
"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                system mebli "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

INDEKS 127/08/Delta INDEKS 128/08/Delta INDEKS 129/08/Delta INDEKS 130/08/Delta
nazwa DST-41 nazwa DST-42 nazwa DST-43 nazwa DST-44

wymiary 120/80*100/43,4*h74 wymiary 120/80*100/43,4*h74 wymiary 100/60*100/43,4*h74 wymiary 100/60*100/43,4*h74

INDEKS 131/08/Delta INDEKS 132/08/Delta INDEKS 133/08/Delta INDEKS 134/08/Delta
nazwa DST-45 nazwa DST-46 nazwa DST-47 nazwa DST-48

wymiary 160/80*80/43,4*h74 wymiary 160/80*80/43,4*h74 wymiary 160/80*80/60*h74 wymiary 160/80*80/60*h74

INDEKS 135/08/Delta
nazwa KONF110ok

wymiary 110*110*h74 INDEKS 136/08/Delta INDEKS 137/08/Delta INDEKS 138/08/Delta
nazwa KONF150 nazwa KONF160 nazwa KONF200

wymiary 150*120/90*h74 wymiary 160*100/80*h74 wymiary 200*110/804*h74

INDEKS 139/08/Delta INDEKS 140/08/Delta INDEKS 141/08/Delta
nazwa KONF238 nazwa KONF360KW nazwa KONF300

wymiary 238*163*h74 wymiary 360*130*h74 wymiary 300*120*h74
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INDEKS 142/08/Delta INDEKS 143/08/Delta INDEKS 144/08/Delta INDEKS 145/08/Delta
nazwa KT01-2F/Tercet nazwa KT02-2SF/Tercet nazwa KT03-P2SF/Tercet nazwa KT04-P4S/Tercet

wymiary 44*60*h74 wymiary 44*60*h74 wymiary 44*60*h74 wymiary 44*60*h74

INDEKS 146/08/Delta INDEKS 147/08/Delta INDEKS 148/08/Delta INDEKS 149/08/Delta
nazwa KT05-4S/Tercet nazwa KT05-4S/43,4 nazwa KT06-OTW/60 nazwa KT06-OTW/43,4

wymiary 44*60*h74 wymiary 44*43,4*h74 wymiary 44*60*h74 wymiary 44*43,4*h74

INDEKS 150/08/Delta INDEKS 151/08/Delta INDEKS 152/08/Delta INDEKS 153/08/Delta
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 44*60*h74 wymiary 44*43,4*h74 wymiary 44*60*h74 wymiary 44*43,4*h74

INDEKS 154/08/Delta INDEKS 155/08/Delta INDEKS 156/08/Delta INDEKS 157/08/Delta
nazwa KT10-3S/Tercet nazwa KT11-SF/Tercet nazwa KT12-P3S/Tercet nazwa KT15-42JC

wymiary 44*60*h61 wymiary 44*60*h61 wymiary 44*60*h61 wymiary 26,4*53*h61

Znaczenie symboli w nazwie

S -szuflada zwykła

 -kółka  -kółka

F -szuflada na teczki wiszące

P -szuflada piórnik

-drzwi prawe

-drzwi  lewe

INDEKS 158/08/Delta INDEKS 159/08/Delta INDEKS 160/08/Delta JC -miejsce na komputer

nazwa KT16-50JC nazwa KT17-JC nazwa WK234-JC Tercet -szuflady z tworzywa

wymiary 26,4*53*h61 wymiary 26,4*57,2*h53 wymiary 27*53*h11 prowadnice rolkowe,zamek

Strona 16

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

 -szuflady  płycinowe              
 - prowadnice rolkowe            
   - zamek centralny           
-nóżki do poziomowania

                                               
                                               
     - półka ruchoma               
-nóżki do poziomowania

                                               
                                               
     - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

Uwaga dopłata 20pln za;        
a)pogłębienie blatu do 80  
oznaczenie */g80                
b)poszrzenie blatu do 60  
oznaczenie */szer60

