
"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                          regały "KAPPA"     

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

Dostępne kolory:

brzoza , jabłoń, buk mangfal, olcha, 

wiśnia, buk D381, calvados,

grusza, szary U112, limba czekoladowa

Uchwyty łuk chrom

Wykonanie;

Regały wykonane z płyty laminowanej ( klasa higieny E1) o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i temperaturę.

Boki, półki i ściana tylna regałów o grubości 18mm , laminowane 2 stronnie. Wieńce pośrednie i górne grubość 25mm.

Widoczne krawędzie cięte elementów zabezpieczone listwą pcv o grubości 2mm na wieńcach,drzwiach i frontach szuflad 

oraz o grubości 1mm na pozostałych elementach. Półka dolna o grubości 18mm wyposażona w nóżki z mechanizmem do poziomowania.

Drzwi osadzone na stalowych zawiasach a szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem domykającym.

Drzwi i  szuflady w standardzie wyposażone w zamki i zamki centralne z wyjątkiem szaf ubraniowych i drzwi przeszklonych

Wieńce górne regałów 2 poziomowych oraz wieńce pośrednie  na wysokości blatów biurek z systemów; Delta , Beta i Prima25.

Spis treści

1. Regały o wysokości 74cm ( 2 poziomy na segregatory) strony 2 do 3

2. Regały o wysokości 113cm ( 3 poziomy na segregatory) strony 3 do 4

3. Regały o wysokości 147cm ( 4 poziomy na segregatory) strony 4 do 5

4. Regały o wysokości 182cm ( 5 poziomów na segregatory) strony 5 do 8

5. Szafy ubraniowe strona 8

6. Nadstawki strona 9
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"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                          regały "KAPPA"     

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

Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 74 cm=wysokości biurka  / 2 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 01/10/Kappa INDEKS 02/10/Kappa INDEKS 03/10/Kappa INDEKS 04/10/Kappa
nazwa R28-2dt/Kappa nazwa R26-2dt/Kappa nazwa R24L-2dt/Kappa nazwa R24P-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s60*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74

-zamek centralny

-zamek centralny -2 szuflady zwykłe

-2 szuflady na -1 szuflada na -drzwi przesuwne -drzwi żaluzjowe

teczki zawieszane teczki zawieszane -zamek -zamek

INDEKS 05/10/Kappa INDEKS 06/10/Kappa INDEKS 07/10/Kappa INDEKS 08/10/Kappa
nazwa R28-2F/Kappa nazwa R28-2SF/Kappa nazwa R212-2dr/Kappa nazwa R212-2żaluzja/Kappa

wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s120*g43,4*h74 wymiary s120*g43,4*h74

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi

INDEKS 09/10/Kappa INDEKS 10/10/Kappa INDEKS 11/10/Kappa
nazwa R28-2o/Kappa nazwa R26-2o/Kappa nazwa R24-2o/Kappa

wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s60*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74

Regały głębokość 60 cm *  wysokość 74 cm=wysokości biurka  / 2 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 12/10/Kappa INDEKS 13/10/Kappa INDEKS 14/10/Kappa INDEKS 15/10/Kappa
nazwa R28-2dt60/Kappa nazwa R26-2dt60/Kappa nazwa R24L-2dt60/Kappa nazwa R24P-2dt60/Kappa

wymiary s80*g60*h74 wymiary s60*g60*h74 wymiary s40*g60*h74 wymiary s40*g60*h74

-zamek centralny

-zamek centralny -2 szuflady zwykłe

-2 szuflady na -1 szuflada na -drzwi przesuwne -drzwi żaluzjowe

teczki zawieszane teczki zawieszane -zamek -zamek

INDEKS 16/10/Kappa INDEKS 17/10/Kappa INDEKS 18/10/Kappa INDEKS 19/10/Kappa
nazwa R28-2F60/Kappa nazwa R28-2S60/Kappa nazwa R212-2dr60/Kappa nazwa R212-2żaluzja60/Kappa

wymiary s80*g60*h74 wymiary s80*g60*h74 wymiary s120*g60*h74 wymiary s120*g60*h74
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"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl
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Regały głębokość 60 cm *  wysokość 74 cm=wysokości biurka  / 2 poziomy na segregatory cd

