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Co Egoé move
vyrábí?
Zaměřujeme se na výrobu sportovního a volnočasového vybavení. V naší nabídce aktuálně najdete výbavu pro lyžaře v podobě lyží, pásků na lyže, lyžařských
vaků, nebo třeba pletených čepic ze 100% merino
vlny. Tím ale nekončíme, máme plnou hlavu nápadů
na rozšíření nabídky o výbavu, která uspokojí milovníky
venkovního pohybu po celý rok. A máte se na co těšit!

Proč Egoé move
vzniklo?
Od výroby zahradního nábytku pod značkou Egoé life
přes autovestavby Egoé nest jsme se úplně přirozeně,
skoro až nevyhnutelně posunuli – yes, we moved –
i k výrobě volnočasového a sportovního vybavení pro
sezónu zimy a sněhu. Je to logické: většina lidí, kteří
se kolem Egoé motají, jsou tělem i duší sportovci.
Lyže jsme tedy začali dělat, protože jsme chtěli dopřát
sobě i ostatním sportovcům kvalitní produkt s nezaměnitelným designem. A stejně jako u zahradního nábytku bylo obtížné narazit na výrobek, který by nám
v obou ohledech seděl. Proto jsme v rámci ČR oslovili
kvalitní externí spolutvůrce a do výroby jsme se pustili
sami.
Původní záměr přijít s doplňky pro campingovou vestavbu nest nám nakonec ukázal, že dokážeme nabídnout celé portfolio dalších produktů pro aktivity
venku. A protože jsme se nechtěli omezovat jenom
na produkty pro kempování, vznikla samostatná, třetí
sekce Egoé move.

Kdo a co je za tím?
Nejde nám o dobytí trhu se sportovním vybavením.
Chceme ale dělat věci dobře a chceme je dělat v České republice v nejužší spolupráci s nejlepšími firmami z oboru. Výslednou podobu našich produktů pak
ovlivňujeme tak, aby jejich design co nejlépe fungoval
v kontextu celé značky Egoé.

A protože mezi našimi designery je spousta nadšených lyžařů, zimní kolekce byla logicky prvním zadáním. Na další období už se chystáme, protože sezóna
u nás nikdy nekončí.

lyže

Dip

Zajímá vás, jak vypadá lyže uvnitř? Dobře si prohlédněte kolekci Dip. Vytvořili jsme minimalistický design,
který vás nechá důmyslným způsobem nahlédnout
pod kapotu. Hliníkový vzhled jsme povýšili na záměr.
Na svědomí ho má titanal, který je základní ingrediencí lyže určující její tvrdost. Kovový povrch jsme
překryli ochrannou vrstvou strukturované fólie proti
poškrábání a do horních vrstev jsme vyfrézovali logo.
Kus od kusu. Nejenže tedy vidíte, na čem lyžujete, ale
každá lyže je díky unikátní stopě frézky zároveň jedinečným originálem.
Aby lyže Dip dostála svého jména a „namočení špiček lyží do žlutého dipu“ bylo kompletní, je každá lyže dokončena ručně lepenou žluto-stříbrnou bočnicí
i skluznicí, protože napojení obou barev musí sedět
ze všech stran. Unikátnost každému kusu tak dodává
různá hloubka „namočení do žlutého dipu“.
Kolekce Dip je vhodná pro pokročilejší lyžaře, kteří si
chtějí vychutnat carvingové oblouky s jistotou, že je
lyže v oblouku i při vyšší rychlosti podrží. Silnější titanalové pláty po celé délce lyže zaručují její tvrdší charakter. Díky užšímu středu a širší špičce i patě je lyže
při jízdě živější. Ideálně poslouží při krátkém a středním oblouku. Lyže se standardně dodávají v setu s luxusním vázáním VM 412 a deskou Pro 16 Li od italského
výrobce VIST.

Konstrukce:
— grafitová závodní skluznice
— ocelové hrany
— jádro ze smrkové a bukové překližky
— dva silnější titanalové pláty
— dvoubarevné lepené bočnice z ABS
— laminační vrstva
— vrchní strukturovaná folie

Technické parametry:
vázání:
délka:
rozměry:
rádius:

VIST VM 412 + deska Pro 16 Li
155 / 165 cm
115 × 65 × 98 / 119 × 65 × 102 mm
12 / 13 m
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lyže

Kontura

Když chcete z mapy zjistit, jaký vás na trase čeká výškový profil, kouknete na vrstevnice. Jsou symbolem
cestování, jízdy a pohybu a využili jsme je i pro design
kolekce Kontura. Má to svoji logiku. Vrstevnice byly základním výtvarným prvkem u autovestaveb Egoé nest.
Když jsme pak v rámci Egoé move vytvářeli první kolekci lyží, navázali jsme převzetím grafických prvků
právě na nest. Máme prostě slabost pro to, když na
sebe věci smysluplně navazují.

Kolekce Kontura nabízí univerzální lyže, které můžete využít za jakýchkoliv lyžařských podmínek a jsou
příjemné pro carvingovou i smýkanou jízdu. Jsou tedy
vhodné pro začátečníky i pokročilé. Užší titanalové
pláty, které jsou zakončeny ještě před špičkou, dodávají lyži měkčí charakter a v kombinaci s širším středem lyže odpouští jezdci drobné technické nedostatky. Celková jízda je tak fyzicky méně náročná. Navíc
získává lyže díky ocelovým hranám delší životnost.

