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Mobiel kantoor - Auto Exec
Alle prijzen zijn Excl. Btw en excl. verzendingskosten.

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Auto Desks

Auto Exec €255,00 Excl. Btw

Het oppervlak van de desk is voorzien van een
rubber, anti-slip material. Dit zorgt ervoor dat een
laptop, gsm of pda niet gaat schuiven terwijl het
voertuig in beweging is.
Deze desk heeft een uitschuifbaar schrijfoppervlak
met ingebouwd klembord.
Het grote opbergvak onderaan is ideaal om
waardevolle spullen zoals een laptop uit het zicht te
houden.
Er is ook plaats voor hangmappen en er zijn enkele
kleinere opbergvakken voor pennen, potloden,
scharen, cd’s, dvd’s  enz.

Afmetingen (BxHxL): 40/70x28x64 Gewicht: 7,10 kg.

Auto Express €195,00 Excl. Btw

De Auto Exec  Express is één van de populairste
modellen. Hij is compact en licht zodat hij makkelijk
te verwijderen is.
Het uitvouwbaar schrijfoppervlak is voorzien van
antislip materiaal wat ervoor zorgt dat losliggende
spullen niet rond schuiven.
De kleinere opbergvakken aan beide zijden zijn
ideaal voor pennen, potloden en paperclips. De
achterste tray is verwijderbaar waardoor de desk
nog compacter wordt.
Ideaal voor compacte wagens.
Er is voldoende ruimte onder het werkoppervlak om
mappen, een kleine laptop of tablets veilig op te
bergen.
Als je moeite hebt je voertuig ordelijk en
georganiseerd te houden is de Auto Exec Express
een geweldig model om mee te beginnen.
Kan ook gebruikt worden door kinderen op de
achterbank.

Afmetingen (BxHxL): 37/56x27x50/67 Gewicht: 3,60 kg.

ARCXIS bvba  Aarschotsebaan 1a 3370 Boutersem  0475/83 58 72   info@arcxis.be   www.arcxis.be
Tel: 016/77 09 66  Fax: 016/77 82 66  BTW: 0476.087.282



Aarschotsebaan 1a
3370 Boutersem
Tel: 016/77 09 66
Fax: 016/77 82 66
info@arcxis.be
WWW.ARCXIS.BE
IBAN : BE56 3200 8559 4688
BIC :    BBRUBEBB

Mobiel kantoor - Auto Exec
Alle prijzen zijn Excl. Btw en excl. verzendingskosten.

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Road Master €255,00 Excl. Btw

Een mobiel kantoor met een vaste laptophouder is
belangrijk als je een productieve werkomgeving wil
in je wagen.
De Road Master  is hiervoor speciaal in het leven
geroepen.
Met een groot oppervlak en een verstelbare laptop
plaat kan de laptop versteld worden in een handige
en ergonomische positie.
De desk kan zoals alle andere vast gemaakt
worden met de gordel. Een laptop wordt vast
gemaakt met een velcro strap aan de laptop plaat.
Onderaan is een grote opbergruimte
(B30xH18xL35 cm.) voor een printer etc.

Afmetingen (BxHxL): 54x28x64 Gewicht: 7,20 kg.

Road Master met printfeed
opening

€290,00 Excl. Btw

Dit nieuw model voorziet de mogelijkheid voor een
printerconnectie in het opbergvak met print feed
functie in het schrijfoppervlak.

De computer is bevestigd met een safety strap aan
het verstelbare plateau. Draai je computer in de
beste positie door gebruik te maken van de grote
draaischroef en je kan beginnen werken.

Grote opbergruimte onderaan (B30xH18xL35 cm.)
voor een printer etc. Plaats voor hangmappen, A4
papier of andere spullen.
Gemakkelijke installatie en demontage door gebruik
van de gordel.
Dit model is ook beschikbaar als "Power" versie
met transformator en 12 volt stekker.

Afmetingen (BxHxL): 54x28x64 Gewicht: 7,20 kg.
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Road Master Power €310,00 Excl. Btw

Zorg ervoor dat je apparaten niet zonder stroom
vallen.
Met ingebouwde transformator en 12 volt
aansluiting.
Voor 220 vol apparaten zoals laptops, tablets,
printers en gsm's.
Inclusief opening voor kabels.

