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DOMETIC ZRT. 

 
A Dometic a kényelmi-, szabadidıs- és kempingberendezések köz-

kedvelt világmárkája. Tevékenysége alapvetıen két üzletág, a lakókocsik és 
lakóhajók számára szállított termékek, valamint a speciális igényeket kie-
légítı hőtık köré szervezıdik. A vállalatcsoport világvezetı – többek között 
– az abszorpciós hőtık, légkondicionálók, fızılapok, mosogatógépek, pony-
vatetık, ablakok, szaniter- és világítástechnikai berendezések, akkumulátorok 
valamint az egyéb lakóautó- és hajófelszerelések elıállításában.  

A speciális területre szánt hőtıgépgyártás magában foglalja az orvosi 
hőtık és fagyasztók, a szállodai minibárok, a borhőtık kínálatát, valamint a 
kórházi szobák, irodák, kollégiumok és nyugdíjas-otthonok komfortjának nö-
velését szolgáló kompakt hőtıszekrények, a minicool hőtık gyártását.  

A Dometic Csoport svédországi központú multinacionális világcég: 
27 saját gyárral rendelkezik, termékeit közel száz országban forgalmazza, s 
világszerte több mint 10 000 fıt foglalkoztat. A Dometic Zrt. a Dometic 
Csoport tagja.  

A jászberényi vállalat története az ötvenes évekig nyúlik vissza. 
1952-ben alapították meg a településen a Fémnyomó és Lemezárugyárat, 
melyet a Lehel Hőtıgépgyár elıdjének tekinthetünk. Gyártósorairól 1958-ban 
került le az elsı kompresszoros hőtıgép, a Lehel márkanév pedig 1960-tól 
jelent meg a hőtıszekrényeken. Ezt követıen 1962-ben már megkezdıdött az 
abszorpciós hőtık gyártása. A hetvenes-nyolcvanas években licenc és know-
how megállapodások alapján készültek a hőtıberendezések, amelyeknek 
jelentıs részét exportálták.    

A rendszerváltást követı privatizáció elsı lépéseként a Lehel 
Hőtıgépgyár kft.-vé alakult, majd 1991-ben a svéd Electrolux 100 %-os 
tulajdonába került. A privatizációt követıen különválasztották a háztartási 
berendezések gyártását az abszorpciós hőtık gyártásától, így jött létre 1994-
ben az Electrolux Leasure Appliances Kft. 2001-ben az Electrolux világszerte 
eladta az abszorpciós termékeket elıállító divízióit, amelyek azóta önálló 
cégként Dometic néven mőködnek.  
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Mit is jelent az abszorpciós technológia? 
 

Az abszorpciós technológiát az Electrolux fejlesztette ki, miután 
Baltzar von Platen és Carl Munters svéd mérnökök a Royal Institute of 
Technology Intézetben feltalálták az ennek alapjául szolgáló eljárást. A 
találmány a gázok – hidrogén és ammónia – termodinamikai folyamatain 
alapszik. Az elpárolgó ammónia hıt von el a hőtıszekrény belsejébıl, miköz-
ben a melegítés hatására folyamatosan áramlik a csövekben. Mivel a készü-
lékben nincsenek mozgó alkatrészek, teljesen zajmentesen mőködik, és szinte 
nem igényel szervizelést. Az abszorpciós technológiának köszönhetı az is, 
hogy többféle energiaforrásról üzemeltethetı. A technológiai fejlesztések 
ered-ményeképpen a Dometic abszorpciós hőtıszekrényei mentesek a CFC 
és HCFC gázoktól.  
 
A Dometic Jászberényben gyártott termékei 
 

A magyarországi vállalat mai termékskálája 2004-ben alakult ki. Ko-
rábban a gyár hordozható hőtıszekrényeket és minicool hőtıket gyártott; 
ezek elıállítása a késıbbiekben sem szorult háttérbe, de mellettük jelentıssé 
vált a szállodai minibárok szegmense is.  

