
АКСЕСОАРИ



STRONG BY NATURE

ПОдвИжнОСт ИзгОднИ цЕнИ тЕхнОлОгИяБЕзОПАСнОСтнОв дИзАйн



Новият Daily е с изцяло нов дизайн и от-
говаря на всички нужди на леките търгов-
ски автомобили. Във връзка с това IVECO 
Accessories са разработили нова продук-
това линия, която да отговаря по-добре 
на всяка нужда, дори при тежки работни 
условия. 
Новата гама аксесоари предлага: 
· най-високо качество на матери-
алите и производствения процес. 
При изработването на нашите аксесоари 
са избирани най-добрите доставчици; 
· По-голяма сигурност за собстве-
ниците на търговски фирми, мо-
тористите и пешеходците. Всички 
аксесоари са създадени и тествани в съ-
ответствие със стандартите на IVECO, за 
да гарантират оптимална защита; 
· Изключително адаптиране към 
индивидуалността, за да отговарят на 
всяка нужда и за да се повиши естетиката 
на автомобила.

STRONG BY NATURE

КОмфОРт



СтИКЕР

Стикерът Iveco подчертава характера и дизайна на автомобила, а в създаването му е 

използвана новата технология “Easy Apply”. Тя гарантира, че той издържа на сурови 

метеорологични условия и слънчева светлина.

Стикер

описание

  500050568 СрЕБърЕН ЗАВършЕКн
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ОБлИцОвКА нА тОвАРнОтО ОтдЕлЕнИЕ

Облицовката на товарното отделение е специално създадена за новия Daily. Подовото покритие 

може да се маха лесно и да се закрепя здраво на мястото си.

Панелите осигуряват на автомобила възможно най-добрата защита, тъй като са изключително 

устойчиви на влага, химични агенти и драскотини. Подовото покритие е произведено от 12 mm 

фенолен шперплат, а страничните панели са произведени от 4 mm пропилен с вътрешна клетъчна 

структура.

описание

500050836

500050837

500050838

500050839

500050840

500051000

500051001

500051002

500051003

500050841

500050842

500050843

500050844

500050845

500050846

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 3000 КОЛЕСНА БАЗА ЕДИНИЧНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 3520 КОЛЕСНА БАЗА ЕДИНИЧНО КОЛЕЛО 

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 3520L КОЛЕСНА БАЗА ЕДИНИЧНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 4100 КОЛЕСНА БАЗА ЕДИНИЧНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 4100L КОЛЕСНА БАЗА ЕДИНИЧНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 3520 КОЛЕСНА БАЗА ДВОЙНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 3520L КОЛЕСНА БАЗА ДВОЙНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 4100 КОЛЕСНА БАЗА ДВОЙНО КОЛЕЛО

ПОДОВ КОМПЛЕКТ 4100L КОЛЕСНА БАЗА ДВОЙНО КОЛЕЛО

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 3000 КОЛЕСНА БАЗА, H1

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H1

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H2, H3

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 3520L КОЛЕСНА БАЗА, H2, H3

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 4100 КОЛЕСНА БАЗА, H2, H3

ПАНЕЛЕН КОМПЛЕКТ 4100L КОЛЕСНА БАЗА, H2, H3

Облицовка на панел 

Облицовка на под 

пр.№



БАгАжнИК тИП "СКАРА"

разполагаме с широка гама от опции за багажник 

тип "скара", които отговарят на всеки тип 

конфигурация и колесна база. Багажникът тип 

"скара" е с лека алуминиева неръждаема структура, 

която е лесна за ремонт в случай на повреда и не 

се нуждае от поддръжка. Тя може да се монтира 

лесно в съществуващите точки за закрепяне, без да 

е необходимо да се продупчва шасито. Захващането 

за покрива разпределя товара по равно и безопасно. 

Има два модела; стандартен и дълъг, които да 

задоволят всички нужди.

