www.egoe.eu
nest@egoe.eu

ceník
2021

Co je součástí
jednotlivých
setů?

Nestbox
schéma

Autovestavbu Nestbox si můžete vybrat v několika sestavách, tzv. setech,
a to dle vašich preferencí a potřeb. Tyto sety se pak liší nejen svým složením,
ale i cenou.

matrace s bočními díly

Kompletní set
Tento set se skládá z korpusu, modulu voda, modulu vařič, prostoru určeného
primárně pro lednici a z postele, která je tvořena podporou roštu, roštem
a matrací. V ceně setu je zahrnuta jedna varianta podpory postele a to
univerzální nebo základní (dle preferencí). Lednice není zahrnuta v ceně
autovestavby.

úložné prostory

Kompletní set+
Obsahuje vše jako kompletní set s tím rozdílem, že některé autovestavby
umožnují použít vylepšení spacího setu s označením PLUS. Tato varianta
označuje upgrade, kdy je u postele použit rošt s bočními výsuvy a matrace
s bočními díly pro maximální využití spací šířky vozidla. Díky tomu se vám rozšíří
spací šířka o 15 cm na každé straně. Zpravidla je to umožněno v prostoru
zadních dveří u druhé řady sedadel, kde je vozidlo širší než v kufru. Varianta
PLUS je již zahrnuta jako základní konfigurace vestaveb Camper NST 200
a Hiker NST 310.
Spací set
Je složen z hlavního korpusu a postele (podpora roštu, rošt a matrace). V ceně
setu je zahrnuta jedna varianta podpory postele a to univerzální nebo základní
(dle preferencí). Tento set neobsahuje modul voda a modul vařič.

rošt s bočními
výsuvy

univerzální
podpora roštu

modul vařič
modul voda

úložný prostor
místo pro lednici

Spací set+
Je složen z korpusu a postele (podpora roštu, rošt a matrace). Tento set
neobsahuje modul voda a modul vařič. Opět se jedná o upgrade. U postele
je použit rošt s bočními výsuvy a matrace s bočními díly pro maximální využití
spací šířky vozidla. Díky tomu se vám rozšíří spací šířka o 15 cm na každé
straně.
Kuchyňský set
Skládá se z hlavního korpusu, modulu voda, modulu vařič. Tento set
neobsahuje postel. Lednice není zahrnuta v ceně.

Přesná technická specifikace a úložné prostory závisí
na typu autovestavby.

Nestbox
Roamer

Nestbox
Roamer
NST RO 710
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116 039 CZK

cena s DPH

Kompletní set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně pro
lednici, postel (tvarovaný rošt, podpora
roštu, tvarovaná matrace)

107 569 CZK

cena s DPH

1190

4
54

Kompletní set+			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)
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84 579 CZK

cena s DPH

1190

4
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Kuchyňský set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici

4
54

Spací set			
korpus, postel (tvarovaný rošt, podpora
roštu, tvarovaná matrace)

1190

76 109 CZK

88 209 CZK

cena s DPH

0
192

cena s DPH

VW Multivan T5
VW Multivan T6
VW Transporter T4
VW Transporter T5
VW Transporter T6
platí pro všechny délkové varianty

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

94 259 CZK

cena s DPH

609

Hyundai H1
Mercedes-Benz Metris
VW Caravelle T4
VW Caravelle T5
VW Caravelle T6
VW Multivan T4

1190

4
54

Spací set+			
korpus, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)

Kompatibilní vozy:

549

Spací set+			
korpus, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)

150
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549

549
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4
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cena s DPH
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Kompletní set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (tvarovaný rošt,
podpora roštu, tvarovaná matrace)
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1210

cena s DPH

60
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118 459 CZK

60

Kompletní set+			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)
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NST RO 700

1190

76 109 CZK

cena s DPH

Kompatibilní vozy:

4
54

Kuchyňský set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici

4
54

Spací set			
korpus, postel (tvarovaný rošt, podpora
roštu, tvarovaná matrace)