-drzwi lewe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

-drzwi lewe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

-drzwi prawe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

-drzwi prawe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

KT07-dL/60 KT07-dL/43,4 KT08-dP/60 KT08-dP/43,4

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-kółka

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-kółka

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-kółka

 -szuflada  płycinowa              
 - prowadnice rolkowe            
  -kółka

 -podwieszany                        
- 5 przelotów wentylacyjnych  
- śćiana tylna pełna

dP
dL
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INDEKS 161/08/Delta INDEKS 162/08/Delta INDEKS 163/08/Delta INDEKS 164/08/Delta
nazwa nazwa nazwa nazwa

wymiary 44*60*h61 wymiary 44*43,4*h61 wymiary 44*60*h61 wymiary 44*43,4*h61

INDEKS 165/08/Delta INDEKS 166/08/Delta INDEKS 167/08/Delta INDEKS 168/08/Delta
nazwa KT18-d3S/Tercet nazwa KM120-d4S/Tercet nazwa KM120-d4S/434 nazwa KM120-d2SF/Tercet

wymiary 120,4*60*h61 wymiary 120*60*h74 wymiary 120*43,4*h74 wymiary 120*60*h74

INDEKS 169/08/Delta INDEKS 170/08/Delta INDEKS 171/08/Delta INDEKS 172/08/Delta
nazwa KM120-d2F/Tercet nazwa KM120-drzwi/60 nazwa KM120-drzwi/43,4 nazwa KM120-żaluzja/60

wymiary 120*60*h74 wymiary 120*60*h74 wymiary 120*43,4*h74 wymiary 120*60*h74

INDEKS 173/08/Delta INDEKS 174/08/Delta INDEKS 175/08/Delta INDEKS 176/08/Delta
nazwa KM120-żaluzja/43,4 nazwa KM80-2F/60 nazwa KM80-2F/43,4 nazwa KM80-2SF/60

wymiary 120*43,4*h74 wymiary 80,4*60*h74 wymiary 80,4*43,4*h74 wymiary 80,4*60*h74

Znaczenie symboli w nazwie

S -szuflada zwykła

F -szuflada na teczki wiszące

P -szuflada piórnik

-drzwi prawe

-drzwi  lewe

INDEKS 177/08/Delta INDEKS 178/08/Delta INDEKS 179/08/Delta JC -miejsce na komputer

nazwa KM80-2SF/43,4 nazwa KM80-drzwi/60 nazwa KM80-drzwi/43,4 Tercet -szuflady z tworzywa

wymiary 80,4*43,4*h74 wymiary 26,4*57,2*h53 wymiary 27*53*h11 prowadnice rolkowe,zamek
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-drzwi lewe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-kółka

-drzwi lewe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-kółka

-drzwi prawe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-kółka

-drzwi prawe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-kółka

KT13-dL/60 KT13-dL/43,4 KT14-dP/60 KT14-dP/43,4

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
 - zamek centralny                  
 -drzwi , zamek                   
-kółka

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
 - zamek centralny                  
 -drzwi , zamek                   
-nóżki do poziomowania

 -szuflady płycinowe               
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny                 
  -drzwi , zamek                   
-nóżki do poziomowania

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
 - zamek centralny                  
 -drzwi , zamek                   
-nóżki do poziomowania

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
 - zamek centralny                  
 -drzwi , zamek                   
-nóżki do poziomowania

-drzwi przesuwne                   
-zamek                                   
  - półka ruchoma             
-przegroda pionowa               
-nóżki do poziomowania

-drzwi przesuwne                   
-zamek                                   
  - półka ruchoma             
-przegroda pionowa               
-nóżki do poziomowania

-drzwi żaluzjowe                   
-zamek                                   
  - półka ruchoma             
-przegroda pionowa               
-nóżki do poziomowania

-drzwi żaluzjowe                   
-zamek                                   
  - półka ruchoma             
-przegroda pionowa               
-nóżki do poziomowania

 -szuflady płycinowe              
- prowadnice kulkowe             
- zamek centralny                   
 -nóżki do poziomowania

 -szuflady płycinowe              
- prowadnice kulkowe             
- zamek centralny                   
 -nóżki do poziomowania

 -szuflady płycinowe              
- prowadnice kulkowe             
- zamek centralny                   
 -nóżki do poziomowania

 -szuflady płycinowe              
- prowadnice kulkowe             
- zamek centralny                   
 -nóżki do poziomowania

-drzwi dwuskrzydłowe             
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

