. 

Med de stora ytterspeglarna har 

Ni fri sikt bakåt. 

FÖRARHYTTSFÖNSTER

De släta sidorutorna hindrar att smutsvatten lämnar 

ränder och är steglöst öppningsbara. 

(ej tillgängligt överallt)

LYX-FRONT

Gnistrande kyla eller brännande hetta 

– vi har tänkt på allt. Därför skyddar en 

stor kylagrill motorn från överhettning 

och den uppvärmbara panorama-

vindrutan garanterar Er fri sikt vid 

minusgrader. 

EXTERIÖR HIGHLIGHTS / TILLVAL
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 LED-varselljus

 Dimstrålkastare med kurvljus

 Vackert utseende

BELYSNINGSKONCEPT

Vårt belysningskoncept med LED-varselljus 

och moderna strålkastare erbjuder bra sikt 

vid alla tillfällen.

 Skyddar tak- bakväggsförbindelsen

 Integrerat tredje bromsljus

 Sportigt utseende

BAKSPOILER

Minskar turbulensen bakom fordonet och 

reducerar därmed nedsmutsningen 

av bakväggen.

HIGHLIGHTS / TILLVAL



EXTERIÖR

 Hög inbrottssäkerhet

 Elektroniskt dörrlås med kodlås

 Tillval för HOME och LOFT

"SECURITY"-INGÅNGSDÖRR

Så att Ni skall känna Er absolut säkra: 

glasfiber-dörren med integrerade stålband 

skyddar mot inbrott. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL

 Färganpassade kåpor

 Integrerad LED-belysning

 Dimmer för LED-belysning, tillval

MARKIS MED LED-BELYSNING

Terassen har Ni direkt utanför dörren. Med belyst 

markis blir det ännu vackrare.
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 Skenor för lastsäkring

 Draglådor (från ALKOVEN)

 Mångsidig sortering

 Låg lasttröskel

 Lättåtkomligt

 Luckor med säkra lås

ETT UNDER AV STUVUTRYMME

Någon organisationstalang behövs inte i en MORELO, här finner allt sin plats. I det stora garaget 

samt de generösa utrymmena i dubbelgolvet finner alla ting sin egen plats. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL

STUVUTRYMME 

Genomtänkt utnyttjande av utrymmena i garaget, 

dubbelgolvet och de olika transportsystemen 

tillåter Er att ta med allt Ni finner viktigt. 

Och om så önskas, även lite ytterligare. 



HIGHLIGHTS / TILLVAL INTEGRERAD
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 Integrerade bälten

 Många justermöjligheter

 Justerbara armstöd

LYX-SÄTEN

I en MORELO kan Ni avspänt färdas långa sträckor. 

De eleganta pilot-stolarna gör det möjligt. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL INTEGRERAD

EXPERT-TIPS

AC PÅ TAKET

På semestern har både temperatur och 
luftfuktighet en betydande inverkan på Ert 

välbefinnande. Med vår Dometic Freshjet 3200 
kan Ni både hålla huvudet kallt eller värma 
upp Er husbil om kylan slår till under resan. 

Anläggningen fungerar även om 
strömtillförseln är ojämn eller av 

sämre kvalitet.

Detta är MORELO, mer än bara standard. 
Dometic. Mobile living made easy.

VÅRT TIPS
Använd dubbla AC-apparater 

för att skapa olika klimat 
i bodel och sovrum.

DOMETIC
FRESHJET 

3200

 www.dometic.se



~ 2,50 m

~ 45 °

INTEGRERAD FÖRARHYTT

 Stor panorama-vindruta

 Optimalt synfält

 Högvärdiga vindrutetorkare i bussutförande

 Totalt sex backspeglar

 Väsentligt kortad siktvinkel

 Bättre sikt i "döda vinkeln"

PANORAMA-SIKTFÄLT

De starka A-stolparna är speciellt smala så Ni

har bra kontroll på vägen. 

RUNTOM-SIKT

Med den optimerade sittpositionen i en MORELO ser 

Ni mer av vägen och kommer säkert fram.

ÖVERBLICKBART

Förarhytten ger en panoramavy av både 

landskap och landsväg. Den upphöjda 

förarplatsen skänker överblick. Växelspak och 

manöverorgan är ergonomiskt placerade och 

underlättar resan. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL INTEGRERAD
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 Ädelt läder

 Oslagbart stöldskydd

 Bekvämt att snurra förarstolen

AVTAGBAR LÄDERRATT

Känns bra, ser bra ut och ger maximal 

rörelsefrihet. (Ej för MORELO PALACE ALKOV)

EXPERT-TIPS

VÄLKOMMEN 
IN I VÄRMEN

ALDE FLOW

ALDE Flow är en separat varmvattenberedare 
som är ansluten till bodelens 

uppvärmningsanläggning. I denna värms 
det blivande varmvattnet upp innan det 
sedan går vidare till pannans egentliga 

varmvattenberedare. 
 