Afmetingen (BxHxL): 54x28x64 Gewicht: 7,70 kg.

Auto Exec CompuStand €310,00 Excl. Btw

Speciaal ontworpen voor laptops. Openingen voor
bekabeling aan de zijkant.
Aanpasbare, uitschuifbare plaat en laptopplateau
voor een correcte en ergonomische positionering
van de laptop.

Afmetingen (BxHxL): 45/68x28x64 Gewicht: 7,90 kg.

Auto Reach Desk €398,00 Excl. Btw

Deze desk is de meest ergonimische desk
beschikbaar. De Auto Reach Desk heeft een
uitschuifbaar oppervlak dat je werkruimte nog
dichterbij brengt.
Deze is ook voorzien van anti slip oppervlakte en
een veiligheids strap om je laptop de beveiligen.
Het platform kan ook getilt worden om de meest
ergonomische hoek te bereiken.

Afmetingen (BxHxL): 36x58x65 Gewicht: 7,70 kg.
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Laptop Stands

Flex Desk €390,00 Excl. Btw

Flex Desk is een flexibele computer stand voor in
de wagen. Hij dient geïnstalleerd te worden met
bouten aan de vloer binnen in  de wagen.
Er is extra mogelijheid voor extra bevesigings
fittings (zonder boren) aan de bestaande bouten
van de passagierszetel.
Het pakket bevat zowel "te boren" fittings als
"zonder boren" fitings die uitgerust zijn met
verstelbare voetjes.
De laptopstand kan gemakkelijk gedraaid worden
voor gebruik vanuit de passagierszetel.
Hoogte-aanpasbare arm (van 55 tot 70 centimeter)
met grote schroeven.
Veilige laptopinstallatie met straps.

Gemakkelijke installatie en verwijdering d.m.v.
grote plastic schroeven die je met de hand kan los
draaien.

Schrijf-pad van 13 x 16 cm. kan aan de bovenste
plaat bevestigd worden aan beide zijden.

AG
Multi Desk €455,00 Excl. Btw

Aanpasbare stand (van 50 tot 70 cm.) incl. 22 cm.
verlengbare en in de hoogte verstelbare arm met
grote plastic schroeven.
Snelle en gemakkelijke installatie van laptop e.d.

Top plaat heeft afmetingen van B30 x H32 cm. met
extentie tot 20 cm. in de breedte.
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Extreme Desk €525,00 Excl. Btw

Extreme Desk is de ultieme oplossing voor grotere
voertuigen.
Een stevige stand, verstelbaar van 55 tot 75
centimeter, met verstelbare arm met een lengte tot
44 cm.

Met extentie tot een breedte van 40 cm. voor de top
plaat. (B30 x H32 cm.) voor veilige installatie van
elke grootte laptop of iets dergelijks.

Verstelbaar doormiddel van grote plastic scroeven
die manueel vast en los gezet kunnen worden. Met
bijgleverde schrijfpas die aan beide zijden van de
top plaat geïnstalleerd kan worden.

Snel en makkelijk te demonteren wanneer niet in
gebruik.
Geschikt voor grotere wagens, camionettes,
vrachtwagens en dergelijke.
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Wall Desk €495,00 Excl. Btw

Deze stand is geschikt voor wand-montage. Voor
montage aan de separatiewand tussen passagiers
en bestuurderszetel.

Wanneer een meer veilige opberging nodig is kan
de arm horizontaal geplaats worden en kan zo de
computer verborgen worden achter de zetel.
Tijdens gebruik wordt de arm naar beneden
gebracht (70 cm.) met een extentie tot 90 cm. en
wordt hij in de beste positie gedraaid d.m.v. een
grote plastic draaiknop onder de laptop plaat.
Dit allemaal zonder gereedschap.

Beschikbaar met A5 schrijfpad dat aan beide
zeiden van de top plaat geplaatst kan worden.

Afmetingen:
73 cm. hoogte in opstaande positie.
32 cm. breedte
13 cm. diepte

Montage plaat aan wand: 30 x 25 cm.

