
"SOARCO"
     meble biurowe
  www.soarco.pl

                       system mebli "PRIMA"     

              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:

Laminaty:

wiśnia, buk D381, calvados,

grusza, szary U112, limba czekoladowa

Wykonanie;

Przelotowe (maskowane) elementy konstrukcyjne gwarantują wytrzymałość i trwałość konstrukcji

Na zamówienie możliwe jest wykonanie blatów o grubości 25mm

Zamki w drzwiach i szufladach są montowane na dodatkowe zamówienie
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stoliki komputerowe stoły konferencyjne recepcja,  wzornik kolorów
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brzoza , jabłoń, buk mangfal, olcha, 

Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w klasie higieny E1. Krawędzie cięte zabezpieczone listwą pcv
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INDEKS 1/09/Prima INDEKS 2/09/Prima INDEKS 3/09/Prima
nazwa B07/00/prima18 nazwa B09/00/prima18 nazwa B11/00/prima18

wymiary 70,2*70,2*73,3 wymiary 90,2*70,2*73,3 wymiary 110*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę

INDEKS 4/09/Prima INDEKS 5/09/Prima INDEKS 6/09/Prima
nazwa B13/00/prima18 nazwa B15/00/prima18 nazwa B07/11/prima18

wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 150*70,2*73,3 wymiary 70,2*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę

INDEKS 7/09/Prima INDEKS 8/09/Prima INDEKS 9/09/Prima
nazwa B09/11/prima18 nazwa B09/12/prima18 nazwa B09/12/prima18/ODW

wymiary 90,2*70,2*73,3 wymiary 90,2*70,2*73,3 wymiary 90,2*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 10/09/Prima INDEKS 11/09/Prima INDEKS 12/09/Prima
nazwa B11/30/prima18 nazwa B11/30/prima18/ODW nazwa B13/30/prima18

wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 13/09/Prima INDEKS 14/09/Prima INDEKS 15/09/Prima
nazwa B13/30/prima18/ODW nazwa B15/30/prima18 nazwa B15/30/prima18/ODW

wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 150*70,2*73,3 wymiary 150*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 16/09/Prima INDEKS 17/09/Prima INDEKS 18/09/Prima
nazwa B11/31/prima18 nazwa B11/31/prima18/ODW nazwa B13/31/prima18

wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 19/09/Prima INDEKS 20/09/Prima INDEKS 21/09/Prima
nazwa B13/31/prima18/ODW nazwa B13/321/prima18 nazwa B13/321/prima18/ODW

wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 22/09/Prima INDEKS 23/09/Prima INDEKS 24/09/Prima
nazwa B11/40/prima18 nazwa B11/40/prima18/ODW nazwa B13/40/prima18

wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 25/09/Prima INDEKS 26/09/Prima INDEKS 27/09/Prima
nazwa B13/40/prima18/ODW nazwa B15/40/prima18 nazwa B15/40/prima18/ODW

wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 150*70,2*73,3 wymiary 150*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę

bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 28/09/Prima INDEKS 29/09/Prima INDEKS 30/09/Prima
nazwa B11/41/prima18 nazwa B11/41/prima18/ODW nazwa B13/41/prima18

wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 110*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę wysuwana półka pod klawiaturę

bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 31/09/Prima INDEKS 32/09/Prima INDEKS 33/09/Prima
nazwa B13/41/prima18/ODW nazwa B13/421/prima18 nazwa B13/421/prima18/ODW

wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3 wymiary 130*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

INDEKS 34/09/Prima INDEKS 35/09/Prima INDEKS 36/09/Prima
nazwa B139/00/prima18 nazwa B139/00/prima18/ODW nazwa B159/00/prima18

wymiary 130*70,2/90,2*73,3 wymiary 130*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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INDEKS 37/09/Prima INDEKS 38/09/Prima INDEKS 39/09/Prima
nazwa B159/00/prima18/ODW nazwa B139/20/prima18 nazwa B139/20/prima18/ODW

wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 130*70,2/90,2*73,3 wymiary 130*70,2/90,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 40/09/Prima INDEKS 41/09/Prima INDEKS 42/09/Prima
nazwa B159/20/prima18 nazwa B159/20/prima18/ODW nazwa B159/30/prima18

wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 43/09/Prima INDEKS 44/09/Prima INDEKS 45/09/Prima
nazwa B159/30/prima18/ODW nazwa B159/40/prima18 nazwa B159/40/prima18/ODW

wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 46/09/Prima INDEKS 47/09/Prima INDEKS 48/09/Prima
nazwa B159/32/prima18 nazwa B159/32/prima18/ODW nazwa B159/42/prima18

wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 150*70,2/90,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 49/09/Prima INDEKS 50/09/Prima INDEKS 51/09/Prima
nazwa B159/42/prima18/ODW nazwa B1313/20/prima18 nazwa B1313/20/prima18/ODW

wymiary 150*70,2/90,2*73,3 wymiary 130/60*130/70,2*73,3 wymiary 130/60*130/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

