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Wysokiej jakości
płyta laminowana

BOG-FRAN

/BogFranMeble

/BogFranMeble

PUNKT SPRZEDAŻY:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Rozbrat 10/14 lok. 3, 00-451 Warszawa,
Dział handlowy:
36-130 Raniżów, ul. Borki 5, woj. podkarpackie,
tel. +48 (17) 58 18 000, fax +48 (17) 58 18 016,
e-mail: bogfran@bogfran.pl
Meble tapicerowane:
37-110 Żołynia. Smolarzyny 1,
tel. +48 (17) 22 61 298, fax +48 (17) 22 59 186
e-mail: smolarzyny@bogfran.pl

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BOG-FRAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 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.

Kolekcja mebli SCANDIC to meble w stylu skandynawskim, które idealnie wpasowują się
w jasne i nowoczesne wnętrza. Korpusy wykonane z połączenia wysokiej jakości płyty
laminowanej w kolorze białym z drewnianymi nogami i wstawkami w kolorze dąb.
Fronty wykonane z płyty MDF w kolorze białym / beton.
W standardzie znajdują się wysokiej jakości prowadnice kulkowe, system cichego domyku
w zawiasie) oraz podświetlenie witryn.
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SCANDIC

kolor frontu:
biały / beton

Wszystkie wymiary w centymetrach.
Meble do samodzielnego montażu.

SC 1 -szafka
/ /
47,5/40/50

SC 10 -półka
/ /
140,5/21/21

SC 2 -szafka RTV
/ /
150/40/64

SC 5 -komoda
/ /
150/40/74

kolor korpusu:
biały / dąb

SC 3 -komoda
/ /
87,5/40/85

SC 6 -regał
/ /
87,5/40/134,5

SC 7 -witryna lewa
/ /
53/40/190

SC 4 -komoda
/ /
140,5/40/85

SC 8 -witryna prawa
/ /
53/40/190

układ
szafy

SC 9 -szafa 2D
/ /
87,5/55/190

SC 11 -biurko
/ /
120/56/77,5

SC 12 -ława
/ /
92/67/50

wyposażenie w standardzie:

LED
Szyby frontowe ze
szkła hartowanego

Podświetlenie
witryn LED.

Prowadnice kulkowe
z pełnym wysuwem

System cichego domyku
drzwi.

