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Individueel, discreet en te allen tijde beschikbaar. Service 
heeft vele gezichten, maar met slechts één doel: het 
bieden van bijzonder all-round comfort. Met de 
buitengewone miniBars van Dometic wordt goede 
service nog beter. Ze bieden mogelijkheden voor extra 
comfort en versterken het individuele karakter van het 
interieur.
Een miniBar van Dometic slaapt nooit. Hij is 24 uur per 
dag beschikbaar en biedt een extra service die altijd 
loont. Hij werkt ook geruisloos, zonder bewegende delen 

en trillingen, en is zeer zuinig voor wat betreft het 
energieverbruik. Dat zorgt voor lagere kosten en meer 
comfort. Overal waar hij wordt gebruikt zorgt een 
miniBar van Dometic voor een hogere omzet en een 
grotere klanttevredenheid. Hij sluit aan bij de behoeften 
van de gasten zonder hun privacy te storen, en biedt een 
service die discreet op de achtergrond, steeds binnen 
handbereik is.
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  Meer dan 45 jaar ervaring in de hotelbranche
  Wereldwijd meer dan 5 miljoen geplaatste 
miniBars

  10 miljoen absorptiekoelkasten geproduceerd, 
"Made in Germany"

  Alle producten worden geproduceerd in de eigen 
fabrieken van Dometic

  Alle Dometic-fabrieken zijn gecertificeerd 
volgens ISO 9001 en ISO 14001

  Wereldwijde klantenservice in meer dan 100 
landen

  Uitgebreid productaanbod: miniBars voor alle 
soorten kamers, alle eisen en alle budgetten

  Research & development, design, productie, 
kwaliteitscontrole, aftersalesservice - alles in één 
hand

Ontdek Dometic
's Werelds nummer één voor miniBars
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Dometic – The Satisfaction Network
Succes op basis van meer dan 90 jaar ervaring
Geruisloze absorptiekoeltechnologie vormt het 
fundament onder onze positie als 's werelds 
toonaangevende leverancier van miniBars. Het succes 
van ons bedrijf is gebaseerd op een unieke combinatie 
van kennis, state-of-the-art technologie, een 
pioniersgeest en innovatief design. Tientallen jaren 
ervaring en permanente feedback van klanten heeft 
Dometic in staat gesteld de absorptie-miniBar te 
perfectioneren. Vandaag de dag, meer dan 90 jaar nadat 
de absorptiekoeling werd uitgevonden, zetten de 
miniBars van Dometic nog steeds de norm als het gaat 

om kwaliteit, technologie en design. Meer dan 5 miljoen 
apparaten zijn al verkocht - een ongeëvenaard succes. 
Het "Satisfaction Network" bestaat nu uit bijna 100 
landen en biedt persoonlijke ondersteuning aan klanten 
en planners op alle continenten. De Duitse fabriek in 
Siegen is de thuisbasis van de grootste en modernste 
productielocatie ter wereld voor absorptiekoelkasten. 
Elke dag rust Dometic ergens ter wereld twee hotels uit 
met miniBars.

Dometic productielocatie voor  
absorptiekoelkasten in Siegen, DuitslandMade in Germany

Eine Investition in Qualität und Komfort
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Onze verantwoordelijkheid
Duurzaam en milieubewust
Bij Dometic is ecologisch, maatschappelijk verantwoord 
denken en handelen een allesomvattend proces dat zich 
uitstrekt tot alle niveaus. Naast de ecologisch duurzame 
productie omvat dit ook speciale recyclingmaatregelen 
en grondstofbesparende producten, en in het bijzonder 
het ontwerpen van energie-efficiënte miniBars. Zo is  
bijvoorbeeld de Dometic HiPro 3000 de meest economi-
sche absorptie-miniBar ter wereld. U kunt er 100% zeker 
van zijn dat bij Dometic aan alle van toepassing zijnde 
voorschriften, verordeningen en richtlijnen wordt  
voldaan.

Meer informatie hierover vindt u op
www.dometicgroup.com/sustainability

  Alle Dometic-fabrieken zijn gecertificeerd 
volgens ISO 9001 en ISO 14001 en de 
Eco-Management- en Audit-procedure

  EMAS-gecertificeerde onderneming met 
publicatie van alle milieuresultaten in  
Dometic Environmental Product Declarations

  Alle producten voldoen aan de eisen van de 
ROHS-richtlijn van de Europese Unie

  Alle energieverbruikslabels komen overeen 
met de eisen van EG-verordening 1060/2010
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Dometic miniBars
Perfecte gastvrijheid - 24/7

Wat biedt een miniBar het
hotel en de klant voor extra’s?

Net als de lift of het zwembad is een miniBar 
onderdeel van een goede serviceverlening aan 
de klant. Daarom maakt de miniBar onderdeel 
uit van het complete servicepakket dat het hotel 
de klanten biedt. Met andere woorden, als de 
hoteleigenaar de kamer niet laat voorzien van 
een miniBar, is de service van het hotel niet 
optimaal. De beste manier om de miniBar te 
gebruiken in het totale comfortpakket voor de 
hotelgasten kan per hotel variëren. Volledig 
gevuld voor een maximale omzet, gevuld met 
geselecteerde producten die inbegrepen zijn in 
de kamerprijs, een eenheidsprijs voor de meest 
verkochte items of een lege miniBar voor 
mensen die reizen en verwachten een miniBar 
aan te treffen om hun persoonlijke spullen zoals 
medicijnen, insuline of voedsel gekoeld te 
bewaren. Het doorslaggevende concept zal 
sterk afhangen van het type gasten dat het hotel 
trekt.

Hoe wordt de miniBar een 
snelle omzetgenerator?

Prijs: Als de prijzen te hoog zijn, dan zal de gast 
de miniBar niet gebruiken! De prijzen in de 
miniBar mogen in het algemeen niet hoger zijn 
dan die in de bar van het hotel.