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi

INDEKS 20/10/Kappa INDEKS 21/10/Kappa INDEKS 22/10/Kappa
nazwa R28-2o60/Kappa nazwa R26-2o60/Kappa nazwa R24-2o60/Kappa

wymiary s80*g60*h74 wymiary s60*g60*h74 wymiary s40*g60*h74

Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 113 cm  / 3 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 23/10/Kappa INDEKS 24/10/Kappa INDEKS 25/10/Kappa INDEKS 26/10/Kappa
nazwa R38-3dt/Kappa nazwa R36-3dt/Kappa nazwa R34L-3dt/Kappa nazwa R34P-3dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h113 wymiary s60*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113

-zamek -zamek -zamek -zamek

-1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi

-2 poziomy drzwi płycinowe -2 poziomy drzwi płycinowe -2 poziomy drzwi płycinowe -2 poziomy drzwi płycinowe

INDEKS 27/10/Kappa INDEKS 28/10/Kappa INDEKS 29/10/Kappa INDEKS 30/10/Kappa
nazwa R18-oR28-2dt/Kappa nazwa R16-oR26-2dt/Kappa nazwa R14-oR24L-2dt/Kappa nazwa R14-oR24P-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h113 wymiary s60*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113

-drzwi przeszklone -drzwi przeszklone -drzwi przeszklone -drzwi przeszklone

-bez zamka -bez zamka -bez zamka -bez zamka

INDEKS 31/10/Kappa INDEKS 32/10/Kappa INDEKS 33/10/Kappa INDEKS 34/10/Kappa
nazwa R38-3G/Kappa nazwa R36-3G/Kappa nazwa R34L-3G/Kappa nazwa R34P-3G/Kappa

wymiary s80*g43,4*h113 wymiary s60*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113

-zamek centralny

-1 poziom bez drzwi

-drzwi przesuwne -drzwi przesuwne -zamek -2 szuflady na

płycinowe+ zamek  przeszklone bez zamka -drzwi żaluzjowe   teczki zawieszane

INDEKS 35/10/Kappa INDEKS 36/10/Kappa INDEKS 37/10/Kappa INDEKS 38/10/Kappa
nazwa R312-3dr/Kappa nazwa R312-3Gr/Kappa nazwa R312-3żaluzja/Kappa nazwa R18-oR28-2F/Kappa

wymiary s120*g43,4*h113 wymiary s120*g43,4*h113 wymiary s120*g43,4*h113 wymiary s80*g43,4*h113
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Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 113 cm  / 3 poziomy na segregatory  cd

-zamek centralny

-1 poziom bez drzwi

-2 szuflady zwykłe

-1 szuflada na

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi
  teczki zawieszane

INDEKS 39/10/Kappa INDEKS 40/10/Kappa INDEKS 41/10/Kappa INDEKS 42/10/Kappa
nazwa R38-3o/Kappa nazwa R36-3o/Kappa nazwa R34-3o/Kappa nazwa R18-oR28-2SF/Kappa

wymiary s80*g43,4*h113 wymiary s60*g43,4*h113 wymiary s40*g43,4*h113 wymiary s80*g43,4*h113

Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 147 cm  / 4 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 43/10/Kappa INDEKS 44/10/Kappa INDEKS 45/10/Kappa INDEKS 46/10/Kappa
nazwa R48-4dt/Kappa nazwa R46-4dt/Kappa nazwa R44L-4dt/Kappa nazwa R44P-4dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h147 wymiary s60*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147

-2 poziomy bez drzwi -2 poziomy bez drzwi -2 poziomy bez drzwi -2 poziomy bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

płycinowe+zamek płycinowe+zamek płycinowe+zamek płycinowe+zamek

INDEKS 47/10/Kappa INDEKS 48/10/Kappa INDEKS 49/10/Kappa INDEKS 50/10/Kappa
nazwa R28-2oR28-2dt/Kappa nazwa R26-2oR26-2dt/Kappa nazwa R24-2oR24L-2dt/Kappa nazwa R24-2oR24P-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h147 wymiary s60*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147

