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TUDO O QUE UM TOLDO DOMETIC  
PODE FAZER POR SI

Com o seu veículo de campismo tem o privilégio de poder parar 
durante a viagem nos lugares mais bonitos. Simplesmente desligar 
a ignição, tirar a mesa e as cadeiras para fora, e apreciar a vista 
maravilhosa.  Um toldo Dometic acrescenta a isto: Transforma a área 
à frente do seu veículo no seu pátio móvel, com muitas horas de 
repouso!

O toldo proporciona sombra assim como proteção contra chuva, 
vento e intempéries. E pode fazer muito mais. Com os acessórios 
adequados, pode criar rapidamente uma sala de estar ou quarto 
de dormir adicional para o seu lar móvel, completos com janelas, 
portas, cortinas, rede mosquiteira e iluminação.
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PROTEÇÃO SOLAR  
E MAIS
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Caravana grande ou pequena, autocaravana ou carrinha de 
campismo  – A Dometic tem uma solução de toldo à medida para 
todas as necessidades. A tabela abaixo dá uma visão geral das opções 
disponíveis. O nosso guia de toldos orienta-o passo a passo na 
escolha do modelo de toldo adequado. A sua escolha vai depender 
da construção do seu veículo e, claro, de quanto conforto deseja.
 
 

Os critérios mais importantes a considerar na sua decisão são:

• Montagem na parede ou no tejadilho: Qual o tipo de fixação 
adequado para o seu veículo?

• Manual ou elétrico: Deseja um toldo que desliza 
automaticamente com o premir de um botão, ou prefere 
operação manual com manivela?

• Com ou sem pernas de apoio: Prefere a versão clássica com 
pernas de apoio, ou prefere a versão sem pernas de modo a 
poder usufruir da totalidade do espaço em frente ao veículo?

CRITÉRIOS A TER EM CONTA NA 
ESCOLHA DO SEU TOLDO

QUAL O TOLDO ADEQUADO PARA O MEU VEÍCULO?
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O TOLDO PERFEITO
PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS

VEÍCULOS DE RECREIO ATRIBUTOS

SOLUÇÕES DE TOLDOS  
DOMETIC

AUTOCARAVA-
NA

CARAVANA CARRINHA COMPRIMENTO EXTENSÃO
COR DA  

ESTRUTURA
MOTOR

DOMETIC PERFECTWALL – MONTAGEM EM PAREDE

PW 3500 / autoportante • • –
de 2,57 m  

a 5,0 m
até 2,5 m

branco, prateado, 
antracite

12 volts

PW 1750 / com pernas de apoio e  
estore integrado

• • •
de 3,0 m  
a 4,0 m

até 2,5 m branco, prateado opcional

PW 1500 / com pernas de apoio • • •
de 1,5 m  
a 6,0 m

até 2,75 m
branco, prateado, 

antracite, 
champanhe, opala

opcional

PW 1000 / com pernas de apoio • • •
de 2,6 m  
a 4,5 m

até 2,5 m branco, prateado –

DOMETIC PERFECTROOF – MONTAGEM NO TEJADILHO

PR 4500 / autoportante • • •
desde 2,6 m

até 5,0 m
até 2,5 m

branco, prateado, 
antracite

12 volts

PR 2500 / com pernas de apoio • • •
de 3,5 m  
a 6,0 m

até 2,75 m
branco, prateado, 

antracite
opcional

PR 2000 / com pernas de apoio • • •
de 2,65 m  

a 4,0 m
até 2,5 m

branco, prateado, 
antracite

–

PR 2000 / com pernas de apoio  
para Fiat Ducato

– – •
de 3,75 m  

a 4,0 m
até 2,5 m branco, antracite –

Os números de item dos toldos e acessórios podem ser encontrados na nossa lista de produtos ou em dometic.com.
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Após responder a estas três perguntas, pode continuar com o 
planeamento detalhado. Escolha a largura e extensão adequadas do 
toldo, a cor da estrutura e o tecido do toldo. Depois decida quais os 
acessórios de que gostaria. A nossa gama de acessórios é um mundo 
de possibilidades.



Versão de 12 volts 
com controlo 
remoto
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MANUAL OU ELÉTRICO? 
COM OU SEM PERNAS DE APOIO?

QUANTO CONFORTO DESEJA?

Entusiastas de conforto escolherão provavelmente um toldo elétrico 
com pernas de apoio, que desliza para fora em poucos segundos 
com o premir de um botão. Pode ter um modelo com ou sem pernas 
de apoio. A versão sem pernas é especialmente popular, pois 
não tem obstáculos, e a totalidade do espaço à frente do veículo 
pode ser utilizada. Se preferir a versão manual com manivela para 
ser independente em termos de fornecimento de energia, vai 
escolher o modelo clássico manual com pernas de apoio. Há bons 
argumentos a favor de cada versão do sistema. Para facilitar a sua 
decisão, resumimos os factos mais importantes na tabela abaixo.

