
TECHNISCHE AANKOOPGIDS 2021

HIPRO
MINIBARS



Alleen het beste is goed genoeg. Het draait allemaal om de eerste 
indruk, het elegante design en de stille werking van de minibar die 
jouw gasten waarderen. Wat gemeten kan worden is de efficiëntie. 
Met verbeterde koelprestaties en tot 40% lager stroomverbruik is 

het duidelijk waarom de HiPro-serie wordt beschouwd als 's werelds 
beste minibar. Na meer dan 50 jaar ervaring in de hotelbranche en 6 
miljoen geïnstalleerde minibars zijn we er trots op dat we nog steeds 
een gewaardeerd toeleverancier zijn in de hotelbranche.

Altijd tot jouw dienst

DOMETIC HIPRO-MINIBARS

CONTINU  
INNOVEREN BINNEN  
DE HOTELINDUSTRIE.  

ELKE KEER WEER.

Wij geloven in duurzame
innovaties voor een betere  

gastervaring.

1. KOSTENBESPARING
De nieuwe HiPro biedt de beste energie-
efficiëntie in zijn klasse – en slimme 
connectiviteitsfuncties die de operationele 
kosten verlagen.

2. DUURZAAMHEID
We werken er hard aan om een nog lagere  
footprint te realiseren binnen de productie en 
het energieverbruik.

3. GASTERVARING
HiPro levert niet alleen eersteklas 
koelprestaties, maar vervult ook een 
aantrekkelijke en verkoopbevorderende  
functie in de gastenkamer.

4. STERKE SAMENWERKING
Na meer dan 50 jaar in het hotelwezen 
voelen we een sterke behoefte om zorgeloos 
onderhoud te garanderen.
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MINIBARS

INLEIDING

DUURZAME MINIBARS 
VOOR EEN SCHONE TOEKOMST

Chromaat is een zoutverbinding van het metaal chroom, een  
gevestigde industrienorm als corrosieremmer in absorptie- 
minibars. De huidige EU-wetgeving schrijft echter voor dat deze 
stof uiterlijk in 2021 moet worden uitgefaseerd voor import naar 
Europa en vanaf januari 2020 voor de Europese productie.

Betekent dat een einde van de geruisloze en slijtvaste absorptie 
koeltechniek? Nee, dat is niet zo. Na meer dan twee decennia  
intensief onderzoek en ontwikkeling zijn we nu in de unieke positie 
om een duurzaam alternatief te bieden. De nieuwe remmer is al 
meer dan tien jaar grondig getest en is nu klaar om chromaat te  
vervangen in onze minibarfabriek in Jaszbereny, Hongarije. Het was 
de uitdaging om een milieuvriendelijke stof te vinden die hetzelfde 
corrosiewerende effect zou hebben als het bewezen chromaat.

• Nieuwe, chromaatvrije remmer betekent milieu 
- en gezondheidsbescherming

• Twee decennia van onderzoek ontwikkeling en meer dan  
tien jaar positieve testen staan garant voor uitstekende 
betrouwbaarheid en duurzaamheid

• Oude absorptie minibars zijn nog steeds zonder risico  
voor de gezondheid bruikbaar, waardoor de investering  
nog steeds loont 

• Dometic levert, indien nodig, het bewuste onderdeel van  
de koelunit dat is geüpgraded met de nieuwe remmer

THUIS IN DUIZENDEN 
HOTELS

De afgelopen 50 jaar heeft Dometic hotels 
en cruiseschepen over de hele wereld  
voorzien van minibars. Op dit moment  
zijn we marktleider. We leveren niet alleen  
koeloplossingen, maar ook een reeks  
onopvallende of juist in het oog springende, 
betrouwbare kluizen.

Dometic is de grootste leverancier ter  
wereld van minibars aan de hotelsector. En 
het zijn niet alleen de meest luxueuze  
hotels ter wereld die aan onze deur komen 
kloppen, maar hotels van elk sterrenniveau. 
De afgelopen 50 jaar zijn er wereldwijd 
meer dan 6 miljoen minibars van Dometic in 
hotelkamers geïnstalleerd.
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VERLAAG JOUW
ENERGIEKOSTEN

1. ABSORPTIE

Tot 40% lager energieverbruik.

2. THERMO-ELEKTRISCH

Tot 20% lager energieverbruik. 

3. COMPRESSOR
Tot 50% lager energieverbruik.

MINIBARS

DUURZAAMHEID

De HiPro-minibars van Dometic zijn leverbaar met drie 
verschillende koeltechnologieën: absorptie, thermo-elektrische  
en compressorkoeling. Ze zijn allemaal verbeterd en verfijnd  
in het nieuwe HiPro-assortiment de beste koelcapaciteit en  
het laagste energieverbruik op de markt – tot 40% minder in 
vergelijking met standaardunits.