ALDE Flow levererar tillsammans med 
ALDE Compact 3020HE (från modellår 2016) 

och aktiverad varmvattenboost vid ett flöde om 
3,5 L/min (flödet i en normal duscharmatur) 

kontinuerligt 40°C varmt duschvatten, så länge 
det finns färskvatten kvar i tanken.

HIGHLIGHTS / TILLVAL INTEGRERAD

 www.alde.se



 Högvärdig PVC-matta

 Utseende i ädelträ

 Inga nivåskillnader

 Mörkläggningsgardin

 tillval för sovrummet

 tillval på MORELO HOME eller LOFT

JÄMT BODELSGOLV

En nivå från förarhytt till sovrum. Fallrisker 

undanröjer vi gärna. 

PANORAMA-TAKLUCKA

Panorama-takluckan sörjer för frisk luft och mycket 

naturligt ljus. Dessutom ser den mycket elegant ut. 

BREDDBAR BORDSSKIVA

För maximal flexibilitet kan Ni 

med enkla handgrepp både 

bredda samt skjuva bordsskivan i 

sido- samt längsled. 

HIGHLIGHTS / TILLVALHIGHLIGHTS / TILLVAL INTEGRERAD
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 Jämn värmefördelning

 Jämn värmenivå

 Förstklassig komfort

VATTENBUREN GOLVVÄRME

Maximal effektivitet genom omsorgsfullt dragna 

värmeledningar integrerade i isoleringen. 

VITRINSKÅP MED LED

Vi har konstruerat ett vitrinskåp som inte låter 

sig skakas av något. Där håller sig 

champagne- 

och vinglasen lugna under färden i stilfull 

belysning.

HIGHLIGHTS / TILLVAL

EXPERT-TIPS

TV

Alla fabriksmonterade TV-apparater i Er  
MORELO tillverkas av Alphatronics med 
säte i Nürnberg. Detta säkerställer en 

konstant hög kvalitet så att Era förväntningar 
på en tillförlitlig mobil TV infrias. 

TV-apparaterna är utrustade med Alphatronics 
strömsnåla vidvinkel-skärm, inbyggd trippel-tuner 

(DVB-S2, DVB-T2 (H.265), DVB-C med CI+ för 
betal-TV), DVD-spelare samt Bluetooth 4.2

VÅRT TIPS
Spara ner Era favoritfilmer på ett USB-minne 
så kan Ni njuta av dem under semestern tack 

vare USB-uttaget på Er Alphatronics-TV. 

STORHET 
I DETALJ

 www.alphatronics.de



 Extra stuvutrymme

 Enkelt handhavande

 Optimal åtkomlighet

 Maximalt benutrymme

 Mer bordsyta genom utskjutbar skiva

 Flera utseenden

INTEGRERADE DRAGLÅDOR

Tack vare de i sittlådorna inbyggda 

draglådorna kan Ni nyttja stuvutrymmet utan 

att behöva avlägsna dynorna. 

FRIBÄRANDE BORD MED UTSKJUT

För maximalt benutrymme besparar vi Er ett 

bordsben och ger Er hellre en utskjutbar skiva. 

BARSITTGRUPP

Med fem bältesplatser, ett vackert vitrinskåp 

och enormt benutrymme har man här 

gott om plats att slappna av.

INTERIÖR HIGHLIGHTS / TILLVAL
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 24 till 32-tums ultraplatt bildskärm

 Helautomatisk inriktning

 Stort mottagningsområde

SATELLIT-TV ANLÄGGNING

Väljer Ni till satellit-TV anläggningen med 

helautomatisk inriktning har ni säkrat den 

bästa underhållningen under Er resa. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL

LYX IN I MINSTA DETALJ

Vad är det som gör en husbil till en MORELO?

Med detaljer i utsökt kvalitet som de 

glänsande krom-detaljerna, de exklusiva 

ytorna och den fantastiska belysningen

EXPERT-TIPS

HEMMA 
ÖVERALLT

SATELLITANLÄGGNING

Med en satellitanläggning
från ten Haaft köper Ni inte enbart en tillförlitlig 

märkesprodukt, Ni har även bestämt Er för 
mångårig erfarenhet, utmärkt service och 

intelligent teknologi i spetskvalite.

Stort servicenät i hela Europa ger säkerhet
och närhet till snabb service.