Productaanbod: De selectie in de miniBar moet 
passen bij het type gasten van het hotel en moet 
overzichtelijk en niet te uitgebreid zijn. Een 
advies: Controleer wat goed verkoopt en 
elimineer “winkeldochters".

Positionering van de miniBar: De minibar moet 
niet "verborgen" zijn in de kamer. De gast moet 
al in de verleiding gebracht worden om iets uit 
de miniBar te gebruiken als hij er alleen maar 
naar kijkt. Voor het opwekken van een koop  
impuls, zal een mooi gevulde miniBar met 
glazen deur dichtbij de TV goede diensten 
bewijzen.

Waarop te letten bij de
aankoop van miniBars?

De miniBar moet stil te zijn, zodat de gasten rus-
tig kunnen slapen in de kamer. Maar het ener-
gieverbruik, de levensduur en de ondersteuning 
zijn ook belangrijke selectiecriteria. Er zijn ver-
schillende koeltechnieken om uit te kiezen, maar 
absorptie is de beste keuze voor hotelkamers. 
De HiPro 3000 miniBar van Dometic is 's  
werelds zuinigste absorptie-miniBar op de 
markt. Bij het kopen van een minibar moet  
gecontroleerd worden of het energieverbruik 
van het toestel voldoet aan de EG-verordening  
en 1060/2010. Met Dometic kunt u er 100%  
zeker van zijn dat er aan alle van toepassing  
zijnde voorschriften wordt voldaan.

Wat kunnen hotelmanagers 
doen om ervoor te zorgen 
dat miniBars aan hun  
verwachtingen voldoen?

Besteed aandacht aan de juiste marketing. 
Folders, de website of persoonlijke gesprekken 
bij de check-in zijn de "touch points" die kunnen 
worden gebruikt voor het promoten van de 
miniBar. Een andere verkoopbooster zou het 
gratis aanbieden van een zoete of hartige snack 
uit de minibar kunnen zijn.
Verder helpt een uniforme, redelijke prijsstelling 
- bijvoorbeeld alle drankjes voor dezelfde lage 
prijs. Die betaalbaar is en die de gast als redelijk 
ziet. Veel hotels beginnen nu “all-inclusive”-
aanbiedingen te gebruiken, waarbij alle drankjes 
en snacks gratis zijn voor de gasten en 
ingecalculeerd zijn in de kamerprijs.
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Levensduur
Het gebruik van bewegende delen in het koelsysteem 
heeft een grote invloed op de levensduur. Absorptie- 
miniBars van Dometic hebben helemaal geen bewegende 
onderdelen en zijn daarom ideaal voor langdurig gebruik.

Geluidsniveau
Het comfort van de gasten tijdens het slapen kan  
worden verstoord door vele dingen - waaronder een  
luidruchtige miniBar. De koeltechnologie van Dometic is 
volledig geluidloos (0 db[A]) of fluisterstil voor producten 
met TE-koeltechnologie.

Energie-efficiency
MiniBars zijn 24 u per dag, 7 dagen in de week en 365 
dagen per jaar in bedrijf en meestal in meer dan één 
kamer. Daarom speelt energie-efficiency een belangrijke 
rol. Naast de extreem zuinige miniBars van de Efficient  
 

Class, hebben de HiPro Line miniBars bewezen de 
laagste energieverbruikers onder de absorptie-miniBars 
te zijn.

Koelvermogen
Een miniBar moet altijd werken op een stabiel en 
gewenst prestatieniveau, maar tegelijkertijd zo efficiënt 
en economisch mogelijk. Het koelvermogen hangt af van 
de plaats van de installatie, de ventilatie en van de 
koeltechnologie zelf.

Geschikt voor de opslag van voedsel
Terwijl miniBars op de eerste plaats bedoeld zijn voor het 
koelen van drankjes en snacks, bieden de modellen van 
de Food Line ook de mogelijkheid voor het opslaan van 
onverpakt vers voedsel. De stille apparaten van de Food 
Line zorgen voor een binnentemperatuur van 4°C bij  
omgevingstemperaturen tot 32°C.

Wat is belangrijk voor u?
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HiPro Line

Classic Line

Basic Line

Food Line



De Comfort Class van Dometic
Kwaliteit zonder compromissen
Comfort op het hoogste niveau - veelzijdig, uitgebreid, 
betrouwbaar. Met de Comfort Class wordt geluidloos 
koelcomfort werkelijkheid. Dankzij de innovatieve 
absorptietechnologie werken de Dometic miniBars 
volledig geluidloos en onderhoudsvrij. De vier 
verschillende productlijnen sluiten aan bij elke hotel- en 
budgetcategorie. Deze modellen zijn elegant in design 
en lay-out en bieden plaats aan drankjes en snacks, 
maar ook aan voedsel. Alles wordt efficiënt gekoeld tot 

precies de juiste temperatuur. Comfort Class miniBars 
zijn de beste keuze op de lange termijn, rekening 
houdend met hun lage bedrijfskosten. Ze bieden grote 
besparingsmogelijkheden voor u en beschermen het 
milieu als gevolg van een levensduur die bijna twee keer 
zo lang is als die van andere apparaten die geen gebruik 
maken van absorptiekoeltechnologie.

  Fuzzy Logic, de intelligente chip controller 
voor optimaal temperatuurmanagement en 
het laagste energieverbruik. U verlaagt uw 
energiekosten met 50% en meer!

  Het CUC-systeem (Cooling Unit Control) 
biedt maximale zekerheid met sensorge-
stuurde regeling van de koelunit.

  Volledig automatisch ontdooien voor  
maximaal comfort

GERUISLOOS / / LANGSTE LEVENSDUUR / / OPTIMALE KOELPRESTATIES

Temperatuur

Tijd

opt

max

min

Conventionele  
regelsystemen

Fuzzy
Logic
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De Dometic HiPro heeft de normen geherdefinieerd voor 
baanbrekend miniBar-ontwerp - het resultaat van meer 
dan negen decennia van consistente ontwikkeling. Met 
het oog op maximale klanttevredenheid hebben we alle 
eisen van comfort en technologie tot in detail onderzocht. 
U zult onder de indruk zijn van het resultaat.