• Verbeterde koelprestaties 

• Beste energie-efficiëntie in zijn klasse 

• Duurzame productie en footprint 

• Wereldwijd verkoop- en servicenetwerk 
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HIPRO EVOLUTION
De premium ervaring

Een duurzame minibar is een slimme minibar. En dat is precies  
waar het nieuwe HiPro-assortiment voor staat. Hij is ook efficiënter 
met verbeterde koeling en tot 40% minder energieverbruik. Voeg 
daarbij dat hij de eerste chromaatvrije absorptieremmer op de 
markt heeft. Kiezen voor duurzaamheid wordt daarmee wel heel 

erg makkelijk gemaakt.  Na meer dan 50 jaar ervaring in de hotel-
branche en 6 miljoen geïnstalleerde minibars zijn we er trots  
op dat we nog steeds een gewaardeerd toeleverancier zijn in de 
hotelbranche.

HIPRO LINE 
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL EVOLUTION N30S EVOLUTION A30S EVOLUTION N40S EVOLUTION A40S

Koeltechnologie NTE Absorptie NTE Absorptie

Modelklasse (liter) 30 30 40 40

Netto inhoud (liter) 26 26 33 33 

Deurtype Roestvrijstalen deur Roestvrijstalen deur Roestvrijstalen deur Roestvrijstalen deur

Productafmetingen 
(H×W×D, mm)

520/384/415 520/384/446 550/405/435 550/405/466

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Met ventilatie Met ventilatie Met ventilatie Met ventilatie 

Variabel schuifscharnier Ja Ja Ja Ja

Variabel deurscharnier Ja Ja Ja Ja

Led-binnenverlichting
Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Opgenomen vermogen (watt) 55 60–70 55 60–70

Energieverbruik 
(kWh/24 u)

0,259 0,535 0,262 0,576

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0 0

Energieklasse F G F G 

Kenmerken • Geruisloos
• Laag energieverbruik
• Sfeerverlichting
• 1 x deurrek met  

sierstrip
• 1 x schap van gehard glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op 

verdamper

• Geruisloos
• Sfeerverlichting
• 1 x deurrek met  

sierstrip
• 1 x schap van gehard glas 
• Aluminium handgreep 
• Verstelbare legplank
• Decoratief paneel op 

verdamper
• Duurzame technologie

• Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• Sfeerverlichting
• 2 deurrekken met sierstrip
• 2 schappen van gehard 

glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op 

verdamper 

• Geruisloos
• Sfeerverlichting
• 2 deurrekken met sierstrip
• 2 schappen van gehard 

glas 
• Aluminium handgreep 
• Verstelbare legplank
• Decoratief paneel op 

verdamper 
• Duurzame technologie

Opties Slot Slot Slot Slot

SKU (EU) 9600028831  
(scharnier rechts)
9600028832  
(scharnier links)

9600028827  
(scharnier rechts) 
9600028828  
(scharnier links)

9600028841  
(scharnier rechts) 
9600028842  
(scharnier links)

9600028837  
(scharnier rechts) 
9600028838  
(scharnier links)

MINIBARS

EVOLUTION-SERIE
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MINIBARS

EVOLUTION SERIE

HIPRO LINE 
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL EVOLUTION N30P EVOLUTION N40P

Koeltechnologie NTE NTE

Modelklasse (liter) 30 40

Netto inhoud (liter) 26 33

Deurtype Spiegelpaneeldeur Spiegelpaneeldeur 

Productafmetingen 
(H×B×D, mm)

520/384/415 550/405/435

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Met ventilatie Met ventilatie 

Variabel schuifscharnier Nr. Nr. 

Variabel deurscharnier Ja Ja

Led-binnenverlichting
Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Opgenomen vermogen (watt) 55 55

Energieverbruik 
(kWh/24 u)

0,259 0,262

Geluidsniveau (db[A]) 0 0

Energieklasse F F

Kenmerken • Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• Sfeerverlichting
• 1 x deurrek met sierstrip
• 1 x schap van gehard glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op verdamper 

• Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• Sfeerverlichting
• 2 deurrekken met sierstrip
• 2 schappen van gehard glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op verdamper 

Opties Slot Slot

SKU (EU) 9600028833 (scharnier rechts) 
9600028834 (scharnier links)

9600028843 (scharnier rechts) 
9600028844 (scharnier links)

HIPRO LINE 
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL EVOLUTION N30G EVOLUTION A30G EVOLUTION N40G EVOLUTION A40G

Koeltechnologie NTE Absorptie NTE Absorptie

Modelklasse (liter) 30 30 40 40

Netto inhoud (liter) 26 26 33 33

Deurtype Transparante glazen deur Transparante glazen deur Transparante glazen deur Transparante glazen deur 

Productafmetingen 
(H×B×D, mm)

520/384/415 520/384/446 550/405/435 550/405/466

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Met ventilatie Met ventilatie Met ventilatie Met ventilatie 

Variabel schuifscharnier Nr. Nr. Nr. Nr.