VÅRT TIPS
Oyster® är den användarvänliga 

satellitanläggningen anpassad för en mångfald 
av program och komfort av yppersta klass.

 www.ten-haaft.com



 Flerlagersuppbyggnad

 Ergonomiskt kallskum

 Högvärdig sömnad

 Optimal luftcirkulation

 Öppna hyllor

 Uttagbara hyllplan

RYMLIGA ÖVERSKÅP

Bakom överskåpen finner Ni en luftspalt på ett par 

millimeter. Detta ger perfekt luftning bakom skåpen 

och kondensfria stuvfack. 

INTERIÖR HIGHLIGHTS / TILLVAL

ERGONOMISKA SITTDYNOR

Två lager av kallskum med olika hårdhet 

ser till att Ni kan sitta bekvämt i åratal.
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 Inklusive myggnät

 Steglös reglering

 God mörkläggningsförmåga

 Lätt åtkomlig servicelucka

 upp till 12 m utdragbar slang

 Hög sugeffekt

GARDINER

För skydd mot solen och vilsamma nätter utan 

myggor har alla fönster mörkläggningsgardiner. 

DAMMSUGARE

Den högeffektiva centraldammsugaren (tillval) 

med sin utdragbara sugslang är ytterst flexibel 

och når långt. 

KASSASKÅP

Önskar Ni säkra Era värdesaker? 

Det elektriska kassaskåpet (tillval) 

med kodlås diskret monterat i garderoben 

och fast förankrat i bodelen.

HIGHLIGHTS / TILLVAL



 Enkelt handhavande

 Central styrning

 Rostfri ram

KONTROLLPANEL

Via kontrollpanelen med touch-screen får Ni veta 

allt Ni behöver om Er MORELOs tillstånd. 

ELCENTRAL

Den VDE-provade elcentralen sörjer 

för avbrottsfri strömförsörjning. Alla 

försörjnings-, mät- och säkringspunkter sitter 

samlade på ett översiktligt sätt. 

BATTERIVAKT

Denna brytare ökar avsevärt 

batteriernas livslängd genom att i tid 

avskilja batterierna från systemet innan 

underspänning orsakar irreparabel 

djupurladdning. 

TEKNIK HIGHLIGHTS / TILLVAL

 Kompakt och lätt konstruktion

 Effektiv och tyst under gång

 Stabil spänning för känsliga apparater

BENSIN-ELVERK

TEC 29 bensin-elverket från Dometic har en effekt 

om 2,6kW och levererar 230V växelström när Ni 

står utan landström. (tillval)



Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

TE
KN

IK

MORELO HOME . LOFT . ALKOVEN 76 | 77

 Frostskyddad i det uppvärmda dubbelgolvet

 Central vattenfördelning 

 Rejäl färskvattentank

FÄRSKVATTENSYSTEM

För optimalt vattentryck monterar vi särskilt 

kraftfulla, ljuddämpade tryckvattenpumpar. 

AVTAPPNING

För att Ni snabbt och enkelt skall kunna 

tömma avloppstankarna monterar vi rör av 

hushållskvalitet i grova dimensioner och 

särskilt grova utloppsrör med bajonettkoppling 

för förlängningsslangen. 

HIGHLIGHTS / TILLVAL

EXPERT-TIPS

STABILITET + 
SÄKERHET

VB-ACTIVEAIR

VB Active Air är en kombination av 4-kanals 
luftfjädring och aktiva stötdämpare

VB-FullAir 4C plus VB-ActiveAir:

Reducerad sido-nigning: 40 % 
Reducerad sidovinds-känslighet: 8 % 

Reducerad bromssträcka: 15 %
Reducerad krängning: 9,3 %

VB ACtive Air är det enda systemet som 
chassitillverkaren godkänt för inkoppling i ESP-

anläggningen.

 www.vbairsuspension.com



 Automatisk flaskomkopplare

 Fullt isolerad mot bodelen

 Lätt att rengöra

GASOLUTRYMME

Glasfiberboxen är isolerad, vattentät och erbjuder 

utrymme för 2st 11-kilos gasolflaskor. 

SOLCELLER

Låt solen arbeta för Er. Med 130 

Watt per modul kan Ni nyttja denna 

kostnadsfria energi för att ladda Era 

batterier. 

TILLVALHIGHLIGHTS / TILLVAL

 230V, ständigt och överallt

 Batteriladdning upp till 120A möjligt

 Landströmsutjämning

STRÖMCENTRAL

En kraftfull energicentral ser till att allt 

fungerar ombord. Det går även att använda 

känsliga hushållsapparater.
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 Hög verkningsgrad, stabil spänning

 50 % viktbesparing jämfört med GEL-batteri

 100% praktiskt tillgänglig energimängd

LITIUM-JON BATTERI 160 AH

Snabb laddning och full effekt i hela batteriets 

kapacitet vid en låg vikt, fler batterier kan 

anslutas, tillval

ELEKTROPAKET

Den som önskar fricampa mycket 

med sin MORELO bör överväga 

något av Energi-paketen.