HiPro miniBars onderscheiden zich door hun vooruitstre-
vend design en een hele reeks van innovatieve techni-
sche detailoplossingen, die zo uniek zijn dat we ze  
samen onder de naam HiPro-technologie hebben  
gegroepeerd.

HiPro-technologie staat voor een kwaliteitsnorm die  
alleen Dometic u kan bieden.

  Modulair systeem van schappen en 
deurrekken

  Laagste energieverbruik voor geluidloze 
absorptie-miniBars

  Setup-diagnose via LED
  Sensorgestuurde LED-binnenverlichting
  LED-bedieningsdisplay deuropening (optie)
  Temperatuurinstelling met afstandsbediening
  Clip & Click: deurscharnier kan verwisseld 
worden zonder gereedschap

  Fuzzy Logic-technologie
  Automatisch ontdooien

Elke HiPro miniBar bevat het 
beste van 90 jaar ervaring. 
De HiPro 3000 is de meest 
energiezuinige absorptie- 
miniBar ter wereld!

HiPro Line
De meest energiezuinige absorptie-miniBar  
ter wereld

Made in Germany
Eine Investition in Qualität und Komfort
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Basic

 2 lange schappen
 Vlakke binnendeur
 Geïntegreerde deurgreep

Standard

 2 korte schappen
  Binnendeur met 2 multi-
functionele rekken (een 
voor grote flessen en een 
voor kleine)

  Ontwerp binnendeur biedt 
ruimte aan 1,5-literflessen

 Geïntegreerde deurgreep

Modellen

HiPro Line
Productvergelijking

Model HiPro 3000 HiPro 4000 HiPro Vision HiPro 6000

Modelklasse (liter) 30 40 40 60

Opbergruimte (liter) 26 34 34 48

Kleur behuizing Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

Afmetingen inbouwversie 
(h x b x d in mm)

527 x 388 x 418 559 x 405 x 452 559 x 405 x 465 568 x 490 x 475

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Variabel sleepscharnier –

Variabel deurscharnier

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 65 65 65 80

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,57 0,65 0,74 0,70

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0 0

Modelvarianten Basic, Standard Basic, Standard ** Basic, Standard

Opties  Afsluitbaar
 Decoratief paneel
  LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Infrarood afstandsbe-
diening

 Afsluitbaar
 Decoratief paneel
  LED-bedienings-
display deuropening

  Infrarood afstands-
bediening

  Ook verkrijgbaar als 
stand-alone model*

 Afsluitbaar
  LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Infrarood afstands-
bediening

  Ook verkrijgbaar als 
stand-alone model*

 Afsluitbaar
 Decoratief paneel
  LED-bedienings-
display deuropening

  Infrarood afstands-
bediening

* Leverbaar met achterwandpaneel en 42 mm voet (+20 mm diepte). 
** Met twee lange schappen

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Classic Line
Gemakkelijke vervanging of voor extra comfort

Energiebesparing gemakkelijk gemaakt. De Classic 
Line-modellen bieden eigentijds koelcomfort. De 
miniBars zijn uitgerust met innovatieve en energie-
efficiënte absorptiekoeltechnologie, doen daardoor hun 
werk in stilte en staan garant voor onderhoudsvrij 
comfort met toegevoegde waarde. Dit is ook te danken 
aan de sensorgestuurde regeling van de koelunit, de 
energie-efficiënte Fuzzy Logic-temperatuurregeling, het 
automatisch ontdooien en het bewezen Dometic-design.

Zijn uw miniBars meer dan 15 
jaar oud?

Zo ja, dan is het de moeite waard uw apparaten 
onmiddellijk te vervangen. U kunt meer dan 
50% energie besparen met de huidige miniBars 
met Fuzzy Logic-technologie. Door alleen al te 
besparen op energie, zal uw nieuwe investering 
zichzelf binnen een paar jaar terug betalen, 
omdat oude miniBars soms meer dan tweemaal 
zoveel energie verbruiken. Neem contact met 
ons op! We zullen u graag adviseren.

Gewoon vervangen of upgraden 
met stil koelcomfort. Bewezen 
standaardafmetingen zorgen 
voor een snelle en eenvoudige 
montage zonder modificatie van 
het meubilair.

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort

TIP

Comfort Class14 Classic Line



RH 548 LD RH 569 LD

  2 verstelbare deurrekken 
voor flessen (kleine en 
grote)

  1 verstelbaar schap

  2 verstelbare deurrekken 
voor flessen (kleine en 
grote)

  2 verstelbare metalen 
schappen

 Fleshouders

Modellen

Classic Line
Productvergelijking

Model RH 423 LDA RH 439 LD / RH 449 LD RH 548 LD RH 569 LD

Modelklasse (liter) 23 30/40 40 60

Opbergruimte (liter) 23 25/32 37 58

Kleur behuizing Antraciet Antraciet Antraciet Antraciet

Afmetingen (BI-versie)  
inbouwversie (h x b x d in mm)

435 x 422 x 384
522 x 380 x 434 (RH 439 LD)

552 x 422 x 439 (RH 449 LD)
554 x 401 x 446 560 x 486 x 484

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Sleepscharnier

Variabel deurscharnier

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 65 65 65 75

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,70 0,65 / 0,70 0,75 0,85

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0 0

Opties   LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Temperatuurinstelling 
met afstandsbedie-
ning

  Decoratief paneel
  Deurgreep
  Ook verkrijgbaar als 
stand-alone model 
(FS-versie)

  LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Temperatuurinstelling 
met afstandsbedie-
ning

  Decoratief paneel 
  Deurgreep
  Ook verkrijgbaar als 
stand-alone model 
(FS-versie)

  LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Temperatuurinstelling 
met afstandsbedie-
ning