TOLDOS MANUAIS  
DOMETIC PERFECTWALL (PW), DOMETIC PERFECTROOF (PR)

TOLDOS ELÉTRICOS  
DOMETIC PERFECTWALL (PW), DOMETIC PERFECTROOF (PR)

PW 1000 / PW 1500 / PW 1750 / PR 2000 / PR 2500 PW3500, PR 4500 

Opcional: PW 1500 / PW 1750 / PR 2500

Manivela telescópica -
Adapta-se facilmente a diferentes alturas de veículos e é fácil de arrumar.

Operação confortável com comando à distância –  
 O toldo abre e fecha automaticamente com o premir de um botão;  
ideal para veículos altos.

Funciona sem fornecimento de energia –  
 Ideal para quem gosta de viajar fora de caminhos batidos.

Operação com motor de 12 volts integrado –  
Sem necessidade de inversor adicional.

A montagem precisa de um pouco mais de tempo –  
Tenha isto em consideração se pretende desenrolar e retirar o seu toldo  
frequentemente.

Montagem rápida e simples –  
Apenas 35 segundos com a versão sem pernas. Ideal para paragens  
rápidas e para quem usa o toldo com muita frequência.

Todos os modelos com pernas de apoio –  
Fácil acesso e arrumação graças ao sistema patenteado Easy Lock Flipper.

Com ou sem pernas de apoio –  
Com os modelos sem pernas, a totalidade do espaço à frente do  
veículo pode ser aproveitado.
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Todos os toldos Dometic com pernas de apoio manuais e elétricos 
vêm equipados com o Easy Lock Flipper. O sistema patenteado 
permite uma montagem simples e segura e o ajuste das pernas 
de apoio. Quando o toldo se encontra desenrolado, o ângulo de 
inclinação na calha frontal ajusta-se automaticamente para permitir 
um acesso conveniente às pernas de apoio. A montagem pode ser 
efetuada mesmo por pessoas mais pequenas sem necessidade de 
escada. O toldo é arrumado após utilização na calha frontal.

EASY LOCK FLIPPER PATENTEADO

MANFRED – ALEMANHA

Manfred Holtschulte, entusiasta experiente de caravanismo 
de Münster, Alemanha, optou por um toldo elétrico sem 
pernas, que o tem acompanhado nas suas viagens ao 
longo de muitos anos. 
“Na verdade usamos o toldo o tempo todo, como proteção 
contra sol ou chuva. E tenho que dizer, adoramos ter muito 
espaço à frente da caravana, sem pernas de apoio a atrapalhar. 
Além disso, este toldo é muito fácil de usar. Abre e fecha 
numa questão de segundos, simplesmente carregando num 
botão. Este é definitivamente o ponto alto em conforto quando 
estamos em viagem. Porque tipicamente não ficamos no  
mesmo parque de campismo mais que dois dias, e gostamos 
de beber um copo debaixo do toldo de vez em quando. 
Tenho falado com outros campistas e eles têm me dado  
opiniões positivas.”

0
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MONTAGEM NA PAREDE  
OU NO TEJADILHO?
O SEU REPRESENTANTE TÊM O MAIOR PRAZER EM ACONSELHAR.

Para garantir que nenhum veículo de recreio tenha de ficar sem toldo, a gama Dometic inclui toldos para montagem de parede assim como 
montagem no tejadilho. O método de fixação aplicável no seu caso vai depender da construção do seu veículo. Recomendamos jogar pelo 
seguro e aconselhar-se com especialistas! O seu representante Dometic tem formação neste assunto e pode aconselhar exatamente onde e 
como o seu toldo pode ser instalado.



VALE A PENA SABER: 
Como o veículo tem de suportar o peso inteiro do toldo, os 
nossos modelos sem pernas são fixados de modo seguro 
com uma calha de instalação a todo o comprimento. 
Contacte o seu representante para se informar dos pontos 
de montagem adequados no seu veículo!

MOBILE LIVING MADE EASY — 9

RESULTADOS IMPECÁVEIS DE  
INSTALAÇÃO COM ADAPTADORES 
ESPECÍFICOS AO VEÍCULO

As paredes e os tejadilhos dos veículos são, entre outras coisas, 
elementos de design. Isto significa que podem ter formas diferentes. 
Com uma vasta gama de adaptadores, a Dometic assegura que o 
veículo e o toldo estão perfeitamente coordenados, com resultados 
de instalação impecáveis.

