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Nota prawna: w ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi firma BOG-FRAN zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili 
zmian konstrukcyjnych oraz wymiarów w  oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w  katalogu sprzedawane są 
w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana w katalogu 
oferta nie stanowi oferty w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od 
rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

Legal note: Considering the constant upgrading of products according to the market and legal requirements, the company reserves the right to introduce at any moment constructional 
changes and changes of sizes of the offered products without changing their general characteristics. Every piece of furniture is sold in packages and is meant for self-assemblage. 
Only a correct, i.e. consistent with the manual assemblage of the furniture guarantees satisfaction in using it. Considering the limitations of printing techniques, the colors represented 
in this catalog may differ from the actual colors of the offered furniture. Decorations used for presenting the furniture are not an additional offer and therefore are not included 
in the prices of the presented furniture. Considering constant changes in technology, all information and examples presented in this catalog are not binding and should only be 
treated as reference. Information concerning the characteristics and availability of individual products is available in your nearest sales point of your local dealer of BOG-FRAN 
products.     
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