88 209 CZK

cena s DPH

Fiat Talento
Ford Tourneo Custom
Ford Transit
Ford Transit Custom
Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz V-Klasse
Opel Vivaro
Ram ProMaster
Renault Trafic
platí pro všechny délkové varianty

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

Nestbox
Roamer

Nestbox
Hiker
NST HI 300
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Kompletní set+			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)
150

105 149 CZK

cena s DPH

4
54

Kompletní set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (rovný rošt, podpora
roštu, rovná matrace)

95 469 CZK

cena s DPH

1110

1110

150

0
195

60

0
195

60

109
0

407

407

5
151

109
0

Tento typ autovestavby je primárně určen pro vozy
Volkswagen vybavené originální postelí s rozkládací
lavicí a zadní policí (náš kuchyňský set nahrazuje tuto
polici). Tento kuchyňský set se liší od kuchyňského
setu NST 700 svou výškou, která je o 5 cm nižší a také
vrchním dílem setu.

4
54

Kuchyňský set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici

Spací set+			
korpus, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)

79 739 CZK

cena s DPH

82 455 CZK

cena s DPH

Hyundai H1
VW California Beach
VW Caravelle T4
VW Caravelle T5
VW Caravelle T6
VW Multivan T4

4
54

Spací set			
korpus, postel (rovný rošt, podpora roštu,
rovná matrace)

70 059 CZK

cena s DPH

Kompatibilní vozy:
VW Multivan T5
VW Multivan T6
VW Transporter T4
VW Transporter T5
VW Transporter T6

platí pro všechny délkové varianty

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.
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Kompatibilní vozy:
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Kuchyňský set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici

82 159 CZK

cena s DPH

Citroën Berlingo L1, L2
Citroën Berlingo Multispace
Ford Tourneo Connect L1, L2
Ford Transit Connect
Opel Combo
Peugeot Partner Tepee

Peugeot Rifter L1, L2
Renault Kangoo
VW Caddy L1, L2 (Maxi)
Toyota Land Cruiser
Toyota Proace City Verso L1, L2

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

Nestbox
Hiker

Nestbox
Camper

NST HI 310
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114 829 CZK

cena s DPH
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cena s DPH

Kompatibilní vozy:

548

Kuchyňský set			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici

Kompletní set+ 			
korpus s napevno integrovaným
modulem voda a úložným prostorem
určeným primárně pro chladící tašku,
dále vyjímatelný modul vařič (verze
Camper) a postel (rošt s bočními výsuvy,
univerzální podpora roštu, matrace
s bočními díly)

82 159 CZK

4
54

95 469 CZK

cena s DPH

Kompatibilní vozy:

4
54

Fiat Doblo L1, L2
Fiat Scudo L1, L2
Ram ProMaster City
střední a dlouhá varianta:
Citroën Jumpy
Citroën Spacetourer

96 679 CZK

cena s DPH

320

4
54

Spací set+			
korpus, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)
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Kompletní set+			
korpus, vyjímatelný modul voda a modul
vařič, úložný prostor určený primárně
pro lednici, postel (rošt s bočními výsuvy,
podpora roštu, matrace s bočními díly)

320

109
0

Citroën Zafira Life
Opel Zafira Life
Peugeot Expert
Peugeot Traveller
Toyota Proace

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

990

4
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Kuchyňský set			
korpus s napevno integrovaným
modulem voda a úložným prostorem
určeným primárně pro chladící tašku
a vyjímatelný modul vařič (verze
Camper)

74 899 CZK

cena s DPH

Audi Q7
BMW X3
BMW X5
Citroën C4
Dodge Durango
Dodge Journey
Fiat Freemont
Ford Escape
Ford Galaxy
Ford Kuga
Ford S-max
Honda CR-V
Hyundai Palisade
Hyundai Santa Fe
Jeep Commander
Jeep Grand Cherokee
Kia Sorento
Land Rover Discovery 3
Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 5
Mazda CX9
Mini Cooper Countryman