E O TAMANHO E PESO DO TOLDO? 

As dimensões do toldo dependem do comprimento do veículo. O 
peso é outro fator a ter em conta. Quanto maior o comprimento do 
toldo, mais pesado ele é, obviamente. A gama varia entre 25 kg no 
caso dos modelos mais pequenos até 50 kg no caso dos modelos 
maiores. Isto significa que os toldos Dometic são mesmo assim 
mais leves e mais compactos que produtos semelhantes da nossa 
concorrência.

Resumo  
de todos os 

adaptadores
p. 22

0
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EFICAZ CONTRA  
VENTO E INTEMPÉRIES

REGRA DE OURO: NUNCA DEIXE O SEU TOLDO SOZINHO  
DURANTE MUITO TEMPO!
Nunca deve deixar o seu toldo sozinho, em qualquer circuns-
tância, durante muito tempo. Pois é difícil prever a evolução do 
tempo durante a sua ausência. Por isso, antes de ir à cidade ou 
à praia, lembre-se de retirar o toldo antes de sair!

A única exceção a esta regra é no caso de ter montado uma  
tenda de toldo (MyRoom ou CampRoom) pois isso cria uma 
construção robusta e à prova de intempérie. 
Leia mais sobre isto em p. 14.

Vai desejar usar o seu toldo não só quando o sol brilha, mas também 
quando o tempo está instável. Com isto em mente, acrescentámos 
tecnologia inteligente e acessórios práticos para tornar os nossos 
produtos à prova de intempérie. Aguaceiros e ventania não são uma 
razão para cancelar um churrasco ou uma reunião acolhedora. Mas o 
que fazer em caso de chuvas torrenciais e tempestades?

Para disfrutar do conforto do seu toldo com paz de espírito, é bom 
aprender como funciona a proteção contra intempérie do seu toldo. 
Quais as caraterísticas já incluídas, e quais as precauções a tomar 
para prevenir danos ao seu toldo?
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TOLDOS COM PERNAS DE APOIO
Os toldos Dometic com pernas de apoio devem ser fixados 
adicionalmente com guias de fixação em caso de chuvas ou ventos 
fortes. A melhor solução para isto é o nosso conjunto TieDown, 
disponível como acessório. As correias ajustáveis podem ser atadas 
e proporcionam uma fixação firme. Vêm equipadas com molas 
helicoidais para aliviar a tensão provocada pelo vento no toldo.

O nosso conselho: Baixe uma das pernas de apoio para inclinar o 
toldo de modo a drenar facilmente a água da chuva.

TOLDOS SEM PERNAS DE APOIO

Os nossos toldos de luxo sem pernas (PerfectWall PW 3500 e 
PerfectRoof PR 4500) são protegidos por um sensor de vento 
integrado. Se o sensor for ativado, o toldo é retraído automaticamente 
quando o vento começa a soprar –  sem ter de mexer um dedo.

Em caso de estadias mais prolongadas vale a pena ancorar o toldo 
firmemente ao chão com o WeatherKit fornecido com cada unidade. 
Proporciona tanta estabilidade que pode desligar o sensor de vento 
sem problemas. Com isto desativa a função de retração automática, 
para que possa disfrutar da sombra do seu toldo em qualquer altura, 
mesmo com condições de vento variáveis.

As pernas de apoio guardadas 
de forma segura  
na calha frontal

Sensor de vento integrado

0
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VALE A PENA SABER: 

Se o seu toldo for grande (4 metros ou mais), deve fixar a 
secção central com o tirante fornecido juntamente com 
cada unidade. Isto previne que o toldo vire para dentro em 
caso de ventania. E também evita que o toldo vergue quando a 

água acumula em caso de chuva forte. A montagem é rápida e 
simples. Simplesmente empurrar o tirante juntamente, colocar 
uma extremidade no berço da caixa e deixar a outra encaixar 
com um clique na calha frontal.
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O que fazer quando o sol baixo encandear, quando chuvas 
torrenciais penetrarem no interior do toldo pela frente ou pelos 
lados, ou quando olhares curiosos incomodarem? Com os nossos 

produtos acessórios SunProtect, RainProtect e Rollo + estará bem 
equipado para estas situações. O toldo de parede PerfectWall  
PW 1750 vem de série com estore integrado.

