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To moduł, który wkładasz do bagażnika swojego vana i zamieniasz go 
w komfortowego kampera.
Możesz wjechać wszędzie tam, gdzie wjeżdżają zwykłe auta osobowe. 
Dzięki naszemu wyposażeniu poczujesz się jak w domu.
Escape Box dostępny jest w różnych rozmiarach i wariantach: 
od prostego łóżka po w pełni wyposażony moduł, który pasuje do 
większości vanów dostępnych na rynku.

To nie wszystko! Możesz wybrać, jak wykończony będzie Twój Box: 
dąb, jesion, a może orzech?



TOUR BOX
orzech jesion dąb

XL

L



Kuchnia

Gotuj swoje ulubione 
potrawy gdziekolwiek 
jesteś

Dwupalnikowa płyta gazowa o dużej mocy jest 
zasilana ogólnodostępnymi kartuszami, które bardzo 
łatwo wymienić. Zestaw kuchenny obejmuje trzy 
szuflady na żywność, przybory potrzebne w kuchni 
oraz lodówkę, która może działać jako zamrażarka.

• Dwupalnikowa kuchenka gazowa  
na 4 kartusze 227g 

• Lodówka DOMETIC CF 26 
• Trzy szuflady 
• Blat do przygotowywania posiłków



Schowek

Dostęp do bagaży jeszcze 
nigdy nie był taki prosty

Dzięki wysuwanej szufladzie na bagaże nie trzeba już 
przekopywać połowy auta, żeby dostać się do plecaka, 
który jest na dnie. Zatrzymaj się, otwórz klapę, wysuń 
szufladę i ciesz się wygodnym dostępem do bagaży.

• Dwie szuflady z dwustronnym wysuwem 
• Duży schowek dostępny od góry 
• Szuflada ze składanym zlewem



Łóżko

Rozłóż łóżko 
w niecałą minutę

Powierzchnia do spania została zaprojektowana tak, 
aby w pełni wykorzystać szerokość auta. Rozłożenie 
łóżka wymaga złożenia foteli drugiego rzędu 
i zamontowania schowanej za nimi płyty.

• Szybki i prosty sposób rozkładania łóżka 
• Maksymalne wykorzystanie przestrzeni  

poprzez możliwość poszerzenia łóżka



Materac

• Komfortowy materac z pianki jest podzielony  
na segmenty, które można rozdzielać 

• Rozpinane pokrowce z przyjemnego  
w dotyku materiału

Materace wykonane są z komfortowej pianki PU, 
a ich pokrowce są rozpinane, dzięki czemu bardzo 
łatwo możesz je wyprać. 
Opcjonalnie możesz zamówić materac z pianki 
Memory Foam.

Pełen komfort



Doładuj się tam, 
gdzie to możliwe

Wyciągany zbiornik na kółkach umożliwi uzupełnienie 
wody nawet z dala od Twojego vana. Podczas jazdy 
korzystaj z zasilania 12v. Wystarczy, że wepniesz wtyk 
do gniazda zapalniczki w Twoim aucie. Tam gdzie to 
możliwe podłącz się do sieci elektrycznej, 
aby zapewnić prąd lodówce, pompie oraz ładowarce 
USB QuickCharge, dostępnej w tylnej części 
zabudowy.

Zasilanie

• Standardowy wtyk 12v do gniazda  
zapalniczki

• Możliwość podłączenia paneli  
fotowoltaicznych lub do sieci 230v 



Zmywanie i prysznic  
nawet tam, 
gdzie nie ma wody

Escape Box wyposażony jest w 23 litrowy zbiornik 
wodny z elektryczną pompą. Możesz więc wziąć zimny 
prysznic albo umyć naczynia nawet bez dostępu do 
bieżącej wody. W zabudowie znajdziesz rozkładany 
zlew, a słuchawka prysznicowa z przyciskiem 
zaoszczędzi sporo wody.

Woda

• 23 litrowy zbiornik na wodę czystą
• Elektryczna pompa wody



XL

LECO BOX
brzoza



Zabierz ze sobą sprzęt

Eco Box zajmuje niewiele przestrzeni, pozostawia 
sporo miejsca na bagaże i sprzęt sportowy. 