-drzwi dwuskrzydłowe             
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

dP
dL
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INDEKS 180/08/Delta INDEKS 181/08/Delta INDEKS 182/08/Delta INDEKS 183/08/Delta
nazwa KM80-OTW/60 nazwa KM80-OTW/43,4 nazwa KM60-OTW/60 nazwa KM60-OTW/43,4

wymiary 80,4*60*h74 wymiary 80,4*43,4*h74 wymiary 60,4*60*h74 wymiary 60,4*43,4*h74

nadstawka A30/Delta /bez osłony
INDEKS długość nazwa

189/08/Delta 60 A30/Delta/OTW/60

190/08/Delta 80 A30/Delta/OTW/80

191/08/Delta 100 A30/Delta/OTW/100

192/08/Delta 120 A30/Delta/OTW/120

193/08/Delta 140 A30/Delta/OTW/140

INDEKS 184/08/Delta wysokość 37*głębokość 25 194/08/Delta 160 A30/Delta/OTW/160

nazwa KM60-drzwi/60 195/08/Delta 180 A30/Delta/OTW/180

wymiary 60,4*60*h74 LAM-osłona z płyty laminowanej nadstawka A30/Delta /LAM
INDEKS długość nazwa

196/08/Delta 60 A30/Delta/LAM/60

197/08/Delta 80 A30/Delta/LAM/80

198/08/Delta 100 A30/Delta/LAM/100

199/08/Delta 120 A30/Delta/LAM/120

200/08/Delta 140 A30/Delta/LAM/140

wysokość 37*głębokość 25 201/08/Delta 160 A30/Delta/LAM/160

INDEKS 185/08/Delta 202/08/Delta 180 A30/Delta/LAM/180

nazwa KM60-drzwi/43,4 nadstawka A30/Delta /Ramka
wymiary 60,4*43,4*h74 INDEKS długość nazwa

203/08/Delta 60 A30/Delta/Ramka/60

204/08/Delta 80 A30/Delta/Ramka/80

205/08/Delta 100 A30/Delta/Ramka/100

blat na klawiaturę prosty 206/08/Delta 120 A30/Delta/Ramka/120

207/08/Delta 140 A30/Delta/Ramka/140

INDEKS 186/08/Delta wysokość 37*głębokość 25 208/08/Delta 160 A30/Delta/Ramka/160

nazwa Klaw83 209/08/Delta 180 A30/Delta/Ramka/180

wymiary 89*35*h9,5 LAM-osłona z płyty laminowanej Osłona dolna A10/LAM
INDEKS długość nazwa

210/08/Delta 60 A10/LAM/60

211/08/Delta 80 A10/LAM/80

blat na klawiaturę kształtowy długość wg tabeli obok 212/08/Delta 100 A10/LAM/100

213/08/Delta 120 A10/LAM/120

INDEKS 187/08/Delta wysokość 34/39 214/08/Delta 140 A10/LAM/140

nazwa 215/08/Delta 160 A10/LAM/160

wymiary 70*35*h9,5 Osłona dolna A10/Ramka
INDEKS długość nazwa

216/08/Delta 60 A10/Ramka/60

217/08/Delta 80 A10/Ramka/80

przepust na okablowanie 218/08/Delta 100 A10/Ramka/100

długość wg tabeli obok 219/08/Delta 120 A10/Ramka/120

INDEKS 188/08/Delta wysokość 34/39 220/08/Delta 140 A10/Ramka/140

nazwa Przelot na kable 221/08/Delta 160 A10/Ramka/160

wymiary Średnica 6cm
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     - półka ruchoma               
-nóżki do poziomowania

                                               
                                               
     - półka ruchoma               
-nóżki do poziomowania

                                               
                                               
     - półka ruchoma               
-nóżki do poziomowania

                                               
                                               
     - półka ruchoma               
-nóżki do poziomowania

-drzwi dwuskrzydłowe             
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

-drzwi dwuskrzydłowe             
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania

Ramka-osłona z blachy perforowanej 
w obramowaniu                     
( perforacja okrągła )

Klaw/KST

Ramka-osłona z blachy perforowanej 
w obramowaniu                      
( perforacja okrągła )
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INDEKS 222/08/Delta INDEKS 223/08/Delta INDEKS 224/08/Delta INDEKS 225/08/Delta
nazwa PK10-3S nazwa PK11-SF nazwa PK12-P3S nazwa

wymiary 44*60*h71/58 wymiary 44*60*h71/58 wymiary 44*60*h71/58 wymiary 44*60*h71/58