TILLVALHIGHLIGHTS / TILLVAL

EXPERT-TIPS

BLI
OBEROENDE

HÖGEFFEKTIVA SOLCELLER TILL ER MORELO

Med Black-Line modulerna från Büttner 
Elektronik har Ni i varje läge en pålitlig energikälla 

på Ert eget tak. Vad som gör denna anläggning 
speciell är att den har hela 72 celler förbundna 

med multicell-teknologi. Styrkan hos Black-
Line modulerna jämfört med en vanlig 36-cells 

anläggning visar sig vid dåligt väder eller vid delvis 
skuggade solpaneler.

 www.buettner-elektronik.de



+ 200 mm

IVECO DAILY

4 KANAL LUFTFJÄDRING

Res som på moln. Det ser luftfjädringen 

till. Inget annat system erbjuder en så 

himmelsk åk-komfort och utjämnar 

olika belastningar suveränt.

IVECO DAILY

 200 mm bredare framaxel

 Ökad spårstabilitet

 Markant förbättrat utseende

 Bättre väghållning

 Reducerad sidonigning

 Stabiliserar vid sidovind

BRED AXEL (MORELO LOFT)

Med tillvalet bredare framaxel förbättras spårstabiliteten och utseendet markant. 

Utflyttningen av framhjulen ger inte bara ökad spårstabilitet utan minimerar även 

sidonigningen vilket underlättar kurvtagningen. 
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 C:a 40% mindre sidonigning

 C:a 15% kortare bromssträcka

 C:a 8% mindre sidovindskänslighet

VB-AIRSUSPENSION „ACTIVEAIR“ 

Ett intelligent fjädrings- och dämpningssystem 

som anpassar sig till väglag och belastning 

i realtid. (tillval MORELO LOFT)

IVECO DAILY

UNDERKÖRNINGSSKYDD

Underkörningsskyddet ser till att inga fordon 

glider in under husbilen och mildrar skadorna 

om olyckan skulle vara framme. 

EXPERT-TIPS

EN SÄKRARE 
BAS

SÄKERHET OCH KOMFORT 
ÄR PÅ PROGRAMMET

Ni vill ha en avspänd resa med den sköna 
känslan av extra säkerhet? Då skall Ni förutom 
vår 8-stegade automatväxellåda HI-MATIC även 

välja till helluftfjädring som komplement till 
standardmonterad ESP. Eller varför inte den 

elektromagnetiska TELMA-retardern? Den är 
nummer 1 för säker inbromsning och verkar 
direkt på kardanaxeln och ser till att fordonet 

kan bromsas ända ner till stillastående. Telmans 
mjuka och ryckfria inbromsning kan överta upp 
till 90% av bromsarbetet och förhindrar därmed 

överhettning av hjulbromsarna. Den är helt 
utan slitagedelar och minskar därmed de totala 

underhållskostnaderna för bromssystemet. 

Er IVECO husbilsexpert

 www.iveco.se



ADAPTIV FARTHÅLLARE

Den adaptiva farthållaren ger en 

ökad körsäkerhet. Den styrs av 

radarsensorer och farthållaren 

reglerar hastigheten så att minimum-

avståndet till framförvarande fordon ej 

underskrids. 

 Optimal effektivitet

 "Slow-Mode" - skonsamt för kopplingen

 Uppdaterad växlingsstyrning

 Låg egenvikt

 Hög kostnadseffektivitet

 Modern motorteknik

AUTOMATISERAD VÄXELLÅDA

Optimal effektivitet och automatisk växling. 

Bägge dessa fördelar får man av den uppdatera-

de automatiserade växellådan. 

IVECO EUROCARGO

Kraftfull, bränslesnål motor, rymlig förarhytt 

och en låg egenvikt ger en utmärkt 

kostnadseffektivitet. 

IVECO EUROCARGO MERCEDES BENZ ATEGO



Bilder och beskrivningar kan innehålla kostnadspliktiga tillval.

TE
KN

IK

MORELO HOME . LOFT . ALKOVEN 82 | 83

MULTIFUNKTIONSRATT

Ni styr instrumentbrädan direkt 

på ratten, medan Ni håller 

uppmärksamheten på trafiken och 

händerna på ratten. Ett plus för både 

säkerhet och komfort. 

 Märkbar dynamik

 Exakt växelval

 Låg förbrukning

 Varning vid oavsiktligt körfältsbyte

 Optisk och akustisk signal

 Fungerar även vid mörker och i dimma

MERCEDES VÄXELLÅDA

Ategos automatlåda PowerShift 3 arbetar 

snabbt och exakt och anpassar sig till varje 

driftssituation. 