  Decoratief paneel

  LED-bedieningsdis-
play deuropening

  Temperatuurinstelling 
met afstandsbedie-
ning

  Decoratief paneel

RH 423 LDA

  1 deurrek voor kleinere 
flessen

  1 verstelbaar metalen 
schap met uitsparing voor 
hoge flessen

RH 439 LD / 449 LD

  2 verstelbare deurrekken 
voor flessen (kleine en  
grote)

  Beide deurrekken met  
verstelbare tussenschotten

  2 verstelbare metalen 
schappen

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Classic Line
Glazen deur-modellen - passen perfect in  
de kamer

MiniBars met glazen deuren stimuleren de consumptie 
door gasten. Verkrijgbaar in 3 modelklassen - voor 20, 
30 en 40 liter - bieden deze glazen deur-modellen veel 
ruimte voor een aantrekkelijke productpresentatie met 
winstmogelijkheden. Alle modellen zijn uitgerust met 
Fuzzy Logic-technologie, het CUC-systeem en 
automatisch ontdooien

Wilt u met de miniBar nog 
meer winst te maken?

Verstop de miniBar dan niet achter een kastdeur,
maar plaats ze in het zicht. Goed geplaatste
miniBars met glazen deur hebben een uiterst
positief effect op de uitstraling van de kamer.  
De verleidelijke productpresentatie achter glas
stimuleert impulsaankopen.

's Werelds enige absorptie-
miniBars met glazen deur, die 
voldoen aan de eisen inzake 
ecologisch ontwerp van de 
Europese Gemeenschap  
(EG-verordering 1060/2010).

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort

Als optie ook verkrijgbaar 
met een spiegeldeur

Bent u op zoek naar meer miniBars met glazen  
deuren? Ga naar pagina 13 voor HiPro Vision.

TIP

NIEUW
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Classic Line
Productvergelijking

Model RH 429 LDAG RH 439 LDAG RH 449 LDAG

Modelklasse (liter) 20 30 40

Opbergruimte (liter) 18 26 33

Kleur behuizing Antraciet Antraciet Antraciet

Afmetingen* Inbouwversie  
(h x b x d in mm)

435 x 422 x 384 522 x 380 x 434 552 x 422 x 439

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Variabel deurscharnier

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 75 75 75

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,80 0,83 0,84

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0

Opties   LED-bedieningsdisplay 
deuropening

  Temperatuurinstelling met 
afstandsbediening

  Ook verkrijgbaar als stand-
alone model (FS-versie)*

  Nieuw vanaf 2014: ook 
verkrijgbaar met spiegeldeur

  LED-bedieningsdisplay 
deuropening

  Temperatuurinstelling met 
afstandsbediening

  Ook verkrijgbaar als stand-
alone model (FS-versie)*

  Nieuw vanaf 2014: ook 
verkrijgbaar met spiegeldeur

  LED-bedieningsdisplay 
deuropening

  Temperatuurinstelling met 
afstandsbediening

  Ook verkrijgbaar als stand-
alone model (FS-versie)*

  Nieuw vanaf 2014: ook 
verkrijgbaar met spiegeldeur

RH 429 LDAG RH 439 LDAG

  1 verstelbaar metalen 
schap met uitsparing voor 
hoge flessen

  Glazen deur met  
aluminium frame

  2 verstelbare metalen 
schappen

  Glazen deur met  
aluminium frame

Modellen
RH 449 LDAG

  2 verstelbare metalen 
schappen

  Glazen deur met  
aluminium frame

* Met koelunitpaneel en 28 mm voet.

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Basic Line
De value-for-money-klasse

Dometic-kwaliteit voor een uiterst aantrekkelijke prijs. 
Met de 30- en 40-liter-klasse miniBars van de Basic Line, 
kunt u kennismaken met de value-for-money-kant van 
stil koelcomfort. 
Technisch geavanceerde en absoluut betrouwbare 
modellen die staan voor een efficiënte kijk op moderne 
absorptietechnologie - geproduceerd in Europa. Dit 
betekent dat u hedendaags comfort combineert met 
geavanceerde Fuzzy Logic-technologie, zonder uw 
budget te overschrijden.

Levert het verkopen van  
producten uit de miniBar geen 
winst op voor u?

Toch kan een koelmogelijkheid in de kamer nog 
steeds een extra servicevoordeel bieden. Stel 
een lege minibar ter beschikking aan uw gasten.
Daarin kunnen ze hun eigen drank, medicijnen, 
cosmetica, babyvoeding en vele andere dingen 
koelen - een extra service van u aan uw gasten!

De miniBars in de Basic Line 
maken een aantrekkelijk  
geprijsde entree in de wereld 
van stil koelcomfort mogelijk.

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort

TIP
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Basic Line
Productvergelijking

Model RH 131 DBI RH 141 DBI

Modelklasse (liter) 30 40

Opbergruimte (liter) 28 38

Kleur behuizing Zwart Zwart

Afmetingen Inbouwversie  
(h x b x d in mm)

524 x 380 x 445 554 x 422 x 451

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Schuifscharnier

Variabel deurscharnier

Opgenomen vermogen (W) 65 65

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,73 0,75

Geluidsniveau (db[A]) 0 0

Opties  Binnenverlichting (RH 131 LDFS/LDBI)
 Afsluitbaar
  Ook verkrijgbaar als stand-alone versie  
(FS-versie)

 Binnenverlichting (RH 141 LDFS/LDBI)
 Afsluitbaar
  Ook verkrijgbaar als stand-alone versie  
(FS-versie)

RH 131

  1 deurrek voor kleine 
flesjes, met verstelbare 
afstandhouders

  1 deurrek voor flessen en 
blikjes, met afstand-
houders

  2 verstelbare schappen

RH 141

  1 deurrek voor kleine 
flesjes, met verstelbare 
afstandhouders

  1 deurrek voor flessen en 
blikjes, met afstand-
houders

  2 verstelbare schappen
  Fleshouders

Modellen

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Food Line
Geschikt voor voedsel en meer

Ideaal voor:

  Ziekenhuizen
  Verpleeghuizen
  Kantoren/vergaderzalen
  Studentenhuizen/appartementen
  Thuis als extra koelkast in de slaapkamer, 
woonkamer of kinderkamer

Gekoelde dranken en voedsel altijd binnen handbereik. 
Als er geen ruimte is voor een gewone koelkast, biedt 
een miniCool uit de Food Line-serie grote voordelen. 
Of het nu voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen is met de kortst mogelijke afstand voor 
patiënten en bewoners of voor een beetje privacy in 
studentenhuizen. De Food Line biedt stil koelcomfort 
zonder compromissen. Als enige koelapparaten in deze 
klasse zijn de modellen geschikt voor vers voedsel.