Bagaż

• Duża przestrzeń bagażowa 
• Możliwość przewożenia długich przedmiotów pod 

łóżkiem po demontażu foteli drugiego rzędu



Spanie

Rozłóż łóżko w niecałą 
minutę i śpij, gdziekolwiek 
chcesz

Powierzchnia do spania została zaprojektowana 
tak, aby w pełni wykorzystać szerokość auta.  
Materace wykonane są z komfortowej pianki, a ich 
pokrowce są rozpinane, dzięki czemu bardzo łatwo 
je wyprać.

• Szybki i prosty sposób rozkładania łóżka
• Maksymalne wykorzystanie przestrzeni  

poprzez możliwość poszerzenia łóżka
• Komfortowy materac z pianki 
• Rozpinane pokrowce z przyjemnego  

w dotyku materiału



Montaż w aucie

Zmień swojego vana 
w 3 minuty

Do montażu Eco Boxa nie są potrzebne narzędzia. 
Wystarczy jedna osoba i kilka minut. 
Całość przymocowana jest pasami transportowymi 
do oryginalnych punktów mocowania ładunku 
w samochodzie. 

• Box składa się z 8 elementów, które po  
demontażu zmieszczą się w garażu

• Nie wymaga żadnych przeróbek 



Stolik podróżny 

Podczas podróży 

Jeśli nie potrzebujesz większej powierzchni, możesz 
wysunąć mniejszy stolik. Wystarczy otworzyć klapę, 
odblokować zasuwki i wysunąć blat. 

• Wysuwany stolik, dostępny po otwarciu tylnej klapy 
pojazdu



Stół 

Jeszcze więcej miejsca

Masz ochotę na kolację nad oceanem? Przyda się 
większy stół! Wystarczy, że wysuniesz cały blat 
i zamontujesz go w poprzek w tylnej części boxa.                      
Dzięki temu uzyskasz sporą przestrzeń roboczą. 

• W ciągu dnia wykorzystaj przedłużenie łóżka 
jako rozkładany stół



XL

brzoza

LECO BOX

ECO BOX

• Łóżko
• Materac
• Stolik podróżny 
• Stół 

Co zawiera Eco Box?
Standardowe wyposażenie ECO BOX to:

Doposaż swój Eco Box w kuchnię
Eco Box możesz doposażyć w dodatkowy moduł 
kuchenny. Zawiera kuchenkę na kartusze gazowe oraz 
wyciągany zbiornik na wodę. Wszystko mieści się w 
modułowej szafce, którą można łatwo zdemontować. 

Opcjonalnie dzięki ECO BOX PLUS zyskujesz: 

• Kuchenkę turystyczną na kartusze gazowe
• Dodatkową szufladę na mniejsze przedmioty
• Łatwo dostępny zbiornik na wodę



TOUR BOX



1

2

ZAMONTUJ

DOPASUJ

3

UGOTUJ

ZAPAKUJ

4



5 POZMYWAJ

ROZŁÓŻ6

7

8

WYŚPIJ SIĘ

RUSZAJ DALEJ



ECO BOX



1 ZAMONTUJ

2 UŻYJ PODCZAS POSTOJU WYKORZYSTAJ PRZESTRZEŃ4

3 ROZŁÓŻ STÓŁ



6 ROZSUŃ

5 ROZŁÓŻ WYŚPIJ SIĘ7

8 RUSZAJ DALEJ



Materac  
Standard

Materac 
Comfort

Maty na 
szyby

Materac Standard jest tak dopasowany do Twojego 
vana, aby zapewnić jak największą powierzchnię 
do spania. Wypełniony pianką poliuretanową i obszyty 
pikowanym, przyjemnym w dotyku materiałem. 
Łatwy w utrzymaniu czystości, dzięki suwakom możesz 
ściągnąć pokrowce i wyprać je w pralce.