описание

500050810

500050811

500050812

500050813

500050814

500050815

500050816

500050817

500050818

500050819

500050820

500050821

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (2600 X 1700 mm) 3000 КОЛЕСНА БАЗА

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (3000 X 1700 mm) 3000 КОЛЕСНА БАЗА

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (2600 X 1700 mm) 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H1

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (3200 X 1700 mm) 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H1

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (2800 X 1500 mm) 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H2

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (3200 X 1500 mm) 3520 КОЛЕСНА БАЗА, H2

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (2800 X 1500 mm) 3520L КОЛЕСНА БАЗА, H2

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (3500 X 1500 mm) 3520L КОЛЕСНА БАЗА, H2

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (2800 X 1500 mm) 4100 КОЛЕСНА БАЗА, H2

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (4500 X 1500 mm) 4100 КОЛЕСНА БАЗА, H2

СТАНДАрТЕН БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (3200 X 1500 mm) 4100L КОЛЕСНА БАЗА, H2

ДъЛъГ БАГАжНИК ТИП "СКАрА" (4500 X 1500 mm) 4100L КОЛЕСНА БАЗА, H2
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АКСЕСОАРИ зА БАгАжнИКА тИП "СКАРА"

описание

описание

описание

500050822

  

500050823

500050826

500050827

500050828

500050829

500050830

500050831 

ДържАЧ ЗА ТръБА  

3 МЕТрА

ДържАЧ ЗА ТръБА  

4 МЕТрА

ДОЛНА ПЛАТФОрМА 2600

ДОЛНА ПЛАТФОрМА 2800

ДОЛНА ПЛАТФОрМА 3000

ДОЛНА ПЛАТФОрМА 3200

ДОЛНА ПЛАТФОрМА 3500

ДържАЧ ЗА СИГНАЛНА ЛАМПА

описание

500050824  

500050825 

СТъЛБА ВИСОЧИНА H1

СТъЛБА ВИСОЧИНА H2 пр.№

пр.№

пр.№

пр.№



гРЕдИ зА БАгАж нА 
ПОКРИв

Алуминиеви греди, които са здрави и лесни за монтаж.

описание

500050832

500050833

500050834

500050835

КОМПЛЕКТ ГрЕДИ ЗА БАГАж 1700 H1

КОМПЛЕКТ ГрЕДИ ЗА БАГАж 1500 H2

ДОПъЛНИТЕЛНА ГрЕДА H1 1700

ДОПъЛНИТЕЛНА ГрЕДА H2 1500

Комплект греди за багаж

пр.№



Спойлер за покрив спортна линия

Спойлер за покрив стандартна линия

СПОйлЕРИ зА 
ПОКРИв

Оригиналните спойлери за покрив предлагат отлична 
аеродинамика, която може да намали разхода на гориво. 
Предлагат се фиксирани и настройващи се модели. Здравата, 
но лека конструкция е постигната благодарение на 
използването на лентова структура и вътрешни укрепвания, 
съчетани със смола. Втулките предлагат изключителна 
механична здравина благодарение на използването на 
структурни рамки, направени от неръждаеми материали, а 
монтажът е бърз и лесен.

описание

500050770

500050771

500050772

НАСТрОЙВАЩ СЕ СПОЙЛЕр ЗА ПОКрИВ СТАНДАрТНА ЛИНИя

ФИКСИрАН СПОЙЛЕр ЗА ПОКрИВ СПОрТНА ЛИНИя

НАСТрОЙВАЩ СЕ СПОЙЛЕр ЗА ПОКрИВ СПОрТНА ЛИНИя
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ПРЕдЕн РОлБАР СтРАнИчнИ РОлБАРИ

Предният ролбар, със сертификат от ЕС, гарантира защи-

та на предната част и може да увеличи както активната, 

така и пасивната защита на автомобила и пешеходците.