Variabel deurscharnier Ja Ja Ja Ja

Led-binnenverlichting
Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Sfeerverlichting  
boven + onder 

Opgenomen vermogen (watt) 55 60–70 55 60–70

Energieverbruik 
(kWh/24 u)

0,426 0,704 0,435 0,727

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0 0

Energieklasse G G G G

Kenmerken • Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• Sfeerverlichting
• 1 x deurrek met  

sierstrip
• 1 x schap van gehard glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op 

verdamper 

• Geruisloos
• Sfeerverlichting
• 1 x deurrek met  

sierstrip
• 1 x schap van gehard glas 
• Aluminium handgreep 
• Verstelbare legplank
• Decoratief paneel op 

verdamper 
• Duurzame technologie 

• Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• Sfeerverlichting
• 2 deurrekken met siestrip
• 2 schappen van gehard 

glas 
• Verstelbare legplank
• Aluminium handgreep 
• Decoratief paneel op 

verdamper 

• Geruisloos
• Sfeerverlichting
• 2 deurrekken met siestrip
• 2 schappen van gehard 

glas 
• Aluminium handgreep 
• Verstelbare legplank
• Decoratief paneel op 

verdamper 
• Duurzame technologie 

Opties Slot Slot Slot Slot

SKU (EU) 9600028835  
(scharnier rechts) 
9600028836  
(scharnier links)

9600028829  
(scharnier rechts) 
9600028830  
(scharnier links)

9600028845  
(scharnier rechts) 
9600028846  
(scharnier links)

9600028839  
(scharnier rechts) 
9600028840  
(scharnier links)
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HIPRO ALPHA
Ontwikkeld met jouw zakelijke ervaring in gedachten

Veel zakenlui zijn continu onderweg en leven vanuit een koffer. De 
meeste dagen staan voor hard werken met lange uren – laat  
aankomen in de hotelkamer om zich vervolgens voor te bereiden 
op de vergadering van de volgende dag terwijl ze tussen  
alle bedrijven door ook nog wat moeten eten en drinken. Daarom 
wordt de minibar met zijn koude drankjes en kleine snacks zo  

gewaardeerd. Voor vakantiegangers is de minibar van het hotel  
een gevoel van luxe, waarbij ze de gelegenheid wordt geboden  
om te genieten van een koud drankje bij bijvoorbeeld een  
late check-in, na een lange dag op pad te zijn geweest of ter  
voorbereiding op een avondje uit.

MINIBARS

ALPHA SERIE

HIPRO LINE 
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL ALPHA N30S ALPHA A30S

Koeltechnologie NTE Absorptie

Modelklasse (liter) 30 30

Netto inhoud (liter) 26 26

Deurtype Deur van metaalplaat Deur van metaalplaat

Productafmetingen 
(H×B×D, mm)

520/384/415 520/384/446

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Met ventilatie Met ventilatie

Variabel schuifscharnier Ja Ja

Variabel deurscharnier Ja Ja

Led-binnenverlichting Led-bovenverlichting Led-bovenverlichting 

Opgenomen vermogen (watt) 55 60–70

Energieverbruik 
(kWh/24 u)

0,259 0,535

Geluidsniveau (db[A]) 0 0

Energieklasse F G

Kenmerken • Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• 1 x deurrek 
• 1 x kunststof schap 
• Verstelbare legplank

• Geruisloos
• 1 x deurrek 
• 1 x kunststof schap 
• Verstelbare legplank
• Duurzame technologie

Opties Slot Slot

SKU (EU) 9600028821 (scharnier rechts) 
9600028822 (scharnier links)

9600028819 (scharnier rechts) 
9600028820 (scharnier links)
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MINIBARS

ALPHA SERIE

WIJ HEBBEN HIPRO ONTWIKKELD 
MET HET OOG OP HOTELGASTEN  

EN HUN WENSEN 
Een goed gevulde minibar wordt door doorgewinterde hotelgasten heel erg op prijs gesteld. Laten we eens wat dieper ingaan op een 
aantal uitstekende kenmerken van de geheel nieuwe HiPro minibar generatie:

Uniek, modern ontwerp 
met optie voor volledig 
glazen deur 

Aluminium handgreep 
(Evolution)

Transparante deurrekken

Menu-verlichting 

Verstelbare schappen voor 
verschillende soorten flessen 

met verschillende hoogtes

Haal de schappen eruit bij 
een openingshoek van 90° 

maximale deuropening  
bij een hoek van 120°

Deurrekken bieden plaats aan 
1,5-literflessen 

HIPRO LINE 
TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL ALPHA N40S ALPHA A40S ALPHA C40S

Koeltechnologie NTE Absorptie Compressor

Modelklasse (liter) 40 40 40

Netto inhoud (liter) 33 33 33

Deurtype Deur van metaalplaat Deur van metaalplaat Deur van metaalplaat

Productafmetingen 
(H×B×D, mm)

550/405/435 550/405/466 550/405/481

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Met ventilatie Met ventilatie Met ventilatie 

Variabel schuifscharnier Ja Ja Ja

Variabel deurscharnier Ja Ja Ja

Led-binnenverlichting Led-bovenverlichting Led-bovenverlichting Led-bovenverlichting 

Opgenomen vermogen (watt) 55 60–70 45

Energieverbruik 
(kWh/24 u)

0,262 0,576 0,130

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 33

Energieklasse F G C

Kenmerken • Geruisloos
• Laag energieverbruik 
• 2 x deurrek 
• 1 x kunststof schap 
• Verstelbare legplank

• Geruisloos
• 2 x deurrek 
• 1 x kunststof schap 
• Verstelbare legplank
• Duurzame technologie

• Topprestaties 
• Laagste energieverbruik
• Geïntegreerde stille modus 
• 2 x deurrek 
• 1 x kunststof schap 
• Verstelbare legplank

Opties Slot Slot Slot

SKU (EU) 9600028825 (scharnier rechts) 
9600028826 (scharnier links)

9600028823 (scharnier rechts) 
9600028824 (scharnier links)

9600029261 (scharnier rechts) 
9600029262 (scharnier links)



16 — DOMETIC.COM DOMETIC.COM — 17

VENTILATIERICHTLIJNEN

MINIBARS

INSTALLATIE

A B C D

Om optimale koelprestaties met een minimaal energieverbruik te  
garanderen, zijn er een aantal basisprincipes die moeten worden 
gevolgd bij het installeren van een minibar. De warmte die de  
koelunit onttrekt aan de koelkast, wordt afgevoerd aan de  
achterkant van de minibar. Hier moet voldoende ventilatie zijn om 
opeenhoping van warmte te voorkomen. De vrije ventilatieruimte 
voor de nieuwe HiPro Absorption en Compressor modellen voor de 
aangevoerde lucht moet ten minste 150 cm2 en voor de uitgaande 

lucht ten minste 200 cm2 zijn. Voor de nieuwe HiPro NTE de ruimte 
voor de aangevoerde en uitgaande lucht ten minste 200 cm2 zijn. 
De afstand tussen de achterzijde van de minibar en de achterwand 
van het meubel moet ongeveer 2 cm zijn. Bij het installeren van de 
minibar moet ervoor gezorgd worden dat hij op een stabiele,  
horizontale ondergrond staat en niet direct in de buurt van een 
warmtebron.

• De minibar moet honderd procent vlak worden geplaatst  
op wat voor ondergrond ook 

• Er moet een afstand van ongeveer 2 cm tot de wand  
worden aangehouden

• Er moet voor ventilatie worden gezorgd zoals aangegeven  
in onderstaande tekeningen (A, B, C of D)

• De complete koelunit moet uitsteken in het ventilatiekanaal, 
zoals aangegeven 

• De lucht die door het kanaal stroomt, mag niet worden  
opgewarmd door een warmtebron

• Ventilatieroosters, indien gebruikt, moeten een vrije opening 
hebben van minimaal 200 cm2 inkomende en uitgaande lucht 
voor de nieuwe Hipro NTE, terwijl minimaal 150 cm2 inkomende 
lucht en 200 cm2 uitgaande lucht nodig is voor de nieuwe HiPro 
absorptie en compressor modellen

WAAR JE OP MOET LETTEN BIJ HET INSTALLEREN  
VAN EEN INGEBOUWDE MINIBAR

Afgevoerde lucht 
(warm)

Aangevoerde lucht 
(omgevingstemperatuur)



DOMETIC’S GASTVRIJHEID 
Het fundament bij alles wat we doen is het hebben van de beste producten en het 

genereren van de best mogelijke klantervaring. Het werkt heel eenvoudig.