LANE ASSIST (KÖRFÄLTS-ASSISTANS)

Med den aktiva körfältsassistenten håller Ni Er 

säkert på vägarna. Ett oavsiktligt avvikande från 

körfältet påvisas genom en varningssignal.

MERCEDES BENZ ATEGO



1

2

3

TEKNIKEN I DETALJ - VÄRME/FÖRSÖRJNING

 Fungerar som en isolergardin

 Optimerat inneklimat

 Fri sikt på vägen

 Frostskyddade tankar

 Förhindrar kondensfukt

 Jämn värmefördelning i fordonet

1  VÄRMEELEMENT INNANFÖR VINDRUTAN 

Elementen innanför vindrutan skyddar mot 

inträngande kyla och hjälper effektivt till att 

förebygga imma. 

2  UPPVÄRMT DUBBELGOLV 

Tack vare den perfekta isoleringen och de idealt 

placerade elementen är tankar och ledningar 

frostskyddat inbyggda. 



4
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TEKNIKEN I DETALJ - VÄRME/FÖRSÖRJNING

 Perfekt cirkulation 

 Handdukstork (modellberoende)

 Separat temperaturreglering av garage och sovrum

 5,8 kW värmeeffekt vid gasdrift

 3 kW värmeeffekt vid eldrift

 Integrerad varmvattenberedare

3  BODELS-ELEMENT

I hela bodelen ser talrika element genom sitt 

effektiva värmeutnyttjande till att Ni kan njuta 

av MORELO's berömda inneklimat. 

4  VATTENBUREN CENTRALVÄRME

Tack vare den högeffektiva centralvärmen är det inga 

problem att ta en avslappnande dusch i en MORELO 

även under den kallaste vinter. 



1

2
3

TEKNIKEN I DETALJ - RYMLIGHET

 Perfekt översikt

 Förarsitsen ovanför en personbils islagsområde

 Underkörningsskydd enligt senaste norm

 Perfekt körställning 

 20 cm bredare gång framåt

 En känsla av rymd

1  UPPHÖJD FÖRARHYTT

Den höghållfasta stålkonstruktionen ger 

tillsammans med dubbelgolvet ett jämnt golv och 

ser till att förarhytten integreras med bodelen. 

2  EGENUTVECKLAD INSTRUMENTPANEL

Den unika instrumentpanelen är optimalt 

anpassad till fordonsbredden och förarens 

och passagerarens behov.
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TEKNIKEN I DETALJ - RYMLIGHET

 Märkbart rymligare än konkurrenterna

 Badrummet nås bekvämt från två håll

 Optimal åtkomlighet

 Dubbelgolv mellan 366 och 480mm höjd

 Uppvärmda stuvfack och garage

 Bilgarage från Smart till Mini Cooper

3  RYMLIG BOYTA

De utvändigt släta fönstren med sina innanlig-

gande gardiner och de speciellt inbyggda vär-

meelementen möjliggör en fantastisk innervolym.

4  RYMLIGA STUVUTRYMMEN

Alla MORELO husbilar övertygar genom sina 

osedvanligt rymliga stuvutrymmen i dubbelgolvet 

och sina stora garage. 



1 2

3

TEKNIKEN I DETALJ - BOENDEKONCEPT

 Lounge-soffa eller barsittgrupp

 Klädsel i microfiber eller skinn

 Provade 3-punktsbälten för 4/5 åkande (inkl. föraren)

 Extra djupa köksskåp och draglådor

 Köksbänk med dubbla hoar

 Högvärdiga köksapparater

1  VARIABELT BOUTRYMME

MORELO First Class husbilar övertygar genom 

sina rymliga boutrymmen såväl som genom sin 

ergonomiska komfort och komfortabla dynor.

2  KÖK FÖR CHEFSKOCKEN

Särskilt högvärdiga, slitstarka material. Användbara 

och genomtänkta detaljlösningar kännetecknar köket 

i varje MORELO. 
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TEKNIKEN I DETALJ - BOENDEKONCEPT

 Vattentankar med stor volym

 Toalett med kassett eller fast tank

 Dusch av hushållskvalitet

 5-zonz komfort kallskumsmadrasser

 Punktelastisk komfortunderfjädring

 TV i sovrum (tillval)

3  VÄLMÅENDE PÅ VÄG

Rejält tilltaget, luxuöst badrum, ypperliga 

engreppsblandare och fast toaletttank förenar 

sig i en lika bra badrumskomfort som hemma. 

4  SOV GUDALIKT I FRANKRIKE

Gemytliga bäddar, yppersta underfjädring med 

ventilation och perfekt avstämda flerzons 

komfortmadrasser - som precis som hemma. 