Страничните ролбари са направени от неръждаема стома-
на и предпазват от увреждания страничната част на авто-
мобила и шасито. Вратите могат да се отворят дори след 
страничен удар. 

описание описание

500050850 500050852

500050853

500050854

500050855

500050856

500050857

ПрЕДЕН рОЛБАр КОМПЛЕКТ ЗА 3000 КОЛЕСНА БАЗА

КОМПЛЕКТ ЗА 3520 КОЛЕСНА БАЗА

КОМПЛЕКТ ЗА 4100 КОЛЕСНА БАЗА

ДОПъЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕН КОМПЛЕКТ - 3520L

ДОПъЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕН КОМПЛЕКТ - 4100

ДОПъЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕН КОМПЛЕКТ - 4100L
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16 mm верига с изключителни показатели и с 

ръчно затягане:

→ Стоманено звено с тесни ромбоидни шарки. 

→ Система за микронастройване за перфектно  

 затягане на веригата.

→ Устройство с двойна пружина, което държи  

 веригата добре опъната по време на път.

→ Подходяща за различни видове гуми.

→ Съвпада с Ö-Norm V5117 и V5119

вЕРИгИ зА Сняг

описание

93162542 рАЗМЕр XD- 16 
ГрУПА 225
размери:
205-14
195/80-15
205/75-15
205/70-15
215/60-16* 
195-15
205/75-14
185/75-16
215/65-15
205/80-14
195/75-15
195/70-16
205/65-16

описание

500050514 рАЗМЕр XD- 16 
ГрУПА 227
размери:
195/75-16
215/70-15
215/60-16*
225/50-17

описание

93162543 рАЗМЕр XD- 16 
ГрУПА 230
размери:
215-14
185-16
6.40-16
185/80-16
225/70-15
225/40-19
7.50-14
195-16
215/80-14
215/75-14
215/65-16
6.70-15
6.00-16
195/80-16
215/75-15
225/60-16

описание

500050565 рАЗМЕр XD- 16 
ГрУПА 235
размери: 
205/75-16
235/60-16
215/55-18
215/70-16
215/60-17
245/45-18
225/65-16
225/55-17

описание

2994978 рАЗМЕр XD- 16 
ГрУПА 245
размери:
215-16
215/8016
235/6516
235/55-18
245/45-19
6.50-17
235/75-15
225/65-17
245/50-18
215/85-16
225/75-16
235/60-17
255/45-19

пр.№ пр.№ пр.№ пр.№ пр.№



ПРОфЕСИОнАлнИ СИСтЕмИ зА БЕзОПАСнОСт

Висококачествените системи за безопасност при обратен ход предлагат по-голяма 

видимост при извършване на маневри. Всеки продукт е проектиран така, че да бъде 

с максимална издържливост при стандартна експлоатация и експлоатация в тежки 

условия. Предлагат се три комплекта с TFT цветни LCD монитори и с една или две 

водоустойчиви камери.

Пълният КОмПлЕКт зА ОБРАтнО вИждАнЕ включва:

→ Вградена професионална камера CM-12 водоустойчи-

ва IP67 със зрителен ъгъл 170°

→ TFT LCD 4,3” цветен монитор, формат 16:9, 12/24V

→ 9 m кабел

Пълният КОмПлЕКт зА ОБРАтнО вИждАнЕ включва:

→ Вградена професионална камера CM-12 водоустойчи-

ва IP67 със зрителен ъгъл 170°

→ Цветен монитор CM-562 TFT LCD 5,6 ”

→ 9 m кабел

Пълният КОмПлЕКт зА ОБРАтнО вИждАнЕ включва:
→ Вградена професионална камера CM-12 водоустойчива 

IP67 със зрителен ъгъл 170°
→ Цветен монитор CM-562 TFT LCD 5,6 ” 
→ Цветна микрокамера CM-45 с призмен обектив, който 

позволява видимост на предната лява и дясна лента със 
зрителен ъгъл 30”.