PRIVACIDADE ADICIONAL E  
PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

SUNPROTECT, RAINPROTECT E ROLLO +
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SUNPROTECT

O SunProtect é uma tela de material transpa-
rente que deixa a luz passar e mantêm o  
calor do lado de fora. Disponível como  
painel frontal ou lateral. O painel frontal tem 
1,40 metros de extensão e pode ser fornecido  
para diversas larguras de toldo. O painel  
lateral pode ser adaptado tanto ao lado  
esquerdo como direito do toldo.
Encontra-se disponível um SunProtect ade-
quado para todos os toldos Dometic. No 
caso dos modelos sem pernas de apoio  
(PW 3500 e PR 4500), a instalação tem de 
ser feita em combinação com o WeatherKit.

RAINPROTECT

O Rain Protector é feito de material PVC 
cinzento à prova de água e de vento. Aqui os 
painéis frontais e laterais também estão 
disponíveis em vários tamanhos. O painel 
frontal é não transparente, os painéis laterais 
(também adequados para uso à direita ou 
esquerda) têm uma janela panorâmica. 
Desenrolam até ao chão para proporcionar 
proteção ótima contra humidade.

ROLLO +

O nosso acessório Rollo + é uma cortina de 
proteção de privacidade e contra o sol que 
pode ser ajustada à calha frontal de pratica-
mente qualquer toldo de parede da gama 
Dometic. O Rollo + pode ser desenrolado à 
posição desejada e enrolado de volta após 
utilização. Gostaria de ter esta caraterística 
de conforto já integrada de fábrica? Consulte 
o nosso toldo PerfectWall PW 1750, que vem 
completo com uma persiana integrada na  
calha frontal. A cortina é feita de tecido  
cinzento não transparente e pode ser posi-
cionada a qualquer altura. É fixado às pernas 
de apoio do toldo ou ao chão com pegas.

0
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Deseja converter o seu toldo numa tenda de toldo para criar 
um quarto extra que possa ser usado em quaisquer condições 
meteorológicas? A nossa gama de acessórios permitem a escolha 

entre duas opções. Decidir qual a melhor para si depende to tipo de 
toldo que tem.

UMA DIVISÃO ADICIONAL NA  
PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO

COMO CRIAR UMA “SALA DE ESTAR” EXTRA
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MYROOM
A tenda de toldo MyRoom foi feita à medida para o nosso toldo 
de parede, o PerfecWall PW 3500. Um sistema tensor patenteado 
com calhas em alumínio torna a fixação do toldo especialmente 
fácil. Os elementos laterais, janelas e a porta podem ser enrolados 
e adaptados a qualquer situação. Redes mosquiteiras e agradáveis 
cortinas nas janelas protegem contra insetos e proporcionam mais 
privacidade.
O MyRoom encontra-se disponível em duas alturas e três larguras. 
Para a instalação é necessário o WeatherKit, incluído de série 
com o pacote PW 3500. Após a utilização, todas as partes têxteis 
e estacas podem ser guardadas de forma compacta no saco de 
armazenamento.

CAMPROOM
Caso tenha optado por um toldo de cassette com pernas de suporte, 
o nosso CampRoom é a tenda adequada para si. É tão confortável e 
conveniente como o MyRoom, e é extremamente rápido e simples 
de montar por uma pessoa. Se cobrir a parte inferior do veículo 
com uma aba fornecida de modo standard, irá ficar com um espaço 
completamente à prova de água e corta-vento.

O CampRoom é composto por 2 pacotes; um para a parte frontal 
(incluí a aba, pegas, e cordas) e outro para os dois painéis laterais 
(incluindo os perfis de fixação, pegas e cordas). Temos disponível 
um saco de armazenamento muito prático para ambos os pacotes.

Montagem 
fácil por  

apenas uma 
pessoa

Adequado  
para 

PerfectWall  
PW 3500

0
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Alguns toldos Dometic (por ex. o toldo de parede PW 1500 e o toldo de tejadilho  
PR 2500) podem ser fornecidos de fábrica com iluminação LED. A iluminação LED 
integrada no braço retrátil é clara o suficiente para ser usada mesmo para ler.

SUGESTÃO: ILUMINAÇÃO INTEGRADA NO BRAÇO RETRÁTIL



Sem perfil em alumínio  
(para todos os toldos)

Ângulo de iluminação 
melhorado graças ao perfil em 
alumínio (apenas para toldos 
de parede)
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PARA TOLDOS COM PERNAS DE SU-
PORTE FAIXAS LED COM OU SEM  
PERFIL EM ALUMÍNIO
Naturalmente, todos os modelos clássicos de toldos podem ser 
melhorados com iluminação LED. Toldos de parede e tejadilho 
podem ser equipados com uma faixa LED na parte inferior. No caso 
de toldos de parede, a faixa LED pode ser fixada num perfil de 
alumínio para proporcionar o ângulo de iluminação ótimo. O perfil 
encontra-se disponível como opção em branco ou prateado.