-drzwi przeszklone -drzwi przeszklone -drzwi przeszklone -drzwi przeszklone

-bez zamka -bez zamka -bez zamka -bez zamka

INDEKS 51/10/Kappa INDEKS 52/10/Kappa INDEKS 53/10/Kappa INDEKS 54/10/Kappa
nazwa R48-4G/Kappa nazwa R46-4G/Kappa nazwa R44L-4G/Kappa nazwa R44P-4G/Kappa

wymiary s80*g43,4*h147 wymiary s60*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi

INDEKS 55/10/Kappa INDEKS 56/10/Kappa INDEKS 57/10/Kappa
nazwa R48-4o/Kappa nazwa R46-4o/Kappa nazwa R44-4o/Kappa

wymiary s80*g43,4*h147 wymiary s60*g43,4*h147 wymiary s40*g43,4*h147
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Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 147 cm  / 4 poziomy na segregatory  cd

-2 poziomy bez drzwi

-2 szuflady zwykłe -2 poziomy bez drzwi

-1 szuflada na -2 szuflady na

-drzwi przesuwne -drzwi przesuwne   teczki zawieszane   teczki zawieszane

płycinowe+zamek przeszklone+zamek -zamek centralny -zamek centralny

INDEKS 58/10/Kappa INDEKS 59/10/Kappa INDEKS 60/10/Kappa INDEKS 61/10/Kappa
nazwa R412-4dr/Kappa nazwa R412-4Gr/Kappa nazwa R28-2oR28-2SF/Kappa nazwa R28-2oR28-2F/Kappa

wymiary s120*g43,4*h147 wymiary s120*g43,4*h147 wymiary s80*g43,4*h147 wymiary s80*g43,4*h147

-2 górne poziomy -2 górne poziomy -2 górne poziomy 

drzwi przesuwne przeszklone bez zamka drzwi żaluzjowe+zamek drzwi żaluzjowe+zamek

-2 dolne poziomy drzwi przesuwne+zamek -2 dolne poziomy drzwi przesuwne+zamek -2 dolne poziomy drzwi żaluzjowe+zamek

INDEKS 62/10/Kappa INDEKS 63/10/Kappa INDEKS 64/10/Kappa
nazwa R212-GrR212-2dr/Kappa nazwa R212-2żaluzjaR212-2dr/Kappa nazwa R212-2żaluzjaR212-2żaluzja/Kappa

wymiary s120*g43,4*h147 wymiary s120*g43,4*h147 wymiary s120*g43,4*h147

Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 182,2 cm  / 5 poziomów na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 65/10/Kappa INDEKS 66/10/Kappa INDEKS 67/10/Kappa INDEKS 68/10/Kappa
nazwa R58-5dt/Kappa nazwa R56-5dt/Kappa nazwa R54L-5dt/Kappa nazwa R54P-5dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

 płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek

-1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

 płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek

INDEKS 69/10/Kappa INDEKS 70/10/Kappa INDEKS 71/10/Kappa INDEKS 72/10/Kappa
nazwa R38-2dt1oR28-2dt/Kappa nazwa R36-2dt1oR26-2dt/Kappa nazwa R34P-2dt1oR24P-2dt/Kappa nazwa R34L-2dt1oR24L-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2

Strona 5



"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                          regały "KAPPA"     

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

Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 182,2 cm  / 5 poziomów na segregatory   cd

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

przeszklone bez zamka przeszklone bez zamka przeszklone bez zamka przeszklone bez zamka

-1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

 płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek

INDEKS 73/10/Kappa INDEKS 74/10/Kappa INDEKS 75/10/Kappa INDEKS 76/10/Kappa
nazwa R38-2G1oR28-2dt/Kappa nazwa R36-2G1oR26-2dt/Kappa nazwa R34P-2G1oR24P-2dt/Kappa nazwa R34L-2G1oR24L-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2

-3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

 płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek

INDEKS 77/10/Kappa INDEKS 78/10/Kappa INDEKS 79/10/Kappa INDEKS 80/10/Kappa
nazwa R38-3oR28-2dt/Kappa nazwa R36-3oR26-2dt/Kappa nazwa R34-3oR24L-2dt/Kappa nazwa R34-3oR24P-2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2