INDEKS 52/09/Prima INDEKS 53/09/Prima
nazwa B1513/20/prima18 nazwa B1513/20/prima18/ODW

wymiary 150/60*130/70,2*73,3 wymiary 150/60*130/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 54/09/Prima INDEKS 55/09/Prima
nazwa B1515/30/prima18 nazwa B1515/30/prima18/ODW

wymiary 150/50*150/70,2*73,3 wymiary 150/50*150/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 56/09/Prima INDEKS 57/09/Prima
nazwa B1515/40/prima18 nazwa B1515/40/prima18/ODW

wymiary 150/50*150/70,2*73,3 wymiary 150/50*150/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 58/09/Prima INDEKS 59/09/Prima
nazwa B1713/32/prima18 nazwa B1713/32/prima18/ODW

wymiary 170/60*130/70,2*73,3 wymiary 170/60*130/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

bez zamka(zamek na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie)

INDEKS 60/09/Prima INDEKS 61/09/Prima
nazwa B1713/42/prima18 nazwa B1713/42/prima18/ODW

wymiary 170/60*130/70,2*73,3 wymiary 170/60*130/70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

INDEKS 62/09/Prima INDEKS 63/09/Prima INDEKS 64/09/Prima INDEKS 65/09/Prima
nazwa EL100/prima18 nazwa EL120/prima18 nazwa EL140/prima18 nazwa CW70/prima18

wymiary 100*35*73,3 wymiary 120*35*73,3 wymiary 140,4*35*73,3 wymiary 70,2*70,2*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

INDEKS 66/09/Prima INDEKS 67/09/Prima INDEKS 68/09/Prima
nazwa PLK100/prima18 nazwa PLK120/prima18 nazwa PLK140/prima18

wymiary 100*50*73,3 wymiary 120*60*73,3 wymiary 140,4*35*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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szuflada płycinowa, prowadnice rolkowe szuflada płycinowa, prowadnice rolkowe szuflady płycinowe, prowadnice rolkowe

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamka(zamek na zamówienie) kółka jezdne

INDEKS 69/09/Prima INDEKS 70/09/Prima INDEKS 71/09/Prima INDEKS 72/09/Prima
nazwa KP/03/prima nazwa KP/03/prima/ODW nazwa KP/04/prima nazwa WK234/prima

wymiary 41,6*45*59 wymiary 41,6*45*59 wymiary 41,6*45*59 wymiary 27/23,4*53*12

szuflady płycinowe, prowadnice rolkowe szuflady płycinowe, prowadnice rolkowe szuflady płycinowe, prowadnice rolkowe szuflady płycinowe, prowadnice rolkowe

bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie) bez zamków(zamki na zamówienie)

INDEKS 73/09/Prima INDEKS 74/09/Prima INDEKS 75/09/Prima INDEKS 76/09/Prima
nazwa KM30/75/prima18 nazwa KM30/76/prima18 nazwa KM33/75/prima18 nazwa KM33/75/prima18

wymiary 70,2*50*73,3 wymiary 70,2*60*73,3 wymiary 70,2*50*73,3 wymiary 70,2*60*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

 dodatkowa półka  ruchoma

do kontenera lub biurka z drzwiami

INDEKS 77/09/Prima INDEKS 78/09/Prima INDEKS 79/09/Prima INDEKS 80/09/Prima
nazwa Przelot na kable nazwa zamek pojedynczy nazwa zamek centralny nazwa PR38/40/prim

wymiary średnica 6cm do drzwi lub szuflady na 3 szuflady wymiary 38*40,4*1,8

półka na klawiaturę prowadnice rolkowe półka na klawiaturę prowadnice rolkowe półka na klawiaturę prowadnice rolkowe nadstawka na biurko