Uniek in de wereld.
Geen andere geluidloze 
koelkast bereikt een binnen-
temperatuur van 4°C bij  
een omgevingstemperatuur 
tot 32°C.

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort

Comfort Class20 Food Line



DS 200

  Verstelbaar kunststof 
schap met uitsparing voor 
hoge flessen

  Vlakke binnendeur

DS 300 DS 400 DS 600

  2 verstelbare kunststof 
schappen met uitsparing 
voor hoge flessen

  Vlakke binnendeur

  2 verstelbare kunststof 
schappen

 3 verstelbare deurrekken

  2 verstelbare kunststof 
schappen

 3 verstelbare deurrekken

Modellen

Food Line
Productvergelijking

Model DS 200 DS 300 DS 400 DS 600

Opbergruimte (liter) 21 27 35 52

Kleur behuizing Zwart of wit Zwart of wit Zwart of wit Zwart of wit

Afmetingen
Stand-alone (h x b x d in mm)

495 x 422 x 393 580 x 422 x 393 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Afmetingen
Inbouwversie* (h x b x d in mm)

455 x 422 x 383 540 x 422 x 383 540 x 422 x 440 552 x 486 x 484

Kan worden ingebouwd/geïnte-
greerd

Variabel deurscharnier

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 65 65 65 85

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,74 0,76 0,80 0,88

Geluidsniveau (db[A]) 0 0 0 0

Opties  Sleepscharnier
 Afsluitbaar
 Wielen
 Wandmontage

 Sleepscharnier
 Afsluitbaar
 Wielen
 Wandmontage

 Sleepscharnier
 Afsluitbaar
 Wielen
 Wandmontage

 Sleepscharnier
 Afsluitbaar
 Wielen
 Wandmontage

* BI-versie: voor volledig geïntegreerde installatie (zonder decoratief paneel, 
onderstel, unitpaneel en afdekpaneel, met verschuifbaar scharnier)

Zwart

Stand-alone model 
met decoratief paneel.

Wit Aluminium

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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E Line

NIEUW



De Efficient Class van Dometic
Compact en uiterst zuinig
Koelcomfort met echt besparingspotentieel. De miniBars 
in de Efficient Class hebben een bijzonder compact 
ontwerp en leveren een positieve bijdrage aan de 
energiebalans. E Line miniBars maken gebruik van een 
energie-efficiënt, stil thermo-elektrisch koelsysteem met 
een uitstekende A+ energie-efficiency-index. Zij vormen 
een 100% passende vervangingsoptie voor oude 30 en 
40 liter miniBars van de vorige generaties. 

En u bent niet de enige die profiteert. De miniBars van 
de Efficient Class geven ook uw gasten een toegevoegde 
waarde. Snacks en drankjes kunnen gekoeld worden 
bewaard.

  Krachtige thermo-elektrische koelunit
  Regelbare temperatuurinstelling
  Volledig automatisch ontdooien voor 
maximaal comfort

EFFICIËNT / / COMPACT / / STIL

Efficient Class 23Introductie



E Line
Zuinig en compact

Verheug u op uw elektriciteitsrekening! De miniBars in 
de E Line hebben het A+ energie-efficiencylabel en een 
ongeëvenaard laag stroomverbruik. De buitenafmetingen 
van de miniBar zijn ook zeer compact dankzij de 
thermo-elektrische koelunits. En de binnentemperatuur 
wordt overal gelijk gehouden dankzij de geluidsarme 
ventilator. Bovendien scoren de modellen punten 
met een doordacht interieur en een aantrekkelijke  
LED-binnenverlichting.

Dankzij de energie-efficiency-
klasse A+, vermindert u met 
de Dometic E Line miniBars 
uw maandelijkse operationele 
kosten. 

Efficient Class24 E Line



E Line
Productvergelijking

Model RH 430 STE RH 440 STE

Modelklasse (liter) 30 40

Opbergruimte (liter) 26 35

Kleur behuizing Antraciet Antraciet

Afmetingen
(h x b x d in mm)

522 x 384 x 385 554 x 401 x 415

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

Variabel deurscharnier

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 55 55

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,29 0,30

Energie-efficiencyklasse A+ A+

Geluidsniveau (db[A]) 33,8 33,8

RH 430 STE

  1 verstelbare deurrek voor 
kleine flesjes

  1 deurrek voor grote 
flessen, met 
afstandhouders

  1 verstelbaar schap
  Sensorgestuurde  
LED-binnenverlichting

RH 440 STE

  1 verstelbaar deurrek voor 
kleine flesjes

  1 deurrek voor grote 
flessen

  1 verstelbaar schap
  Sensorgestuurde  
LED-binnenverlichting

Modellen

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Mobiele miniBars

 MiniBars met laden

 Koelers voor de 
gezondheidszorg

 MiniCool met  
vriesvak



De Dometic Special Class
Individuele producten en speciale oplossingen
Speciale eisen vragen om speciale oplossingen. De 
Special Class van Dometic gaat verder waar gewone 
koelkasten ophouden. Of het nu zit in het ontwerp, de 
grootte of de eigen speciale look - de miniBars bieden 
vele unieke functies voor uiteenlopende behoeften.

