
MEER ONTDEKKEN, MEER ZIEN EN LANGER WEGBLIJVEN 
MET HET PROGRAMMA VOOR DE OFF ROAD RIJDER



De bezitter van een 4x4 trekt er graag op uit. Weg van de gebaande paden, weg van asfalt en 
straatsteen. Dometic is thuis op elk terrein en het is onze taak om te voorzien in uw essentiële 
behoeft en onderweg. Zoals koken, voedsel verantwoord bewaren, zorgen voor persoonlijke 
hygiëne en een aangename temperatuur handhaven. Zo kunt u meer ontdekken, meer zien 
en langer wegblijven. We noemen dat Mobile living made easy. 

BESTE
LEVENSGENIETER,





DOMETIC THUIS OP ELK TERREIN
Of u nu onderweg bent met uw 4x4 in eigen land, in de Ardennen, de Alpen of misschien wel op IJsland of in Afrika. Dometic 
heeft  voor deze avonturier tal van producten die het stoere buitenleven nog plezieriger maken.

VOOR MENS EN VOERTUIG

Er zijn Dometic producten voor het voertuig, maar ook voor de mensen die met het voertuig op reis zijn. Voor een dag, een 
week of veel langer.
Dometic is misschien wel het bekendst van de vele koelproducten, die op zeer uiteenlopende plaatsen worden ingezet. Veel 
passieve en actieve koelboxen zijn bij uitstek ook geschikt voor de avontuurlijke off  road rijder. Maar Dometic kan u het leven 
onderweg nog met veel meer producten makkelijker maken.

ETEN & 
DRINKEN
Met de 4x4 op pad? Bewaar levensmiddelen en 
drankjes altijd koel in de juiste Dometic koelbox of 
koelkast.
Weg van de bewoonde wereld zal er ook gegeten 
moeten worden. Dometic levert tal van kooktoestellen, 
zowel vrijstaande als toestellen geschikt voor inbouw. 
Ook grillen of barbecueën hoort bij het buitenleven. 
Zelfs volledige slide out keukenblokken worden aan 
het assortiment toegevoegd.

KOELEN OF 
VERWARMEN
Op grotere voertuigen of aanhangers is een luifel een 
uitkomst. Deze levert schaduw en bij regen ook een 
droge plek. Dometic heeft  de sterkste luifel voor 
wandmontage die in de markt verkrijgbaar is.
Onderweg in ijskoude streken? Dan is er DEFA WarmUp 
die zorgt voor een opgeladen accu en een voor-
verwarmde motor bij vertrek. Desgewenst wordt ook 
het voertuiginterieur voorverwarmd.



Dometic Ambassadors

Luifels 
DEFA WarmUp 

Lithium-ion-accu
Omvormers
Laders  

DEFA alarm
Kluizen
Camerasystemen

DOMETIC OP HET WEB

Hier vindt u ons complete productassortiment, met gedetailleerde 
informatie over alle producten. Daarnaast vindt u er interessante 
nieuwtjes over ons bedrijf en links voor het downloaden van al 
onze catalogi.

DOMETIC.COM

VERHALEN REIZIGERS WERELDWIJD

KOELEN OF VERWARMEN

ENERGIE & CONTROLE

VEILIGHEID & BEVEILIGING

ENERGIE & 
CONTROLE
Stroom nodig? Dankzij de juiste omvormer en accu-
lader kunt u langere tijd zonder stroomaansluiting, 
met behoud van essentiële functies, zoals verlichting.

Koelboxen
Koken 

ETEN & DRINKEN 

VEILIGHEID & 
BEVEILIGING
Waardevolle spullen, inclusief paspoorten, bergt u 
op in een kluis van Dometic. Bij onoverzichtelijke 
voertuigen of situaties biedt een achteruitrijcamera 
veel extra veiligheid tijdens het manoeuvreren. 
Beveilig uw voertuig met een alarm voor een veilig 
gevoel.



Many people talk about living a simpler life, with fewer belongings, less stress and more time for what really matters. But it usually stops at talk. 
Not this time. We’ve dedicated this page to doers – brave souls who have embraced the dream of a different life and thrown themselves into 
living mobile. To us, they’re all heroes. These are their stories.

For the complete stories visit dometic.com*

FOLLOW YOUR DREAM

DOMETIC AMBASSADORS

GO FARTHER AND STAY LONGER

RICHARD GIORDANO
TRANSCONTINENTAL COOL

Most people only dream of driving from North America to Patagonia. 
Richard Giordano and his wife Ash sold everything they owned, rented 
their condo, and made it a reality.

Without much money or concrete plans, Rich and Ash enjoyed an eight-month 
drive from Vancouver all the way to Costa Rica. The following year they 
continued on, ultimately ending at the tip of South America. “For us, minimizing 
the amount of work to live on the road is key, and the Dometic CFX really helps 
with that,” says Rich. “The simplicity of a fridge in the back of the truck is really 
hard to beat.” ...

desktoglory.com

WWW

 desktoglory

*Deze reizigers komen uit landen over heel de wereld en de verhalen zijn daarom in het Engels.



LÉON JANSEN DAKAR PRESS TEAM

EXTENDING THE REACH AT THE HIGHEST SPEED

ANDY BEST
WORK AND FAMILY, NO BOUNDARIES

DIRTBAG DARLING
HEALTHY EATING OFF THE GRID

For most people, the idea of bringing your seven-month-old daughter on a 
three-day overlanding trip through the remote Utah desert would be 
unthinkable. For photographer Andy Best, it’s just another Friday.

“Our daughter is amazing,” says Andy. “We're lucky. We've been able to travel 
since she was three days old. It's amazing for me to be able to take our daughter 
to these places and really see them through her eyes.”
After seven years working in commercial filmmaking, Andy decided he and his 
wife would sell everything and live full time on the road. During that time, he 
learned about what gear was essential to live mobile ...

When writer/photographer Johnie Gall started living more and more out of 
her vehicle, she found healthy eating to be among her toughest challenges. 
Less-than-healthy food was one of the compromises she was willing to 
make for her chosen lifestyle.

That was before she discovered her Dometic CFX 35W.

“Healthy eating and avoiding food waste is such a priority in my day-to-day life,” 
says Johnie, “but I get sidetracked when I travel because dealing with fresh foods 
in a cooler is a hassle.” ...

DAKAR PRESS TEAM is present on all off-road tracks during the Dakar rally, 
to take the greatest pictures and videos of this amazing event. A team of 
professionals secures the highest quality and visual impact of material 
productions. Dometic makes our mobile living as comfortable as possible, 
even in these extreme conditions!

We can't perform without the products of Dometic anymore. Having a cool drink 
when you need it, make a coffee to stay alert in the exhausting conditions of Le 
Dakar, create a bit of shadow with the awning, ... desktoglory

andy.best

WWW

andy_best  

dirtbagdarling.com dirtbagdarling

WWW

dakarpress.nl dakarpressteam

WWW



ETE N & 
DRIN KEN



ETE N & 
DRIN KEN



Wij gebruiken verschillende soorten koeltechnologieën om levens-
middelen onderweg vers te houden. Maak kennis met Europa's 
meest uitgebreide aanbod aan koelboxen als u op zoek bent naar een 
fl exibele koeloplossing.
Geen enkel koelsysteem is geschikt voor elke taak, dus of u beter af 
bent met een compressorkoelsysteem, een thermo-elektrisch 
koelsysteem of passieve koeling is helemaal afhankelijk van hoe en 
waar u uw mobiele koeling wilt gaan gebruiken.