→ 9 m кабелописание

описание

500050727

500050728

КОМПЛЕКТ ЗА ОБрАТНО ВИжДАНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ОБрАТНО ВИжДАНЕ

описание

500050731 КОМПЛЕКТ ЗА ОБрАТНО ВИжДАНЕ
пр.№

пр.№

пр.№



мОнИтОР CM-430 цветен, TFT LCD 4,3’’

→ Формат 16:9

→ 1 вход

→ 12/24 V

Професионален цветен мОнИтОР CM-562 TFT LCD 5,6” 

→ Формат 4:3

→ 2 входа за камера

→ 12/24 V

описание

500050732 МОНИТОр
описание

500050733 МОНИТОр

Професионална КАмЕРА CM-12 

“широкоъгълна камера” 

→ Вградена компактна цветна камера

→ CCD 1/4’

→ 170° широк зрителен ъгъл

→ вътрешна дължина 2,5 cm (общо 3,4 cm)

→ Диаметър 2,8 cm

→ Макс. ъгъл на наклоняване 10°

→ 9 m кабел

описание

500050729 КАМЕрА

мИКРОКАмЕРА Професионална и цветна CM-45 с 
призмов обектив IP67 за предна броня 
→ Позволява видимост на предна лява и дясна лента със 

зрителен ъгъл 30°
→ 4 m кабел

описание

500050716 МИКрОКАМЕрА

дАтчИК зА ПАРКИРАнЕ Комплект датчик за бли-

зост, който може да се съгласува със системите на камерата.

Комплектът включва:

→ 4 датчика за близост

→ Блок за управление за свързване с монитора

→ 5 m кабел

описание

500050709 ДАТЧИК ЗА ПАрКИрАНЕ

пр.№ пр.№

пр.№

пр.№

пр.№



КутИя зА ИнСтРумЕнтИ

Стоманена кутия за инструменти:

Направена от матирана неръждаема стомана, с дебелина 

1,2 mm и оборудвана с резе Europlex. Идеално пасваща 

на всеки тип автомобил благодарение на широката гама 

аксесоари и индивидуални изработки в наличност. 

Полиетиленова кутия за инструменти:

Направена от средно дебел полиетилен, тази кутия 

има изключителна система за заключване с иновативно 

двойно отпускащо резе и магнитно устройство “M.L.D.“ 

против случайно отваряне. Предлага се с ключ и капак 

за ключалката.

Куфарче от матирана 

неръждаема стомана

Термопластично куфарче

описание

500050200

500050577

КУФАрЧЕ ОТ МАТИрАНА 
НЕръжДАЕМА СТОМАНА
500X350X400 mm

ТЕрМОПЛАСТИЧНО КУФАрЧЕ
400X350X400 mm

КутИя зА СъхРАнЕнИЕ нА 
зАднАтА СтЕнА нА КАБИнАтА

Електромагнитна стоманена кутия за съхранение на 

задната стена на кабината в “Iveco White”.

описание

500050210 КУТИя ЗА СъхрАНЕНИЕ 
НА ЗАДНАТА СТЕНА НА 
КАБИНАТА ОТ БОяДИСАНА 
В БяЛО НЕръжДАЕМА 
СТОМАНА 
500X1200X1870 mm

пр.№

пр.№



ПРОтИвОПОжАРнИ 
мЕРКИ

КОмПлЕКт "АвАРИйнИ СИтуАцИИ И 
АПтЕчКА"

ръЧЕН ИНхИБИТОр НА ПЛАМъЦИ

Аерозолен инхибитор на пламъци, компактен и лесен за 

употреба. На батерии, със светодиоден индикатор на заряда. 