MiniBars met laden, mobiele miniBars op wielen, stille 
miniCool koelkasten met vriesvak of koelers voor de  
gezondheidszorg - in de Special Class vindt u gegaran-
deerd de juiste koeloplossing voor uw behoeften.

Special Class 27Introductie



  Stille absorptiekoeling
  Fuzzy Logic, de intelligente energieregeling
  CUC-systeem (Cooling Unit Control)
  Volautomatisch ontdooien

Model RH 456 LD/LDE

Opbergruimte (liter) 40

Omgevingstemperatuur-
compartiment (liter)

16

Kleur behuizing Antraciet

Afmetingen RH 456 LD
Stand-alone (h x b x d in mm)

719 x 450 x 505

Afmetingen RH 456 LDE
Inbouwversie (h x b x d in mm)

662 x 450 x 505

Opgenomen vermogen (W) 65

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,83

Geluidsniveau (db[A]) 0

Opties   Deurscharnier, links (voor 
projectorders)

  LED-bedieningsdisplay 
deuropening

  Afstandsbediening voor 
temperatuurinstelling

RH 456 LD
Stand-alone miniBar met gebogen deur

RH 456 LD

Stand-alone unit op wielen

  2 verstelbare deurrekken 
voor kleine flesjes

  1 verstelbaar deurrek voor 
flessen en blikjes

  Fleshouders
  1 verstelbaar schap
  LED-binnenverlichting

Verkrijgbaar als geïntegreerd 
model (LDE-versie) zonder 
rollen en afdekpaneel aan 
de bovenkant.

Model

Baanbrekend miniBar-ontwerp. Capaciteit 56 liter (incl. 
16 liter omgevingstemperatuurcompartiment). Kan  
worden uitgevoerd als ingebouwde unit (RH 456 LDE) of 
als stand-alone miniBar (RH 456 LD). De elegante  
gebogen deur met plexiglaspaneel geeft een duidelijk 
zicht op het verlichte omgevingstemperatuurcomparti-
ment. Bedieningsdisplay deuropening sensorgestuurde 
LED-binnenverlichting.

Special Class28 Mobiele miniBars



  Stille absorptiekoeling
  Fuzzy Logic, de intelligente energieregeling
  CUC-systeem (Cooling Unit Control)
  Volautomatisch ontdooien

Model RH 465

Opbergruimte (liter) 32

Omgevingstemperatuur-
compartiment (liter)

25

Kleur behuizing Beukenhoutdecor

Afmetingen
Stand-alone (h x b x d in mm)

814 x 457 x 443
771 x 457 x 443 (zonder wielen)

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 65

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,70

Geluidsniveau (db[A]) 0

Opties   LED-bedieningsdisplay 
deuropening

  Kleurkeuze bij projectorders*
  Afstandsbediening voor 
temperatuurinstelling

  Deurknop in plaats van  
kliksluiting

RH 465 LD
Stand-alone miniBar met houten kast

RH 465 LD

  2 verstelbare deurrekken 
voor kleine flesjes

  1 verstelbaar deurrek voor 
flessen en blikjes

  Fleshouders en afstands-
houder voor veilig en ste-
vig vastzetten van flessen 
in onderste deurrek

  2 verstelbare schappen
  Houten kast in beukende-
cor

Model

Stand-alone miniBar-ontwerp op rollen met een 32 liter 
koel- en 25 liter omgevingstemperatuurcompartiment. 
Sensorgestuurde LED-binnenverlichting. Unieke 
sensorgestuurde regeling van de koelunit (CUC-
systeem). Beukenhouten kast standaard. Verkrijgbaar in 
diverse kleuren voor projectorders*. Deur met kliksluiting. 
Variabele uitvoering binnendeur met 3 rekken (2 voor 
kleine flesjes, 1 voor grote flessen). Niet-gekoeld 
omgevingstemperatuurcompartiment voor een bril, 
snacks en dranken - of voor het installeren van een 
Dometic Safe (proSafe 281, MD 281, MD 282).

* Kleurkeuze bij projectorders Controle-LED deuropening 
optioneel

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Special Class30 MiniBars met laden



Model DM 50 D/F

Modelklasse (liter) 50

Opbergruimte (liter) 45

Kleur behuizing Antraciet

Afmetingen
(h x b x d in mm)

DM 50 D: 418 x 550 x 508
DM 50 F: 418 x 550 x 480

LED-binnenverlichting

Opgenomen vermogen (W) 80

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,38

Energie-efficiencyklasse A

Geluidsniveau (db[A]) 28

Opties Afsluitbaar

DM 50
MiniBar met laden

Wereldprimeur - bekroond met de Gold Star Award: de 
uittrekbare Dometic DM 50 miniBar kan worden 
afgestemd op het interieur van uw hotel. Deze innovatieve 
ingebouwde miniBar heeft twee gekoelde lades - een 
voor kleine flesjes en snacks, de andere voor flessen en 
blikjes. De unieke miniBar met lade bestaat in twee 
versies: compleet met een antraciet decoratief paneel en 
handgreep (DM 50 D) of voorbereid op inbouw in een 
meubel met een bijpassend decorpaneel (DM 50 F).  
De miniBar is zo ontworpen dat de gast de volledige 
inhoud in één oogopslag kan zien.

  Uniek ontwerp met automatische slide-out 
voor kleine flesjes en snack-tray

  Thermo-elektrische koelunit voor een laag 
energieverbruik

  Stille werking
  Gepatenteerde en voor ontwerp bekroonde 
technologie

DM 50 D/F

  Zeer flexibel systeem van 
verdelers en fleshouders

  DM 50 D: met decoratief 
antraciet paneel en hand-
greep

  DM 50 F: voorbereid op 
montage van een houten 
decorpaneel, passend bij 
de meubels in de kamer

Model

LED-binnenverlichting Twee compartimenten voor een 
aantrekkelijke productpresentatie

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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MiniCool-koelers voor de gezondheidszorg
Voor behoud van optimale temperaturen

De ideale oplossing voor het veilig opslaan van 
warmtegevoelige geneesmiddelen bij een temperatuur 
tussen 2°C en 8°C. Dankzij de compartimenten kunt u 
de medicijnen ordelijk en duidelijk gegroepeerd houden. 
Een digitale thermometer bewaakt de binnentemperatuur 
en slaat de hoogste en laagste temperatuur op voor een 
controleperiode die u hebt ingesteld.