Compressorkoelboxen kunnen gebruikt worden voor koelen en 
vriezen. Thermo-elektrische koelboxen zijn geschikt voor koelen en 
warm houden van voedsel. Op zoek naar een koelbox die werkt 
zonder externe voeding? Kijk dan eens bij onze passieve koelboxen.

DRIE KOELSYSTEMEN VOOR ONDERWEG

KOELEN ONDERWEG



COMPRESSORKOELBOXEN
Compressorkoelboxen leveren uitstekende 
koelprestaties, ook bij extreme omgevings-
temperaturen, en dat bij een minimaal 
energieverbruik. Ze kunnen worden 
gebruikt voor koelen en vriezen. 

PASSIEVE KOELBOXEN
Goed geïsoleerd en gevuld met ijsblokjes 
of koelelementen houden onze passieve 
koelboxen voedsel, vis, aas en wild tot 
meerdere dagen vers onder alle 
weersomstandigheden, zonder
externe voeding.

THERMO-ELEKTRISCHE 
KOELBOXEN
Thermo-elektrische koelboxen bieden een 
actieve koeling tot max. 30 °C onder de 
omgevingstemperatuur (afhankelijk van het 
model). Ze kunnen worden gebruikt voor 
koelen en voor het warm houden van 
voedsel. Ze zijn licht en eenvoudig te 
vervoeren.

Op de volgende pagina's ziet u onze 
keuze koelboxen voor de off -road 
avonturier.

ONS ADVIES!



ETEN & DRINKEN

KOELBOXEN / COOLFREEZE CFX

Energieklasse A++ en vriezen tot max. -22 °C! Met de CoolFreeze CFX-serie laat koelspecialist Dometic zien niet stil te 
zitten met ontwikkelingen.  De speciaal ontwikkelde high end-compressor en de extra effi  ciënte isolatie reduceren het 

energieverbruik met maximaal 35% in vergelijking met zijn voorgangers. 

 COOLFREEZE CFX 
COMPRESSORKOELBOXEN

VRIEZEN TOT 
MAX. -22 °C

TOT 35% MINDER 
ENERGIEVERBRUIK!

TEMPERATUURREGELING 
VIA WIFI-APP*

12/24 V 100 – 240 V GESCHIKT VOOR 
GEBRUIK OP 

ZONNE-ENERGIE

ONZE KRACHTIGSTE COMPRESSORKOELBOXEN OOIT!



LED-VERLICHTING
Energiebesparende led-binnenverlichting

VERBINDING
USB-aansluiting voor het opladen van kleine 

elektronische apparaten

IJSKOUD DE BESTE!
Uitgerust met heavy duty-kenmerken als versterkte hoeken, roestvrij-
stalen scharnieren en een robuuste dekselcoating zijn de high tech 
koelboxen van de CFX-serie bestand tegen de zwaarste belastingen. 
Verder zijn ze opvallend licht en gemakkelijk te transporteren. Bij de CFX 
35W tot CFX 100W uitvoeringen kan de koeltemperatuur eenvoudig 
geregeld en bewaakt worden via een wifi -app. 

EIGENSCHAPPEN VAN DE CFX-SERIE

• Vriezen mogelijk tot max. -22 °C

• Uitstekende koelprestaties, zelfs bij extreem hoge 

buitentemperaturen

•  12/24 volt DC en 100 – 240 volt AC

• Speciale CFX-elektronica met digitale 

temperatuurweergave

• Buitengewoon effi  ciënte en uiterst stille werking

• USB-aansluiting voor het opladen van smartphones of 

mp3-spelers

• Condenswaterafvoer voor een eenvoudige reiniging

• Geschikt voor gebruik op zonne-energie 

• Heavy duty-uitvoering

• Temperatuurregeling via wifi -app 

* Uitvoering CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W,  CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW

Dometic
CFX 75DZW

dual-zone
koel-/vriesbox

OVERZICHT
Elektronische thermostaat met digitale 

temperatuurweergave 

  TEMPERATUURREGELING VIA WIFI-APP*

Kenmerken & functies

• Temperatuurinstelling via schuifknop of toets

•  Programmeren van accubeveiligingsniveaus en 

temperatuuralarmen

•  Weergeven van actuele temperatuur, energie-

bron, spanning en waarschuwings meldingen

•  AAN/UIT-schakelaar voor koelbox 

(of individuele compartimenten in een 

twee-zonemodel)

• Leverbaar voor Android en iOS

Alle CoolFreeze CFX-koelboxen (behalve de 

CFX 28) kunnen aangestuurd worden met de 

smartphone. Onze wifi -app biedt u talrijke 

mogelijkheden. U kunt verschillende 

koeltemperaturen instellen, net als de 

accubeveiligingsniveaus en temperatuur-

alarmen. Of uw koelbox op afstand in- en 

uitschakelen.



DOMETIC 
CFX-SLD

Rails om de koelbox uit te kunnen schuiven

• Voor een eenvoudige toegang tot de koelbox

• Stevige bevestiging in het voertuig voor de 

off -road wegen.

Art. nr. afhankelijk van model CFX koelbox

REGELING VIA 
WIFI-APP

CFX 28: 
26 liter 

compacte 
klasse

  DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W   / CFX 40W

  Draagbare koel-/vriesbox, 32 liter   / 38 liter

•   Capaciteit: 32 liter / 38 liter

• Uitstekende koelprestaties, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen

• Geschikt voor vriezen tot max. -22 °C

• Zeer effi  ciënte en geruisloze werking. Geschikt voor gebruik op 

zonne-energie

• Heavy-duty ontwerp met verstevigde hoeken, roestvrijstalen 

scharnieren en een robuuste dekselcoating

• Speciale CFX-elektronica met digitaal temperatuurdisplay

• Temperatuurbeheersing via WiFi-app  

  Art.nr. 9600000470    / 9600000472

  DOMETIC COOLFREEZE CFX 28  

  Draagbare koel-/vriesbox, 26 liter  

• Capaciteit: 26 liter

• Uitstekende koelprestaties, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen

•   Geschikt voor vriezen tot max. -22 °C

• Zeer effi  ciënte en geruisloze werking. Geschikt voor gebruik op 

zonne-energie

• Heavy-duty ontwerp met verstevigde hoeken, roestvrijstalen 

scharnieren en een robuuste dekselcoating

• Speciale CFX-elektronica met digitaal temperatuurdisplay  

  Art.nr. 9600000166  

 
 DOMETIC 
COOLFREEZE CFX-WD  

  Draadloos display  

•   Geschikt voor CFX 28 en andere CFX-

modellen zonder wifi  app-functie

• Geeft  de temperatuur en voeding weer van de 

koelkast en instelling van de accubeveiliging 

• Temperatuuralarm, akoestisch en optisch alarm  

  Art.nr. 9600000164  

  DOMETIC 
COOLFREEZE CF-CBS  

  Standaard voor CoolFreeze-koelboxen  

•   U hoeft  uw rug niet meer te belasten: plaats 

uw koelbox op een comfortabele hoogte

• De stevigste standaard in zijn categorie: 

maximale belasting 80 kg

• Laag gewicht van 2 kg en inklapbaar  

  Art.nr. 9600000689  

  Op aanvraag leverbaar, langere levertijd.  



