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HVEM ER DOMETIC?
Mange kender til DOMETIC og fra april 2021 kan du 
også købe deres produkter hos BEVOLA.

DOMETIC har over 100 års erfaring, og deres mission 
er at gøre det nemt at leve mobilt. 

”Selvom man er langt hjemmefra, skal det 
være nemt at leve godt. Det skal være nemt 

at kalde hele verden sit hjem.”

De tilbyder smarte og driftssikre produkter i lækkert 
design.

Produktprogrammet består bl.a. af:
• Bakkamera
• Klimaanlæg
• Kølebokse
• Inverter
• Tilbehør

 

Vi er stolte over at kunne kalde os selv for DOMETIC 
distributør. I denne brochure får du et lille indblik i 
hvilke produkter vi har i vores sortiment. Dette er 
kun et uddrag, der findes flere på vores webshop.

Kan du ikke finde det du har brug for, kontakt vores 
kundeservice, de står klar til at hjælpe dig.

Hvorfor købe DOMETIC hos BEVOLA?
• Hurtig levering... Varer på lager
• Ved reklamation refunderes arbejdsløn efter 

nærmere aftale med kundeservice
• En komplet løsning med BEVOLAs andre 

produkter
• Stærkt Team ml. BEVOLA & DOMETIC

HVORFOR DOMETIC? BAKKAMERASYSTEMER

BAKKAMERA

Med DOMETIC PerfectView RVS kamera og skærmsy- 
stem har du sikkerhedsassistenten med dig i bilen. 

Din PerfectView sikkerhedsassistent viser dig alt, 
hvad du behøver for at kunne undgå buler i og 
skrammer på bilen. Den hjælper dig også med at få 
et bedre overblik ude i trafikken.

Skærmene fås i 5’’ og 7’’ LCD-udgave. Udover skær-
men får du også et opmærksomt kamera plus alle 
kabler og monteringstilbehør med.

Det er nemt at installere og/eller opgradere det, så 
du får endnu mere sikkerhed.

Egenskaber:
• Der kan tilsluttes op til tre kameraer
• Automatisk aktivering af et ekstra sidekamera 

via blinklyset
• Alle tre kameraers indstillinger kan gemmes 

seperat
• Automatisk registrering af et anhængerkamera
• Fantastisk billedkvalitet i alle lysforhold

Find flere bakkamerasystemer på www.bevola.dk 
eller på www.dometic.dk
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INVERTERE

INVERTERE

Med DOMETIC Sinepower DSP har du altid strøm til 
dine husholdningsapperater med på vejen. 

Den nye generation af sinusvekselrettere leverer den 
perfekte spænding, så du kan brygge din espresso 
eller se dine yndlingsserier og film ligesom du gør 
derhjemme.

De er desuden gode til moderne køretøjer med 
smarte generatorer og så er de udstyret med en 
energibesparende standbytilstand.

Vælg den model, der passer bedst til dit behov og 
dine komfortkrav.

Egenskaber:
• Energibesparende standbytilstand med auto- 

matisk opvågningsfunktion
• Automatisk genstart efter overbelastning, 

over- eller underspænding
• Den støjsvage blæser er belastnings- og  

temperaturstyret
• 230 V ren sinusspænding er egnet til følsomme 

elektroniske apperater

Find flere invertere på www.bevola.dk eller på 
www.dometic.dk

KØLEBOKSE

Med en køleboks fra DOMETIC har du altid en god 
rejsekammerat med i bilen.

Der findes forskellige modeller, men nogle af de 
populære er bl.a. CFF- og TCX-serien.

Med CFF-serien drager du fordel af den imponerende 
køleevne, en effektiv indretning af opbevarings- 
pladsen og et fleksibelt låg, der kan åbne i begge 
sider. Her kan du opbevare mad og drikkevarer til 
korte ophold eller lange rejser.

TCX-serien består af højteknologiske kølebokse i let-
vægtsklassen. Den kan både holde maden afkølet og 
med varmefunktionen kan den også holde det varmt 
op til 65°C.

Egenskaber:
• Engergieffektivt design giver hurtig og  

fremragende køling
• Robust og kompakt design gør den nem at 

transportere og god til barske vejrforhold
• Meget effektiv TC-specialelektronik med  

intelligent strømbesparelse
• Aktiv batteribeskyttelse forhindrer dyb  

afladning af køretøjets batteri

Find flere kølebokse på www.bevola.dk eller på 
www.dometic.dk

KØLEBOKSE
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KLIMAANLÆG

KUNDESERVICE             SALGSTEAM

A/S BEVOLA 

For mere information kontakt kundeservice på:

Telefon  +45 57 66 00 00      STEFFAN SVEISTRUP
Mail   salg@bevola.dk      SALGSCHEF, DK

          PETER NØRLUND ØSTERBY
          SÆLGER

Find mere tilbehør på www.bevola.dk eller på www.dometic.dk

KLIMAANLÆG

Med et CoolAir klimaanlæg fra DOMETIC får du her 
den perfekte løsning til temperaturstyring i bilens 
kabine.

CoolAir har en fremragende køleegenskab, 
engergieffekt og støjsvag drift. Den fås i versioner, 
som er tilpasset de fleste kabinetyper.

Derudover har den en høj ydeevne, er nem at mon-
tere og brugervenlig.

Egenskaber:
• Op til 12 timers køretid
• Turbokøleindstilling til hurtig afkøling
• Alle klimaanlæggets komponenter er inte-

greret i tagenheden
• ADR-godkendt

Find flere klimaanlæg på www.bevola.dk eller på 
www.dometic.dk

TILBEHØR
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Lys- & elkomponenter

KONTAKT BEVOLA
Vores kundeservice og sælgere sidder klar til 
at hjælpe dig med at finde de produkter, som 
passer til netop dit behov.

Tlf: +45 57 66 00 00
E-mail: salg@bevola.dk 

A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted

www.bevola.dk

BevoNac™ aksler & bremser

BevoBox™ værktøjskasser & tilbehør

BevoGrip™, RotoGrip & snekæder

Koblingsmaterial & støtteben

Opbygningskomponenter

Lastsikring, ADR & skilte

Eksteriør, interiør & udstødning

Hydraulik & brændstoftanke

Aluminium

Lys- & elkomponenter

Pneumatik & bremsekomponenter

Kran & løfteudstyr

PRODUKTER OG LØSNINGER

Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at kunne 
tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af lastebiler, 
hængere og trailere. Udover et globalt indkøbskoncept, 
som omfatter mere end 6500 varenumre, har BEVOLA 
egen udvikling og produktion af en række produkter 
og løsninger til montering på lastbiler på de nordiske 
markeder.

Blandt de produkter og løsninger BEVOLA er specielt kendt 
for, kan nævnes:

• BevoBox™ – verktøjskasser i utallige variationer og høj 
kvalitet

• BevoGrip™ – sandstrøer, specielt udviklet til det 
nordiske marked

• BevoPlan™ – et optimalt koncept til bedre utnyttelse af 
ladbunden

• BevoNac™ – et stærkt akselkoncept som sikrer lang 
levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil kørsel
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