PARA TOLDOS SEM PERNAS DE APOIO  
CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO LED 
LK 120

O nosso comprovado conjunto de iluminação LED LK 120, cria uma 
atmosfera confortável debaixo do toldo durante longas noites ou 
dias chuvosos. A iluminação LED de baixo consumo energético foi 
concebida especialmente para os nossos dois modelos de toldo sem 
pernas de apoio (PR 4500 e PW 3500). Consiste numa faixa auto-
colante que é simplesmente cortada com o comprimento necessário 
e ajustada à parte inferior do braço retrátil do toldo. A agradável 
e quente luz branca é ligada por transmissor manual e pode ser 
diminuída.

A ILUMINAÇÃO CORRETA
PARA UM AMBIENTE CONFORTÁVEL 0
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CONSELHOS E TRUQUES PARA 
UMA  
LIMPEZA EM CONDIÇÕES

• Assegure-se que o seu toldo Dometic se encontra 
limpo e seco antes de o enrolar. Remover ramos, 
folhas, detritos de pássaros e outros depósitos 
orgânicos para prevenir danos, manchas ou bolor.

• Não se preocupe se tiver de enrolar um toldo 
húmido, a curto prazo não vai causar dano, pois o 
material têxtil é muito robusto. No entanto, deve 
usar a oportunidade mais próxima para desenrolar 
o toldo para que seque. Isto é especialmente 
importante durante a pausa de Inverno. Um toldo 
húmido enrolado durante muito tempo vai criar 
manchas de bolor e a lona vai desbotar.

• Nunca empregar um aparelho de limpeza de alta 
pressão ou detergentes agressivos – podem causar 
danos graves ao seu toldo!

• Para uma limpeza manual em profundidade 
recomendamos o nosso produto de limpeza 
Dometic para toldos e pavilhões.
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MANUTENÇÃO & REPARAÇÃO
DESFRUTE DO SEU TOLDO DURANTE MUITOS ANOS

Os nossos toldos são feitos com material PVC de alta qualidade.  
Resistentes a UV, não apodrecem e são laváveis, têm tudo o que é 
necessário para uma longa vida útil. Além disso, são feitos de uma só 
peça sem costuras, por isso mantém-se tensos durante muito tempo.
Se quer disfrutar do seu toldo durante muitos anos, deve  
limpá-lo regularmente. Melhor ainda, use o nosso produto especial 
de limpeza de toldos. A sua fórmula é especial para o material e 
remove rapidamente as nódoas mais persistentes.

PRODUTO DE LIMPEZA  
PARA TOLDOS DOMETIC

• Produto de limpeza para toldos e pavilhões
• Remove mesmo a sujidade mais persistente
• Limpa superfícies flexíveis
• Conteúdo: 500 ml



CONSELHO:  
PRECISA DE UMA NOVA  
LONA DE TOLDO?

O seu toldo Dometic na sua “nova” caravana em segunda-
mão tem o aspeto de não ter sido mantido com cuidado? 
Gostaria de outra cor, para variar? Ou prefere limpar a lona 
do toldo no chão, ou que seja limpa por um especialista?

Sem problema em qualquer dos casos, as lonas dos toldos 
Dometic podem ser destacadas e também substituídas. 
Recomendamos que deixe a “renovação” nas mãos do seu 
parceiro de assistência Dometic. Tem experiência neste 
assunto e faz o trabalho em tempo mínimo.
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O QUE FAZER SE O SEU  
TOLDO SE RASGAR?

CONSELHOS DE REPARAÇÃO PARA TOLDOS DOMETIC

A Dometic emprega material de alta resistência ao desgaste para a 
lona dos toldos. No fim de tudo, tem de resistir ao vento e intempéries 
assim como duras solicitações mecânicas. Mesmo assim, rasgões e 
buracos são coisas que acontecem quando se viaja com um veículo 
de campismo. Na maioria dos casos, os danos são resultado de uso 
inadequado ou descuidado – por ex. uma pedra afiada ou um ramo 
de árvore enrolados por acidente no toldo.
Se algo assim acontecer, é necessário agir com rapidez. Consertar 
o dano antes que fique pior! O melhor remédio é usar o prático 
Repair Kit da Dometic, que deve estar sempre presente no seu 
equipamento de viagem.

KIT DE REPARAÇÃO

O kit de reparação é um remendo excecional para remendar 
facilmente rasgos e buracos nos acrílicos e poliésteres. É uma 
solução permanente para a lona do seu toldo.