U heeft  behoeft e aan een beetje meer koelcapaciteit maar er is 
geen ruimte voor een koelkast of koelbox? Dan is het wellicht 
mogelijk een Dometic CoolMatic CD 20- of CD 30-ladekoelkast 
in te bouwen in een “vergeten hoekje” of in een ongebruikte 
opbergruimte die eventueel van buitenaf toegankelijk is. 

De met een krachtige compressor uitgeruste apparaten bieden 20 
respectievelijk 30 liter koelruimte en kunnen gemakkelijk met één 
hand worden ontgrendeld en naar buiten worden getrokken. 
Leverbaar met een zwart, wit of   roestvrijstalen   voorpaneel.

EEN OPBERGRUIMTE WORDT EEN KOELVAK

CD 30

CD 30SCD 30W12/24 V

DOMETIC 
COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

CD 30, zwart front / Art. nr. 9105330621

CD 30W, wit front / Art. nr. 9105330622

CD 30 S, roestvrijstalen front / Art. nr. 9105330620

Compressorladekoelkast, 30 l

•   Compact ontwerp en slimme oplossing: de koelunit kan worden 

gemonteerd aan de zijkant van de koelbox (links of rechts) en 

tot 1,5 m verderop

• Ruimtebesparend, vlak en compact ontwerp, ideaal voor kleine ruimtes

• Openen en sluiten met een enkele beweging  

CD 30SCD 30W CD 30SCD 30W

  DOMETIC COOLFREEZE CF 11   / CF 16 / CF 26

  Draagbare compressorkoel-/vriesbox, 10,5 liter   / 15 liter / 21,5 liter

•   Koelen en vriezen

• Extreem compact, superslank design

• Gebruiksvriendelijk

• Met schouderriem  

  Art.nr. 9600005337   / 9600005339 / 9600005341

  DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK  

  Voertuigbevestigingsset voor CF 16 en CF 26

•   Veilig vastmaken van de koelbox

• Eenvoudig te monteren

•   Voor veilig gebruik van de koelbox als u onderweg bent

  Art.nr. 9105303708  

CD 30



COOL-ICE 
CI-modellen met 
ruim assortiment 

accessoires

KOELBOXEN IN HEAVY-DUTY UITVOERING

Dometic-ijsboxen zijn voorzien van een uitzonderlijk eff ectief 
isolatiesysteem. Voorzien van koelelementen of ijsblokjes houden 
ze levensmiddelen, vis, aas en wild meerdere dagen vers. Praktische 
accessoires als zitkussens, hengelsteunen en fl esopeners maken ze 
onmisbaar gezelschap voor vissers, jagers en andere natuur-
liefhebbers. Het modulaire opbergsysteem, dat bestaat uit 
draadmanden en scheidingsroosters, organiseert de inhoud. 
Leverbaar voor alle vernieuwde Cool-Ice-modellen (41 tot 111 liter).

Tips voor gebruik!
Plaats de Dometic-ijsboxen zo veel mogelijk in een koele omgeving 
en uit de zon. Als ze met drinken of levensmiddelen moeten worden 
gevuld, adviseren we deze vooraf te koelen. Als koelmiddel kunt u 
gebruik maken van de in de handel verkrijgbare koelelementen of 
ijsblokjes. Lucht beïnvloedt het koelvermogen en verkort de 
koelduur. Vermijd daarom onnodig openen en vul de boxen zo vol 
mogelijk.

SCHEIDINGSROOSTER 
Een gemakkelijke manier om een apart 

koelcompartiment te creëren

OPBERGMANDEN
Voor een goed georganiseerde inhoud en een 

makkelijke toegang

HENGELSTEUN, BEKERHOUDERS
Onmisbare accessoires voor gepassioneerde 

vissers

ZITKUSSENS
Maak van uw koelbox een comfortabele stoel

BEVESTIGINGSSET
Bevestig de box veilig in de auto

FLESOPENER 
Altijd bij de hand 

Zie voor alle modellen, technische gegevens en artikelnummers onze website dometic.com. 





GRILL- EN KOOKPLEZIER VOOR ONDERWEG

GAS GAS

Adapter voor 30 mbar gasdruk

Art. nr. 9103300169 

Adapter voor 30 mbar gasdruk

Art. nr. 9103300169 

  DOMETIC CLASSIC 1  

  Koff ergrill met drie kookplaten  

   Deze draagbare gasgrill met 3-pits kookplaat is eenvoudig en 
gemakkelijk te gebruiken. Er kunnen verschillende gerechten 
gelijktijdig worden gegrild en opgewarmd.    

•   Snel en makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen

• Direct gebruiksklaar door werking op gas en geen rook of as

• Afzonderlijke grill en pitten zodat verschillende levensmiddelen 

tegelijkertijd kunnen worden gegrild en opgewarmd

• Lichtgewicht grill met 3-pits kookplaat die eenvoudig in elkaar te zetten is

• Eenvoudig te vervoeren en op te bergen  

• Gastoevoerslang en gasdrukregelaar apart verkrijgbaar

  

Art.nr. 9103300172  

  DOMETIC CLASSIC-GC  

•   Optioneel accessoire voor Dometic Classic 1- en Classic 2-koff ergrills

• Weerbestendige hoes om de grill te beschermen wanneer deze niet 

wordt gebruikt

• Beschermt de grill tegen krassen, vuil en harsplekken  

  Beschermhoes voor Classic 1-grill   /   Art.nr. 9103500360  

  DOMETIC CLASSIC 2  

  Koff ergrill met twee kookplaten  

   Deze draagbare gasgrill met 2-pits kookplaat is eenvoudig en 
gemakkelijk te gebruiken. Er kunnen verschillende gerechten 
gelijktijdig worden gegrild en opgewarmd.    

•   Snel en makkelijk in elkaar te zetten en uit elkaar te halen

• Direct gebruiksklaar door werking op gas en geen rook of as

• Afzonderlijke grill en pitten zodat verschillende levensmiddelen 

tegelijkertijd kunnen worden gegrild en opgewarmd

• Lichtgewicht grill met 2-pits kookplaat die eenvoudig in elkaar te zetten is

• Eenvoudig te vervoeren en op te bergen

• Gastoevoerslang en gasdrukregelaar apart verkrijgbaar  

  Art.nr. 9103300174  

  Beschermhoes voor Classic 2-grill   /   Art.nr. 9103500361  



1

2

3

7

4 – 6

DOMETIC ACCESSOIRES VOOR CLASSIC 1 & 2 KOFFERGRILLS

2 Grillrek midi

3 Grillrek maxi

1   Planken  
   De praktische planken zijn geschikt voor alle klassieke Dometic grills. Ze worden per twee 
geleverd en kunnen aan de zijkant van de grill worden vastgezet.    