INDEKS 81/09/Prima INDEKS 82/09/Prima INDEKS 83/09/Prima INDEKS 84/09/Prima
nazwa nazwa nazwa nazwa N408/70/prima18

wymiary 69,2/63*35*9,5 wymiary 89,2/83*35*9,5 wymiary 69,2/63*35*9,5 wymiary 70,2*25*40,8

nadstawka na biurko nadstawka na biurko nadstawka na biurko

nadstawka na biurko przegroda +półka ruchoma przegroda +półka ruchoma przegroda +półka ruchoma

INDEKS 85/09/Prima INDEKS 86/09/Prima INDEKS 87/09/Prima INDEKS 88/09/Prima
nazwa N408/90/prim18 nazwa N408PL/110/prim18 nazwa N408PL/130/prim18 nazwa N408PL/150/prim18

wymiary 90,2*25*40,8 wymiary 110*25*40,8 wymiary 130*25*40,8 wymiary 150*25*40,8
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podstawka na segregatory na biurko podstawka na segregatory na biurko podstawka na segregatory na biurko półka wisząca na segregatory / 2 poziomy

INDEKS 89/09/Prima INDEKS 90/09/Prima INDEKS 91/09/Prima INDEKS 92/09/Prima
nazwa Pd/533/prim nazwa Pd/733/prim nazwa Pd/933/prim nazwa Pw2/735/prim

wymiary 50*32*32 wymiary 70,2*32*32 wymiary 90,2*32*32 wymiary 70,2*32*52,2

półka wisząca na segregatory / 2 poziomy półka wisząca na segregatory / 3 poziomy półka wisząca na segregatory / 3 poziomy wieszak płotkowy ubraniowy na 4 osoby

INDEKS 93/09/Prima INDEKS 94/09/Prima INDEKS 95/09/Prima INDEKS 96/09/Prima
nazwa Pw2/935/prim nazwa Pw3/738/prim nazwa Pw3/938/prim nazwa WPT4/prim

wymiary 90,2*32*52,2 wymiary 70,2*32*87,4 wymiary 90,2*32*87,4 wymiary 44*4*100

stolik pod komputer na kółkach stolik pod komputer na kółkach+nadstawka stolik pod komputer na kółkach+nadstawka stolik pod komputer na kółkach+nadstawka

półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych półka na klawiaturę i drukarkę na prowadnicach półka na klawiaturę i drukarkę na prowadnicach półka na klawiaturę i drukarkę na prowadnicach

INDEKS 97/09/Prima INDEKS 98/09/Prima INDEKS 99/09/Prima INDEKS 100/09/Prima
nazwa SK09/12/prima18 nazwa SK09/112/prima18 nazwa SK13/311/prima18 nazwa SK13/411/prima18

wymiary 90,2*60*73,3 wymiary 90,2*60*73,3/93,3 wymiary 130*60*73,3/93,3 wymiary 130*60*73,3/93,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

stolik gościnny stół konferencyjny na 6 osób

INDEKS 101/09/Prima INDEKS 103/09/Prima
nazwa SK66/prima18 nazwa NSK210/prima18

wymiary 60*60*60 wymiary 210*80*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm

stół konferencyjny na 4 osoby stół konferencyjny na 8 osób

INDEKS 102/09/Prima INDEKS 104/09/Prima
nazwa NSK80/prima18 nazwa NSK250/prima18

wymiary 80*80*73,3 wymiary 250*80*73,3

opcjonalnie blat grubość 25mm opcjonalnie blat grubość 25mm
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Lada obsługi klienta DZ- 1 
(wersja 1 osobowa)

Zastosowanie;
1.sekretariat
2.dziekanat
3.sala bankowa

wykonanie
1.całość wykonana 
  z płyty laminowanej
  grubość 18mm
2.uchylne drzwi 
  przejściowe
3.prześwit pionowy

4.szuflady biurka zamykane
   zamkiem centralnym

INDEKS 105/09/Prima
nazwa Lada obsługi klienta DZ-1/prima18

wymiary 365*220*h115/73,3

elementy zestawu
INDEKS nazwa

106/09/Prim 1 Segment z biurkiem 170/70,2*220/60*73,3/115

107/09/Prim 1 Segment z szafką pod drukarkę 70,2*60*73,3/115

108/09/Prim 1 Segment z szafką otwartą 50*36*73,3/115

109/09/Prim 1 drzwi przejściowe 75*25*63,3

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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nadstawki h=39 cm

l.szt

eliza 

buk mangfal
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