• Extremamente forte
• Impermeável
• Hermético
• Muito elástico
• Não desbota
• Não seca

0
9
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RESUMO DE TODAS AS  
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

PW 1000 PW 1500 PW 1750 PW 3500 PR 2000 PR 2500 PR 4500

Montagem em parede • • • •

Montagem no tejadilho • • •

Largura (min – max) 2,60 m – 4,50 m 1,50 m – 6,00 m 3,00 m – 4,00 m 2,57 m – 5,01 m 2,65 m – 4,00 m 3,50 m – 6,00 m 2,60 m – 5,04 m

Extensão (min – max) 2,00 m – 2,50 m 1,00 m – 2,50 m 2,50 m 1,75 m – 2,50 m 2,00 m – 2,50 m 2,50 m / 2,75 m 1,75 m – 2,50 m

Extensão melhorada (2,75 m) opcional 1) opcional 1)  

Peso (min – max) 20 kg – 32 kg 11 kg – 48 kg 26 kg – 33 kg 24,5 kg – 45,7 kg 18 kg – 28 kg 27 kg – 45 kg 27,5 kg – 50,5 kg

Autoportante • •

Controlo remoto opcional opcional • opcional •

Sensor de vento • •

Motor de 12 volts com controlo 
remoto

opcional opcional • opcional •

LED no braço retrátil opcional opcional

Tampas de alumínio • • •
Grampo de montagem universal
incluído

• • • •

Dispositivo de fixação na calha 
frontal

• •

Pernas de apoio  
(integradas na calha frontal)

• • • • •

Grampos de montagem em 
parede para  
pernas de apoio incluídos

• • • • •

Manivela fixa

Manivela telescópica • • • • •

WeatherKit (suporta reequipa-
mento)

• •

Sun & Rain Protect (frente) Acessórios Acessórios Acessórios Acessório 2) Acessórios Acessórios Acessório 2)

ShadeView Acessórios Acessórios Acessórios Acessório 2) Acessórios Acessórios Acessório 2)

Rollo + Acessórios Acessórios Acessórios Acessório 2)

Sun & Rain Protect (lateral) Acessórios Acessórios Acessórios Acessório 2) Acessórios Acessórios

Parede lateral SP22 Acessórios Acessórios Acessórios Acessório 2) Acessórios Acessórios Acessório 2)

CampRoom* Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios

MyRoom Acessórios

Kit de iluminação LED LK 120 Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios Acessórios

Interruptor de parede Acessórios Acessórios

Kit de ligação Acessório 3) Acessório 3) Acessórios Acessório 3) Acessórios

*) CampRoom especial disponível para veículos Ducato
1) Apenas para toldos > 3,50 m

2) Tem de ser combinado com o WeatherKit
3) Apenas para modelos com motor

Reservamo-nos o direito de efetuar eventuais alterações no conteúdo e especificações no interesse do desenvolvimento tecnológico.
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ADAPTADORES ESPECÍFICOS  
PARA VEÍCULOS

ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE TEJADILHO PERFECTROOF 2000 + 2500

Fazem com que os toldos Dometic passem em (quase) todos os 
veículos de recreio!

As paredes e os tejadilhos dos veículos são, entre outras coisas, 
elementos de design. Podem ter formas diferentes – plano, curvo, 
etc. Com uma vasta gama de acessórios, a Dometic assegura que o 
veículo e o toldo estão perfeitamente coordenados, com resultados 
de instalação impecáveis.Master, Movano  

< 2011
Master, Movano  
> 2011

LMC, TEC

Hymer SX EsterelLaika Kreos 05, 
Carthago Chic

CaravanaDucato, Jumper, Boxer Sprinter, Crafter

 ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE TEJADILHO PERFECTROOF 4500

Carthago C-LineDucato, Jumper, Boxer, 
H2

Laika KreosSprinter, Crafter H2 Grampo de caravana 
universal

Master, Movano, 
NV400 H2

Reservamo-nos o direito de efetuar eventuais alterações no conteúdo e especificações no interesse do desenvolvimento tecnológico.



MOBILE LIVING MADE EASY — 23

11

ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE PAREDE PERFECTWALL 1000 + 1500 + 1750

ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE PAREDE PERFECTWALL 3500

Flat Adapter Hymer Van. B2Eura Mobil Laika ECOVIPHymer Camp Rapido 2007, 8, 9

Bürstner Square. 
Hobby

Chausson. ArcaKnaus C-Liner Laika RexoslineDethleffs Globebus Bürstner round

Luxe Caravan Rail Ducato H2 Roofrail Ducato H3.  
LE Voyageur

Calha de montagem a todo o comprimento
Incl. material de fixação para 
por ex. Hymer, Eura Mobil e Rapido

Grampo CaliforniaGrampo Multivan

Reservamo-nos o direito de efetuar eventuais alterações no conteúdo e especificações no interesse do desenvolvimento tecnológico.



