
"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                 recepcja "DELTA"

           w celu uzyskania informacji o cenach mebli  prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym;                                          
                e-mail: soarco@soarco.pl                                               tel.kom. 606-818-199

recepcja „DELTA-01” elementy zestawu

blendy jednowarstwowe INDEKS nazwa

INDEKS 43/10/VW 14/10/VW 1 lada VW3S/R225/2N101/B1W

nazwa Recepcja DELTA-01/1W 22/10/VW 1 komoda lady VW/lada192/KM/PLK/B1W

wymiary wg rysunku*h116/74 35/10/VW 2

36/10/VW 2 Kontener KT10-3S/VW/KUL

Strona 1
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Kontener VW/JC/perfo
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recepcja „DELTA-02” elementy zestawu

blendy dwuwarstwowe INDEKS nazwa

15/10/VW 1 lada VW3S/R225/2N101/B2W

INDEKS 44/10/VW 23/10/VW 1 komoda lady VW/lada192/KM/PLK/B2W

nazwa Recepcja DELTA-02/2W 35/10/VW 2

wymiary wg rysunku*h116/74 36/10/VW 2 Kontener KT10-3S/VW/KUL
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Kontener VW/JC/perfo
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blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 01/10/VW
nazwa  VW/ lada1S/R200/1N/B1W

wymiary 157*90*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 02/10/VW
nazwa  VW/ lada1S/R200/1N/PLK/B1W

wymiary 157*90*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 03/10/VW
nazwa  VW/ lada1S/R225/1N/B1W

wymiary 205*93*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 04/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R178/1N/B1W

wymiary 250*107*h116/74
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blenda 1 warstwowa blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 05/10/VW INDEKS 06/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R178/2N/B1W nazwa  VW/ lada2S/R178/2N/PLK/B1W

wymiary 250*107*h116/74 wymiary 250*107*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 07/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/2N/B1W

wymiary 285*115*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 08/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/2N/B2W

wymiary 285*115*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 09/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/1N/B1W

wymiary 285*115*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 10/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/1N/B2W

wymiary 285*115*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 11/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/2N/PLK/B1W

wymiary 285*115*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 12/10/VW
nazwa  VW/ lada2S/R200/2N/PLK/B2W

wymiary 285*115*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 14/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/2N101/B1W

wymiary 460*200*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 15/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/2N101/B2W

wymiary 460*200*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 16/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/2N110/B1W

wymiary 460*200*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 17/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/2N110/B2W

wymiary 460*200*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 18/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/3N/B1W

wymiary 460*200*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 19/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/3N/B2W

wymiary 460*200*h116/74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 20/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/3N/PLK/B1W

wymiary 460*200*h116/74
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blenda 2 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

INDEKS 21/10/VW
nazwa  VW/ lada3S/R225/3N/PLK/B2W

wymiary 460*200*h116/74

blenda 1 warstwowa blenda 2 warstwowa

INDEKS 22/10/VW INDEKS 23/10/VW
nazwa  VW/ lada192/KM/PLK/B1W nazwa  VW/ lada192/KM/PLK/B2W

wymiary 192*70*h116/74 wymiary 192*70*h116/74
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blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie

blenda 1 warstwowa INDEKS 25/10/VW
przeloty w blacie na zamówienie nazwa  VW/ BL13/N62/KOP48/B1W

INDEKS 24/10/VW wymiary 100*80*h74

nazwa  VW/ lada/PR140/NDST/B1W

wymiary 140*80*h116/74

blenda 1 warstwowa

1 przelot w blacie w cenie

INDEKS 27/10/VW
nazwa Zestaw 27/VW

wymiary 100*80*h116/74

blenda 1 warstwowa

1 przelot w blacie w cenie elementy zestawu
INDEKS 26/10/VW INDEKS nazwa

nazwa  VW/ BL13/N62/KOP48/NDST/B1W 26/10/VW 1  VW/ BL13/N62/KOP48/NDST/B1W

wymiary 100*80*h116/74 35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL
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Kontener VW/JC/perfo
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blenda 1 warstwowa

1 przelot w blacie w cenie

INDEKS 29/10/VW
nazwa Zestaw 29/VW

wymiary 140*80*h74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie elementy zestawu
INDEKS 28/10/VW INDEKS nazwa

nazwa  VW/ BL15/N62/KOP48/B1W 28/10/VW 1  VW/ BL15/N62/KOP48/B1W

wymiary 140*80*h74 35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL

blenda 1 warstwowa 2 przeloty w blacie w cenie

INDEKS 30/10/VW
nazwa Zestaw 30/VW

wymiary 240*80*h116/74

elementy zestawu
INDEKS nazwa

27/10/VW 1  VW/ BL13/N62/KOP48/NDST/B1W

28/10/VW 1  VW/ BL15/N62/KOP48/B1W

35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL
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blenda 1 warstwowa

1 przelot w blacie w cenie

INDEKS 32/10/VW
nazwa Zestaw 32/VW

wymiary 160*80*h74

blenda 1 warstwowa

przeloty w blacie na zamówienie elementy zestawu
INDEKS 31/10/VW INDEKS nazwa

nazwa  VW/ BL16/N62/KOP48/B1W 31/10/VW 1  VW/ BL16/N62/KOP48/B1W

wymiary 160*80*h74 35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL

blenda 1 warstwowa 2 przeloty w blacie w cenie

INDEKS 33/10/VW
nazwa Zestaw33/VW

wymiary 260*80*h116/74

elementy zestawu
INDEKS nazwa

27/10/VW 1  VW/ BL13/N62/KOP48/NDST/B1W

31/10/VW 1  VW/ BL16/N62/KOP48/B1W

35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL
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blenda 1 warstwowa 2 przeloty w blacie w cenie elementy zestawu
INDEKS 34/10/VW INDEKS nazwa

nazwa Zestaw34/VW 44/10/VW 1  VW/ DST/DIAL/80

wymiary 31/10/VW 1  VW/ BL16/N62/KOP48/B1W

35/10/VW 1

36/10/VW 1 Kontener KT10-3S/VW/KUL

kontener podwieszany zamek centralny ,prowadnice kulkowe

na komputer jednoczesny wysuw tylko jednej szuflady

INDEKS 35/10/VW INDEKS 36/10/VW INDEKS 37/10/VW INDEKS 38/10/VW
nazwa nazwa KT10-3S/VW/KUL nazwa VW/ST/OK/80 nazwa VW/LAW/110/70/50

wymiary 25*50*h50 wymiary 44*60*h61 wymiary śr80*h74 wymiary 110*70*h50

INDEKS 39/10/VW INDEKS 40/10/VW INDEKS 41/10/VW INDEKS 42/10/VW
nazwa VW/212dR nazwa VW/312dR nazwa VW/412dR nazwa VW/DST/DIAL/80

wymiary 50*25*h50 wymiary 50*25*h50 wymiary 50*25*h50 wymiary 50*25*h50

Strona 15
PODSTAWOWE KOLORY PŁYT LAMINOWANYCH
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Kontener VW/JC/perfo

VW/JCperfo
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aluminium jasno szary U112 jabłoń limba czekoladowa wiśnia oxford

grubość 18mm grubość 18mm grubość 18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm

olcha brzoza polarna grusza buk D381 calvados

grubość 25/18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm grubość 25/18mm
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