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First Class výhody
First Class zavazuje! S našimi vozy vás nechceme přesvědčit pouze nejušlechtilejším 
designem. Zde se dozvíte, proč díky MORELO získáte více.

Nástavba
Spodek: dlouhodobě odolný proti povětrnostním podmínkám
Absolutně nekorodující podvozek díky sendvičovému panelu z GFK – plastu 
vyztuženého skelnými vlákny, s protiskluzovým a proti poškrábání odolným 
povrchem.

Přístrojová deska: máte vše pod kontrolou
Samostatná a ergonomicky vyladěná přístrojová deska s odkládací přihrádkou a 
chladicím boxem na nápoje skýtají dostatek místa a možností pro odkládání.

Podvozek: lehký, tichý, lepší
Plně izolovaná o 119 kg lehčí konstrukce přístrojové desky s filigránským 
podstavcem zlepšuje ergonomické uspořádání v kabině řidiče.

Bočnice: elegantní optický vzhled
Díky hliníkovým bočnicím je povrch rovný bez typických znaků struktury GFK.

Podlahové vytápění: žádné studené rohy
Celoplošně položené podlahové vytápění, bez přerušení, až k pedálům.

Podlaha obytného prostoru: robustní a lehce udržovatelná
Robustní podlahová krytina na podlaze obytného prostoru zcela bez dřeva, s plným 
sendvičovým panelem GFK, nezničitelná, bez spojů a bez vyvýšených míst.

Vstupní dveře: zabezpečené číselným zámkem
Číselný zámek Security-Safe, s číslicemi 0–9 a se zakrytým zadáváním číslic, skýtá 
nejvyšší možnou míru zabezpečení.

Čelo: funkční a s jednoduchou údržbou
Velké přívody vzduchu a správně vedené rozvody vzduchu zajišťují ideální chlazení 
motoru. Velkoryse dimenzovaná kapota motoru umožňuje volný přístup při práci na 
údržbě.

Čelní sklo: vždy volný výhled
Neviditelné vytápění doléhací plochy stěračů a celého čelního skla zajišťují společně s 
originálními autobusovými stěrači díky ostřikovačům skla přímo u stírací lišty volný 
výhled za každého počasí.

Ochrana proti blesku: bezpečný při hromech a blescích
Hliníkové vnitřní strany střechy a bočnic fungují proti blesku jako bezpečná 
Faradayova klec.

Regulace klimatu: s jednoduchou obsluhou a imponující
Zatemnění a izolace čelního skla pomocí elektrické rolety s nouzovou ruční klikou, z 
lamel barevně odpovídajících vybavení obytného prostoru. Větrání a vytápění pomocí 
dobře vymyšleného systému.



Střecha: nejlepší ochrana za každého počasí
Chráněná proti krupobití díky horní straně ze sendvičového panelu GFK.

Výroba nábytku
Kuchyně: Nouvelle cuisine na cestách
Velkoryse pojednaná kuchyňská pracovní deska s bezešvým povrchem z minerálního 
materiálu, velký dřez na nádobí se samostatným odkapávačem a zásuvkami s 
jednoduchou manipulací a plným výsuvem a extra jemným automatickým 
zasouváním umožňují ergonomicky optimalizovanou práci v kuchyni. Až do stropu 
sahající výsuvný drátěný systém zajišťuje perfektní využití prostoru.

Ložnice: noční odpočinek po aktivním dni
Lůžka jsou vybavena vysoce kvalitním pružinovým systémem s několikazónovou 
pěnovou matrací a se samostatně polohovatelným podhlavníkem u každého lůžka. 
Dvě velkoryse navržené skříně a promyšlený systém zásuvek poskytují mnoho 
úložného prostoru. Zařízení skvěle doplňují designové potahy a čtecí lampičky s 
pružným ramenem.

Koupelna: místo mokré buňky prostor, v němž se cítíte dobře
Moderní zapuštěný pětiboký sprchový kout se zástěnou z pravého skla a vysokými 
zrcadly na velkých posuvných dveřích poskytuje mnoho komfortu (model Palace). 
Toaleta je vybavena pevnou nádrží, spotřebu vody si můžete určit sami. Poklop WC 
sedátka s tichým mechanizmem sklápění Softclose.

Zpracování: ušlechtilý design a promyšlená funkčnost
Dekor nábytku je pojednán jednotně ve vzhledu růžového dřeva, skříňky jsou nahoře 
vybaveny zadním větráním, aby se zabránilo plísním. Plstěné pásky na všech spojích 
a prvotřídní kování zamezují rušivému vrzání a skřípání.

Čalouněné sezení: komfortní posezení
Díky náročné a prostorově úsporné konstrukci nábytku bylo možné dosáhnout větší 
vnitřní šířky. Vícevrstvé čalounění s vrchní pěnovou vrstvou a diolenovým potahem 
poskytuje jak komfort, tak i dlouhou životnost a tvarovou stabilitu. Designové 
osvětlení LED a čtecí lampičky s pružným ramenem zajišťují útulnou atmosféru.

Stropní kanál: variabilní regulace světla
Stropní kanál umožňuje ideální umístění polohovatelných LED svítidel. Navíc jsou 
stropní průvlaky zapojeny do designu obytného prostoru.

Instalace
Elektroinstalace: inteligentní řešení s vysokým výkonem
Inteligentní kontrolní systém baterií umožňuje automatické vypnutí velkých 
spotřebičů při nedostatečném přívodu proudu nebo nízké kapacitě baterie: Již nikdy 
se nedožijete úplného vybití baterií.

Nádrž: velký objem
Sériová nádrž na vodu pojme 360 l, rovněž nádrž odpadních vod a fekální nádrž jsou 
velkoryse dimenzované na 250 l. Splachování fekální nádrže odpadní vodou pomocí 
bezúdržbového čerpadla. Použití externích měřicích sond, aby se zabránilo chybným 



údajům o stavu.

Systém rozvodů: nejlepší průtok
Větší průřezy vedení u přívodu a rozvodu, jakož i systém potrubí jako v domácnosti, 
garantují v kombinaci s výkonným 4komorovým čerpadlem rovnoměrnost tlaku i při 
používání několika odběrných míst.

Osvětlení: dobré světlo a úsporná spotřeba
Vnitřní osvětlení je kompletně provedeno úspornou technikou LED s teplým bílým 
světlem.

Odpadní vody a fekálie: perfektní likvidace
Trubky z tvrdého PVC o velkém průřezu a krátké trasy zajišťují bezproblémový 
odtok. Několik umyvadlových sifonů zabraňuje nepříjemným pachům.

Kontrolní panel: vše pod kontrolou
Centrální kontrolní panel vám zajistí přehled o všech funkcích a pohodlnou regulaci 
vytápění.