Perfect geschikt voor:
apotheken, artsenpraktijken, verpleegafdelingen, 
verpleeghuizen, zorghotels

Deurslot voor veilige opslag van 
medicijnen

De ventilator zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie om de 
koelribben

Digitale thermometer met geheugen

  LED-binnenverlichting
  Laden met flexibele compartimenten voor 
overzichtelijke opslag van de medicijnen

  Digitale thermometer met geheugen  
(min/max) 

  Er wordt een geluidssignaal gegeven  
wanneer de deur meer dan 20 seconden 
openstaat

  Constant temperatuurniveau door 
geïntegreerde ventilator

  Deurslot voor veilige opslag

Special Class32 Koelers voor de gezondheidszorg



Koelers voor de gezondheidszorg
Productvergelijking

Model DS 301 H DS 601 H

Opbergruimte (liter) 27 52

Kleur behuizing Wit Wit

Afmetingen
Stand-alone (h x b x d in mm)

580 x 422 x 393 592 x 486 x 494

Opgenomen vermogen (W) 65 85

Energieverbruik (kWh/24 h) 0,86 1,05

DS 301

  LED-binnenverlichting
  Deurgreep
  Digitale thermometer met 
geheugen (min/max)

  3 laden met flexibele 
compartimenten

  Deurslot

DS 601

  LED-binnenverlichting
  Deurgreep
  Digitale thermometer met 
geheugen (min/max)

  3 laden met flexibele 
compartimenten

  Deurslot

Model

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Model WA 3200 EA 3280

Opbergruimte (liter) 54 65

Vriesvak (liter) 5 6

Kleur behuizing Wit Wit

Afmetingen
Stand-alone (h x b x d in mm)

592 x 486 x 496 592 x 525 x 533

Opgenomen vermogen (W) 95 105

Kan worden ingebouwd/ 
geïntegreerd

–

Variabel deurscharnier

Energieverbruik (kWh/24 h) 1,40 1,60

Geluidsniveau (db[A]) 0 0

Opties

EA 3280

  2 verstelbare deurschap-
pen

  2 verstelbare schappen
  Binnenverlichting

WA 3200

  Met gebogen deur
  2 verstelbare deurschap-
pen

  2 verstelbare schappen
  Binnenverlichting

Modellen

MiniCool met vriesvak
Het ruimtebesparende wonder

 

Kleine afmetingen, grote veelzijdigheid. De miniCool-mo-
dellen met geïntegreerd vriesvak zorgen voor koelcom-
fort in een compacte behuizing. Het ruimtebesparende 
ontwerp maakt ze geschikt voor gebruik in kleine ruimtes 
waar een vriesvak nodig is.

  Krachtig koelsysteem
  Fuzzy Logic, de intelligente energieregeling
  CUC-systeem (Cooling Unit Control)
  Volautomatisch ontdooien (WA 3200)

Onder voorbehoud van fouten en productwijzigingen
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Dometic miniBars
Handige tips over ventilatie

Om optimale koelprestaties met een minimaal energie-
verbruik te garanderen, zijn er een aantal basisprincipes 
die moeten worden gevolgd bij het installeren van een 
absorptie-miniBar. De warmte die de koeleenheid ont-
trekt aan het interieur van de koelkast, wordt afgevoerd 
aan de achterkant van de miniBar.
Er moet hier voldoende ventilatie zijn om  opeenhoping 
van hitte te voorkomen. De vrije ventilatieruimte voor 

de aanvoer en afvoer van lucht moet minstens 200 cm 

2 zijn. De afstand tussen de achterzijde van de mini-
Bar tot aan de achterwand van het meubel moet ten  
minste 2 cm zijn. Bij het installeren van de minibar moet 
ervoor gezorgd worden dat hij op een stabiele en horizon- 
tale ondergrond staat, en niet direct in de buurt van een 
warmtebron.

> 200 cm2 > 200 cm2

> 20 mm
> 20 mm

Afgevoerde lucht (warm), aangevoerde lucht (omgevingstemperatuur)

Montage-instructies



Productlijn Model Modelklasse 
Liter

Opbergruimte
Liter

Kleur behuizing Afmetingen inbouwversie
Hoogte x breedte x diepte in mm

Afmetingen stand-alone-versie
Hoogte x breedte x diepte in mm

Comfort Class

HiPro Line HiPro 3000 30 26 Antraciet 527 x 388 x 418 –

HiPro 4000 40 34 Antraciet 559 x 405 x 452 601 x 405 x 472 

HiPro Vision 40 34 Antraciet 559 x 405 x 465 601 x 405 x 485

HiPro 6000 60 48 Antraciet 568 x 490 x 475 –

Classic Line RH 423 LDA 23 23 Antraciet 435 x 422 x 384 463 x 422 x 384

RH 439 LD 30 25 Antraciet 522 x 380 x 434 522 x 380 x 434

RA 449 LD 40 32 Antraciet 552 x 422 x 439 580 x 422 x 439

RH 548 LD 40 37 Antraciet 554 x 401 x 446 554 x 401 x 446

RH 569 LD 60 58 Antraciet 560 x 486 x 484 560 x 486 x 484

RH 429 LDAG 20 18 Antraciet 435 x 422 x 384 463 x 422 x 384

RH 439 LDAG 30 26 Antraciet 522 x 380 x 434 550 x 380 x 434

RH 449 LDAG 40 33 Antraciet 552 x 422 x 439 580 x 422 x 439

Basic Line RH 131 D/LD 30 28 Zwart 524 x 380 x 445 552 x 380 x 455

RH 141 D/LD 40 38 Zwart 554 x 422 x 451 582 x 422 x 451

Food Line DS 200 20 21 Wit, zwart 455 x 422 x 383 495 x 422 x 393

DS 300 30 27 Wit, zwart 540 x 422 x 383 580 x 422 x 393

DS 400 40 35 Wit, zwart 540 x 422 x 440 580 x 422 x 450

DS 600 60 52 Wit, zwart 552 x 486 x 484 592 x 486 x 494

Efficient Class

E Line RH 430 STE 30 26 Antraciet 522 x 384 x 385 –

RH 440 STE 40 35 Antraciet 554 x 401 x 415 –

Special Class

Mobiele miniBars
RH 456 LD/LDE – 40 + 16 Antraciet 662 x 450 x 505 719 x 450 x 505