Konstrukce:
— sintrovaná skluznice
— širší ocelové hrany
— jádro ze smrkové a bukové překližky
— dva užší titanalové pláty
— bočnice z ABS
— laminační vrstva
— vrchní strukturovaná folie

Technické parametry:
vázání:
délka:
rozměry:
rádius:

VIST VSP 412 + deska VIST SPEEDCOM
155 / 165 cm
124 × 69 × 113 / 124 × 71 × 113 mm
10 / 12 m
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Pastelo

Aby se to nepletlo, tak jsme vytvořili i kolekci pro
děti, a to pod heslem: Aby se to nepletlo. Design lyží
Pastelo řeší chytrým způsobem drobné příkoří, kterému jsou děti vystaveny pokaždé, když mají rozlišit,
která lyže patří na kterou nohu. Sofistikované řešení
spočívá v tom, že má každá lyže jinou barvu, a aby
se lyže hned tak neomrzely, mají zároveň jinou barvu
i skluznice. V každém páru jsou tedy 4 různé barvy.
Odlišné kombinace barev najdete i v jednotlivých výškových kategoriích, takže se lyže neomrzí, ani když
se mladý lyžař posune k vyššímu páru.
Kolekce Pastelo jsou carvingové dětské lyže s dřevěným jádrem. Lze je použít jak na smýkanou, tak na
carvingovou jízdu a jsou vhodné pro děti od úplných
začátečníků až po pokročilé lyžaře.

Technické parametry:
vázání:

VIST junior 4,5 + deska
VIST junior 7,5 + deska
délka:
80 / 100 / 120 cm
rozměry: 101 × 65 × 87 mm
103 × 65 × 89 mm
105 × 65 × 91 mm
rádius:
4 / 6 / 8,5 m
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Paski

na lyže

Pásky na lyže jsou navržené v několika barevných variantách a velikostech pro dětské i dospělé lyže a jsou designovány tak, aby šly kombinovat jak s kolekcemi lyží pro dospělé Dip
a Kontura, tak s dětskou kolekcí Pastelo.

Paski

na lyže

vak

Maggot

Výjimečné lyže by měly mít výjimečnou ochranu. Obal
Maggot si bere to nejlepší z kolekce nábytku Egoé life
a garantuje pevnost a voděodolnost na sněhu použitím vrchního materiálu s membránou, textilií Crevin
a technickou podšívkou. Design jsme přizpůsobili našim lyžím a sériová produkce v České republice je založená na pečlivém řemeslném zpracování.
Vak na lyže vyrábíme ve dvojím barevném provedení,
které vychází z designu kolekce Dip a kolekce Kontura. Je vybavený dvěma bočními kapsami a vnitřními
pásky k ukotvení jednoho páru lyží i hůlek a v případě
kratších lyží ho můžete zkrátit. Naopak při celkovém
rozevření nabízí vak na zemi pohodlné posezení pro
převlečení, přezutí, nebo odpočinek u termosky s čajem. Komfort zajišťuje pěna v uzavíratelné kapse, která
může sloužit k uložení náhradního oblečení.

Technické parametry:
materiál: outdoorová textilie Crevin a Batyline
rozměr: 180 cm
165 cm zkrácená varianta
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čepice

Kulda

I když se to říká o nohách, stejně to platí také o hlavě.
Hlava má být v teple. Proto jsou čepice Kulda vyrobeny ze 100% vlny typu merino a alpaka, které zahřejí
vaši hlavu, ať jste ve vlhku nebo v suchu. Jsou hebké,
lehké, prodyšné a poradí si i s pocením. Každý kus je
přitom originál vytvořený ručním pletením na jehlicích
českých pletařek a pletařů.
Puristický design spojený s vysoce pružným vzorem
pletení a vytříbeným materiálem nabízí genderově
a věkově neohraničenou čepici vhodnou na každý
den, na každou aktivitu a na každou hlavu.
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Cabra

stojan

I lyže si potřebují odpočinout. Stojan Cabra přitom
myslí na všechny. Dřevěné áčkové bočnice vyztužené
ohýbaným ocelovým výpalkem s pryžovým hřebínkem
poslouží pro odložení dětských lyží, vrcholový hřeben
s praktickými pryžovými parůžky je určen pro odkládání lyží nad 120 cm. Pokud chcete, můžeme stojan
vybavit důmyslným řešením pro osobní vzkaz nebo
reklamní banner.
Stojan se příjemně vyjímá v prostorách lyžařských resortů, chat a chalup, realizovaných se vkusem a s citem pro detail.

Technické parametry:
kapacita lyží:
materiál:
povrchová
úprava:

rozměry:
hmotnost:
barevnost:
kotvení:

14 párů dospělých lyží, 6 párů dětských lyží
masiv, ocel, nerezová ocel, pryž
Konstrukce z oceli a masivu (tropické dřevo /
akát / modřín) z části opláštěná tvarovaným
pryžovým pásem spojeným šroubovými spoji
z nerezu. Ocelová část konstrukce je opatřena
ochrannou vrstvou zinku a práškovým
vypalovacím lakem.
2580 × 1176 × 1342 / 2259 mm
tropické dřevo: 65,4 kg; akát: 62,5 kg;
modřín: 59,6 kg
dle vzorníku RAL
Na dlažbu nebo ve zhutněném terénu do 		
betonového základu pomocí závitových tyčí
a zápustného šroubu.
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Egoé znamená
venku
Life. Nest. Move. Tři kóty na jedné cestě. Spojené jednou filozofií, vynikající kvalitou a unikátním designem.
Egoé life najdete tam, kde žijete a kde trávíte čas na
čerstvém vzduchu – na zahradě nebo na terase. Egoé
nest vám jako bezpečné hnízdo jistí záda na vašich
cestách – stačí zastavit a bydlíte venku stejně pohodlně jako doma. A Egoé move? Jen zvedněte zadek
a začněte se hýbat – move už si vás najde.
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