Wymiary: różnią się w zależności od samochodu
Materiał: pianka poliuretanowa, mikrofaza

Materac Comfort od standardowego różni się 
wypełnieniem. Zastosowana pianka memory zapewni 
najwyższy poziom komfortu i wygody. Podczas snu 
pomaga zachować prawidłową pozycję kręgosłupa, 
dzięki czemu łagodzi bóle pleców po długiej trasie. 
Spełnia najwyższe standardy i może być stosowany w 
przypadku alergików i niemowląt.

Wymiary: różnią się w zależności od samochodu
Materiał: wiskoelastyczna pianka poliuretanowa, 
mikrofaza

Maty zapewnią w Twoim campervanie izolację 
termiczną, prywatność i odpowiednie zaciemnienie 
nawet w środku dnia. Mocowane do szyb za pomocą  
przyssawek.

Wymiary oraz ilość: różnią się w zależności od modelu 
samochodu
Materiał: mikrofaza, pianka polietylenowa, aluminium



Pościel

Ręcznik

Ścierki 
kuchenne

Deska  
do krojenia

Przyjemna w dotyku pościel turystyczna, która sprawdzi 
się o każdej porze roku. Poszewki wykonane z materiału 
o właściwościach antyroztoczowych, a dzięki obecności 
srebra również antybakteryjnych. 
Sprzedawana w komplecie z wypełnieniem.

Szybkoschnący ręcznik, który po zwinięciu zajmuje 
bardzo mało miejsca. Wykonany z materiału 
o właściwościach antybakteryjnych.

Chłonne i szybkoschnące ścierki ułatwiają sprzątanie 
po gotowaniu podczas wypraw. Zajmują mało miejsca. 
Komplet zawiera dwie sztuki o różnych wymiarach.

Wymiary kołdry: 135 x 200 cm
Wymiary poduszki: 40 x 60 cm                
Materiał: Evolon ®, poliester silikonowany

Wymiary: 154 x 80 cm 
Materiał: Evolon ®

Wymiary: 80 x 40 cm, 37 x 37 cm                                                          
Materiał: Evolon ®

Drewniana deska do krojenia wraz z dwoma ukrytymi 
od spodu nożami ze stali nierdzewnej. Antypoślizgowe 
nóżki ułatwią przyrządzenie posiłków, a kilka warstw 
nałożonego oleju ułatwi mycie deski.

Wymiary: 42 x 30 cm, 50 x 30 cm



Rozkładana 
miska

Zasilacz

Panel 
fotowoltaiczny

Sprawdzi się doskonale podczas zmywania naczyń, 
a dzięki możliwości złożenia nie zajmie wiele miejsca. 
Od spodu antypoślizgowe nóżki.

Wymiary: 37,5 x 28 x 5 cm (po rozłożeniu 12 cm)
Materiał: termoplastyczne elastomery, tworzywo 
sztuczne

Prostownik z funkcją stałego zasilania. Po podłączeniu 
do sieci 230v zapewni zasilanie Tour Boxa. Można również 
wykorzystać go do naładowania akumulatora pojazdu.

Rozkładany panel, który po rozłożeniu 
w nasłonecznionym miejscu zapewni zasilanie Tour Boxa. 
Przydatny podczas wypraw „na dziko”, umożliwi pracę 
lodówki nawet w upalny dzień.

Wymiary złożonego: 62 x 52 x 5 cm
Moc: 2x50W
Przewód do podłączenia o długości 5 m, 
zakończony klemami



TOUR BOX

Zabudowa jest dostępna w trzech opcjach wykończenia:

rozmiar L

Zapytaj nas jeśli Twojego auta nie ma na liście.

Citroën Spacetourer 
Opel Zafira Life 
Peugeot Traveller 
Toyota Proace Verso

VW Multivan T5 
VW Multivan T6/T6.1

rozmiar XL

orzech jesiondąb

rozmiar L

Zapytaj nas jeśli Twojego auta nie ma na liście.

Citroën Spacetourer 
Opel Zafira Life 
Peugeot Traveller 
Toyota Proace Verso

VW Multivan T5 
VW Multivan T6/T6.1

rozmiar XL

ECO BOX

Zabudowa jest dostępna w wersji brzozowej.

brzoza
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