
 

ZARGES 
Решението на ZARGES за мобилен 

офис: кутия, пълна с идеи! 



K 424 XC мобилен офис: кутия, пълна с идеи 

Стифиращи ъгли 

3 броя 
комфортни 

ZARGES дръжки Сгъваема дръжка 
за теглене 

Стифиращи 
елементи 

Странично и 
ъглово усилване 

на корпуса 

Удобни ZARGES 
закопчалки 

Комплект ø 125 mm  
колела (опция) 



K 424 XC мобилен офис: кутия, пълна с идеи 

Папка за 
документи и 

аксесоари 

Профили за 
окачване на 

папки и 
отделение за 

лаптоп/таблет 

Меки вложки 
за дъното и 

вътрешността 

Стабилен 
капак с 

поддържащи 
ленти 

Уплътнение на капака за 
защита от прах и вода 



Здраво и качествено мобилно 

решение от ZARGES 

 Вградени профили за съхранение на папки 

 Вградени специални колела в долната рамка 

на корпуса 

 Здрава сгъваема ергономична дръжка за 

теглене 

 Възможност за стифиране благодарение на 

специалните ъглови профили на капака и на 

профила на дъното 

 Стандартно оборудван с подвижни вложки от 

пяна 

 Надеждни и удобни ZARGES закопчалки 

 

ZARGES K 424 XC мобилен офис 

Кат No. 
Вътрешни 

размери, mm 

Външни размери, 
mm 

Обем, l Маса, kg 

Дръжки на 
корпуса и 

капака 

Максимална 
допустима 
маса,  kg 

Цена, 
Euro без 

ДДД 

41809  400 x 330 x 380 450 x 410 x 455 50 6,7 3 броя 25 377,00 



Със своята голяма гама аксесоари мобилният офис ZARGES 

K 424 XC е ваш перфектен придружител, където и да ви 

отведе животът! 

K 424 XC – вътрешно оборудване 

 Папка за документи и 

канцеларски аксесоари, 

закрепена към капака 

 

 

 Комплект разделители 

за организиране на 

вътрешното 

пространство 

 

  

 

 Стоманено въже за 

фиксиране срещу 

кражба 



 Практична папка за съхранение на 

документи и работни аксесоари 

 Изработена от устойчив на 

износване текстилен материал 

 Лесна и удобна за монтаж, снабдена 

със самозалепващи ленти 

Папка за документи и аксесоари 41834 

K 424 XC – вътрешно оборудване 

Кат No. Папка за документи и аксесоари 

41834 
41809 и повечето модели Eurobox, K 

470 и ZARGES кутии 



 Подобряват вътрешната 

организация на кутията 

 Гъвкава организационна система с 

кръстосани разделители 

 Здрави и водоотблъскващи 

 Разделителите могат да бъдат 

аранжирани според нуждите чрез 

Velcro ленти 

Комплект разделители 41835 

K 424 XC – вътрешно оборудване 

Кат. No. Съвместими с   

41835 41809   



 Комплект колела със масивни 

гумени бандажи и пластмасови 

главини, не оставящи следи по пода 

 Увеличават просвета при движение 

до 50 mm 

 Могат да бъдат монтирани на всяка 

K 424 XC кутия без инструменти 

чрез натискане на бутон 

 Включва калъф за съхранение от 

износоустойчив текстил 

Комплект колела 125 mm 

K 424 XC – аксесоари за мобилност 

Кат. No. 
Диаметър на 

колелата 
Съвместими с   

41818 125 mm Всички K 424 XC   



 Осигурява ZARGES кутиите срещу 

плъзгане по пода на автомобила при 

транспортиране 

 Фискиране без инструменти чрез 

Velcro ленти: залепват за повечето 

мокетни подови покрития на 

автомобилите 

 С еластична гумена лента за 

закрепване на малки предмети 

 Комплектът включва 2 броя ъглови 

профили 

 

Фиксиращ комплект за 41835 

K 424 XC – аксесоари за мобилност 

Кат. No. Размери Съвместими с   

41835 300 x 120 x 150 mm 
Почти всички  
ZARGES кутии  

  



Аксесоарите могат да бъдат 

поръчани като комплект, 

съдържащ: 
 

Кат No.      41837 

Включва: 

 K 424 XC кутия    41809  

 Папка за документи   41834 

 Комплект разделители   41835 

 Фиксиращ к-т за багажник  41836 

 Комплект колела ø 125 mm  41818 

 1 5% по-евтин при поръчка като комплект 

вместо отделни части 

K 424 XC – пълен комплект аксесоари 

Кат No. 
Вътрешни 

размери, mm 

Външни размери, 
mm 

Обем,l Маса, kg 

Дръжки на 
корпуса и 

капака 

Максимлно 
допустима 

маса, kg 

  

41837  400 x 330 x 380 450 x 410 x 455 50 6,7 3 броя 25   



Потенциални потребители: 

 

 Търговски представители – за каталози и 

мостри от продаваните продукти 

 Инструктори и треньори, изпълняващи 

разнообразни тренировки на различни 

места 

 Данъчни консултанти, счетоводители, 

адвокати, документация за гражданска 

защита 

 Парламентаристи, адвокати и дипломати, 

работещи с документи с високо ниво на 

сигурност 

 Съдии 

 Учители 

 Администрация 

 Служби за контрол при бедствия и аварии 

 

    

 

Потребители 