Nissan X-Trail
Peugeot 5008
Renault Grand Scénic
Renault Koleos
Seat Alhambra
Subaru Forester
Subaru Outback
Subaru Tribeca
Suzuki S-Cross
Škoda Octavia III
Škoda Roomster
Škoda Superb III
Škoda Yeti
Toyota Land Cruiser
Toyota RAV4
Volvo XC60
Volvo XC90
VW Passat
VW Sharan
VW Touran
VW Tiguan
VW Tiguan Allspace

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

Nestbox
Tramp

Modul
vařič

Modul
vařič

NST TR 250

Modul vařič obsahuje: dva vařiče,
dvě plynové kartuše s neoprenovým
obalem, jednu vysokou zásuvku pro
kuchyňské vybavení, jednu širokou
zásuvku pro kempingové nádobí
a taštičku pro drobnosti např. kořenky.
Dále obsahuje ochranné plechy proti
větru, které jsou uloženy v praktickém
obalu.

21 780 CZK
cena s DPH

verze Camper
Tento modul byl vyvinutý speciálně
pro potřeby autovestavby Nestbox
Camper. Oproti klasickému modulu
vařič je poměrově nižší a prostorově
úspornější. Z toho důvodu v modulu
nenaleznete spodní široký úložný šuplík.
Zvládá však vše, co verze klasická.
Obsahuje dva vařiče, dvě plynové
kartuše s neoprenovým obalem, jednu
vysokou zásuvku pro kuchyňské vybavení
a ochranné plechy proti větru, které jsou
uloženy v praktickém obalu.

20 570 CZK
cena s DPH

950

Modul
voda

320

40

0
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4
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66 429 CZK

cena s DPH

320

Kompletní set			
korpus (vyjímatelný tlakový vak na vodu,
úložné prostory určené primárně pro
chladící tašku), vyjímatelný vařič (verze
Tramp) a postel (rovný rošt, univerzální
podpora roštu, rovná matrace)

950

4
54

Kuchyňský set			
korpus (vyjímatelný tlakový vak na vodu,
úložné prostory určené primárně pro
chladící tašku), vyjímatelný vařič (verze
Tramp)

44 649 CZK

cena s DPH

Kompatibilní vozy:
Audi Q7
BMW X3
BMW X5
Citroën C4
Dacia Duster
Dodge Durango
Fiat Freemont
Ford Galaxy
Ford Kuga
Ford S-max
Honda CR-V
Hyundai Palisade
Hyundai Santa Fe
Jeep Commander
Jeep Grand Cherokee
Jeep Wrangler
Kia Sorento
Land Rover Discovery 3
Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 5
Mazda CX9

Mini Cooper Countryman
Nissan X-Trail
Peugeot 5008
Renault Grand Scénic
Renault Koleos
Seat Alhambra
Subaru Forester
Subaru Outback
Subaru Tribeca
Suzuki S-Cross
Škoda Octavia III
Škoda Roomster
Škoda Superb III
Škoda Yeti
Toyota Land Cruiser
Toyota RAV4
Volvo XC60
Volvo XC90
VW Passat
VW Sharan
VW Touran
VW Tiguan
VW Tiguan Allspace

Nenašli jste váš automobil v nabídce kompatibilních
vozů? Neváhejte nás kontaktovat na nest@egoe.eu.

Modul voda je součástí kuchyňské sady
a slouží k přípravě jídla nebo k základní
hygieně. Modul jednoduchým vložením
umístíme do korpusu ukotvené autovestavby Nestbox. Modul je tvořen
hliníkovou konstrukcí s nerezovými
částmi a z březové překližky potáhnuté
povrchem HPL. Dále obsahuje skládací
umyvadlo bez odtoku, dva dvanáctilitrové
plastové kanystry se sacím čerpadlem
na vodu, jeden plastový šuplík sloužící
k uskladnění věcí, praktickou taštičku
sloužící k uskladnění hygienických potřeb
a 150 cm dlouhou sprchovou hadici nebo
umyvadlovou baterii, které se variantně
nasazují na nástrčnou rychlospojku.
Ovládaní probíhá pomocí kohoutku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

35 090 CZK

cena s DPH

Hadice
pro modul
voda
Díky metrové externí hadici
s rychlospojkou můžete čerpat vodu
z externích zdrojů.
Hadice je zakončena filtrem vodních
nečistot a je vhodná i pro potraviny.