SERVEER JE GASTEN IN STIJL 
De Dometic MoBar is de ultieme mobiele bar voor je 
buitenruimte en bij indoor evenementen. Professioneel  
en met een tijdloos, state-of-the-art gepatenteerd ontwerp.  
Zijn look & feel doet geen concessies aan stijl voor 
functionaliteit of gemak.

HOTELKLUIZEN 
Veiligheid is belangrijk voor de hotelgasten. 
Daarom heeft Dometic het ProSafe-assortiment 
geïntroduceerd dat nog een stap verder gaat  
op het gebied van design, functionaliteit,  
technologie en veiligheid.

PREMIUM WIJNSERVICE
Om het bouquet en de smaak van een wijn optimaal  
tot hun recht te laten komen, moeten zowel de  
omstandigheden waaronder de wijn wordt bewaard als  
de serveertemperatuur perfect zijn. Al tientallen jaren  
zetten wij ons daarvoor in. 

LADE-MINIBARS 
De Dometic lade-minibar heeft de normen voor zowel 
ontwerp als efficiëntie opnieuw gedefinieerd - het resultaat 
van tientallen jaren van continue ontwikkeling. Lade-minibars 
zijn leverbaar in een compact 20 liter model of een full size 
50 liter versie – beide met een aanpasbaar deurpaneel. 
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MINIBARS

PLUSPUNTEN EN UNIEKE KENMERKEN

Alleen het beste is goed genoeg. Het draait allemaal om de eerste indruk, het elegante design en de stille werking van de minibar die 
jouw gasten waarderen. Wat gemeten kan worden is de efficiëntie. Met verbeterde koelprestaties en tot 40% lager stroomverbruik is het 
duidelijk waarom de HiPro-serie wordt beschouwd als 's werelds beste minibars.

1
Lager energieverbruik

Het nieuwe HiPro-assortiment van 
Dometic vermindert het energieverbruik 
met maximaal 40%. 

3
Verbeterd 
koelvermogen 

Verbeterde koelmogelijkheden  
met verbeterde en geoptimaliseerde 
functionaliteit. 

2
5-sterren beleving 

HiPro levert niet alleen eersteklas  
koelprestaties, maar vervult ook een 
aantrekkelijke en verkoopbevorderende 
functie in het gastenverblijf. 

4
Een sterke partner

Met meer dan 50 jaar ervaring en meer  
dan 6 miljoen geïnstalleerde minibars 
hebben we de markt laten zien dat we een 
partner zijn waarop je kan bouwen.  

DE BESTE  
MINIBARS TER WERELD

Het geheel nieuwe Dometic HiPro minibar assortiment

MINIBARS

GASTVRIJHEID



DUITSLAND, OOSTENRIJK  
& ZWITSERLAND
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49 (0) 271 692 134 / 142
 +49 (0) 271 692 127
Fax+49 (0) 271 692 302
Mail hospitality@dometic.de

BELGIË, NEDERLAND  
& LUXEMBURG
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel +49 (0) 271 692 131
 +32 (0) 478 6414 68
Fax+49 (0) 271 692 302
Mail hospitality@dometic.de

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail hospitality@dometic.ae 

POLEN
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl 

HONGARIJE
Dometic Zrt. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel. +36 1 468 4400 
Fax +36 1 468 4401 
Mail budapest@dometic.hu 

RUSLAND
Dometic Rus LLC
18 Malaya Pirogovskaya str. bld 1,  
office 505
Moskou 119435
Tel +7 495 374 8896
Fax +7 495 916 5653
Mail info@dometic.ru 

RUSSIA 
Miko
Leningradskiy pr. 30/2
125040 Moskou
Tel +7 495 651 09 45
Mail officemoscow@miko-hotelservices.com

GREECE
Samaras
Anaximandrou 73
54250 Thessaloniki
Tel +30 231 032 1091
Mail polief96@otenet.gr 

FRANKRIJK
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel +33 3 44633521/33
Fax +33 3 44633528
Mail lodging@dometic.fr 

ITALIË
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel. +39 0543 754901 
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it 

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

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel. +351 219 244 173 
Fax+351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt 

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail lodging@dometic.co.uk 

ZWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometic.se 

DENEMARKEN
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland Oy
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail hospitality@dometic.com

NOORWEGEN
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
3262 Larvik
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no 

We distribueren onze producten in zo’n 100 landen. Vraag je contactpersoon indien je het gewenste adres in de lijst mist of kijk op onze website dometic.com