  Art.nr. 9103300804  

   Ideaal voor alle gerechten: het Dometic grillrek midi is speciaal ontworpen voor barbecues 
van Dometic en past op grills met een binnenbreedte van 35 tot 48 cm.    

  Art.nr. 9103300800  

   Uitermate geschikt voor groente, vlees en vis: het Dometic Maxi grillrek is speciaal 
ontworpen voor barbecues van Dometic en past op grills met een binnenbreedte 
van 52 tot 62 cm.     

  Art.nr. 9103300801  

4    Grillmotor  
   Deze handige batterijgrillmotor is speciaal ontworpen om een grillspies rond te draaien op 
een draagbare grill van Dometic en zorgt voor een heerlijk, gelijkmatig geroosterd resultaat. 
De grillspies kan rechtsom of linksom draaien.    

  Art.nr. 9103300802  

5   Grillmotor  
   Deze handige grillmotor op batterijspanning of netspanning is speciaal ontworpen om een 
grillspies rond te draaien op een draagbare grill van Dometic en zorgt voor een heerlijk, 
gelijkmatig geroosterd resultaat. De grillspies kan rechtsom of linksom draaien.    

  Art.nr. 9103300807  

6   Grillmotor  
   Deze handige, op netspanning werkende grillmotor is specifi ek ontworpen voor het draaien 
van een braadspit op een draagbare grill van Dometic, voor heerlijk en gelijkmatig 
geroosterde etenswaren. Het braadspit kan rechts- of linksom draaien.    

  Art.nr. 9103300803  

7    Reiniger  
   Dometic Clean&Care BBQ en Ovenreiniger is een krachtige gelformule speciaal ontwikkeld 
voor het verwijderen van hardnekkige, aangebrande voedsel- en vetresten uit ovens en 
barbecues.    

  Art.nr. 9600000159  



COMPACTE PRODUCTEN VOOR DE 
MOBIELE KEUKEN

KOKEN OP GAS

Koken onderweg hoeft  geen uitdaging te zijn. Met deze veelzijdige 
kooktoestellen maken we het u gemakkelijk. Ze zijn voorzien van een 
beveiligd ontstekingssysteem, verstelbare pannenhouders en een 
slijtvast roestvrijstalen oppervlak. Wenst u binnen te koken, installeer 
deze dan vast in uw voertuig. Liever buiten, geen probleem, deze 
kooktoestellen zijn ook vrijstaand te gebruiken.

KOKEN OP ALCOHOL

Alcoholbranders vrij van overdruk worden beschouwd als de 
veiligste manier van koken. Als u deze bewezen kookmethode in de 
"keuken" of buiten onderweg wilt gebruiken, dan bent u aan het 
juiste adres. ORIGO-kooktoestellen zijn al dertig jaar succesvol op de 
markt – zeer gewaardeerd om hun lange brandduur en functioneel 
design in roestvrij staal.  

• Uitvoering met één of twee pitten

• Kan worden geïnstalleerd als inbouw- of vrijstaand apparaat

• Handige aanpasbare panhouders

• Gemaakt van stevig roestvrijstaal

• Beveiligd ontstekingssysteem

• Compacte kooktoestellen, één of twee pits

• Werkt effi  ciënt en zeer veilig op alcohol

• Inbouwmodellen, speciaal ontworpen om in een klein 

keukenwerkblad te passen

• Vrijstaande modellen om mobiel te kunnen koken

   DOMETIC SNG 420    

  Ronde spoelbak met glazen afdekplaat, Ø 420 mm  

  Art.nr. 9102305032  

DOMETIC MO 9722L / MO 9722R

Tweepits kook-/spoelcombinatie met glazen afdekplaat, 
760 x 325 mm 

Deze compacte combinatie van een gaskookplaat en spoelbak biedt 
ook in de kleinste ruimtes handige keukenfaciliteiten. 

Dometic MO 9722L / Art. nr. 9102305076

Dometic MO 9722R / Art. nr. 9102305075

EK 1600
INBOUW

ORIGO 2000
VRIJSTAAND
ORIGO ONE

Ook een
oplossing
bij weinig

ruimte

EK 3200
VRIJSTAAND



DE TOEKOMST VAN BUITEN KOKEN!
Deze innovatie ziet u voorbij komen bij onze Dometic ambassadors. Dit product, wat momenteel nog in de testfase zit, wordt in de 
toekomst verwacht*. Waarschijnlijk in 2 verschillende modellen, onderstaand model en een nog kleiner formaat.

EIGENSCHAPPEN VAN DE SLIDE OUT KITCHEN

• Speciale plaats voor koken, snijden, opdienen en afwassen

• Eenvoudig in te bouwen in 3 stappen

• Compatibel met alle gangbare toegangsdeuren

• Lichtgewicht aluminium constructie

• Grote opbergvakken aan de zijkant

• Accessoires verkrijgbaar, incl. BBQ plaat, snijplank, en houder voor kookinstrumenten

• Afmetingen model foto: 640 x 335 x 1670 mm

Accessoires verkrijgbaar, incl. BBQ plaat, snijplank, en houder voor kookinstrumenten

INNOVATIE 
ALLES IN ÉÉN 

KUNNER

12 VOLT

Dometic Slide Out Kitchen bespaart niet alleen kostbare ruimte in de keuken, maar is ook eenvoudig en snel uit te trekken en weer op te 
ruimen na gebruik. Beschikt over alle essentiële keukenbenodigdheden: een wasbak, 3-pits kookplaat, aan beide 
kanten opbergruimte, snijplank en werkbank. De modulaire aluminium constructie maakt het lichter, maar 
met een groot aantal ingebouwde opbergruimten blijft  het eet- en kookgerei veilig en goed 
opgeborgen. Eenvoudig in te bouwen dankzij een installatie methode van maar 3 stappen. 
De Slide Out Kitchen tilt buiten koken tot een hoger niveau van gemak!

*Hou onze website in de gaten voor het laatste nieuws.  

Glazen 
kan met 

transport-
beveiliging

12 VOLT

   DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052    

  Koffi  ezetapparaat, 12 volt  

   Dit koffi  ezetapparaat is speciaal ontworpen voor mobiel gebruik en 
maakt maximaal vijf kopjes heerlijke, versgezette koffi  e per keer.     

•   Draaibaar fi lter voor gemakkelijke bediening

• Geïntegreerde transportbeveiliging voor de glazen pot

• Bevestigingsset voor wand- of werkbladmontage

• 5 koppen per koffi  epot

• Warmhoudplaat met thermostaat  

  Art.nr. 9600000340                       Ook 1-kops beschikbaar, bekijk onze website   

                                                                 dometic.com voor het complete assortiment.

   DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750    

  Waterkoker, 12 volt  

   Er gaat niets boven even bijkomen met een kop thee en deze 
Dometic PerfectKitchen 12V-waterkoker helpt u daar perfect bij.    