714 CZK

cena s DPH

Vak na vodu
s tlakovou
sprchou
Vak byl primárně navržen jako součást
autovestavby Nestbox Tramp, ale lze
používat i samostatně. Objem vaku je
12 l a tlaková sprcha slouží k základní
hygieně, opláchnutí věcí nebo k umytí
kempingového nádobí. Výhodou je,
že k provozu nepotřebujete elektřinu
a sprchu nemusíte zavěšovat! Díky
pumpě je voda pod tlakem, i když stojí
na zemi nebo je zasunutá ve vestavbě.

1 450 CZK

cena s DPH

Lednička

Lednička Dometic TCX21, 21L, absorpční,
pro série 700 a 710
Lednička Dometic CDF18, 18L,
kompresorová, pro série 700 a 710
Lednička Dometic TCX14, 14L, absorpční,
pro série 300 a 310
Lednička Dometic CF16, 16L,
kompresorová, pro série 500

Nestbag

Nestbag

stropní taška

7 139 CZK
15 609 CZK
6 534 CZK
15 609 CZK

cena s DPH

Váha a rozměry tašek se liší pro různé
typy vozů

okenní taška

15 125 CZK
cena s DPH

Interiérová stropní taška z textilu
Batyline.
Cena tašek pro Citroën SpaceTourer,
Toyota Proace, Peugeot Traveller,
VW Multivan T4, T5, T6, VW Transporter
T4, T5, T6, VW Caravella T4, T5, T6,
Renault Trafic, Opel Vivaro, Hyundai H1,
Mercedes-Benz V-Klasse, MercedesBenz Vito, Mercedes-Benz Viano, Ford
Tourneo Custom.

Váha a rozměry tašek se liší pro různé
typy vozů

Nestblock

cena s DPH

Sada tašek pro zadní boční okna
z textilu Batyline.
Cena tašek pro Renault Kangoo, Kia
Carnival, Opel Zafira Life L2, Peugeot
Traveler L2, Toyota ProAce L2, Citroën
SpaceTourer L2, Fiat Doblo Combi L1
Na dalších vozech pracujeme. Pokud
jste nenašli svůj vůz, kontaktujte nás
na nest@egoe.eu

Na dalších vozech pracujeme. Pokud
jste nenašli svůj vůz, kontaktujte nás
na nest@egoe.eu

Chladící
taška

10 769 CZK

Nestbags

multifunkční stolek

okenní tašky

Nestpillow
polštář

Rozšiřuje řadu příslušenství o komfortní
prvek, který udrží vaše potraviny
v chladu. Velikost tašky efektivně
využívá přesně vymezený prostor
v Nestboxu Camper a Tramp. Potřebné
klima tašce zajišťují termoizolační
materiály a vnitřní kapsy určené pro
chladící vložky nebo chladící gelové
sáčky. Do průhledné kapsy na víku
tašky lze vložit nákupní seznam
a do Batylinového poutka tužku pro
poznámky. Objem až 25 l (Camper 20 l
a Tramp 25 l) poskytuje dostatek místa
pro vaše venkovní aktivity.

