
DELICJA
meble systemowe

PUNKT SPRZEDAŻY:

układ 160cm+190cm / typ frontu: SOFT / kolor frontu: techno

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

bogfran_karta_delicja_2011.indd   1 2011-08-26   13:12:04



meble systemowe   DELICJA

 typ frontu: RAMIAK / kolor frontu: sosna antyczna patynowana
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FRONTY .......................................................................................................................................................................................................

typ frontu: MDF 
CLASSIC

kolor: grusza calvados

typ frontu: MDF 
EKRAN

kolor: olcha tara

typ frontu: RAMIAK
kolor: sosna 

antyczna
patynowana

typ frontu: TAFLA
kolor: klon

typ frontu: MDF 
CLASSIC

kolor: olcha miodowa

typ frontu: MDF EKRAN
kolor: klon samira

typ frontu: RAMIAK
kolor: jabłoń ciemna 

patynowana

typ frontu: MDF 
CLASSIC

kolor: dąb messina

typ frontu: SOFT
kolor: techno

typ frontu: MDF 
CLASSIC

kolor: orzech amati

SZAFKI GÓRNE ..............................................................................................................................................................................................

korpus D-4
szer./gł./wys.
200/280/716

korpus D-3
szer./gł./wys.
280/280/716

korpus D-5
szer./gł./wys.
300/280/716
front DF-5

korpus D-6
szer./gł./wys.
400/280/716
front DF-6

korpus D-6
szer./gł./wys.
400/280/716
front DF-7

korpus D-7
szer./gł./wys.
500/280/716
front DF-8

korpus D-11
szer./gł./wys.
500/280/400
front DF-12

korpus D-12
szer./gł./wys.
600/280/400
front DF-13

korpus D-8
szer./gł./wys.
600/280/716
front DF-9

korpus D-10
szer./gł./wys.
800/280/716
front DF-10

korpus D-10
szer./gł./wys.
800/280/716
front DF-11

korpus D-9
ociekarka

szer./gł./wys.
800/280/716
front DF-10

korpus D-13
szer./gł./wys.
600/600/716
front DF-14

korpus D-15
szer./gł./wys.
200/447/820

korpus D-24
szer./gł./wys.
600/495/820
front DF-18

korpus D-14
szer./gł./wys.
280/546/820

(dostępne blaty prawy  
i lewy

korpus D-16
szer./gł./wys.
300/447/820
front DF-5

korpus D-17
szer./gł./wys.
300/447/820
front DF-15

korpus D-19
szer./gł./wys.
400/447/820
front DF-16

korpus D-18
szer./gł./wys.
400/447/820
front DF-6

korpus D-20
szer./gł./wys.
500/447/820
front DF-17

korpus D-21
szer./gł./wys.
600/447/820
front DF-9

korpus D-22
szer./gł./wys.
800/447/820
front DF-10

korpus D-23
szer./gł./wys.
800/447/820
front DF-10

korpus D-25
szer./gł./wys.
786/786/820
front DF-19

korpus D-30
szer./gł./wys.
786/786/820
front DF-26

SZAFKI DOLNE ...............................................................................................................................................................................................

W ofercie dostępna jest listwa wieńcząca o dł. 2,8 m,  
w kolorach sosna antyczna i jabłoń ciemna, którą można 

dociąć na dowolną długość. Dostępne są także blaty w kolorze 
piaskowca o dł.: 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160, 200 cm.  

Blaty do szafek narożnikowych: 30L, 30P, 90/90 cm.

UWAGA: prezentowane szafki DELICJA  
dostępne są jako uzupełnienie 

gotowych kompletów (180, 240, 260 cm).

Wymiary szafek dolnych podano  
bez grubości blatów roboczych.  

Wszystkie wymiary w milimetrach.

..........................................szer./width 240 cm............................................ .......szer./width 260 cm............szer./width 180 cm.......

kolor korpusu:           jabłoń ciemna, fronty dostępne w 10 wersjach
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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. 

meble systemowe   DELICJA

układ 180cm / typ frontu: TAFLA / kolor frontu: klon

układ 240cm / typ frontu: MDF CLASSIC / kolor frontu: olcha miodowa

układ 240cm / typ frontu: RAMIAK / kolor frontu: sosna antyczna patyn.

układ 460cm / typ frontu: MDF CLASSIC / kolor frontu: orzech amati

układ 240cm / typ frontu: MDF EKRAN / kolor frontu: olcha tara układ 240cm / typ frontu: MDF EKRAN / kolor frontu: klon samira

układ 430cm / typ frontu: MDF CLASSIC / kolor frontu: grusza calvados

układ 400cm / typ frontu: MDF EKRAN / kolor frontu: klon samira

układ 260cm / typ frontu: MDF CLASSIC / kolor frontu: orzech amati układ 260cm / typ frontu: MDF CLASSIC / kolor frontu: dąb messina

układ 180cm / typ frontu: SOFT / kolor frontu: techno układ 240cm / typ frontu: RAMIAK / kolor frontu: jabłoń ciemna patynowana
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