Top plaat 30 x 32 cm.
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Accessoires

Tablet / iPad houder €81,00 Excl. Btw

Deze universele tablet / iPad houder voor
voertuigen biedt u de mogelijkheid uw tablet
moeiteloos te integreren in uw wagen.
Een speciaal ontworpen veer-systeem zorgt ervoor
dat je je tablet snel kan plaatsen en verwijderen.
Tegelijkertijd blijven al je poorten en aansluitingen
vrij.
Iedereen die vaak op de baan is zal deze
mogelijkheid weten te appreciëren, om snel notities
te nemen, iets op te zoeken of de gps te gebruiken
in een verticale of horizontale positie.

De Tablet / iPad houder kan op de meeste desks
gemonteerd worden.
Toepasbaar voor b.v.:
iPad 1 en 2 met / zonder case (Smart Cover)
Samsung Galaxy  met / zonder case
Dell Streak 7 met / zonder case
BlackBerry Playbook met / zonder case

Afmetingen van uw tablet mogen niet meer zijn
dan: hoogte: 18,41 x breedte: 14,6 x diepte: 2,7 cm.

Afmetingen (BxHxL): 15x19x3 Gewicht: 0,40 kg.

Top Plaat voor Notebooks €45,00 Excl. Btw

Alle kolommen kunnen voorzien worden van een
kleine top plaat die bedoeld is voor computers met
een scherm van 10 tot 12 inch.
(25,4 cm. tot 30,5 cm.)

Afmetingen (BxHxL): 26x2x20 Gewicht: 0,60 kg.
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Steering Wheel Express €49,00 Excl. Btw

Laptop computerhouder die geïnstalleerd kan
worden op het stuur van de wagen. Dit om een
correcte en ergonomische houding te garanderen
tijdens langere werktijden vanuit een voertuig.

Zeer geschikt voor voertuigen met een aanpasbare
stuurkolom waarbij de best mogelijke positie
behaald kan worden.

Deze houder kan op de passagierszetel  beveiligd
worden met de veiligheidsgordel tijdens het rijden.

Afmetingen (BxHxL): 30x11x32,5 Gewicht: 0,20 kg.

Car Organizer (Tote) €41,00 Excl. Btw

Organizer voor in de wagen.
Heb je liever een handige tas om je materiaal vaak
in en uit de wagen te dragen. Dan is de Car
Organizer iets voor jou.
Gemaakt met een duurzame buitenkant en
gewatteerde binnenwanden biedt hij stabiliteit en
bescherming voor uw waardevolle latops, mappen,
klasseurs, dossiers, staaltjes, enz.

Hij is gemakkelijk te dragen met de grote
handvaten en vast te makken doormiddel van de
veiligheidsgordel.

Dankzij de verplaatsbare tussenschotten kan je de
ruimte binnenin naar wens indelen.

Afmetingen (BxHxL): 35x26x43 Gewicht:

A4 Schrijfbord €35,00 Excl. Btw

Alle stands zijn beschikbaar met A4 klembord dat
bevestigd kan worden aan de rechterzijde van de
bovenste plaat.

Afmetingen (BxHxL): 22x1x31 Gewicht: 0,20 kg.
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No-drill fittings €41,00 Excl. Btw

For models: Multi Desk / Extreme Desk

Possibility for individual adjustment in your vehicle
with these additional fittings. No drilling into the
bottom of your vehicle. Install fitting at the existing
bolts of the passenger seat. Easy installing or
dismantling again without using tools just by using a
large thumb screw.

Afmetingen (BxHxL): 17x8x13 Gewicht: 0,70 kg.

Soil Guard €24,00 Excl. Btw

Vermijd vuile kledij bij het in of uitladen uit je koffer.
Vlek- bestendig met optionele velcro voor
bevestiging aan het tapijt van je koffer.

How many times have you leaned against your
bumper only to get your suit dirty? The AutoExec
SoilGuard protects you and your clothes from
bumper grime. Durable polyester material with a
PVC backing, it attaches and detaches easily with
Velcro strips sewn across the top. Simply attach to
the carpet in your trunk and flip up and down as you
reach in your trunk for samples and sales literature.

Afmetingen (BxHxL): 91x0,7x71 Gewicht: 0,40 kg.
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