•   Een waterkoker die werkt op een 12V-voedingsbron

• Speciaal ontwikkeld voor mobiel gebruik

• Robuuste relaistechnologie

• Automatische uitschakeling bij het bereiken van het kookpunt

• Droogkookbeveiliging

• Statusindicatie  

  Art.nr. 9600000342  



KOEL EN OF 
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KOEL EN OF 
VERW ARMEN



Trekt u naar de zuidelijke landen met hun warme zomers en vele 
zonuren. Met een Dometic luifel heeft u altijd een eigen schaduw-
plekje bij de hand. Als u op een prachtige locatie stopt, kunt u de 
ruimte bij uw voertuig met een Dometic-luifel omtoveren in een 
overdekte patio. Vele uren ontspanning vormen uw beloning! Gaat u 
naar de koelere regionen waar het aardig koud kan zijn, zorg dan dat 

u warm instapt en dat ook uw motor niet veel te verduren heeft en 
altijd probleemloos start. Met DEFA WarmUp, wat wij hebben 
opgenomen in ons Dometic assortiment, bieden we verwarming 
voor u, uw huisdier en voor het voertuig. 

DOMETIC HEEFT VOOR BEIDE EEN OPLOSSING.

WARM OF KOUD...



PERFECTWALL 
PW 3800

Met de PerfectWall PW 3800 presenteert Dometic de sterkste luifel 
voor wandmontage op de markt. Robuuste knikarmen met dubbele 
staalkabels en de extra sterke verankering geven de totale 
constructie een buitengewone stabiliteit. Het resultaat is dat de 
PW 3800 geen geïntegreerde staanders nodig heeft , ondanks zijn 
royale afmetingen. 

De modellen zijn leverbaar in lengtes van 4 tot 6 meter, alle met een 
uitval van 2,75 meter en een verstelbare hellingshoek.

AFMETINGEN

Lengte (m) Uitval (m) Gewicht (kg)

4,00 2,75 42,0

4,50 2,75 46,0

5,00 2,75 50,0

5,50 2,75 53,0

6,00 2,75 56,0

Lengte (m) Uitval (m) Elektromotor Gewicht (kg)

4,00 2,75 12 V 45,0

4,50 2,75 12 V 48,5

5,00 2,75 12 V 52,5

5,50 2,75 12 V 55,5

6,00 2,75 12 V 58,5

De sterkste 
zelf dragende 

luifel voor 
wandmontage

WANDLUIFEL



ROBUUSTE KNIKARMEN
Hoge trekkracht en een strak gespannen doek

ZELFDRAGEND OF MET STAANDERS 
Staanders eenvoudig op te bergen in de 

voorzetrail

VERSTELBARE HELLINGSHOEK
Kan worden ingesteld op de lichtcondities

HEAVY-DUTY KNIKARMVERBINDING
Buitengewoon sterk, de sleutel voor comfortabel 

gebruik met of zonder staanders

VOORDELEN PW 3800
• Zeer solide constructie – zelfdragend of voor gebruik met staanders
• Aluminium eindkappen, bestand tegen corrosie en schok- en stootbestendig
• Kwalitatief hoogwaardig luifeldoek uit één stuk – naadloos
• Staanders met gepatenteerde Easy Lock Flipper 
• Leverbaar in lengtes van 4,0 tot 6,0 m, alle modellen standaard met een uitval van 2,75 m
• Verstelbare hellingshoek – voorzetrail kan worden verlaagd tussen 0,75 m en 1,35 m
• Telescopische slinger
• Ook leverbaar als elektrische luifel met geïntegreerde 12 volt motor en afstandsbediening
• Veel adapters leverbaar via dometic.com

DOEKKLEUREN
Het luifeldoek is vervaardigd van slijtvast 

vinylmateriaal met een transparante acrylcoating

KLEUREN BEHUIZING
De PW 3800 wordt standaard geleverd 

met een witte behuizing
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12 volt model met 

afstandsbediening

TELESCOPISCHE SLINGER
Voor een hele soepele, handmatige bediening 

van de luifel

GEPATENTEERDE EASY LOCK
Voor moeiteloos en veilig vastzetten van de 

staanders



Zelfs in de nieuwste auto’s ontbreekt een voorverwarmsysteem. DEFA 
WarmUp is het alternatief voor de standkachel. Betrouwbaar en comfortabel 
worden de motor en het interieur voorverwarmt, dit zorgt voor een soepele 
start en is ook nog eens goed voor het milieu. Met enkele eenvoudige 
handelingen bent u er zeker van dat uw motor startklaar is, u in een warme 
auto stapt, vrij zicht heeft  en de accu de gehele winter altijd vol is. Het 
DEFA WarmUp-systeem sluit u aan op een 230 volt aansluiting. Welk model 
voertuig u ook rijdt, de warme deken die u symbolisch krijgt bij het instappen 
op een koude winterdag bezorgt u een goed en warm gevoel.

VOORDELEN DEFA WARM UP

1  DEFA Termini™
Kleine, compacte interieurverwarming, 
1400-2100W

2  MultiCharger 1204
Altijd een volledig opgeladen accu

3  DEFA SafeStart
Motor voorverwarmingselement - 
speciaal afgestemd op uw type auto

MET DEFA WARMUP ALTIJD VRIJ ZICHT EN 
EEN AANGENAAM WARM INTERIEUR

• Voordelig alternatief standkachel
• Milieuvriendelijk
• Vrij zicht - instappen zonder ijs te krabben
• Lekker warm vanaf de start
• Volle accu
• Brandstofbesparing
• Veel adapters beschikbaar, zie voor meer 

informatie dometic.com

1 2 3
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Geniet onderweg van het comfort van thuis. Het assortiment energie-
systemen van Dometic omvat alles wat nodig is voor een perfecte 
energievoorziening. Sensationeel lichte en compacte acculaders 
bijvoorbeeld, die dankzij een BUS-interface probleemloos in een 
intelligent accumanagementsysteem kunnen worden geïntegreerd. 

Ook leverbaar is een high-performance lithium-ion-accu en een groot 
aanbod aan sinusomvormers voor 230 V onderweg. 

MET PROFESSIONELE ELEKTRONICA-ACCESSOIRES 

ENERGIE BESCHIKBAAR



1 2 3 4 5 6

DOMETIC eSTORE 
GEMAKKELIJKE ENERGIEOPSLAG

eSTORE INTERFACES 
1. 2 x RJ45 eSTORE naar eCORE-communicatie 

2. USB-aansluiting voor instelling

3. Stuursignaal voor interne hoofdschakelaar

4. 3-kleuren status-led

5. Molex Minfi t voor CIB-buscommunicatie

6. 2 x RJ11 eSTORE naar eSTORE-communicatie 

Met de eSTORE lithium-ion-accu biedt Dometic een energieopslag-
medium dat met kop en schouders uitsteekt boven de gewoonlijk 
gebruikte lood/zuur- of lood/gel-accu's. Hij kan minimaal vijf keer 
meer laadcycli aan, is tot 60% lichter en daarnaast ook nog eens 
kleiner. 
Geen onderhoud en ook geen sulfatering. In plaats daarvan, 
aangenaam snel opladen: 2 - 3 uur aansluiten op de netspanning of 
generator is genoeg om de Dometic eStore weer op volle capaciteit 
te brengen. 

