
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka číslo: 19N038 
 

Ze dne: 20.6.2019

PRO: OD: 

Název firmy  Název firmy Paragan s.r.o. 

Kontaktní osoba  Obchodní manažer Jiří Hrazdíra 

Mobil/telefon  Mobil 777 225 985 

e-mail  e-mail jhrazdira@paragan.cz 

www stránky  www stránky www.paragan.cz 

  

VÝHODY POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZIDLA EUROBOX 

 

• Vytvořen z ultralehkého 
materiálu 

• Nejlehčí užitkové vozidlo 
do 3,5 t 

• Hmotnost  nástavby XL  
470 kg 

• hmotnost nástavby XXL  
520 kg 

 

• Rovné stěny a hrany dosahují 90°  
pro maximální objem 
 

• Objem nástavby XL až 19,5 m3 
 

• Objem nástavby XXL až 23 m3 
 

 

• Nárazuvzdorný 
 

• Nepoškrabatelný 
 

• Dlouhá životnost 
 

• Až 130 km/h 
 

• Bez tachografu 
 

• Bez omezovače rychlosti 

 

• Proti chemikáliím 
 

• Proti teplotám 
 

• Proti vodě 
 

• Proti tlaku  

• Nižší silniční daň 
 

• Neplatí se mýtné 
 

• Náhradní díly skladem 
 

• Rychlý servis 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFIKACE NÁSTAVBY EUROBOX XXL  
EUROBOX XXL  Délka Šířka Výška 

Celkové rozměry nástavby (mm) 7107 2095 2900 

Vnitřní rozměry nástavby (mm) 4462 2020 2320 

• Stěny MONOPAN a strop 25mm PU panel 
slepen v kompaktní, pevný celek 

• Podlaha překližka 15 mm s protiskluzovou 
vrstvou 

• Vnější olištování je provedeno hliníkovými 
lištami 

• Okopový profil přední stěna a boky 

• Vnitřní stropní osvětlení LED stropní pás 1ks 
ovládaný z kabiny řidiče 

• Provedení nástavby v RAL 9003 

• Kotevní oko na podlaze (5 párů) 

• Zadní stěna skříňové nástavby je osazena 
nerezovým portálem s dvoukřídlými dveřmi 
s dvěma nerezovými tyčovými uzávěry 
s možností uzamčení a fixací křídel dveří 
v otevřené poloze, AL lemy 

• Vnější osvětlení dle EHK – LED, koncová světla        
originál Renault 

• Střešní luton jako úložný prostor 
 
 

SPECIFIKACE PLOŠINY 

Typ podvozku Celková 
hmotnost 

Kabina Barva kabiny Pneu Nádrž 
(litrů) 

Pérování Rozvor 
(mm) 

Renault Master  
170k E6 

3 500 1 + 2 Bílá 01395 R 16C 105 Mechanické L3 

• přední a zadní nárazník  

• ocelová kola 16“      

• okrasné kryty kol celoplošné      

• airbag řidiče a spolujezdce      

• systém kontroly trakce ESP      

• stabilizační systém ESC      

• wideview zrcátko pro hlídání mrtvého úhlu      

• funkce zamknutí dveří po rozjezdu     

• centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči     

• klíč se 2 tlačítky      

• tempomat      

• rezervní kolo 

• palubní počítač         

• palivová nádrž 105l     
 

• látkové čalounění    

• přihrádka na palubní desce     

• dvoumístné sedadlo spolujezdce     

• sedadlo řidiče výškově a podélně 
nastavitelné s loketní, odpružené      

• manuální klimatizace vč. pylového filtru     

• elektrické ovládání oken vpředu     

• impulzní ovládání okna řidiče     

• elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, 
vyhřívaná     

• rádio RO- 13 s CD přehrávačem, Bluetooth, 
USB a AUX    

• alternátor 185A 

• automatizovaná převodovka, Quickshift 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavba je schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá vyhlášce č.341/2014 Sb., 

zákonu č. 56/2001 a směrnicím EHK. 

Volitelné doplňky za příplatek 

Název Počet Váha v kg Cena v Kč 

Čalounění zadní stěny řidiče 1 8 kg 1.980,- 

    

    

    

    

    

    

Cenová kalkulace (bez DPH) 
Cena nástavby 265.000,-Kč  

Cena doplňků 1.980,-Kč 

Cena vozidla 551.420,-Kč 

Cena celkem vč. doplňků 818.400,-Kč 

Termín dodání skladem 

Platnost nabídky 30 dnů 