» Vi bestämde oss för en

MORELO LOFT 78 FX « 

Vi kommer aldrig glömma den 6:e juni 2016. När vi hämtade vår MORELO uppfylldes en av våra största 

drömmar. Den obeskrivliga känslan vid överlämnandet, den första färden och den första  

övernattningen var unik. 

Redan vid första kontakten på mässan i Stuttgart fick vi en bra känsla av MORELO. Ledordet "Välkommen hem" 

märktes tydligt ända från företagsledningen ner genom hela organisationen. Som tidigare innehavare av ett 

serviceföretag uppskattar jag närhet till kunden, tillförlitlighet och en hög kvalitet. Alla dessa egenskaper finner 

jag hos MORELO. 

Vi valde LOFT 78 FX för att få en "kort" MORELO som kan ta oss till de enskilt belägna vackra platserna där det 

ofta kan vara lite trångt. Luftfjädringen ger perfekta köregenskaper och i förarhytten har man en oöverträffad 

sikt. Stuvutrymmena är mer än tillräckliga och bodelen med sitt rymliga badrum helt enkelt sagolik. MORELO 

är för oss den perfekta oasen för alla årstider. 

Efter vårt yrkesliv njuter vi nu av friheten att kunna upptäcka det nya. Vår MORELO ger oss fullt oberoende och 

möjligheten att kunna vara hemma var vi än är. 

Elsbeth & Werner Baumgartner från Limpach, Schweiz

»  PERFEKT OAS 

FÖR VÄLBEFINNADE «
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Fordon: MORELO LOFT 78 FX 

Chassi: IVECO Dailiy 60 C 15

Inköpsdatum: 21. januari 2016 

Total körsträcka: mer än 53.000 Km

Älsklingsmål: Kroatien, havet och vacker natur

Utrustning: närapå det mesta

Alltid med: El-cyklar, scooter och lust för semester



Den modernaste produktionstekniken och traditionellt hantverk av högsta klass: 

det är stoffet ur vilket en husbil av toppklass uppstår. En MORELO skapas av att 

husbilsentusiaster som vi, och vänner av exklusiva husbilar som Ni, genom passion, 

hängivenhet och inspiration förverkligar sina drömmar. Tillverkad i Tyskland, First Class. 

FRÅN ENTUSIASTER 

TILL VÄNNER

VÅRA FÖRSTKLASSIGA PARTNERS
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VÅRA FÖRSTKLASSIGA PARTNERS

Specialisten på luftfjädring gör våra fordon ännu mer komfortabla och säkra 
tack vare förbättrat körläge och optimerad stabilitet. Talrika tilläggsfunktioner 
gör premium-kvalitet av kvalitet. 

 www.vbairsuspension.com

VB-AIRSUSPENSION

IVECO

Vi bygger på en stabil grund: Med ett IVECO-chassi får Ni absolut högsta kvalitet. 
Robust, stabil och långlivad.  

 www.iveco.com/sweden

TEN HAAFT
Högklassiga satellitanläggningar för en mångfald kanaler och användarvänlig komfort 
levereras av ten Haaft. Utmärkt service, intelligent teknologi och spetskvalitet på alla 
kanaler, för Er underhållning. 

 www.ten-haaft.de

FAHRZEUGBAU MEIER

ALDE
När det rör sig om uppvärmning kan vi varmt rekommendera ALDE; smarta lösningar 
som skapar det bästa klimatet - tyst och osynligt. Detta övertygar inte bara oss - utan 
även våra kunder. 

 www.alde.se

DOMETIC
En stark partner för många områden. Dometic levererar lösningarna. 
Från kylskåp, via aircondition, till takluckor utrustar de våra fordon 
med kvalitetsprodukter. 

 www.dometic.se

Fahrzeugbau Meier är vår instans när det gäller säkerhet. Som exempel det 
intelligenta fjädrings- och dämpningssystemet "Active Air" såväl som den nyutvecklade 
200mm bredare framaxeln för IVECO Daily. Körsäkerhet av en helt ny nivå. 

 www.fahrzeugbau-meier.de



BODEL

Loungegruppen i standardutförande är utrustad med ergonomiska dynor, breddbar bordsskiva, vitrinskåp 

och LED-belysning. En mångfald planlösningar erbjuder Er stora möjligheter till anpassning. Vi är säkra: 

Ni kommer att finna Er perfekta MORELO-planlösning. 

PLANLÖSNINGAR

Bodel "Novel" (tillval, LOFT PREMIUM)

Den extra rymliga lounge-gruppen är öppnad 

mot bodelen och direkt ansluten till köket. Detta 

skapar eleganta linjer genom hela bodelen.

Bodel "Lounge"

På de bekväma, ergonomiskt utformade dynorna 

sitter man precis lika bra som de är vackra. De 

stora fönstren släpper in massor av ljus i bodelen. 