Het geïntegreerde accumanagementsysteem (BMS) beschermt 
de accu tegen een te hoge bedrijfstemperatuur, laadstroom of 
laadspanning. Het geeft  u nuttige informatie over de laadstatus en 
balanceert de accucellen. De lithium-ion-accu van Dometic is ideaal 
voor gebruik in 4x4 voertuigen en opent nieuwe perspectieven en 
onafhankelijkheid van mobiele energiebronnen.

Licht,
sterk en

compact

  DOMETIC ESTORE  

  Lithium-ion-accu, 100 Ah  

•   Onderhoudsvrije lithium-ion accu

• Vijf keer meer laadcycli voor een langere 

levensduur

• Snel opladen in 2–3 uur, afhankelijk van de 

acculader

• Tot 60 % lichter dan conventionele gel-accu’s

• Geïntegreerd accubeheersysteem beschermt 

de accu en toont de laadstatus  

  Art.nr. 9102900224  



De sinusomvormers van de SinePower DSP- en DSP-T-serie genereren een zuivere sinusspanning, die zelfs voor 
gevoelige 230V-apparatuur perfect geschikt is. Dankzij het grote ingangsspanningsbereik werken ze ook goed in 

moderne EURO 6-voertuigen met een slimme dynamo. In geval van overbelasting, oververhitting, over- of 
onderspanning schakelen de intelligente omvormers automatisch uit – en weer in als alles weer normaal is. 

De geïntegreerde ventilator past zich fl exibel aan aan de belastings- en temperatuurcondities, 
waardoor hij aangenaam stil is.

De premium omvormers van de SinePower DSP-T-serie hebben twee extra voordelen: een netvoorrangsschakeling 
met spanningssynchronisatie en een energiebesparende Smart Standby Mode.

SINEPOWER DSP/DSP-T 
ZUIVERE SINUSSPANNING –

PRAKTISCH EN VEILIG

ZUIVERE SINUSSPANNING – 
PERFECT VOOR GEVOELIGE 

APPARATUUR

IDEAAL VOOR EURO 6-VOERTUIGEN 
MET EEN SLIMME DYNAMO

ENERGIEBESPARENDE 
STANDBYMODUS 

(UITVOERINGEN VANAF 600 W)

waardoor hij aangenaam stil is.
De premium omvormers van de SinePower DSP-T-serie hebben twee extra voordelen: een netvoorrangsschakeling 

met spanningssynchronisatie en een energiebesparende Smart Standby Mode.



PerfectPower- en SinePower-omvormers hebben één ding gemeen: Ze zetten 12 of 24 V DC van de voertuigaccu om in 230 V AC. Het 
verschil is de kwaliteit van de uitgangsspanning. 
PerfectPower-omvormers genereren een gemodifi ceerde sinusspanning die uitstekend geschikt is voor grote verbruikers zoals 
koffi  ezetapparaten, broodroosters of stofzuigers. Gevoelige elektronische apparatuur heeft  een zuivere sinusspanning nodig. Kies daarom 
voor een SinePower-omvormer als u onderweg uw laptop of espressomachine wilt gebruiken. 

Zuivere sinusspanning

Een zuivere sinusspanning, net als uit het stopcontact thuis. Ideaal voor 

elektrische tandenborstels, laptops, dvd-spelers, espessomachines en 

andere gevoelige apparatuur.

• Dometic SinePower DSP/DSP-T

 

Gemodifi ceerde sinusspanning

De uitgangsspanning bootst op een getrapte wijze een zuivere sinus na. 

Geschikt voor minder gevoelige apparatuur zoals koffi  ezetapparaten, 

leeslampen, broodroosters en stofzuigers.

• Dometic PerfectPower 

PERFECTPOWER VERSUS SINEPOWER
GEMODIFICEERDE OF ZUIVERE SINUSSPANNING 

SinePower DSP-T-omvormers met 
netvoorrangsschakeling en 
spanningssynchronisatie. 
Gecombineerd met onze nieuwe 
comfortafstandsbediening 
SinePower DSP-EM bieden deze 
premium omvormers ultiem 
gebruiksgemak en maximale 
onafhankelijkheid.

ONZE TIP!

AFSTANDSBEDIENING VOOR DSP-SINUSOMVORMERS

Deze elegante afstandsbediening is ontworpen voor een gebruiksvriendelijke bediening van de Dometic SinePower DSP-sinusomvormers 
en ondersteunt alle belangrijke basisfuncties (AAN, UIT, stand-by). Hij wordt standaard meegeleverd met alle DSP-modellen van 600 W 
en hoger. 



De SinePower DSP-T-sinusomvormers bieden alle voordelen van 
de DSP-serie. Daarnaast staat de geïntegreerde netvoorrangs-
schakeling met spanningssynchronisatie garant voor een soepele 
overschakeling van accuspanning naar netspanning zodra er een 
externe netspanningsbron wordt aangesloten. Een ander hoogte-
punt van de SinePower DSP-T-serie is de energiebesparende Smart 
Standby Mode, die naar wens geconfi gureerd kan worden. De 
beste manier om dat te doen is door de comfortafstandsbediening 
DSP-EM te gebruiken. Deze is leverbaar als optioneel accessoire. 

SINEPOWER DSP-T 
ZUIVERE SINUSSPANNING – PRAKTISCH EN VEILIG

20 msec. Landstrom

Ausfall

Inverter

Ausgang

50 msec.

SinePower DSP-T-sinusomvormers gaan 
automatisch over naar de energiebesparende 
Smart Standby Mode als er geen (of slechts 
zeer weinig) energie wordt verbruikt. U kunt 
eenvoudig instellen wanneer u wilt dat uw 
omvormer “ontwaakt” – al bij het inschakelen 
van kleine verbruikers zoals een mobiele 
telefoon of de regelelektronica van uw 
Nespresso-apparaat of pas als er grotere 
verbruikers als een elektrische waterkoker 
of föhn worden ingeschakeld. Als u de 
accubeveiligingsmodus activeert, schakelt 
de omvormer automatisch uit nadat hij een 
bepaalde tijd in de stand-bymodus heeft  
gestaan. Dit voorkomt het onnodig ontladen 
van de accu.

ENERGIEBESPARENDE 
SMART STANDBY MODE Ampèrage

5 min 13 min 33 min 24 u

Tijd

0,5 A

100 A

0,2 A

Energieverbruik
 DSP-T-omvormer met Smart Standby, ongeveer 17 Ah
 Conventionele omvormer zonder Smart Standby, ongeveer 30 Ah

0 – 5 min: Omvormer in stand-bymodus
5 min:  Inschakelen elektrische verbruiker van 1000 W 
13 min:  Elektrische verbruiker uitgeschakeld 
33 min:  Na 20 min in de stand-bymodus wordt de DSP-T-omvormer automatisch 

uitgeschakeld

Zie voor alle modellen van de DSP- en DSP-T-serie, technische gegevens en artikelnummers onze website dometic.com. 