-3 poziomy bez drzwi

-2 szuflady zwykłe

-1 szuflada na

  teczki zawieszane

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi -zamek centralny

INDEKS 81/10/Kappa INDEKS 82/10/Kappa INDEKS 83/10/Kappa INDEKS 84/10/Kappa
nazwa R58-5o/Kappa nazwa R56-5o/Kappa nazwa R54-5o/Kappa nazwa R38-3oR28-2SF/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s40*g43,4*h182,2 wymiary s80*g43,4*h182,2

-2 poziomy drzwi 

  płycinowe+zamek -2 poziomy drzwi 

-1poziom bez drzwi płycinowe+  zamek -3 górne poziomy 

-3 poziomy bez drzwi -2 szuflady zwykłe -1poziom bez drzwi  drzwi przesuwne 

-2 szuflady na -1 szuflada na -2 szuflady na płycinowe z zamkiem

  teczki zawieszane   teczki zawieszane   teczki zawieszane -2 dolne poziomy drzwi przesuwne 

-zamek centralny -zamek centralny -zamek centralny    płycinowe z zamkiem

INDEKS 85/10/Kappa INDEKS 86/10/Kappa INDEKS 87/10/Kappa INDEKS 88/10/Kappa
nazwa R38-3oR28-2F/Kappa nazwa R38-2dt1oR28-2SF/Kappa nazwa R38-2dt1oR28-2F/Kappa nazwa R312-3drR212-2dr/Kappa

wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s80*g43,4*h182,2 wymiary s120*g43,4*h182,2
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Regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 182,2 cm  / 5 poziomów na segregatory   cd

-3 górne poziomy drzwi przesuwne przeszklone bez zamka -3 górne poziomy drzwi żaluzjowe+zamek -3 górne poziomy drzwi żaluzjowe+zamek

-2 dolne poziomy drzwi przesuwne płycinowe +zamek -2 dolne poziomy drzwi przesuwne płycinowe +zamek -2 dolne poziomydrzwi żaluzjowe +zamek

INDEKS 89/10/Kappa INDEKS 90/10/Kappa INDEKS 91/10/Kappa
nazwa R312-3GrR212-2dr/Kappa nazwa R312-3żaluzjaR212-2dr/Kappa nazwa R312-3żaluzjaR212-2żaluzja/Kappa

wymiary s120*g43,4*h182,2 wymiary s120*g43,4*h182,2 wymiary s120*g43,4*h182,2

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek

-1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi

płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek

INDEKS 92/10/Kappa INDEKS 93/10/Kappa INDEKS 94/10/Kappa INDEKS 95/10/Kappa
nazwa R38-2dt1oR28-dt60/Kappa nazwa R36-2dt1oR26-dt60/Kappa nazwa R34-2dt1oR24L-dt60/Kappa nazwa R34-2dt1oR24P-dt60/Kappa

wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s60*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

przeszklone przeszklone przeszklone przeszklone

bez zamka bez zamka bez zamka bez zamka

-1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi -1 poziom bez drzwi

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi

płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek płycinowe+ zamek

INDEKS 96/10/Kappa INDEKS 97/10/Kappa INDEKS 98/10/Kappa INDEKS 99/10/Kappa
nazwa R38-2G1oR28-dt60/Kappa nazwa R36-2G1oR26-dt60/Kappa nazwa R34-2Gt1oR24L-dt60/Kappa nazwa R34-2G1oR24P-dt60/Kappa

wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s60*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2

-3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi -3 poziomy bez drzwi 

-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

 płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek  płycinowe+zamek

INDEKS 100/10/Kappa INDEKS 101/10/Kappa INDEKS 102/10/Kappa INDEKS 103/10/Kappa
nazwa R38-3oR28-dt60/Kappa nazwa R36-3oR26-dt60/Kappa nazwa R34-3oR24L-dt60/Kappa nazwa R34-3oR24P-dt60/Kappa

wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s60*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2 wymiary s40*g43,4/60*h182,2
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-2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi 