1 319 CZK
cena s DPH

Multifunkční stolek. Pro všechny,
kdo mají v oblibě chytrá řešení.
Stolek se skládá ze základní
konstrukce, odnímatelného stolku
a dvou přídavných stoliček.
Cena stolku pro VW Multivan T5, T6,
VW California T5, T6,
Mercedes-Benz V-Class, MercedesBenz Viano.
Na dalších vozech pracujeme. Pokud
jste nenašli svůj vůz, kontaktujte nás
na nest@egoe.eu

14 399 CZK

cena s DPH

Váha a rozměry tašek se liší pro různé
typy vozů
Sada tašek pro zadní boční okna
z textilu Batyline.
Cena tašek pro VW Multivan T4, T5,
T6, Hyundai H1, Land Rover Discovery
4, Renault Kangoo, Peugeot Traveller,
Citroen Spacetourer, Toyota Proace
Na dalších vozech pracujeme. Pokud
jste nenašli svůj vůz, kontaktujte nás
na nest@egoe.eu

10 769 CZK
za pár
cena s DPH

Je ideální na cesty a to díky jeho
odolnosti a jednoduché údržbě.
Polštář je potažený lehce omyvatelnou
antibakteriální látkou Mystic Aquaclean
a je vybaven velkou kapsou, kterou
lehce naplníte tím, co vám nesmí
chybět před spaním nebo při ležení.

1 573 CZK
za kus
cena s DPH

Základní

podpora
roštu

Základní podporu tvoří tři dřevěná
žebra, která slouží k rozložení roštu
postele do roviny. Jsou instalována
po sklopení zadních sedadel.
K základní podpoře je standardně
dodáván vak sloužící k bezpečnému
uložení celé sady.

podpora
roštu

5 190 CZK
cena s DPH

Tato sada vytvoří podporu roštu bez
závislosti na sedadlech. K univerzální
podpoře je standardně dodáván vak
sloužící k bezpečnému uložení celé
sady.

9 075 CZK

cena s DPH

Skvělý pomocník, který najde uplatnění
v nespočtu venkovních činností, i těch,
které jste neplánovali. Je možné ji
rovněž připevnit k Nestboxu.

Váha a rozměry univerzální podpory
roštu se liší dle typu autovestavby
a vozu.

Váha, tvar a rozměry základní podpory
roštu se liší dle typu autovestavby
a vozu.

Nestmattress

Podpůrné
nohy

Tyto podpůrné nohy jsou výškově
nastavitelné a skládají se z hliníkové
základny a dřevěné nohy. Standardně
jsou dodávány k univerzální podpoře
roštu v délce dle typu vozu, aby byla
postel rozložena v rovině. Může však
nastat situace, kdy potřebujete více
délek - např. při používání vestavby
ve více autech nebo při variantě,
kdy chcete cestovat bez sedadel
a potřebná délka nohou vám chybí.
V tom případě si požadovanou variantu
můžete doobjednat.

Kempingová
lopatka

Univerzální

835 CZK

cena s DPH

Kempingová
sekera

Tato praktická sekera je
nepostradatelným pomocníkem
při kempování. Je speciálně určena
pro použití ve volné přírodě. Díky
kompaktním rozměrům se snadno
přenáší v batohu nebo na opasku.
Sekerku si můžete také připevnit
na váš Nestbox pomocí nerezové
úchytky.

Tiskové chyby a chyby tisku vyhrazeny.

matrace

2 218 CZK

cena s DPH

Váha, tvar a rozměry se liší pro různé
typy vozů
Kvalitní spánek je na cestách potřebný
víc než kdekoliv jinde. Nestmattress je
jeho zárukou. Obsahuje skládací části,
vyrobené ze dvou vrstev kompozitního
PUR sendvičového systému. Spodní
strana je potažena protiskluzovým
materiálem. Celá matrace je potažena
lehce omyvatelnou antibakteriální látkou
Mystic Aquaclean.

dle typu
od
10 769 CZK
do
16 819 CZK

cena s DPH

Ceny jsou uvedeny včetně DPH						
DOBA VÝROBY: 4–6 týdny od data obdržení platby na náš účet
NÁKLADY NA DOPRAVU: nejsou zahrnuty v ceně
Fotografie a perokresby jsou ilustrativní, přesná technická specifikace závisí na typu vozu.

1 452 CZK

cena s DPH