DSP-T-serie
met

netvoorrangs
schakeling

Zie voor alle modellen van de DSP- en DSP-T-serie, technische gegevens en artikelnummers onze website dometic.com. 

met
netvoorrangs

schakeling



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Comfortafstandsbediening 

• Optioneel accessoire voor SinePower DSP-T-omvormers

• Basisfuncties: AAN, UIT, Smart Standby Mode

• Geeft  belangrijke gebruiksparameters weer

• Kan worden aangepast aan persoonlijke behoeft en

• Dient als energiemonitor indien uitgebreid met een accusensor 

• Ook geschikt voor het regelen van een MCA-acculader

Art. nr. 9600002565

Optioneel 
accessoire voor 

DSP-T- 
omvormers

Met deze veelzijdige afstandsbediening haalt u het maximale uit uw 
SinePower DSP-T-sinusomvormer. Hij regelt alle basisfuncties (AAN. 
UIT, Smart Standby Mode), geeft  belangrijke gebruiksparameters 
weer en kan te allen tijde naar wens worden geconfi gureerd en 
geüpgraded. Als u een accusensor (optioneel accessoire) aansluit, 

verandert de afstandsbediening in een intelligente energiemonitor 
die u op elk moment de volledige controle geeft  over de laadstatus 
van uw accu's. U kunt de comfortafstandsbediening ook gebruiken 
om uw MCA-acculader te confi gureren of over te schakelen naar de 
geluidloze nachtmodus met een druk op een knop. 

SINEPOWER DSP-EM
COMFORTAFSTANDSBEDIENING VOOR DSP-T-OMVORMERS

Optioneel 
accessoire voor 

DSP-T- 
omvormers

  DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT  

  Afstandsbediening voor DSP-T-omvormers      

•   Gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor de belangrijkste functies: 

AAN, UIT of stand-by-modus

• Eenvoudig met een druk op de knop te bedienen

• Laadfunctie aan te sturen via de afstandsbediening  

  Art.nr. 9600002564  



IU0U-LADERS VAN DOMETIC
… OPDAT UW ACCU'S LANGER MEEGAAN!
PerfectCharge IU0U-acculaders van Dometic maken gebruik van 
de laatste laadtechnieken, waardoor ze optimaal voorbereid zijn 
op toekomstige ontwikkelingen in de automotive industrie. Dankzij 
de standaard bus-interface zijn ze perfect te koppelen aan de 
bus-systemen die hier worden toegepast. Bovendien kunnen ze 
eenvoudig in het accumanagementsysteem Dometic MPC 01 
worden geïntegreerd, dat het laadproces optimaliseert en de 
laadtijd met maximaal 30% verkort.
Dankzij hun geringe gewicht, zeer compacte constructie en 
praktische schroefverbindingen zijn de voordelige laders snel 
en probleemloos te installeren. Een extra voordeel voor mensen 
die veel en ver reizen: de acculaders kunnen overal ter wereld 
worden gebruikt. Ze hebben een ingangsspanning van 110 tot 
230 V en laden ook betrouwbaar bij een daling van de ingangs-
spanning.

• Compacte constructie, laag gewicht
• Standaard met bus-interface
• 6-traps IU0U-laadkarakteristieken voor het optimaal laden van 

vloeistof-, gel- en AGM-accu's
• Compatibel met accumanagementsysteem Dometic MPC 01
• Slaapmodusfunctie voor stil laden met gehalveerd 

laadvermogen (waardoor de ventilator uitgeschakeld wordt)
• Afstandsbediening, Hella-accusensor en temperatuursensor 

leverbaar als accessoire

ACCESSOIRES VOOR PERFECTCHARGE

Vul uw Dometic PerfectCharge IU0U-acculader aan met 
bijbehorende speciale accessoires en profi teer van de perfecte 
laadtechniek!

Temperatuursensor MCA-TS1 / Art. nr. 9600000099 

Hella-sensor MCA-HS1 voor 12 V / Art.nr. nr. 9600000101

Afstandsbediening MCA-RC1 / Art. nr. 9600000100



Zie voor alle modellen van de MCA-serie, technische gegevens en artikelnummers onze website dometic.com. 

MOGELIJKE COMBINATIEOPTIE
DSP-T-SINUSOMVORMER + DSP-EM AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL + 
DCC-SPANNINGSBOOSTER + HELLA-SENSOR
DSP-T-SINUSOMVORMER + DSP-EM AFSTANDSBEDIENINGSPANEEL + 

Deze generatie elektronische accessoires van Dometic maakt 
talrijke upgrade-opties mogelijk voor ultiem comfort en gebruiks-
gemak. Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en 
kunnen naar wens worden gecombineerd. Het display van het 
afstandsbedieningspaneel geeft  u een uitstekend overzicht van de 
laadstatus van de accu en het actuele energieverbruik. Verder 
wordt de accu op betrouwbare wijze beschermd tegen te diep 
ontladen, overladen en oververhitting, waardoor de levensduur 
toeneemt en de accu de voeding van uw comfortapparatuur langer 
kan verzorgen.

De nieuwe laadstroomomvormers en sinusomvormers verhelpen 
veel problemen die samenhangen met de energiebesparende 
confi guratie van slimme dynamo's in moderne EURO 6-voertuigen. 
Dat betekent dat de voedingsaccu optimaal geladen wordt tijdens 
de reis om volledige onafhankelijkheid te garanderen voor wat 
betreft  de energievoorziening. Geen compromissen op het gebied 
van comfort onderweg!

ENERGIEMANAGEMENT OP ZIJN BEST

Volledig onafhankelijke voeding gedurende de gehele reis – zelfs 
voor stroomvreters als föhns en espressomachines. Houd het 
energieverbruik en de lading van de accu te allen tijde in de gaten. 

Geniet van het comfort in de wetenschap dat uw accu goed 
beschermd en geladen is en dat er altijd voldoende energie 
aanwezig is, zelfs voor uw koelkast.

KLEIN, LICHT, SNEL GEMONTEERD
Start- en verbruikersaccu's zijn voor verschillende toepassingen 
ontwikkeld. Startaccu's moeten voor het starten van de motor eerst 
een grote hoeveelheid stroom leveren en dienen daarna als 
energiebuff er met kleine deelcycli. Verbruiker- en boordaccu's 
daarentegen worden gedurende langere periodes dieper ontladen 
en vervolgens weer opgeladen. Zodoende worden ze aanzienlijk 
zwaarder belast. Bij de laadtechniek moet rekening worden 

gehouden met deze bijzonderheden om te voorkomen dat accu’s 
beschadigd raken en om een lange levensduur te garanderen. De 
Dometic PerfectCharge IU0U-acculaders werken met een unieke 
laadcyclus, bestaande uit zes trappen. Ze zijn optimaal geschikt 
voor alle gel-, AGM- en natte accu’s, doordat ze snel en tegelijkertijd 
zeer behoedzaam laden.

6-TRAPS IU0U-LAADKARAKTERISTIEKEN 

1   I-fase: De lege accu wordt met constante stroom opgeladen tot de 

accuspanning de laadspanning bereikt.

2 – 4   U0-fase: 3-traps absorptielaadfase met constante spanning (U0). 

In de eerste 2 minuten wordt de lading van de accu bepaald, dan 

volgt de hoofdlaadfase. Deze fase eindigt zodra de accu volledig 

is geladen of de laadstroom gedurende 15 min lager is dan 6% 

van de nominale laadstroom.

