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 Jesteśmy generalnym przedstawicielem Buerstner w Polsce

 Mamy szeroki dostęp do części i akcesoriów kempingowych, a także schematów i

rysunków technicznych

 Cechujemy się znaczną wiedzą i doświadczeniem w branży, którymi zawsze chętnie dzielimy

się ze swoimi klientami

 Ponad 20 lat działamy na polskim rynku

 Posiadamy wielu zadowolonych klientów i pozytywne referencje

 Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta i zawsze jesteśmy wobec niego szczerzy

 Oferujemy nasze doradztwo na każdym etapie Państwa podróży

 Gwarantujemy Państwu komfort, bezpieczeństwo, a także naszą pomoc podczas

karawaningowych wakacji
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Jesteśmy dystrybutorem Egoé nest, 
czeskiego producenta skrzynek 
kempingowych Nestbox. 

Naszym celem jest, aby kemping 
samochodowy był dostępny 
i wygodny dla właścicieli wszystkich 
dużych samochodów: vanów, 
minivanów, SUV-ów a nawet combi. 



Nestbox z Egoé nest w ciągu 
kilku minut zmienia Twój 
samochód ciężarowy, 
minivan, SUV lub off-road 
w samochód kempingowy.



Wolność bez elastyczności 
jest prawie niemożliwa. 
Ze swojego samochodu 
możesz korzystać przez 
cały rok, może on służyć 
jako środek transportu do 
pracy lub do rutynowych 
podróży, ale przed wakacjami 
umieszczasz w nim Nestbox. 
Ten inteligentny moduł 
przekształci Twój pojazd 
w pełnowartościowy kamper, 
który otworzy Ci bramy 
do wszystkich kempingów 
i parkingów na całym świecie.



Jeśli kochasz kemping, to tylko odpowiednie 
wyposażenie dla Twoich przygód dostarczy 
Ci maksimum niezapomnianych wrażeń.

Nestbox zmieni Twój samochód w komfortowy 
samochód kempingowy, wystarczy tylko umieścić 
go w bagażniku. Czynności, które należy wykonać 
przed wyruszeniem w podróż, ograniczają się 
do dwóch łatwych zadań: złożenie i rozłożenie 
skrzynki Nestbox, co trwa zaledwie kilka minut.
Nie ważne, jak długo jesteś w drodze – przez rok, 
miesiąc lub tylko na weekend – liczy się przygoda.



Skrzynka, przeznaczona do łatwej instalacji w bagażniku, składa się z korpusu 
głównego z dwoma małymi szufladami i przestrzenią do umieszczenia kuchenki, 
modułu wodnego, lodówki i worków tkaninowych. Jakiekolwiek są Twoje potrzeby, 
Nestbox jest idealnym towarzyszem w podróży.



Roamer





Nestbox 
Roamer

Nestbox Roamer to nasza 
największa skrzynka kempingowa, 
zawierająca główną szufladę 
z miejscem przeznaczonym 
na kuchenkę, lodówkę i moduł 
wodny.



Hiker





Nestbox 
Hiker

Nawet mniejsza skrzynka 
kempingowa Nestbox jest 
pełnowartościowa i oferuje 
miejsce na kuchenkę, lodówkę 
i moduł wodny.



Supertramp





Nestbox 
Supertramp

Skrzynka kempingowa, 
przeznaczona dla pojazdów 
terenowych, pozwala na 
obozowanie nawet w najbardziej 
ekstremalnych warunkach.



Camper





Nestbox 
Camper

Nasza najmniejsza skrzynka kempingowa 
przeznaczona dla pojazdów MPV 
i mniejszych samochodów może 
zaoferować Ci wszystko, co i większe 
modele.  Zaskoczy Cię całym szeregiem 
ciekawych szczegółów.



Akcesoria



Istnieje wiele czynników, które mogą mieć 
wpływ na dobre samopoczucie podczas 
podróży. Być może przebijesz oponę, może 
nie dopisze Ci pogoda. Jednak głównym 
czynnikiem jest to, jak funkcjonalne 
i pomysłowe są Twoje akcesoria. Bez nich 
Nestbox byłby w połowie tym, czym jest.



Stolik wielofunkcyjny dla każdego, 
kto lubi skuteczne triki ułatwiające życie. 
Nestblock składa się z ramy bazowej, 
stołu i dwóch krzeseł.

Nestblock



Nestmattress to składany materac 
wykonany z warstwowej pianki 
kompozytowej z materiałem 
antypoślizgowym na dole. Jest on pokryty 
wysokiej jakości tkaniną obiciową. Materac 
jest łatwy do utrzymania w czystości dzięki
nanotechnologii Aquaclean.

Nestmattress



Torby sufitowe i okienne zapewniające maksymalną 
przestrzeń do przechowywania rzeczy. Są one 

wykonane z solidnej siatki outdoorowej Batyline,
która jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości.

Nestbag



Poduszki z dużą kieszenią, w której można 
łatwo przechowywać rzeczy, których 
potrzebujesz przed snem lub podczas 
odpoczynku. Tkanina Mystic jest identyczna 
z tą, której użyto na materacu.
W ten sposób Nestpillow i Nestbed stwarzają 
coś więcej, niż tylko miejsce do spania.

Nestpillow



Życie na zewnątrz

Świat zmienia się i potrzeby podróżnych 
zmieniają się wraz z nim. Pojawił się nowy 
rodzaj nomadów, poszukiwaczy przygód, 
którzy zamieniają swoje codzienne 
samochody w niezwykłe domy na kołach. 
Wolność.
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