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WALL DESK
- TIL LAST OG VAREBILER
MOBIL
OFFICE

Overordnet for alt tilbehør
Dette er blot et udsnit af tilbehør, som du kan få til dine Mobil Office-produkter. Se dem alle på www.mobil-office.dk

Stærk, vægmonteret og fleksibel computer-arm fra Mobil Office. Wall Desk er en videreudvikling af vores
populære computersøjler. Til montering på skillevæg ind til varerum mellem sæderne i last og varebiler.

Mål: L 13 x B 17 x H 8 cm
Varenr. 31000

PRIS 310,-

NO DRILL BESLAG
TIL MODEL: MULTI OG EXTREME DESK
Beslaget monteres ved eksisterende sædebolte på passagersædet og kan derfor hurtig af- og påmonteres.
INDEHOLDER: Justérbar plade · justérbare fødder - fork - skruer og møtrikker.

PRIS 3.790,-

WALL DESK
Fastgøres i oprejst stilling med justerbart låsebeslag. Ønskes bedre sikkerhed, bør søjlen lægges
vandret i monteret beslag, og computer skjules bag (begge) sæder.
Mål: L 43 x B 35 x H 26 cm
Varenr. 700

PRIS 375,-

ORGANIZER
Denne stabile og stærke, men lette nylon-kuffert holder orden på dine rejseprøver/kundemapper m.m.
Pakkes hjemme og stilles på bagsædet/bagagerum i bilen, kan monteres med sikkerhedsselen.
Justérbare rum og top med velcro.

Armen kan ved brug nedsænkes (70 cm lang) med udtræk til 90 cm. Den kan drejes i position uden
brug af værktøj med de justerbare led, samt drejehoved under topplade.
Det anbefales at montere en monteringsplade på bagvæggen i varerum for sikker montering.
Leveres med A5 skriveplade, der kan placeres i begge sider af toppladen.
Mål: 73 cm høj i oprejst stilling og 32 cm bred/13 cm dyb
Monteringsplade på væggen:
L 30 cm x H 25 cm
Topplade: 30 cm x 32 cm

MOBIL OFFICE
PRODUKTKATALOG

Mål: L 32,5 x B 30 x H11 cm
Varenr. 45135

PRIS 345,-

RATHOLDER EKSPRES
Computerstativ til laptop som monteres på rattet. Giver god ergonomi ved ekstra skrivearbejde i bilen.
Specielt velegnet til biler med justérbar ratstamme, hvilket giver den mest optimale skrivestilling.

Alle priser er i DKK, ekskl. moms – fragtfri levering i Danmark

Alle priser er i DKK, ekskl. moms – fragtfri levering i Danmark
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Overordnet for alle modeller
Alle produkterne på- og afmonteres let med sikkerhedsselen og kan både benyttes på for- og bagsædet i bilen.

COMPUTER
SØJLER
MOBIL
OFFICE

Overordnet for alle modeller
Alle produkterne på- og afmonteres let med sikkerhedsselen og kan både benyttes på for- og bagsædet i bilen.

Mål: L 64 x B 54 x H 28 cm
Varenr. 48000PR

Mål: L 65 x B 36 x H 58 cm
Varenr. 49000

PRIS 1.945,-

PRIS 2.990,-

Overordnet for alle modeller
Alle produkterne er til montering i bunden af bilen med bolte. Højderegulering ved hjælp af store fingerskruer.
Let og hurtig montering af computer. TILBEHØR: A4 SKRIVEPLADE TIL ALLE SØJLER: PRIS 220,-

Varenr. 45120

PRIS 2.860,-

ROAD MASTER/PRINT

AUTO REACH DESK

FLEX DESK

Model med mulighed for at tilslutte en printer i magasinrummet, og med papirindføring i top- plade.

Arbejd komfortabelt og ergonomisk i bilen. Bordet har en flot lakeret Birketræs overflade
Udtræksarm ,der kan stille både i højde og længde, for den bedste position for computeren, eller Tablets.
Velegnet til brug på bagsæde.

Multifleksibel computerarm til montering i bunden af bilen med bolte. Justérbar højde fra
55 cm til75 cm. Leveres med No drill-beslag og et par justérbare fødder med mulighed
for individuel tilpasning i bilen (uden boring i bund).
Beslaget monteres ved eksisterende sædebolte på passagersædet.

Mål: L 64 x B54 x H 28 cm
Varenr. 48000

Mål: L 64 x B 40/70 x
H 28 cm
Varenr. 45000

PRIS 1.845,-

Varenr. 30000

PRIS 1.850,-

PRIS 3.375,-

ROAD MASTER

AUTOEXEC

MULTI DESK

Model for hurtig adgang til computeren. Monteres på den justérbare drejeskive med sikkerhedsbånd.
Drej computeren til optimal position med den store fingerskrue.

AutoExec har en skridsikker overflade, stor udtræksplade med clip til fastholdelse af
skriveblok, stort magasin til opbevaring af computer, kalender, o.s.v.

Justérbar søjle med arm og udtrækslængde på 22 cm. og højderegulering fra 50 til 70 cm.
ved hjælp af store fingerskruer. Let og hurtig montering af computer el. lign.v.

Mål: L 50/67 x B 37/56 x
H 27 cm
Varenr. 40000

Mål: D 3 x B 15 x H 19 cm
Varenr. 530

PRIS 1.475,-

PRIS 610,-

AUTOEXPRESS

TABLETHOLDER TIL AUTOEXEC

Varenr. 50000

PRIS 3.995,-

EXTREME DESK

Til den arbejdende bilist. Detteprodukt forvandler ethvert køretøj
til et rullende kontor. Anvendelig på bagsædet og leveres med aftagelig boks.

Denne universale Tablet holder/iPad holder giver dig muligheden for at medbringe alle funktionerne
fra din tablet i både vertikal og horisontal tilstand, på en sikker og nem måde.
Kan monteres på de fleste bokse.

Den ultimative løsning til større biler. Stærk søjle, justérbar højde fra 40 til 60 cm. med
to leddelte arme med en længde på op til 44 cm.
Sikker fastgørelse af enhver størrelse computer el. lign. på justérbar topplade (B 30 cm x H 32 cm).
Leveres med flytbar A-5 skriveplade.

Alle priser er i DKK, ekskl. moms – fragtfri levering i Danmark

Alle priser er i DKK, ekskl. moms – fragtfri levering i Danmark

Alle priser er i DKK, ekskl. moms – fragtfri levering i Danmark