5  U-fase: De lader schakelt over naar druppellading.

6   Conditioneren: Om de 12 dagen schakelt de lader terug naar de I-fase, 

om de accu in conditie te houden en sulfatering te voorkomen.

IU0U-LAADKARAKTERISTIEKEN

U0 U

U

I

I
100 %

6 %

t
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VEILIG HEID & 
BEVEI LIGING



Je vogelvrij voelen, is net als leven zonder angst. Met die menselijke 
gedachte in het achterhoofd hebben we een productaanbod 
samengesteld waarmee u comfortabel en veilig kunt genieten van 
uw leven onderweg. Kwalitatief hoogwaardige camerasystemen 
zorgen voor een goed zicht zodat u zelfs op de smalste wegen 
probleemloos kunt manoeuvreren. Een kluis voor het veilig bewaren 

van al uw kostbare spullen en belangrijke papieren. Het geheel wordt 
gecompleteerd met een SCM-goedgekeurd alarmsysteem. De 
veiligheidsaccessoires van Dometic en DEFA kennen geen zwakke 
plekken waar dieven en inbrekers gebruik van kunnen maken. Het 
enige wat u dan nog te doen staat is genieten van alles wat op uw pad 
komt.

DOMETIC - SYNONIEM VOOR BETROUWBAARHEID!

VEILIGHEID & BEVEILIGING



SCM
GOEDGEKEURD

SYSTEEM

Het CAN-bus alarmsysteem DEFA DVS90 is speciaal ontwikkeld 
voor voertuigen met een 12 of 24 volt boordnet en werkt met een 
drievoudig veiligheidsconcept. 
Enerzijds reageert het systeem op de manipulatie van deuren, 
ramen, de motorkap of het bagageluik. Anderzijds wordt de gehele 

binnenruimte bewaakt door een mircogolf-bewegingssensor die 
onders cheidt maakt tussen geoorloofde en verdachte bewegingen. 
Kortom: geen ergerlijke valse alarmen meer door vliegen of 
bewegende gordijnen.  

UW VOERTUIG ALTIJD GOED BEVEILIGD

DEFA DVS90 ALARMSYSTEEM

CAN-bus alarmsysteem voor voertuigen met 12 of 24 volt boordnet

• Spanning: 8 – 34 volt (12/24 volt systemen)

• Stroomverbruik: >18 mA

• Geluidsdruk sirene: 116 dB / 30 s

• Radiofrequenties: 433,92 MHz (afstandsbediening) 2,45 GHz (bewegingssensor)

• Knipperfrequentie led: 0,5 Hz

• Keurmerken: E4-74 / 61-95 / 56-317-00 (EU) E4-116R-000086 (wereldwijd)

• Leveringsomvang: centrale unit , back-upsirene, bewegingssensor, 

glasbreuksensor, kabelset, motorkapcontactschakelaar, gebruiksaanwijzing

• Vraag uw dealer naar de noodzaak van een eventuele tweede autorisatie i.v.m. SCM-goedkeuring

• Technologie met microgolven – geen vals alarm door vliegen, wapperende gordijnen en dergelijke

• Wordt met specifi eke soft ware perfect op uw voertuig afgestemd

• Wordt geleverd en gemonteerd door uw gespecialiseerde werkplaats

Art.nr. 611901

DE SMALSTE WEGEN ZIJN NU EENVOUDIG
De meeste camerasystemen zijn niet geschikt voor kleinere 
voertuigen en hebben geen geschikt montagevlak voor een camera 
aan de achterzijde. De Dometic PerfectView RVS 729 is een slim 
alternatief: een kleine cilindercamera in een compacte behuizing 

die boven aan de achterzijde van het voertuig kan worden 
gemonteerd. Hij werkt samen met een kwalitatief hoogwaardige 
7" LCD-monitor met een uitstekende beeldkwaliteit en twee 
camera-ingangen met aparte bediening.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 729

Achteruitrijvideosysteem met kleurencilindercamera en 7” monitor

• Extra grote beeldhoek: groothoekobjectief van 150° kan indien nodig 

verticaal afgesteld worden

• Zeer compacte camera voor montage op de bovenrand achter

• Handige 7" LCD-monitor met led-achtergrondverlichting en 

automatische dimfunctie voor uitstekende beeldkwaliteit

• Op maat gemaakte oplossing voor bestelwagens, ideaal voor complexe 

installatieomstandigheden

• Waterdichte camera (beschermingsklasse IP 69)

• Monitor voorzien van twee camera-ingangen met afzonderlijke bediening

• Spiegelfunctie voor een vertrouwd beeld vergelijkbaar met dat van de 

achteruitkijkspiegel

Art.nr. 9600000194



EEN KLUIS WAAR U OP KUNT VERTROUWEN
Waar laat u uw paspoorten, geld, horloges en juwelen als u naar het 
strand gaat of de stad wilt bezichtigen? Dometic voorziet hotels 
over de hele wereld van kluisjes. Met onderstaande kluizen biedt 
Dometic een veiligheidsconcept die toegespitst is voor gebruik in 
uw 4x4 voertuig. Dankzij de compacte stalen behuizing, de deur 

met 18 mm dikke stalen pinnen en een beproefd mechanisch 
sluitsysteem krijgen dieven geen kans. Maar zijn wel licht, wat 
onderweg toch ook wel een must is.

  DOMETIC SAFE 310C   

  Kluis met mechanisch sluitsysteem, 9 liter

   Deze mechanische kluis heeft  een inhoud van 9 liter en een 
nettogewicht van 7,4 kg. De deur is gemakkelijk te vergrendelen 
met de meegeleverde sleutel en is voorzien van twee 18 mm gehard 
stalen grendels voor het veilig opbergen van waardevolle 
bezittingen.     

•   Stalen constructie met hoogwaardige afwerking voor maximale 

veiligheid

• Deur met dikke, massieve stalen grendels van 18 mm

• Mechanisch vergrendelingssysteem

• Eenvoudige sleutelbediening

• Zowel horizontaal als verticaal inbouwen mogelijk

• Afmetingen: 310 x 165 x 235 mm  

  Art.nr. 9106600543  

  DOMETIC   PROSAFE MDT 400X

  Kluis met opening aan de bovenkant

   Deze elektronische kluis met opening aan de bovenkant heeft  een 
inhoud van 10 liter en een nettogewicht van 13,7 kg. Met een 
viercijferige led-gastcode en twee 18 mm gehard stalen grendels 
zijn waardevolle bezittingen veilig en gemakkelijk beschermd.      

•   Interieur makkelijk bereikbaar

• Led-binnenverlichting maakt de inhoud van de safe in 

één oogopslag zichtbaar

• Genoeg ruimte voor laptops en tablets

• Ideaal voor montage in bestaande lade in hotelkamers

• Stabilisatorarm voor soepel openen en sluiten van de deur  

  Art.nr. 9106601394  



Dometic is een wereldwijd opererende onderneming die 
het leven onderweg gemakkelijk maakt door fantastische 
oplossingen te leveren voor de essentiële behoeft en van 
mensen onderweg. Zoals koken, zorgen voor persoonlijke 
hygiëne en een aangename temperatuur handhaven. Wij 
leveren intelligente en betrouwbare producten met een 
buitengewoon design.
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