→ размери: диаметър 3 cm. дължина 34 cm

→ Общо тегло: 250 g

→ Клас пожари: A,B,C

→ Електронно задействане

→ 1,5V алкална батерия

→ Международен патент

описание

500050745 EOLO - ПрОТИВОПОжАрНИ МЕрКИ

Комплектът включва:

→ Черна чантичка с щампа Iveco

→ Светлоотразителна жилетка

→ Компактен микротриъгълник по евростандарт 

→ Фенерче с 19 бели светодиода с висока яркост, с неиз-

плъзваща се дръжка и 3 батерии

→ Аптечка със сертификат DIN13164 

→ Комплект крушки и предпазители

описание

500050777 КОМПЛЕКТ "АВАрИЙНИ СИТУАЦИИ И АПТЕЧКА"

пр.№

пр.№



СИСтЕмА зА РЕмОнт И ПОмПЕнЕ нА гумИ

СИСтЕмА ПРОтИв КРАжБА 
нА гОРИвО

описание

500051030 СИСТЕМА ПрОТИВ КрАжБА НА ГОрИВО

Пълният комплект включва:
→ Компресор 15 Amp, който може бързо да помпи гуми с високо налягане
→ Електрически кабели с дължина 8 m, с калиперни куплунги за директно свързване 
към клемите на акумулатора
→ Бутилка 620 ml със запечатваща течност, която може да запълва дупки в 
безкамерни гуми, причинени от предмети до 8 mm в диаметър.
Специалната конфигурация на този комплект не изисква махане на вентила.

описание

500050780 СИСТЕМА ЗА рЕМОНТ И 
ПОМПЕНЕ НА ГУМИ

Тествана от Iveco за новия Daily, системата против кражба на гориво дава следните 
предимства:
→ Предотвратява кражбата на гориво, като ограничава количеството гориво, което 

може да бъде източено
→ Неразрушима поради своята основа, покрита с дебел 4,4 cm алуминиев "купол"
→ Бързо зареждане на 120 l/min
→ Лесен и бърз монтаж
Най-добрата система против кражба на гориво, доказана от независими тестове.

пр.№
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КОмПлЕКт "АлАРмА И ИзхОдящО тЕлЕфОннО 
ПОвИКвАнЕ"

зАРяднО зА 
АКумулАтОР

Универсалното зарядно за акумулатор MXS 7.0 може да 
зарежда акумулатори до 150 Ah въпреки компактния си 
размер. Освен със специалната функция да подава постоянно 
захранване, то разполага с функцията CTEK за възстановяване 
на акумулатори с напластена киселина. Зарядното може да 
се използва за захранване с мощност, заменящо стартерния 
акумулатор на Вашия автомобил, без да се губят важни 
настройки. Идеално за автомобили с функция “Start & Stop”.

Алармена система с изходящо 

телефонно повикване, алармена система 

за обем/периметър с изпращане на SMS и 

набиране на мобилен номер. Системата 

защитава отделението за двигателя 

(където се намира сирената), кабината и 

отделението за съхранение.

описание

500025746 ЗАряДНО ЗА АКУМУЛАТОр

Общи характеристики:
→ Централно заключване
→ Вградени ултразвукови датчици за обем
→ GSM аларма с блокиране на двигателя
→ Изпращане на SMS до макс. 10 номера в случай на 

задействане на алармата
→ Спешно повикване на мобилен телефон
→ Защита на периметър
→ Защита с блокиране на запалването
→ Светещи индикатори за включване/изключване на алармата

описание

500050478 КОМПЛЕКТ АЛАрМА С ИЗхОДяЩО ТЕЛЕФОННО 

ПОВИКВАНЕ

пр.№
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мултИмЕдИйнА СИСтЕмА

Мултимедийната система “FULL VISION” е в комплект с навигационна система 
и задна камера, осигуряваща цялостно решение за мултимедия, навигация и 
безопасност на движение при обратен ход.
Комплектът включва:
→ Мултимедийна система (PN 500050800)
→ SD карта памет (PN 500050801)
→ Професионална камера (PN 500050793)