CLIMA  
GAMA DE PRODUTOS & DADOS TÉCNICOS

24 — DOMETIC.COM

Dometic PerfectWall PW 1000 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual

2,60 2,00 branco  569,00
prateado  569,00

3,00 2,50 branco  629,00
prateado 629,00

3,50 2,50 branco 689,00
prateado 689,00

4,00 2,50 branco 759,00
prateado 759,00

4,50 2,50 branco 889,00
prateado 889,00

Conjunto de toldos Dometic PerfectWall PW 1000 VW Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura California Multivan

2,60 2,00 branco 679,00 709,00
prateado 679,00 709,00
antracite 699,00 729,00

3,00 2,00 antracite 779,00

 Dometic PerfectWall PW 1500 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual Motor de 12 
volts

Manual com 
LED

Motor de 12 V  
e LED

1,50 1,00 branco 624,00 799,00 784,00 839,00
prateado 624,00 799,00 784,00 839,00

2,60 2,00 branco 699,00 849,00 859,00 1.089,00
prateado 699,00 849,00 859,00 1.089,00
antracite 719,00 869,00 879,00 1.109,00

3,00 2,50 branco 739,00 969,00 899,00 1.129,00
prateado 739,00 969,00 899,00 1.129,00
antracite 759,00 989,00 919,00 1.149,00

champanhe 839,00 1.069,00 999,00 1.229,00
3,50 2,50 branco 839,00 1.069,00 999,00 1.229,00

prateado 839,00 1.069,00 999,00 1.229,00
antracite 859,00 1.089,00 1.019,00 1.249,00

champanhe 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00
2,75 branco 879,00 1.109,00 1.039,00 1.269,00

prateado 879,00 1.109,00 1.039,00 1.269,00

TOLDOS DE PAREDE DOMETIC PERFECTWALL
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12Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual Motor de 12 
volts

Manual com 
LED

Motor de 12 V  
e LED

4,00 2,50 branco 899,00 1.129,00 1.059,00 1.289,00
prateado 899,00 1.129,00 1.059,00 1.289,00
antracite 919,00 1.149,00 1.079,00 1.309,00

champanhe 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00
opala 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00

2,75 branco 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00
prateado 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00

4,50 2,50 branco 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00
prateado 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00

champanhe 1.099,00 1.329,00 1.259,00 1.489,00
opala 1.099,00 1.329,00 1.259,00 1.489,00

2,75 branco 1.039,00 1.269,00 1.199,00 1.429,00
prateado 1.039,00 1.269,00 1.199,00 1.429,00

5,00 2,50 branco 1.159,00 1.389,00 1.319,00 1.549,00
prateado 1.159,00 1.389,00 1.319,00 1.549,00

opala 1.259,00 1.489,00 1.419,00 1.649,00
2,75 branco 1.199,00 1.429,00 1.359,00 1.589,00

prateado 1.199,00 1.429,00 1.359,00 1.589,00
5,50 2,50 branco 1.299,00 1.529,00 1.459,00 1.689,00

prateado 1.299,00 1.529,00 1.459,00 1.689,00
opala 1.399,00 1.629,00 1.559,00 1.789,00

2,75 branco 1.569,00 1.729,00
prateado 1.569,00 1.729,00

6,00 2,50 branco 1.799,00 1.959,00
prateado 1.799,00 1.959,00

opala 1.899,00 2.059,00
2,75 branco 1.839,00 1.999,00

prateado 1.839,00 1.999,00

Conjunto de toldos Dometic PerfectWall PW 1500 VW Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura California Multivan

2,60 2,00 branco 816,00 849,00
prateado 816,00 849,00
antracite 836,00 869,00
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 Dometic PerfectWall PW 1750 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual Motor de 12 
volts

3,00 2,50 branco 999,00 1.229,00
prateado 999,00 1.229,00

3,50 2,50 branco 1.099,00 1.329,00
prateado 1.099,00 1.329,00

4,00 2,50 branco 1.199,00 1.429,00
prateado 1.199,00 1.429,00

 Dometic PerfectWall PW 3500 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Motor de 12 
volts

