
PUNKT SPRZEDAŻY:

PRODUCENT: BOG-FRAN Sp. z o.o.
36-130 Raniżów, Osiedle Borki 5, woj. podkarpackie

tel./fax +48 (17) 22 85 065 w. 13,16, +48 (17) 22 85 430
e-mail: bogfran@bogfran.pl

Meble tapicerowane: oddział Smolarzyny 1
tel. +48 (17) 22 61 298, fax +48 (17) 22 59 186

e-mail: smolarzyny@bogfran.pl
www.bogfran.eu

COMO
meble systemowe

szer./wys.: 2308 mm / 1933 mmA

szer.: 1808 mmszer.:1354 mm szer.:1354 mmCB D
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W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BOG-FRAN Sp. z. o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych oraz wymiarów w oferowanych meblach, nie zmieniając 
ich ogólnego charakteru. Wszystkie prezentowane meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezentowana na planszy oferta  
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane na planszy mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Podświetlenie typu LED  

(technologia diod świecących)

kolor korpusu: dąb milano

kolor frontu: dąb milanoCOMO
SYSTEM

SEGMENTY SYSTEMU:

CM 1
RTV

szer./gł./wys.
1354/503/477

CM 16
kontener

szer./gł./wys.
454/333/635

CM 17
witryna wisząca

szer./gł./wys.
904/275/848

CM 6
szafka L/P

szer./gł./wys.
500/383/1933

CM 7
witryna L/P
szer./gł./wys.

500/360/1933

CM 8
szafa 1D L/P
szer./gł./wys.

500/503/1933

CM 9
szafa 2D

szer./gł./wys.
812/503/1933

meblościanka COMO
szer./gł./wys.

2512/503/1933

CM 2
RTV

szer./gł./wys.
1808/503/477

CM 3
komoda

szer./gł./wys.
904/383/875

CM 4
komoda

szer./gł./wys.
1354/383/875

CM 5
szafka

szer./gł./wys.
904/360/951

CM 10
biurko

szer./gł./wys.
1200/600/760

CM 13
półka wisząca
szer./gł./wys.

1354/232/400

CM 14
półka wisząca
szer./gł./wys.

1354/210/686

CM 11
półka wisząca
szer./gł./wys.
904/232/120

CM 12
półka wisząca
szer./gł./wys.

1354/232/120

CM 15
szafka wisząca

szer./gł./wys.
1200/246/630

szer./wys. - width/height: 2666 mm / 1933 mmE szer./wys. - width/height: 2604 mm / 1933 mmG

szer./wys. - width/height: 2758 mm / 1933 mmI

szer./wys. - width/height: 2200 mm / 1933 mmF

szer./wys. - width/height: 2354 mm / 1933 mmH szer. - width: 2712 mmJ
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