Основни характеристики:
→ LCD/TFT широкоекранен 6,2” HI-SENS монитор със сензорен екран с раз-

делителна способност 800x480
→ Динамичен графичен интерфейс "премести и пусни" 
→ DVD четящо устройство, съвместимо с многобройни формати
→ PLL радио със система RDS-EON
→ Вграден GPS модул с активна правоъгълна антена
→ Bluetooth® с A2DP и AVRC 
→ Външен високоговорител с микрофон
→ Две задни USB гнезда с отделно управление на източниците
→ Слот за SD-карта памет за Navigation SW
→ аудиоконтрол на екрана за iPod – iPhone
→ Външен вход AUDIO/VIDEO
→ Две допълнителни USB гнезда в кабината
→ Връзка Plug and Play, електрозахранване и антена
→ Включва антена и маска
→ Навигационна програма iGo, версия TRUCK
→ Вградена система за отчитане на теглото и размера на автомобила за оп-

тимално изчисляване на маршрута
→ TomTomTM карти на Европа, 43 държави
→ Iveco и Camper интересни места
→ В цената е включена първоначалната актуализация

описание

500050796 ЦяЛОСТНА МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА
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РАдИО

5” сензорен екран с висока разделителна способност 
(800x480 пиксела), пълна карта на Европа TomTomTM вкл. 
русия, с актуализации за 2 години.
→ размер 134,7x86,6x12,7 mm
→ 2D/3D визуализация
→ Асистент за скорост и предупреждение Autovelox
→ Real View и асистент на пътното платно
→ 36 месеца гаранция от датата на покупка от крайния 

потребител.
Пакетът съдържа: зарядно за батерия от автомобил с 
вграден TMC приемник, стойка за монтиране на прозоре-
ца, mini-USB кабел, ръководство за употреба, дисплей за 9 
знака с регулиране на яркостта, свалящ се преден панел.

ПРЕнОСИмА нАвИгАцИя

РАдИО iveCo DaB “PluS”

→ Свалящ се преден панел с LCD дисплей

→ Предно гнездо за SD карта памет и USB

→ Bluetooth®

→ CD/MP3/WMA плеър

→ 4-канални високоговорителя × 40W MAX

описание

500050803 рАДИО IVECO DAB “PLUS”

цИфРОвО РАдИО iveCo
гнЕздА uSB, (SD), auX-in

→ Свалящ се преден панел с LCD DOT матричен дис-

плей с бяла подцветка

→ Електронен антишок

→ Еквалайзер с DSP звукови ефекти (Classic-Rock-Pop-Flat)

→ Запаметяване на 18 радиостанции във FM и 12 в AM

→ FM-AM-RDS-PLL EON радио

→ 1 гнездо за SD карта памет макс. 8 GB

→ 1 предно USB гнездо макс. 8 GB

описание

500050806 ЦИФрОВО рАДИО IVECO

РАдИО BlauPunKt HeiDelBerG 220Bt

→ CD/USB/Aux-in аудиосистема с вграден Bluetooth®

→ Вграден Bluetooth® с функция за телефон и излъчване 

на звуков сигнал

→ CD плеър, поддържащ формати CD-DA, CD-R, CD-RW

→ Предни входове USB, SD и Aux-in

→ WMA и MP3 плеър с функция ID3-Tag (показва файло-

ве и папки)

→ FM/AM World Tuner RDS радио

→ Запаметява до 25 радиостанции

→ Макс. изходяща мощност 4x45W

→ Дисплей за 9 знака с регулиране на яркостта

→ Свалящ се преден панел

описание

500050620 рАДИО BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT

описание

500050570 ПрЕНОСИМА НАВИГАЦИя
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КАлъфИ зА 

СЕдАлКИ

Линията калъфи за седалки за новия Iveco Daily е създадена за 

задоволяване на всички нужди и създава работна среда по поръчка за 

Вашите лични нужди.