  płycinowe zamek  przeszklone bez zamka -2 poziomy drzwi -2 poziomy drzwi

-1poziom bez drzwi -1poziom bez drzwi   płycinowe+zamek  przeszklone bez zamka

-2 szuflady zwykłe -2 szuflady zwykłe -1poziom bez drzwi -1poziom bez drzwi

-1 szuflada na -1 szuflada na -2 szuflady na -2 szuflady na

  teczki zawieszane   teczki zawieszane   teczki zawieszane   teczki zawieszane

-zamek centralny -zamek centralny -zamek centralny -zamek centralny

INDEKS 104/10/Kappa INDEKS 105/10/Kappa INDEKS 106/10/Kappa INDEKS 107/10/Kappa
nazwa R38-2dt1oR28-2SF60/Kappa nazwa R38-2G1oR28-2SF60/Kappa nazwa R38-2dt1oR28-2F60/Kappa nazwa R38-2G1oR28-2F60/Kappa

wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s80*g43,4/60*h182,2 wymiary s80*g43,4/60*h182,2

Szafy ubraniowe  głębokość 60 cm *  wysokość 147 cm   drążek ubraniowy poprzeczny stały 

-drążek poprzeczny -drążek poprzeczny -drążek poprzeczny -drążek poprzeczny

-bez zamka -bez zamka -bez zamka -bez zamka

INDEKS 108/10/Kappa INDEKS 109/10/Kappa INDEKS 110/10/Kappa INDEKS 111/10/Kappa
nazwa RU48-60/Kappa nazwa RU46-60/Kappa nazwa RU44L-60/Kappa nazwa RU44P-60/Kappa

wymiary s80*g60*h147 wymiary s60*g60*h147 wymiary s40*g60*h147 wymiary s40*g60*h147

Szafy ubraniowe  głębokość 60 cm *  wysokość 182,2 cm   drążek ubraniowy poprzeczny stały 

-drążek poprzeczny -drążek poprzeczny -drążek poprzeczny -drążek poprzeczny

-bez zamka -bez zamka -bez zamka -bez zamka

półka wewnętrzna u góry półka wewnętrzna u góry półka wewnętrzna u góry półka wewnętrzna u góry

INDEKS 112/10/Kappa INDEKS 113/10/Kappa INDEKS 114/10/Kappa INDEKS 115/10/Kappa
nazwa RU58-60/Kappa nazwa RU56-60/Kappa nazwa RU54L-60/Kappa nazwa R54P-60/Kappa

wymiary s80*g60*h182,2 wymiary s60*g60*h182,2 wymiary s40*g60*h182,2 wymiary s40*g60*h182,2

Szafy ubraniowe  głębokość 43,4 cm *  wysokość 147cm i 182,2 cm   drążek ubraniowy wysuwany

-drążek wysuwany

-bez zamka -drążek wysuwany

półka wewnętrzna u góry -bez zamka

   wys 182,2 cm     wys 147 cm

INDEKS 116/10/Kappa INDEKS 117/10/Kappa
nazwa RU56-4/Kappa nazwa RU46-4/Kappa

wymiary s60*g43,4*h182,2 wymiary s60*g43,4*h147
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Nadstawki na regały głębokość 43,4 cm *  wysokość 73,3  / 2 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 118/10/Kappa INDEKS 119/10/Kappa INDEKS 120/10/Kappa INDEKS 121/10/Kappa
nazwa NdR28-2dt/Kappa nazwa NdR26-2dt/Kappa nazwa NdR24L-2dt/Kappa nazwa NdR24P2dt/Kappa

wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s60*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74

-bez drzwi -bez drzwi -bez drzwi

INDEKS 122/10/Kappa INDEKS 123/10/Kappa INDEKS 124/10/Kappa
nazwa NdR28-2o/Kappa nazwa NdR26-2o/Kappa nazwa NdR24-2o/Kappa

wymiary s80*g43,4*h74 wymiary s60*g43,4*h74 wymiary s40*g43,4*h74

Nadstawki na regały głębokość 60 cm *  wysokość 73,3  / 2 poziomy na segregatory

-drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe -drzwi płycinowe

-zamek -zamek -zamek -zamek

INDEKS 125/10/Kappa INDEKS 126/10/Kappa INDEKS 127/10/Kappa INDEKS 128/10/Kappa
nazwa NdR28-2dt60/Kappa nazwa NdR26-2dt60/Kappa nazwa NdR24L-2dt60/Kappa nazwa NdR24P-2dt60/Kappa

wymiary s80*g60*h74 wymiary s60*g60*h74 wymiary s40*g60*h74 wymiary s40*g60*h74

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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