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Wysokiej jakości
płyta laminowana

Sypialnia MELODY to sposób na stworzenie wyjątkowego a zarazem wygodnego i funkcjonalnego miejsca, w którym można się zrelaksować i odpocząć. Korpusy oraz fronty wykonane
z wysokiej jakości płyty laminowanej w kolorze dąb / szampański. W standardzie znajduje
się podświetlenie LED szafy (z czujnikiem sensorowo - zbliżeniowym) oraz system cichego
domyku drzwi i szuflad.
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kolor korpusu:
dąb /szampański

kolor frontu:
szampański /dąb

Wszystkie wymiary w centymetrach.
Meble do samodzielnego montażu.

Oświetlenie
LED szafy
w standardzie.

ME 1 - komoda
/ /
120/42/89

ME 2 - szafa
/ /
208/64/209,5

ME 3 - szafka L/P
/ /
52/42,5/80,5

BOG-FRAN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Rozbrat 10/14 lok. 3, 00-451 Warszawa,
Dział handlowy:
36-130 Raniżów, Osiedle Borki 5,
tel. +48 (17) 22 85 065, fax +48 (17) 22 85 430
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

System cichego
domyku drzwi
w standardzie.

System cichego
domyku szuflad
w standardzie.

Oświetlenie
LED do szafek
w opcji.

ME 4 - łoże 140
ME 5 - łoże 160
/ /
/ /
165,5/205/102,5
145,5/205/102,5
(pojemnik na pościel w opcji)
PUNKT SPRZEDAŻY:

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.