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА стандартна

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА с подлакътник и въртящ регулатор за 

облегалката

ДВОЙНА СЕДАЛКА стандарт

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани и табличка

СЕДАЛКА ЗА 4 ПъТНИЦИ

описание

500050886

500050887

500050888

500050889

500050890

500050891

лИнИя Premium reD 

Оригинална дишаща микрофибърна материя с логото на Iveco и 

червени нишки.

описание

500050880

500050881

500050882

500050883

500050884

500050885

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА стандартна

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА с подлакътник и въртящ регулатор за 

облегалката

ДВОЙНА СЕДАЛКА стандарт

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани и табличка

СЕДАЛКА ЗА 4 ПъТНИЦИ

лИнИя Premium Blue 

Оригинална дишаща микрофибърна материя с логото на Iveco и 

сини нишки.

пр.№
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описание

500050892

500050893

500050894

500050895

500050896

500050897

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА стандартна

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА с подлакътник и въртящ регулатор за  

облегалката

ДВОЙНА СЕДАЛКА стандарт

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани и табличка

СЕДАЛКА ЗА 4 ПъТНИЦИ

лИнИя Premium Silver 

Материя от изкуствена коприна, с логото на Iveco

описание

500050898

500050899

500050900

500050901

500050902

500050903

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА стандартна

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА с подлакътник и въртящ регулатор за  

облегалката

ДВОЙНА СЕДАЛКА стандарт

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани и табличка

СЕДАЛКА ЗА 4 ПъТНИЦИ

лИнИя ConStruCtion

Специална линия за най-взискателните поръчки. Облицовка от черна 

и сива изкуствена кожа, здрава и лесна за почистване. 

описание

500050904

500050905

500050906

500050907

500050908

500050909

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА стандартна

СЕДАЛКА НА ВОДАЧА с подлакътник и въртящ регулатор за 

облегалката

ДВОЙНА СЕДАЛКА стандарт

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани

ДВОЙНА СЕДАЛКА с централни предпазни колани и табличка

СЕДАЛКА ЗА 4 ПъТНИЦИ

лИнИя tranSPorter

Специална линия за света на логистиката. Пясъчен микрофибър, здрав и 

изключително дишащ, с елементи от изкуствена кожа и лого на Iveco от вълна.

пр.№
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СтЕлКИ От ПлАт

Създадени така, че да пасват на калъфите на 
седалките, те се правят по поръчка с лого от 
вълна и цветни кантове. Двойно закрепящата 
система гарантира, че те са неподвижни, за да 
се избягват потенциално опасни ситуации. 

описание

500036284

500036285

500050698

PREMIUM RED

PREMIUM BLUE

PREMIUM SILVER

КОмПлЕКт зА 
ПОчИСтвАнЕ

Био почистващи препарати за Вашия автомобил. 

Професионална линия, технологична формула.

описание

500050618 КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

КОмПлЕКт От 4 ПРОдуКтА:

→ Shining Glass 250 ml за почистване на прозорци

→ Perfect Interior 250 ml за почистване на арматур-

ното табло, волана и стелките

→ Clean Air 250 ml за дезинфекция на въздуха

→ Shining Body 250 ml за защита на шасито.

гумЕнИ СтЕлКИ

За защита на интериора на кабината. Устойчив 
на киселини, може да се мие и издържа на 
промяна на формата. С повдигнат ръб, за да 
предпазва от разсипване на мръсотия. 

описание

500025827 ГУМЕНА СТЕЛКА

пр.№
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КАфЕмАшИнА lavazza

Пълният аромат на отлично кафе Lavazza съвсем близо 

до Вас. Само 8 cm в диаметър, загрява за 2 минути. 

Приготвя само по една чаша. Трябва да се допълва вода 

след всяка чаша.

описание

500050319

500050804

КАФЕМАшИНА LAVAzzA

DOCK+ КАБЕЛИ

пр.№
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