2,57 1,75 branco 1.259,00
prateado 1.259,00
antracite 1.279,00

3,09 2,25 branco 1.409,00
prateado 1.409,00
antracite 1.429,00

3,51 2,50 branco 1.539,00
prateado 1.539,00
antracite 1.559,00

4,01 2,50 branco 1.699,00
prateado 1.699,00
antracite 1.719,00

4,74 2,50 branco 1.829,00
prateado 1.829,00
antracite 1.849,00

5,01 2,50 branco 1.949,00
prateado 1.949,00
antracite 1.969,00

 Dometic PerfectRoof PR 2000 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual

2,65 2,00 branco 669,00
prateado 669,00
antracite 689,00

3,00 2,50 branco 689,00
prateado 689,00
antracite 709,00

3,25 2,50 branco 719,00
prateado 719,00
antracite 739,00
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Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual

3,50 2,50 branco 739,00
prateado 739,00
antracite 759,00

3,75 2,50 branco 789,00
prateado 789,00
antracite 809,00

4,00 2,50 branco 839,00
prateado 839,00
antracite 859,00

Dometic PerfectRoof PR 2000 para Fiat Ducato Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual

3,75 2,50 branco 929,00
prateado 929,00
antracite 949,00

4,00 2,50 branco 979,00
prateado 979,00
antracite 999,00

Dometic PerfectRoof PR 2500 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual Motor de 12 
volts Manual com LED Motor de 12 V  

e LED
3,50 2,50 branco 879,00 1.109,00 1.039,00 1.269,00

prateado 879,00 1.109,00 1.039,00 1.269,00
antracite 899,00 1.129,00 1.059,00 1.289,00

2,75 branco 919,00 1.149,00 1.079,00 1.309,00
prateado 919,00 1.149,00 1.079,00 1.309,00
antracite 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00

3,75 2,50 branco 899,00 1.129,00 1.059,00 1.289,00
prateado 899,00 1.129,00 1.059,00 1.289,00
antracite 919,00 1.149,00 1.079,00 1.309,00

2,75 branco 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00
prateado 939,00 1.169,00 1.099,00 1.329,00
antracite 959,00 1.189,00 1.119,00 1.349,00

4,00 2,50 branco 959,00 1.189,00 1.119,00 1.349,00
prateado 959,00 1.189,00 1.119,00 1.349,00
antracite 979,00 1.209,00 1.139,00 1.369,00

2,75 branco 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00
prateado 999,00 1.229,00 1.159,00 1.389,00
antracite 1.019,00 1.249,00 1.179,00 1.409,00
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Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Manual Motor de 12 volts Manual com LED Motor de 12 V  
e LED

4,50 2,50 branco 1.079,00 1.309,00 1.239,00 1.469,00
prateado 1.079,00 1.309,00 1.239,00 1.469,00
antracite 1.099,00 1.329,00 1.259,00 1.489,00

4,50 2,75 branco 1.119,00 1.349,00 1.279,00 1.509,00
prateado 1.119,00 1.349,00 1.279,00 1.509,00
antracite 1.139,00 1.369,00 1.299,00 1.529,00

5,00 2,50 branco 1.199,00 1.429,00 1.359,00 1.619,00
prateado 1.199,00 1.429,00 1.359,00 1.619,00

2,75 branco 1.239,00 1.469,00 1.399,00 1.659,00
prateado 1.239,00 1.469,00 1.399,00 1.659,00

5,50 2,50 branco 1.399,00 1.629,00 1.559,00 1.789,00
prateado 1.399,00 1.629,00 1.559,00 1.789,00

2,75 branco 1.669,00 1.829,00
prateado 1.669,00 1.829,00

6,00 2,75 1.979,00 2.139,00
1.979,00 2.139,00

Dometic PerfectRoof PR 4500 Versão de modelo / preço (€)

Largura do toldo (m) Extensão (m) Cor da estrutura Motor de 12 
volts

2,60 1,75 branco 1.199,00
prateado 1.199,00
antracite 1.219,00

3,12 2,25 branco 1.279,00
prateado 1.279,00
antracite 1.299,00

3,69 2,50 branco 1.329,00
prateado 1.329,00
antracite 1.349,00

4,04 2,50 branco 1.399,00
prateado 1.399,00
antracite 1.419,00

4,77 2,50 branco 1.579,00
prateado 1.579,00
antracite 1.599,00

5,04 2,50 branco 1.639,00
prateado 1.639,00
antracite 1.659,00
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A Dometic é uma companhia global que facilita a vida móvel – propondo 
soluções competentes para satisfazer as necessidades essenciais em viagem. 
Como cozinhar, tratar da higiene pessoal e manter uma temperatura 
agradável. Temos à disposição produtos inteligentes e fiáveis com design 
excecional.
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Consultar produtos:  
dometic.com

A GAMA COMPLETA
CONFORTO

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
Net dometic.com