RH 465 LD – 32 + 25 Beuken 771 x 457 x 443 814 x 457 x 443

MiniBars met  
laden DM 50 50 45 Antraciet DM 50 D: 418 x 550 x 508

DM 50 F: 418 x 550 x 480 –

Koelers voor de 
gezondheidszorg

DS 301 H 30 27 Wit – 580 x 422 x 393

DS 601 H 60 52 Wit – 592 x 486 x 494

MiniCool met 
vriesvak

WA 3200 60 54 + 5 (vriesvak) Wit – 592 x 486 x 496

EA 3280 70 65 + 6 (vriesvak) Wit – 592 x 525 x 533

Productlijn Model Geschikt 
voor voedsel

Vriesvak Glazen 
deur

Montage schuif-
scharnier mogelijk

Deurscharnier 
verwisselbaar

Decoratief 
paneel** 

Opgenomen  
vermogen kWh/24 h*

Energie- 
efficiencyklasse

Comfort Class

HiPro Line HiPro 3000 – – – 0,57 C

HiPro 4000 – – – 0,65 C

HiPro Vision – – 0,74 D

HiPro 6000 – – – 0,70 D

Classic Line RH 423 LDA – – – 0,70 D

RH 439 LD – – – 0,65 D

RA 449 LD – – – 0,70 D

RH 548 LD – – – 0,75 E

RH 569 LD – – – 0,85 E

RH 429 LDAG – – – – 0,80 E

RH 439 LDAG – – – – 0,83 E

RH 449 LDAG – – – – 0,84 E

Basic Line RH 131 D/LD – – – – 0,73 D

RH 141 D/LD – – – – 0,75 D

Food Line DS 200 – – 0,74 D

DS 300 – – 0,76 E

DS 400 – – 0,80 E

DS 600 – – 0,88 E

Efficient Class

E Line RH 430 STE – – – – 0,29 A+

RH 440 STE – – – – 0,30 A+

Special Class

Mobiele miniBars
RH 456 LD/LDE – – – – – 0,83 E

RH 465 LD – – – – – 0,70 D

MiniBars met  
laden DM 50 D – – – – – 0,38 A

Koelers voor de 
gezondheidszorg

DS 301 H – – – – – –

DS 601 H – – – – – –

MiniCool met 
vriesvak

WA 3200 – – – 1,40 G

EA 3280 – – 1,60 G

** Op maat gemaakt decorpaneel voor projectorders

* Volgens EG-verordening 1060/2010
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De Dometic Group is een klantgerichte, wereldwijd toonaangevende producent van innovatieve comfortproducten 
voor de camper-, vrachtwagen-, auto- en bootmarkten. Het concern levert aan industriële klanten en de aftermarket 
een compleet assortiment, bestaande uit airconditioners, koelapparaten, zonneschermen, verlichtingssystemen, 
kooktoestellen, luxe toiletten en hygiëneapparatuur, mobiele stroomvoorzieningsproducten, comfort- en veiligheids-
oplossingen, deuren, ramen en nog vele andere producten - allemaal ontworpen voor comfort en gemak voor  
mensen die onderweg zijn.
Bovendien levert de Dometic Group werkplaatsuitrusting voor onderhoud aan en reparatie van airconditioningsyste-
men in voertuigen.
De Dometic Group is de huidige marktleider voor speciale koelkasten voor hotels, kantoren en medische instellingen, 
en voor op maat gemaakte wijnkoelkasten.
De producten van de Dometic Group worden verkocht in bijna 100 landen over de hele wereld en voornamelijk  
geproduceerd in eigen fabrieken.

www.dometic-facilities.be



Ontdek de nieuwe, 
bekroonde reeks 
van Dometic kluizen, 
wijnklimaatkasten 
en wijnkoelkasten.

U vindt de adressen van alle verkooporganisaties en distributeurs op: 

www.dometic.facilities.be

Vraag de 
gratis  

catalogus  
nu aan!

NEDERLAND
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel.  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
E-mail  info@dometic.nl

BELGIË 
Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel.  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
E-mail  info@dometic.be

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

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel.  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
E-mail  info@dometic.fi

PORTUGAL
Dometic Spain, S.L.
Sucursal em Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1°A
2710-297 Sintra
Tel.  +351 219 244 173
Fax  +351 219 243 206
E-mail  info@dometic.pt

RUSLAND
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel.  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
E-mail  info@dometic.ru

ZUID-AFRIKA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel.  +27 11 4504978
Fax  +27 11 4504976
E-mail  info@dometic.co.za

SPANJE
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel. +34 902 111 042
Fax  +34 900 100 245
E-mail  info@dometic.es

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

VERENIGDE ARABISCHE  
EMIRATEN
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
E-mail  info@dometic.ae

VERENIGD KONINKRIJK
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel.   +44 844 626 0133
Fax   +44 844 626 0143
E-mail  lodging@dometic.co.uk

DUITSLAND
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
57074 Siegen
Tel.  +49 271 692 0 
Fax  +49 271 692 302
E-mail info@dometic.de 

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

NOORWEGEN
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3232 Sandefjord
Tel.  +47 33428450
Fax  +47 33428459
E-mail  firmapost@dometic.no

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