Bodel "Bar"

(tillval, LOFT PREMIUM, LOFT F/B)

Barsittgruppen erbjuder plats för ett stort 

sällskap och höjer antalet bältade 

platser från 4 till 5. 
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PLANLÖSNINGAR

BADRUM

Olika kundönskemål kräver olika badrum. MORELO erbjuder därför beroende på fordon 

olika badrumsvarianter, från kompakt till rymlig och om så önskas till och 

med ett separat toalettutrymme. 

PLANLÖSNINGAR LOFT PREMIUM & ALKOVEN

Premium-badrum

Premium-badrummet övertygar genom sin stora 

rymd och talrika stuvmöjligheter. Den tvådelade 

skjutdörren mot sovrummet är försedd med 

speglar. 

Lyx-badrum (tillval)

Det separat toalettutrymmet ger ett plus för 

den privata sfären och möjliggör ett flexibelt 

utnyttjande av badrummet. 



SOVRUM

För sovrummet står fyra olika sänglösningar till förfogande. 

Kallskumsmadrasser med punktelastisk underfjädring ger optimalt stöd och de 

integrerade luftkanalerna ger ett perfekt sovklimat. 

PLANLÖSNINGAR

QUEENS-BED (M)

Mittsängen är åtkomlig från båda sidorna 

och ger därigenom plats för ytterligare 

två garderober. 

Komfortabel storlek: 160 x 200 cm

FRANSK SÄNG (F) (modellberoende)

Idealet för alla som söker sig nära sin 

partner under natten, och som uppskattar 

en extra garderob. 

Mått: 158 x 195 cm

LÅNGBÄDDAR (L)

Långbäddarna ger Er maximalt med plats 

och finns tillgängliga som dubbelsäng eller 

som separata bäddar. 

Premium-storlek: 2 ggr 106 x 200 cm

TVÄRSÄNG (H)

Tvärsängen utnyttjar hela 

fordonsbredden och sovrummet blir 

avsevärt kortare. 

Effektiv storlek: 150 x 210 cm

UTRUSTNINGSALTERNATIV
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PLANLÖSNINGAR UTRUSTNINGSALTERNATIV

Morelosan Salt

Morelosan Kanel Mineralskiva Creme

Mineralskiva Muskat Mineralskiva Pepper

KÖKSBÄNK

Köksbänken i Morelosan med sina skarvfritt infogade hoar är tack vare 

avsaknaden av skarvar och fogar mycket lätt att rengöra. Som tillval kan fås 

en högvärdig mineralskiva. 

NY



UTRUSTNINGSALTERNATIV UTRUSTNINGSALTERNATIV

Inredning Trend Inredning Life

Slät väggbeklädnad konstläder Standard väggbeklädnad

NY

INVÄNDIGA YTOR

Ljust eller mörkt? "Life" respektive "Trend"? Ni kan välja mellan två 

olika träfärger. Kombinera de utsökta högglansluckorna med den 

varma Palisandern - eller helt ny - den moderna Aralie. 
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UTRUSTNINGSALTERNATIV UTRUSTNINGSALTERNATIV

NY

Matta Velours Beige

Matta Velours Graubraun Matta Velours Schoko

Matta Sisal Sierra

Bodelsgolv Cappuccino (Serie vid Trend) Bodelsgolv Chocolate (Serie vid Life)

BODELSGOLV OCH MATTOR VELOUR ELLER SISAL

Bodelsmattornas ytor är lätt att rengöra och mycket stryktåliga 

och långlivade. Väljer Ni till en bodelsmatta i Sisal eller Velour så skänker 

Ni bodelen en angenäm atmosfär.



Denver 101 Sahne Denver 105 Creme beige

Denver 169 Coffee Denver 146 Caramell

KLÄDSEL: MICROFIBER

Ergonomiskt utformade dynor med diol-stoppning erbjuder en oöverträffad sittkomfort. 

Den teflonbehandlade microfiber-klädseln är smutsavvisande och ytterst slitstark. 

Dragkedjor möjliggör ordentlig tvätt av klädseln. 

KLÄDSEL: HALVSKINN

Kombinationen av skinn och tyg förbinder två kontasterande materialtyper 

till ett modernt utseende. Sitt- och ryggstöd är tygbeklädda, infällningarna består av skinn. 

Effekten kan förstärkas av olika färgval. 

UTRUSTNINGSALTERNATIV UTRUSTNINGSALTERNATIV
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Malibu 3819 Sahne Nairobi 2262 Caffé

Delhi 1434 Stone

Dallas Creme beige 3753

Monaco 3688 Savanne

BiColor Nairobi 2262 Caffé /Dallas 3753 Creme beige

KLÄDSEL: SKINN

För tillvalet skinnklädsel (standard i ALKOVEN) använder MORELO mjukt men starkt nötläder 

med elegant ytstruktur. Ytan är smutsavvisande och kan, 

om så behövs, lätt rengöras med en fuktad duk. 