A kismérető hőtık kategóriájába tartozik a minicool család, mely 
remek helykihasználásának és zajmentes mőködésének köszönhetıen egyre 
több területen válik népszerővé. Az abszorpciós hőtés elınyei miatt a 
kompakt hőtık minden olyan belsı térben kedveltek, ahol az ember hosszabb 
idıt kíván nyugalomban tölteni, vagy éppen munkájához van szüksége a 
csendre. Zajmentes mőködésüknek köszönhetıen használatuk ideális 
diákszállókban, nyugdíjas otthonokban, kórházi betegszobákban és vizs-
gálókban, de megtalálhatók irodákban vagy mőtermekben is. A minicool 
hőtık széles választéka képes minden az őrtartalom, a szolgáltatások vagy 
éppen a formatervezés tekintetében felmerülı igényt kielégíteni. A Silencio 
minicool széria például modern kialakításával hívja fel magára a figyelmet.  
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Silencio DS 400 FS minicool 
 

 
A minicoolhoz hasonló használati elınyökkel rendelkezik a minibár 

termékcsalád, mely önálló szegmensként szerepel a termékcsoportok között. 
A könnyő kezelhetıség, a felhasználóbarát kivitel, az alacsony szervizigény 
és a testreszabható modellek széles választéka az iparág vezetı beszállítójává 
tette a Dometic Csoportot.  A szállodák számára a legkevésbé sem 
elhanyagolható szempont, hogy országos és nemzetközi lefedettségő 
szervizhálózat biztosítja a gyors és szakszerő segítségadást. A Dometic 
klasszikus minibárok, a speciális bútorba építhetı változatok és az üvegajtós 
modellek egyre keresettebb termékek a piacon.  
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RH 456 LD 

A legújabb minibár modell különösen az amerikai piacon népszerő. 
 
 

A harmadik termékcsoportba a szabadtéri tevékenységek kedvelıi 
számára kínált hordozható hőtıszekrények tartoznak.  
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RC 4000 EGP kemping hőtıszekrény 
 

Sikerük titka ismét az abszorpciós hőtés, mely lehetıvé teszi, hogy a hálózati 
áramon kívül 12 vagy 24 voltról és gázpalackról is mőködjenek. A 
készülékek kiváló hőtési teljesítménye garantálja, hogy még a legforróbb 
nyárban is jégkockát készíthessünk, hideg italokat és ételeket kínáljunk. A 
hordozható hőtık kényelmet és szabadságot biztosítanak nyaraláskor, 
kiránduláskor vagy bármely otthontól távoli helyen, de jó szolgálatot tesznek 
kerti partik, grillezések alkalmával is. A hordozható hőtık kedvelt modelljei 
a RC 1600 EGP vagy a kerekeken guruló RC 4000, mindkettı 33 liter 
őrtartalmú, s akár 56 dobozos üdítı vagy 10 db 1,5 literes palack is elfér 
bennük. A gondtalan pihenést szolgálják a kétféle energiaforrású 
hőtıszekrények is, ezt a típust azokra a helyekre ajánlják, ahol nincs vagy 
bizonytalan az elektromos áramszolgáltatás; a hőtık gázzal és elektromos 
árammal üzemelnek.  

 
Gyártás és értékesítés minıségi garanciákkal 
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A 13 000 m2-en elterülı gyárban évente 140-150 000 db abszorpciós 

hőtıszekrényt gyártanak. A termékek 96 %-át a világmérető értékesítési 
hálózat segítségével fıleg az európai régióban értékesítik. A megnövekedett 
ütemő minibár gyártásnak köszönhetı, hogy 2004 után a Dometic újabb és 
újabb export piacokra tudott belépni, így mára számos Európán kívüli 
országba, az Amerikai Egyesült Államokba, Dél-Amerikába, Ausztráliába, 
valamint Ázsia több országába is szállít.  

A hőtıszekrények 4 %-a Magyarországon kerül forgalomba. A hazai 
hotelek 80%-a Dometic minibárokkal van felszerelve. A cég beszállítója a 
legnagyobb hipermarket láncoknak, polcaikról – különösen a nyári 
idıszakban – nem hiányoznak a Dometic termékei. Bár a gazdasági 
környezet jelenleg nem kedvez az értéknövelı beruházásoknak, a Dometic 
kompakt hőtıi már jó néhány kórházi betegszobában – elsısorban a VIP 
szobákban –, valamint a nyáron szállodaként mőködı kollégiumi szobákban 
is megtalálhatók.  

A gyár ISO 9001 minıségtanúsítvánnyal, valamint ISO 14001 
környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik. Az itt gyártott termékek a 
SEMKO és SP európai tanúsítvány által garantált termékek. A Dometic 
elkötelezett híve a környezetvédelemnek, energiatakarékos abszorpciós 
rendszerő hőtıszekrényei mentesek a CFC és HCFC gázoktól. Folyamatosan 
törekszik arra, hogy mőködésének minden elemét összhangba hozza a 
környezetvédelmi irányelvekkel, ezért igyekszik a káros-anyag kibocsátást a 
minimálisra csökkenteni, illetve a természetes erıforrásokat hatékonyan 
felhasználni.  
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