 -nóżki do poziomowania      

INDEKS 226/08/Delta INDEKS 227/08/Delta INDEKS 228/08/Delta INDEKS 229/08/Delta
nazwa nazwa PK15-42JC nazwa PK16-50JC nazwa noga Delta standard

wymiary 44*60*h74/58 wymiary 26,4*53*h71/58 wymiary 60,4*60*h74 wymiary 74*6*h74

Znaczenie symboli w nazwie

S -szuflada zwykła

F -szuflada na teczki wiszące

 -nóżki do poziomowania       -nóżki do poziomowania      

P -szuflada piórnik

-drzwi prawe

-drzwi  lewe

INDEKS 230/08/Delta INDEKS 231/08/Delta INDEKS 232/08/Delta JC -miejsce na komputer

nazwa noga Delta do 60ki nazwa noga pojedyncza nazwa Kątowniki łączące Tercet -szuflady z tworzywa

wymiary 53*6*h74 wymiary 6*6*h74 wymiary - prowadnice rolkowe,zamek

PODSTAWOWE KOLORY PŁYT LAMINOWANYCH

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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podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nożki do poziomowania        
-łącznik do stelaża

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nożki do poziomowania        
-łącznik do stelaża

 -szuflady z tworzywa             
 - prowadnice rolkowe            
  - zamek centralny           
-nożki do poziomowania        
-łącznik do stelaża

-drzwi lewe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania        
-łącznik do stelaża

PK13-dL

podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

podpora 
jednostronna

-drzwi prawe                       
-zamek                                   
  - półka ruchoma              
-nóżki do poziomowania        
-łącznik do stelaża

 -szuflada  płycinowa              
 - prowadnice rolkowe            
  -nóżki do poziomowania       
  -łącznik do stelaża

 -nóżki do poziomowania       
-łącznik do stelaża     

PK14-dP

podpora 
jednostronna

kątowniki mocujące blat z bokiem regału 
lub kontenera

dP
dL

eliza 

buk mangfal
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INDEKS 234/08/Delta
nazwa Zw234/08/Delta

INDEKS 233/08/Delta
wymiary 180*164*h74

nazwa Zw233/08/Delta elementy zestawu
wymiary 180*164*h74 INDEKS nazwa

elementy zestawu 19/08/Delta 1 BL21/Delta

INDEKS nazwa 145/08/Delta 1 KT04-P3S/Tercet

19/08/Delta 1 BL21/Delta 223/08/Delta 1 PK11-SF/Tercet

145/08/Delta 1 KT04-P3S/Tercet 232/08/Delta 1 Kątowniki łączące

155/08/Delta 1 KT11-SF/Tercet podpory zredukowane (odliczone od ceny zestawu)

232/08/Delta 1 Kątowniki łączące 229/08/Delta 1 Noga Delta standard

INDEKS 235/08/Delta INDEKS 236/08/Delta
nazwa Zw235/08/Delta nazwa Zw236/08/Delta

wymiary 28/80*280/80*h74 wymiary 28/80*280/80*h74

widok stelaża widok stelaża

elementy zestawu
INDEKS nazwa

elementy zestawu 91/08/Delta 1 BL93/Delta

INDEKS nazwa 5/08/Delta 2 BL15/Delta

91/08/Delta 1 BL93/Delta podpory zredukowane (odliczone od ceny zestawu)

5/08/Delta 2 BL15/Delta 229/08/Delta 2 Noga Delta standard
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Zestaw analogiczny do 233/08/Delta ze 
zmianą podpory jednostronnej (zamiast 
podpory Delta standard        i kontenera 
KT11-SF, zastosowano podporę 
jednostronną PK11-SF)

l.szt

l.szt

Zestaw analogiczny do 235/08/Delta z 
zastosowaniem stelaża zespolonego. 
Ruchome końcówki belek 
wzmacniających umożliwiają redukcję 
nóg stojących obok siebie i uzyskanie 
stelaża zespolonego oraz obniżenie 
ceny zestawu 

l.szt

l.szt
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