UTRUSTNINGSALTERNATIV



UTRUSTNINGSALTERNATIV UTRUSTNINGSALTERNATIV

BORDSSKIVA

Bordsskivan finns i tre olika färger. 

Lackerad träram och slitstark laminatskiva erbjuder högsta kvalitet. 

NY

NY

Bordsskiva Sand

Bordsskiva Lava

Bordsskiva Granit, träram Life

Bordsskiva Stone

Bordsskiva Quarz, träram Trend
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UTRUSTNINGSALTERNATIV

Individualitet prioriteras högt i en MORELO

UTVALDA GARDINTYGER

I en MORELO får Ni det så individuellt som Ni önskar. 

Därför kan Ni såklart välja ut Er favorit bland flera olika varianter. 

Utförande 200 Utförande 230 Utförande 330 Utförande 340 Utförande 700

NY NY NY



VÄLKOMMEN 

HEM

Vårt First-Class program för gott humör. Precis som varje  

år bjuder MORELO in till Schlüsselfeld i Ober-Franken för  

att kunna tillbringa några dagar med Er i en familjär atmosfär 

där det mesta kretsar kring husbilar. Naturligtvis hör lite 

firande till vid en sådan familjesammankomst.  

Till MORELO OPEN är absolut alla husbilsmärken 

hjärtligt välkomna. 

VÄLKOMMEN HEM till MORELO. 

 MORELO OPEN 2019: Torsdag 30/5 till söndag 02/6

MORELO OPEN
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RIKTIGA MÄSTARE 

LITAR PÅ MORELO

MORELO CHAMPIONS



MO
RE

LO

MORELO First Class Reisemobile. Made in Germany. 106 | 107

DTM-segrare 2014 och 2016

Tysk Mästarinna 2013-2018 / Världsmästerskapet 2014: brons i Freestyle
EM 2017: Silver och brons
Paralympics Rio de Janeiro 2016; silver i den manliga klassen

Flerfaldig klassegrare i långloppsmästerkapet VLN

Trefaldig titelvinnare med BMW och Mercedes

ELKE PHILIPP

MAXIMILIAN GÖTZ

STEVEN FÜRSCH

MARCO WITTMANN

Han känner sig hemma i "det gröna helvetet": vid VLN-

långloppsmästerskapet på Nürburgring kunde Steven Fürsch hta hem 

flera klassegrar. Även vid 24-timmarslopp i t.ex. Dubai nådde han 

topplaceringar. Vid sidan av racingbanan kan han känna sig hemma 

i sin MORELO PALACE 88 LB. 

Deutsche Tourenwagen Masters, förkortat DTM, „tyska 

standardvagnsmästerskapet“, är utan tvekan en av världens tuffaste 

bilsporttävlingar. Redan två gånger, 2014 och 2016, har den unge föraren 

kunnat motta segertrofén. På tävlingsbanan föredrar han en BMW M4, 

men annars sin MORELO PALACE 93 MS

Diagnosen kom som en chock: svår hjärnhinneinflammation som 

spridit sig till lillhjärnan. Med de följande kroppsnedsättningarna 

vaknade även en riktig kämparanda. Idag är Elke Philipp en av de 

mest framgångsrika ryttarna med funktionshinder och hon är en 

stolt ägare av en MORELO PALACE 90 G.

MORELO-ägare sedan 2014

MORELO-ägare sedan 2013

MORELO-ägare sedan 2011

MORELO-ägare sedan 2011

MORELO CHAMPIONSMORELO CHAMPIONS

Många vägar leder till toppen. Med segern i 24h-racet från Spa 

och medaljer från Formel BMW, Blancpain Sprint-serien och 

ADAC GT Masters har den sympatiske ynglingen från Uffenheim 

redan stått överst på prispallen tre gånger. När han inte tävlar 

slappnar han av i en MORELO LOFT PREMIUM 84.



Med reservation för tryckfel och tekniska förändringar. Vänligen observera att bilderna i denna katalog delvis beskriver alternativ- och/eller extrautrustning för vilka merkostnader uppstår.
Färgavvikelser på grund av tryck-teknik kan förekomma. Eftertryck, även av delar, av denna publikation får ske enbart efter skriftligt tillstånd från MORELO Reisemobile GmbH

Bergholm Försäljning AB · Gesällgatan 6 · 68142 Kristinehamn · Tel 0550 - 380 80 · Fax 0550 - 153 57 · www.morelo.se
Återförsäljare: www.husbilslandet.com | www.husvagnscenter.se


